
FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Használat- és igényvizsgálat

95/383
MCCARTHY, Cheryl Ann: Students’ perceived ef
fectiveness using the university library = Coll. 
Res.Libr. 56.vol. 1995. 3.no. 221-234.p. Bibliogr. 
11 tétel.

Mennyire használják eredményesen a hall
gatók az egyetemi könyvtárat?

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Felmé
rés; Hatékonyság; Igény

Az új szolgáltatások bevezetése előtt az 
egyetemi könyvtárosoknak mindenekelőtt ki kell 
értékelniük a hallgatók aktuális információigé
nyeit, keresési jártasságát és a könyvtár szolgál
tatásaival kapcsolatos véleményüket. A jelen 
cikk az amerikai University of Rhode Island 
könyvtárának felméréséről számol be, amelyben 
a könyvtár erőforrásainak hatékonyságára, a 
hallgatók elégedettségére, igényeire és elvárá
saira vonatkozó kérdések szerepeltek. 608 kér
dőívet gyűjtöttek össze, majd az adatokat kódol
ták, táblázatba foglalták és elemezték, mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból. Miköz
ben a hallgatók többsége hatékony információ- 
keresőnek vallotta magát, 40 százalékuk elége
detlen volt a saját keresésével, illetve a talált do
kumentumokkal. Javasolták a könyvtári anyagok 
elrendezésének és hozzáférhetőségének javítá
sát, a könyvek és folyóiratok számának növelé
sét, ezenkívül több képzést, személyzetet és tá
mogatást, valamint fejlettebb számítógépes be
rendezéseket szerettek volna látni.

(Autoref. alapján)

95/384
ANDERSON, Judy: Have users changed their 
style? A survey of CD-ROM vs. OPAC product 
usage = RQ. 34.vol. 1995. 3.no. 362-368.p. Bibliogr.

Változott-e az egyetemi hallgatók keresési 
stílusa? Hogyan keresnek a (referátumokat is 
tartalmazó) CD-ROM adatbázisokban és ho
gyan az online katalógusban?

CD-ROM; Egyetemi hallgató; Felmérés; Gépi in
formációkeresés; Online katalógus

Az Arizonai Állami Egyetem Hayden Könyv
tárában 50 alsó- és felsőéves egyetemi hallgató 
online keresési technikáját vizsgálták. Megfigyel
ték és elemezték a keresés típusát, a könyvtári 
személyzet és az online help képernyők igény- 
bevételének gyakoriságát, a könyvtárhasználati 
képzés szükségességét és a terminál előtt eltöl
tött időt a bibliográfiai adatbázisok illetve a refe
rátumokat is tartalmazó (szöveges) adatbázisok 
esetében. Az eredmények azt mutatják, hogy (1) 
a használók segítésénél meg kell találni ez 
egyensúlyt az online help termékek igénybe
vétele és a személyzet beavatkozása között, (2) 
fokozott figyelmet kell fordítani a terminálok szá
mának növelésére, mivel a hálózaton elérhető 
adatbázisok közül sok referátumot is tartalmaz, s 
ez megnöveli a keresési időt, (3) még a korsze
rűbb keresési technikák ismeretében is a hasz
nálók az egyszerű tárgy szerinti keresést alkal
mazzák a kívánt anyag megtalálására.

(Autoref.)

95/385
NEUMAN, Delia: High school students’ use of data
bases: results of a national Delphi study = J.Am- 
Soc.Inf.Sci. 46.vol. 1995. 4.no. 284-298.p. Bibliogr.

Középiskolások adatbázis-használata; egy 
országos felmérés eredményei

Didaktika -általános és középiskolai; Felmérés 
[forma]; Gépi információkeresés; Használói szo
kások; Középiskolás

Az ismertetett négylépcsős Delphi tanulmány 
bíráló csoportjában az USA 22 középiskolájának
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Külföldi folyóirat-figyelő

25 könyvtári média szakembere vett részt. A 
vizsgálat fő célja a következő volt: 1) a középis
kolai diákok fő problémáinak megállapítása az 
online és CD-ROM adatbázisok használata so
rán; 2) az adatbázishasználat körülményeire és 
az oktatásra irányuló javaslattétel ezen eszközök 
hatékonyabb használatának előmozdítására; 3) 
az elektronikus információforrásoknak az isko
lákban történő használatára vonatkozó legfonto
sabb információpolitikai elvek meghatározása. 
Az eredményeket egyrészt az határozta meg, 
hogy a bírálók hogyan rangsoroltak 234 jellem
zőt egy Likert-típusú skálán, másrészt ebből a 
nagy halmazból milyen alhalmazok kerültek ki a 
további értékelés és rangsorolás eredménye
ként. Az eredmények megerősítik annak a szem
pontnak a fontosságát, hogy az iskolai online és 
CD-ROM adatbázishasználattal a diákok egy 
magasabb rendű gondolkozási-logikai készségre 
tehetnek szert, ami elősegíti, hogy később szak
szerű és megbízható kutatásokat végezzenek az 
elektronikus információs korszak körülményei 
között.

(Autoref. alapján)

95/386
ADAMS, Judith A. -  BONK, Sharon C.: Elec
tronic information technologies and resources: 
use by university faculty and faculty preferences 
for related library services = Coll.Res.Libr. 
56.vol. 1995. 2.no. 119-131.p. Bibliogr. 11 tétel.

Elektronikus információs technológiák és 
források: hogyan használja az egyetemi tan
szék a megfelelő könyvtári szolgáltatásokat?

Egyetemi könyvtár; Egyetemi oktató; Felmérés; 
Gépi információkeresési rendszer; Használói 
szokások; Számítógép-hálózat

A New York-i Állami Egyetem (State Univer
sity of New York, SUNY) négy kampuszára kiter
jedő felmérés azt vizsgálta, hogy 1) megfelelő-e 
az oktatók hozzáférése az elektronikus infor
mációk elérésére szolgáló berendezésekhez és 
hálózati csatlakozási pontokhoz; 2) milyen gyak
ran használják ezeket az eszközöket; 3) milyen 
helyekről keresik az elektronikus információkat; 
és 4) miben látják az akadályát az elektronikus 
információk és könyvtári szolgáltatások haszná

latának. Az eredmények azt mutatják, hogy 1) tu
dományágak szerint egyenlőtlenségek mutatkoz
nak az elektronikus technológiákhoz való hozzá
férés lehetőségeiben; 2) a leggyakoribb akadály 
az ismeret hiánya az egyes szolgáltatásokról; 3) 
nagy érdeklődés mutatkozik az elektronikus le
velezést használó könyvtárhasználat iránt, az 
egyetemi számítógép-hálózat útján. Következte
tésként öt világos megállapítás, illetve kapcsoló
dó feladat kristályosodott ki, amelyek megfelelő 
alapul szolgálhatnak az új, hálózati szolgáltatá
sokat tervező könyvtárak számára.

(Autoref. alapján)

Lásd még 365

Olvasáskutatás

95/387
HAMAN, Ales: Reading in Czechoslovakia 
1989-1991: a survey of the public’s reception of 
works of fiction ■= Int.inf.Libr.Rev. 27.vol. 1995. 
1 .no. 75-87.p.

Az olvasás Csehszlovákiában 1989-1991 kö
zött: a szépirodalmi művek befogadásának 
vizsgálata

Bibliopszichológia; Olvasáskutatás; Szépiroda
lom

Csehszlovákiában az olvasás a kommuniz
mus idején nem tükrözte azt a hivatalos állás
pontot, miszerint az állampolgárokat főként a ko
moly politikai művek éredeklik. Éppen ellenkező
leg: a felmérések azt bizonyították, hogy a szó
rakoztató könyvek és a nyugati irodalom volt a 
legnépszerűbb a közkönyvtári forgalomban. A 
szellemi stagnálás hosszú időszaka a kritikai ér
zék csökkenéséhez vezetett, aminek egyik ered
ménye, hogy néhány bonyolult és ellentmondá
sos nyugati művet, mint például John Irving Garp 
szerint a világ c. könyvét elfogadhatónak találta 
a kommunista vezetés, mert tévesen „könnyű” 
irodalomnak ítélte. Közvetlenül a kommunizmus 
bukása utáni években a cseh közművelődési 
könyvtárak olvasóinak ízlése nem változott meg 
radikálisan, de a szerző felhívja a figyelmet arra,
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hogy a könyvterjesztésben az utóbbi időben 
bekövetkezett javulás és az a tény, hogy „nehéz” 
és „könnyű” irodalom egyaránt hozzáférhető, 
jelentős változást okozhatott az olvasási szoká
sokban a felmérés óta eltelt időszakban.

(Auto re f.)

95/388
STELMAKH [STEL’MAH], V.D.: Russian reading 
in a period of social and cultural change = 
lnt.lnf.Libr.Rev. 27.vol. 1995. 1.no. 7-23.p.

Az olvasás Oroszországban, a társadalmi és 
kulturális változás időszakában

Könyvkiadás és könyvkereskedelem; Könyvtár
ügy; Olvasáskutatás; Szórakoztató irodalom

A cikk az olvasás néhány alapvető jellegze
tességét vizsgálja Oroszországban. Először a 
kulturális hierarchia megváltozására hívja fel a 
figyelmet: a klasszikusok olvasása, ami az olva
só hagyományos értékekéhez való ragaszkodá
sára utal, többé már nem státusszimbólum. A 
klasszikusok helyett az olvasók szégyenkezés 
nélkül a könnyű szórakozást választják, rendsze
rint krimik, romantikus történetek stb. formájá
ban. A központi állami irányítás megszűnése kö
vetkeztében a kultúraszervezés új rendszere 
alakult ki, de eddig az új szervezeti formák telje
sen alkalmatlannak bizonyultak. A megnöveke
dett könyvtermést sem a bibliográfiai számba
vétel mechanizmusa, sem a könyvtárak nem 
tudják nyomon követni, s a könyvtárak fokozato
san elveszítik azt a funkciójukat, hogy olyan 
helyként működjenek, ahol az értékes műveket 
„fogyasztják”.

(Autoref.)

Használók képzése

95/389
FORD, Barbara J.: Information literacy as a 
barrier = IFLA J. 21.vol. 1995. 2.no. 99-101.p.

Res. francia, német és spanyol nyelven

Az információhasználati ismeretek hiánya aka
dály lehet

Használók képzése; Nemzetközi helyzetkép

Manapság az emberek többsége túl sok in
formációval rendelkezik. A számítógép segít az 
eligazodásban, ugyanakkor a gép maga is egyre 
több információ ismeretét kívánja meg. Az infor
mációk formátumainak és szervezésének vál
tozásai miatt a használóknak útmutatásra van 
szükségük. E problémával kapcsolatosan alakult 
ki az „információs műveltség” vagy „információs 
jártasság” fogalma. A cikk ismerteti a fogalom 
hátterét, valamint a könyvtárak kapcsolódó tevé
kenységét, különös tekintettel a műszaki tudo
mányok információforrásaira.

(Autoref.)

95/390
Dossier: Information, formation des utilisateurs = 
Bull.Bibi.Fr. 40.vol. 1995. 1.no. 8-59.p.

Rés. angol és német nyelven

Tájékoztató munka, használók képzése (Te
matikus szám, 9 cikk)

CD-ROM; Egyetemi könyvtár; Eszköztár; Hasz
nálók képzése; Iskolai könyvtár; Kölcsönzési 
rendszer; Közművelődési könyvtár; Olvasószol
gálat; Továbbképzés

A használók képzésével foglalkozó tematikus 
szám a következő cikkeket tartalmazza: Könyv
tárhasználati képzés a kanadai egyetemi könyv
tárakban: Tudományos-műszaki tájékoztatási 
képzés a roueni tudományegyetemen; A tudo
mányos-műszaki információk kezelése: CD- 
ROM-oktatás a szakdolgozatokat készítő hallga
tók számára; CD-ROM-oktatási tanfolyamok a 
párizsi Tájékoztatási Közkönyvtárban (Biblio- 
théque publique d’information, BPI); Könyvtáros
képzés az olvasók fogadására a párizsi Cité des 
sciences et de l’industrie eszköztárában; Fej
lesztési stratégia: a Lot-et-Garonane megyei 
könyvtár képzési politikája; Iskolák és közkönyv-
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Külföldi folyóirat-figyelő

tárak együttműködése: határozatok és bizonyta
lanságok között; Multimédia rendszerű eligazító 
és tájékoztató terminálok a BPI-ben; Milyen rek
lám legyen az olvasójegyen?

INFORMÁCIŐELŐÁLLÍTÁS, 
-MEGJELENÍTÉS 
ÉS -TERJESZTÉS

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

95/391
GRÖTSCHEL Martin -  LÜGGER, Joachim: 
Wissenschaftliche Kommunikation am Wende
punkt -  Bibliotheken im Zeitalter globaler elektro
nischer Netze + Anhang: Internationale Aktivitäten, 
insbesondere in den USA -  Z.Bibliothekswes. 
Bibliogr. 42.Jg. 1995. 3.no. 287-312.p. Bibliogr. 
20 tétel.

A tudományos kommunikáció fordulópont
hoz érkezett -  a könyvtárak a globális elektro
nikus hálózatok korában. + Függelék: nem
zetközi szervezetek és tevékenységük, külö
nös tekintettel az USÁ-ra

Dokumentum -gépi információhordozón; Doku
mentumszolgáltatás; Információáramlás; Kiad
vány özön; Kutatás információellátása; Tájékoz
tatás; Tudományos és szakkönyvtárak

A hagyományos publikálás hosszú története 
alatt feledésbe merült, hogy a tudósok az igazi 
információ-termelők, a kiadók, információs köz
pontok, könyvesboltok stb. csak közvetítik ezt az 
információt.

Hasonlóképpen igaz, hogy a könyvtárak a tu
domány alkotórészét képezik, így a felsőoktatási 
struktúra szerves részei.

A meg-megjelenő válságjelenségek azonban 
megkérdőjelezik az információellátás jelenlegi 
rendszerének létjogosultságát. A kivezető utat vi
szont mindenki a meglévő kereteken belül ke
resi.

A dokumentumellátási rendszerek nem jelen
tenek megoldást. Hiába mondunk le folyóirat
példányokat, vagy akár országonként csak egy- 
egy példányt rendelünk meg, ahogy ezt komo
lyan fontolgatják az Amerikai Egyesült Államok
ban, az árak nem csökkennek, mivel a kiadók 
költségeinek jelentős része nem a példányszám
tól függ.

A dokumentumszolgáltatás költségei maga
sabbak, mint a nyomtatott folyóiratoké, ami csak 
egyes, másként meg nem szerezhető, régebbi 
cikkek esetében elfogadható, nemzetgazdasági 
méretekben nem folytatható.

A dokumentumszolgáltatás minősége is kí
vánnivalókat hagy maga után. A képként digitali
zált anyagok nem kereshetőek, az optikai karak
terfelismerő programokkal végzett munka nehéz
kes és gyakran hibás vagy nem is lehetséges. A 
British Library dokumentumszolgáltatáskor csak 
olvasásra ad licencet, még másolni sem lehet az 
anyagokat.

A dokumentumszolgáltatás útján sok tudós 
túl későn jut hozzá a dokumentumhoz.

A fizika területén ezért is jelent meg a nyom
tatott folyóiratok kiiktatásának gondolata. Egyre 
több preprint-szervert egyre többen használnak 
a matematika egy sor ágában is.

A hagyományos tudományos publikálás igen 
lassú annak ellenére, hogy a szerzők zöme a 
„kéziratokat” valamilyen szövegszerkesztővel ké
szíti el.

Probléma a szakirodalom robbanásszerű nö
vekedése is, amelyet egyrészt az okoz, hogy a 
fejlett országokban a munka egyre inkább a 
kutatás, tudomány jellegét ölti. A felzárkózni 
kívánó országokban az iparosítás követeli meg a 
kutatást, míg a fejlődő országokban még 
nagyobb fejlődés várható. A matematikával és 
matematikai módszerekkel dolgozók száma is 
növekedni fog.

Természetesen továbbra is szükség van a 
minőségi megítélésére, de mivel a nyomtatott fo
lyóiratok szűk keresztmetszetet jelentenek, 
messze nem tud minden értékes eredmény
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