
segít elérni alapvető céljait, azaz gyűjteményé
nek megőrzését, a kutatás szolgálatát, s végül 
az egész társadalom által való használatukat 
(akár csak népszerűsítésről, vagy didaktikai sze
repről van szó). A kiállítást mindig jelentős tudo
mányos és technikai (restaurálás, fotó-reproduk
ciók készítése stb) tevékenység előzi meg. Az új 
technika (a-v, számítógépes multimédia) pedig a 
kommunikációs és a didaktikai apparátus gaz
dagságát vonultathatja fel a szélesebb közönség 
tájékoztatására.

Mindezek alapján a kiállítás több, mintsem az 
az alkalom, ahol a könyvtár bemutatja “kincseit” , 
ritkaságait. Sokkal inkább egy lehetőség arra, 
hogy bemutassa, megmagyarázza, hogyan épül, 
formálódik az a gyűjtemény, amelynek megőrzé
sét várják el tőle. A kiállítás, nem utolsósorban, a 
könyvtár marketing munkájának, tevékenysége 
és szolgáltatásai “piacra dobásának” alkalma is.

(Mohor Jenő)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Olvasáskutatás

95/174
SZOCKI, Józef: O kulturze czytelniczej uczniów 
szkot podstawowych = Poradnik Bibi. 1994. 9.no. 
3-6.p. Bibliogr.

Általános iskolai tanulók olvasási kultúrájáról

Általános iskolás; Olvasási szokások

A cikk nem valamely kutatás eredményeiről 
számol be, hanem általában foglalkozik az álta
lános iskolai tanulók olvasáskultúrájának jellem
zőivel.

így mindenekelőtt az olvasó és a mű közötti 
viszony bemutatására kerül sor. Ez lehet emoci
onális, információt hajhászó és szelektív. A gye
rekek túlnyomórészt emocionálisan viszonyulnak 
olvasmányaikhoz, azaz kritika nélkül azonosul
nak azok eseményeivel és hőseivel. Az informá- 
cióhajhászás -  akár a szépirodalmi, akár az 
ismeretterjesztő művek vonatkozásában -  a 
különösen élénk érdeklődés jele. A szelektív ol
vasmánykiválasztás immár gyerekkorban is le
hetséges sznobizmusra utal.

Az olvasmányok felé a tanulókat többféle szük
séglet kielégítésére való törekvés irányítja. Van
nak, akiknek (s ők a legnépesebb csoport) emberi 
és magatartási mintákra van szükségük, mások 
szórakozást keresnek az olvasásban, gyakran 
kompenzálnak is az olvasmányok révén. Sokan a 
környező világról szóló információkat keresnek 
olvasmányaikban (körükben a leggyakoribb az is
meretterjesztő irodalom használata). Már fejlett 
szint az esztétikai igény kielégítése. Végül: bárme
lyik szükséglet, intenzív kielégítése a rendszeres 
olvasás igényének kialakításához vezethet el.

Az általános iskolák diákjainak könyv- és fo
lyóiratolvasmányait osztályozhatjuk hagyomá
nyosan és az olvasmányok jellege szerint. A 
hagyományos (elemi) felosztás szerint ezek az 
olvasmányok lehetnek mesék, versek és legen
dák; gyermek- és ifjúsági művek; iskolai célra 
beszerzett klasszikus alkotások. Az olvasmá
nyok jellege szerint az olvasmányok között van 
szenzációs, krimi, kalandos, szentimentális, tör
téneti stb. irodalom.

Noha a gyerekek 83%-a első helyen a televí
zió- és videónézést tartja elsőrendű időtöltésé
nek, ám az olvasás harmadik helye (68%) azt 
mutatja, hogy ezt az ősi tevékenységet továbbra 
sem szabad leírni, s bármennyire modern is mai 
világunk, törődni kell vele. Törődni annak érde
kében, hogy minél több gyerekből felnőttként 
majd “értő olvasó” legyen.

(Futala Tibor)

Használók képzése

95/175
LAPP, Erdmute: Informationsdienstleistungen 
und Benutzerschulungen in der elektronischen 
Bibliothek = ABI-Tech. 14.vol. 1994.4.no. 317-324.p.
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Külföldi fo lyóirat-figyelő

Res. angol nyelven.

Információs szolgáltatások és használók kép
zése az elektronikus könyvtárban

Gépi információkeresés; Használók képzése; 
Online katalógus

A szolgáltatások korában az elektronikus tá
jékoztató termékekhez megfelelő szolgáltatások
nak kell kapcsolódniuk. Ezeknek része egy tájé
koztatási és használóképzési koncepció, amely 
felöleli a könyvtárhasználat ismertetését, az 
OPAC és a kibővített OPAC (a hozzáférhető 
egyéb adatbázisok) használatába való beveze
tést, valamint a használóképzési tevékenységek 
értékelését.

A jülichi kutatóközpont központi könyvtárában 
e koncepciót megvalósítva a könyvtárhasznála
tot az OPAC-kal és az ún. kibővített OPAC-kal 
együtt ismertetik, rendszeresen és egyéni kérés
re szervezett alkalmak keretében. Elsőként a 
könyvtár gyarapítási politikájáról és a gyarapítási 
munka szervezetéről hallhatnak a résztvevők, a 
gyűjtőkör korlátáiról, és a használók szerepéről a 
gyarapításban. Ekkor tájékozódhatnak a könyv
tárközi kölcsönzés lehetőségeiről is. A könyvtá
rosok bemutatják a szolgáltatások teljes spektru
mát.

Elterjedt nézet, hogy az OPAC és a kibővített 
OPAC használata nem igényel magyarázatot. A 
keresések elemzése ugyanakkor azt mutatja, 
hogy sokan eredménytelen keresést folytatnak 
vagy túl sok találathoz jutnak, különösen a tárgyi 
keresés során. Az OPAC-ot ezért nyomtatott, on
line segédletek, informális és formális képzések 
keretében hozzák közelebb a használókhoz. A 
képzés a következőkre terjed ki: az adatbázis 
funkciói, mintakeresések, ezek során a tárgy 
szerinti keresés bemutatása, szűkítés-bővítés, 
letöltés, saját keresőformátum kialakítása, nyom
tatás, online rendelés kezdeményezése.

Sok használó csalódik, amikor azt találja, 
hogy az OPAC nem tartalmaz mindent (pl. a 
folyóiratcikkeket sem). Az egyéb adatbázisok kö
zül való választáshoz, illetve az adatbázisok 
használatához speciális ismeretekre van szük
ség. Ehhez adnak támpontot az adatbázisok is
mertetői (a tartalmukról, az időhatárokról, az ak
tualizálás rendjéről). Minden adatbázishoz elen
gedhetetlenek a keresőkérdés megfogalmazását

segítő útmutatások, a letöltési, kinyomtatási, to- 
vábbfeldolgozási tudnivalók.

Az egyes tájékoztató teameknek fel kell ké
szülniük az Internet lehetőségeiből is az adott 
szakterülete(ke)n (e-folyóiratok, online könyvtári 
katalógusok, vitacsoportok stb.). Jülichben egy 
ún. helpline-t is létrehoztak, amelynek telefonon 
vagy e-mailen lehet kérdéseket feltenni. A diplo
matervezők és a doktoranduszok számára külön 
tanítják a bibliográfiai hivatkozás tudnivalóit.

A képzés eredményességét, fogadtatását 
rendszeresen vizsgálják kérdőívek segítségével. 
Ekkor értesülnek a használók kívánságairól is.

A cikk melléklete az INSPEC CD-ROM-hoz 
készített adatbázis-leírást és a keresési segédle
teket tartalmazza.

(Hegyközi Ilona)

95/176
CREANOR, Linda - DURNDELL, Helen: 
Teaching inform ation handling skills  with 
hypertext = Program. 28.vol. 1994. 4 .no. 
349-365.p. Bibliogr. 13 tétel.

Hiperszöveges könyvtárhasználati útmutató 
egyetemi hallgatók számára

Használók képzése -felsőoktatásban; Hi perszö
veg; Oktatás -számítógéppel

A cikk négy olyan számítógépes oktatócso
mag kifejlesztését és tartalmát írja le, melyeket 
egyetemi és főiskolai hallgatók könyvtár- és in
formációhasználati képzésére terveztek. Az 
adatbázisokban való keresés és az információ
szerzés hagyományos módja egyaránt szerepel 
a csomagokban. A szerzők a hipertext és hiper- 
média tanulási célokra való felhasználásával és 
ennek továbbfejlesztési lehetőségeivel is foglal
koznak, s elemzik az oktatási programban részt 
vevő személyzet bérköltségeit. A külső támoga
tás fő forrását a Felsőoktatási Tanács Oktatás
technológiai Programja jelentette.

(Auto re f.)
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95/177
KIESTRA, M.D. - STOKMANS, M.J.W. - 
KAMPHUIS, J.: End-users searching the online 
catalogue: the influence of domain and system 
knowledge on search patterns = EI.Libr. 12.vol. 
1994. 6.no. 335-343.p. Bibliogr.

Hogyan keresnek a közvetlen használók az 
online katalógusban? A szakterület és a kere
sőrendszer ismeretének hatása a keresési 
stratégiákra

Felmérés [forma]; Gépi információkeresés; 
Használói szokások; Online katalógus

A Tilburgi Egyetemi Könyvtárban kísérletet 
végeztek annak felmérésére, hogyan hat a kere
sőrendszer és a szakterület ismerete a keresési 
stratégiára. A kísérletben három szak hallgatói 
vettek részt, akiknek számos keresési feladatot 
kellett megoldaniuk az online katalógusban. A 
keresendő témák a szakterület és a keresőrend
szer ismeretének mélysége szerint igen eltérőek 
voltak. A hallgatóknak két alkalommal kellett 
szakterületükhöz tartozó illetve azon kívüli té
mákban kereséseket végezniük. Az első alka
lommal a témák csekély szintű rendszerismere
tet igényeltek. Az első feladatsor megoldása 
után a csoport felének katalógushasználati is
mereteket tanítottak, a másik felének nem. A 
második alkalommal azt vizsgálták, hogy a kere
sőrendszer ismeretében bekövetkezett változás 
hogyan hatott a keresési stratégiára. A hallgatók 
keresési módszereiről videófelvételt készítettek 
és megjegyzéseiket is rögzítették (hangos gon
dolkodásra kérték őket).

Az eredmények azt bizonyították, hogy a ke
resőrendszer ismerete jelentősen hatott a kere
sés idejére és a keresési minták mennyiségére. 
Ami a szakterület ismeretét illeti, a hat elemzés
ből csak egy mutatott lényeges eltérést a kere
sési idő és a minták mennyisége szempontjából. 
Ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy 
az ismert és az ismeretlen szakterület megkülön
böztetésére eléggé megkérdőjelezhető kritériu
mokat alkalmaztak, így a két terület ismerete 
közötti különbség nem volt olyan nagy, mint 
ahogy azt várták.

(Autoref.)

INFORMÁCIÓELŐÁLLÍTÁS, 
-MEGJELENÍTÉS  
ÉS -TERJESZTÉS

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

95/178
TUPCIENKO-KADYROVA, L.G.: Ispol’zovanie 
gipertekstovoj technologii v biblioteke = Naucn. 
Teh.lnf. I.ser. 1994. 7.no. 12-14.p. Bibliogr. 17 
tétel.

A hiperszöveges technológia könyvtári alkal
mazása

Hiperszöveg

Az automatizált hipertext rendszerek a mes
terséges értelem kategóriájába tartoznak, mivel 
az emberi gondolkodás bizonyos folyamatait mo
dellezik.

Igen sokféle kísérleti és kereskedelmi hiper
text rendszerrel találkozhatunk, amelyek alapve
tően két csoportra oszthatók:

-  a szövegtöredékek és a szócikkek közötti 
kapcsolatok egyszerűek,

-  a tezauruszbeli és a szövegtöredékek kö
zötti kapcsolatok összetettek és hierarchikus 
rendszerekre épülnek.

A hipertext rendszerek létrehozásakor elő
ször információt gyűjtünk. A források kiválogatá
sa mellett épül az adott terület tezaurusza, 
amelynek alapján szövegtöredékeket (fragmen
tumokat) választunk ki a forrásokból és létrehoz
zuk a kapcsolatokat köztük és a tezauruszban 
feltárt terminusok között.

A második típusú hipertext rendszerekben a 
kapcsolattípusok hierarchikus rendszerét hozzuk 
létre, amely összekapcsolja egymással a a teza
uruszban található és a szövegtöredékekben
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