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Használók képzése a felsőoktatásban

Korszerű-e egy ötéves könyv a felhasználó- 
képzésről? A kérdés nem költői. Válaszoljuk is 
meg tehát! Gyűjteményes munkáról lévén szó, ez 
a kötet nagyobbrészt ma is érdeklődésre tarthat 
számot. Érdeklődésre tarthat a számot kötet 
azért is, mert a főiskolai-egyetemi könyvtárakban 
folyó használóképzésről szól.

A tartalomjegyzéket végigtekintve persze 
észrevehetjük, hogy van olyan téma, amelyről 
egy, a kilencvenes években készült könyv már bi
zonyára szólna, itt meg hiányzik: ez pedig a hasz
nálóképzés és a hálózatok kapcsolata. Feltűnik 
az is, hogy van online irodalomkutatás, de nin
csen CD-ROM.

De, menjünk sorjában és lássuk, mit haszno
síthatunk a kötetből! Nemzetközi kíván tanulsá
gaiban lenni a könyv, bár szerzői angolok, tehát 
nagy figyelmet szentelnek az ottani felsőoktatás 
ismertetésének. Ez aligha baj, hiszen mindebből 
csak okulhatunk, legfeljebb hiányolnunk kell, 
hogy talán valami fontosról lemaradunk, ha a 
közelmúlt fejleményeit nem ismerhetjük meg.

Jó, ha tudjuk, hogy ez a kötet nem kívánja he
lyettesíteni a téma ismert angol-amerikai monog
ráfiáit, kézikönyveit. Sokkal inkább kiegészítő 
szerepet szánnak neki szerzői. Azt sem árt szem 
előtt tartanunk, hogy a kötet nem történeti áttekin
tés, szakirodalmi szemle és nem a nyolcvanas 
évek vége gyakorlatának áttekintése.

A hangsúly egyrészt a használók típusainak 
elméleti modellezésén és tanulási stílusaik meg
értésén van, másrészt a számítógépes infor
mációkeresésre mint a használóképzés eszközé
re irányul.

Kezdjük az utóbbival, annak ellenére, hogy 
ez a téma a kötet végén található. Az új technoló
giák és a használóképzés kapcsolatában érvé
nyesül igazán a hiányérzetünk, míg a modelle
zéshez kapcsolódó tanulmányok esetében való
színű, hogy az elvek általános volta kevésbé kor- 
és technológiafüggő.

Találkozunk itt az interaktív videó hasznosítá
sával, az online használók képzésével és az on
line katalógus használatának oktatásával. Nyil
vánvalóan az utóbbi idehaza sokhelyütt érdek
lődésre tarthat számot. Hasonlóképpen időszerű 
a könyvtárhasználati bevezető kurzusok hipertext 
ismertetőként való megoldása. Más kérdés, hogy 
a Guide szoftver Macintosh gépeken futtatott vál-
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tozata aligha tipikus eszköz a hazai könyvtárak
ban.

A kötet szerkesztője úgy gondolja, hogy a 
használóképzés “szenvedő alanyai” kevés figyel
met kaptak más munkákban. Ezért is került a kö
tetbe két tanulmány a használók modellezéséről. 
A két tanulmány két -  egyébként tipikusnak 
mondható - ,  egymástól eltérő gondolkodásmó
dot, iskolát képvisel. Az első az információs rend
szerek és a szolgáltatások, a másik a felhasz
nálók viselkedési és tanulási stílusai felől közelít a 
kérdéshez.

Nagy-Britannia felsőoktatásának harminc 
éves fejlődését vázolja fel a következő tanul
mány.

Az elméleti kerettől már messzebb álló két 
tanulmány közül különösen érdekes lehet az, 
amelyik a használóképzésnek az oktatás egészé
be való integrálását tárgyalja, hiszen idehaza 
még aligha gyakori a könyvtárak és a tanszékek 
együttműködése ezen a téren. Itt (és az online 
kérdésekkel foglalkozó fejezetben) minta-tanter- 
vekkel is találkozhatunk.

Sokak szerint a használóképzés gyenge 
pontja az értékelés. Akkor, amikor a magyar fel
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sőoktatásban csak most bontakozik ki az a gya
korlat, hogy a hallgatók értékelik a kurzusokat, 
különösen érdekes lehet az értékeléssel foglal
kozó fejezet. Megjegyezzük, hogy e két tanul
mány különös figyelmet szentel az angol és az 
amerikai elvek és gyakorlat összehasonlításá
nak. Nekünk, akik Európába tartunk, de könyvtá
rosként gyakran figyelünk az Egyesült Államok 
gyakorlatára, ez sem lényegtelen.

Koltay Tibor

Nagy Internet kalauz mindenkinek

Az Információs Infrastruktúra Program füzet
sorozat megjelentetését kezdeményezte azzal a 
céllal, hogy a hálózatok minél több vonatkozásá
ról álljon a használók rendelkezésére magyar
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nyelvű, nyomtatott formában és a hálózatról le
tölthetően is megkapható útmutatás. A sorozat 
első nyomtatott “füzete” igazából nem is füzet, ha
nem terjedelmes könyv, méghozzá fordítás.

Érdemes az eredeti “EFF’s Guide to the In
ternet” történetével röviden megismerkednünk. 
Az EFF (Electronic Frontier Foundation) fenti 
című kalauza és az MIT Press által a későbbiek
ben kiadott nyomtatott változat, az “Everybody’s 
Guide to the Internet” kiadásának ötlete 1991 -ben 
született. A kalauz elektronikus változata először 
1993 júliusában jelent meg “Big Dummy’s Guide 
to the Internet” címmel.

Az alapötlet az volt, hogy egy olyan kéziköny
vet csináljanak az Internetről, amely a hálózati 
kommunikáció terén kevés vagy szinte semmiféle 
tapasztalattal sem rendelkező embereknek szól.

Elhatározták, hogy ezt a kalauzt ASCII és Hy
perCard formátumban felteszik a “Hálózatra”, to
vábbá mágneslemezen is terjesztik, amit azóta túl 
is teljesítettek, és a kalauz a világ különböző 
tájain egy sor különböző formátumban hozzáfér
hető.

’Népszerű munka kerül tehát a magyar olvasó 
kezébe. Más kérdés persze, hogy a kezdők 
mennyire veszik hasznát. Inkább források, ötletek 
tárházaként vonulhat majd be a magyar “network
ing” történetébe, hiszen aligha kétséges, hogy 
“öreg networkerek” is bőven találnak benne újat, 
rácsodálkozni valót (különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy a nagybetűs “Hálózatról” mérete
inél fogva még a legnagyobb “guruk” sem mond
hatják el magukról, hogy minden szolgáltatását 
ismerik.)

A kötet előszavát Mitchell Kapor, az Elec
tronic Frontier Foundation egyik alapítója írta. Ezt 
az előszót a “Hálózat” jövőjéért aggódó, a vele 
kapcsolatos etikai, politikai kérdésekkel foglalko
zó tanulmánynak is tekinthetjük. Itt fejti ki azt a vé
leményét például, hogy a számítógépes hálóza
tok digitális csatornái alapvetően különböznek a 
jelenleg uralkodó televíziós, rádiós, napi- és heti
lapokból álló tömegkommunikációs médiától. A 
digitális kommunikációs média kezdettől fogva in
teraktívabb, jobban ösztönöz a részvételre, az 
egyenlőségre törekszik, ugyanakkor kevésbé hie
rarchikus és inkább decentralizált.

Igen lényeges tényezőként emeli ki azt is, 
hogy a számítógépes hálózatok nem igényelnek 
erősen központosított adminisztrációs irányítást. 
Sőt, valójában a decentralizálás nélkülözhetetlen 
feltétel a hálózat gyors növekedéséhez. A szoros
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