
Könyvszemle

Már gyermekkorban meg kell kezdeni!

Az információs társadalomban -  mint az köz
tudott, de a mi tájainkon még bizonyításra szorul!
-  az egyén érvényesülése, boldogulása attól 
függ, hogyan tud eligazdoni az információs 
dzsungelben. Tudnia kell, milyen információkra 
van szüksége, ezeket honnan és hogyan szerez
heti be, s ha már beszerezte, mit kezdjen velük. 
Azaz információs készségekre, jártasságra van 
szüksége. Az iskola feladata, hogy -  sok más 
készséghez, jártassághoz, ismerethez hasonlóan
-  az informálódás iránti igényt, az információkere
sési és felhasználási ismereteket is kialakítsa.

A British Library Kutatási és Fejlesztési Osz
tálya (BLRDD) az akkori Iskolatanáccsal (School 
Council) együttműködve 1980-ban kutatócsopor
tot hozott létre azzal a céllal, hogy kutatásokat 
végezzen, s gyakorlati útmutatásokat dolgozzon 
ki tanárok számára az információs készségek és 
jártasságok kialakításához. A Rogers szer
kesztette kötet -  a sorban inmmáron harmadik -  
a kutatások eredményeit foglalja össze.

Az első fejezetet a szerkesztő a fogalom tisz
tázásának szentelte. Mit értünk információs jár
tasságon? A fogalom nem azonos a könyvtár- 
használati jártassággal -  természetesen ezt is 
magában foglalja -, ám ebben az esetben sokkal 
szélesebb, átfogóbb a jelentése. Az információ 
felkutatásának, megszerzésének, kezelésének, 
felhasználásának ismeretét jelenti, függetlenül at
tól, hogy mindez a könyvtárban vagy a könyvtá
ron kívül játszódik le. David Hopkins a fogalom di- 
chotom jellegéről beszél: egyik oldalon az infor
máció felkutatása, azonosítása, megszerzése
-  ez a gyakoribb értelmezés, a másik oldalon az 
elemzés, a szintézis, a felhasználás -  és ez a 
fontosabb. Az információs készségek ezek mel
lett magukban foglalják a tanulási készségeket is: 
az információk kognitív kezelésének készségét, a 
jegyzetkészítés, válogatás, értékelés, az informá
ciók átadása, tanulmányírás stb.

Ami ezeknek az ismereteknek az oktatását, a 
készségek kialakítását illeti, minden kutató egyet
ért abban, hogy ennek az oktatási folyamat szer
ves részeként kell beépülnie az iskola munkájá
ba, minden tantárgy tantervében helyet kell kap
nia s nem különálló tárgyként kell szerepelnie.

A másik kérdés, amely a kutatókat foglalkoz-
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tatta: milyen korban kell elkezdeni ezeknek a 
készségeknek a kialakítását. A válasz: már az ál
talános iskolában. Természetesen a gyerekek 
életkorának megfelelő szinten. A gyermekeket 
meg kell tanítani arra, hogyan igazodjanak el egy 
könyvben (tartalomjegyzék, mutatók), hogyan 
használják a szótárakat, lexikonokat. Olyan fel
adatokat kell adni a tanulóknak, amelyek megol
dásában szükségük legyen ezekre az ismeretek
re. (Egyébként a feladatok minden korosztály 
számára nagyon fontosak.)

Könyvtárban vagy tanteremben? teszi fel a 
kérdést a szerkesztő a következő fejezet címé
ben. Természetesen itt is, ott is. Ha az informáci
ós készségek kialakítását az oktatási folyamat 
szerves részének tekintjük -  márpedig annak kell 
tekinteni -, akkor a munka egy részének az osz
tályban, az egyes tantárgyak keretében kell foly
nia. De az is nyilvánvaló, hogy a könyvtárra ala
pozva. Minden iskolában jól képzett, tekintélynek 
örvendő könyvtárosra van szükség, aki a tanári 
testület tagjaként a tanárokkal együtt dolgozza ki 
az oktatási stratégiát (ami egyébként rendkívül 
fontos).
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A tanárok képzésével foglalkozik a negyedik 
fejezet. A diákok csak ott veszik komolyan az in
formációs tevékenységet, csak ott dolgoznak ha
tékonyan az információval, ahol a tanárok is. És 
természetesen ott, ahol jól felszerelt, jól működő 
könyvtár van. Ahol ezek a feltételek hiányoznak, 
a diákokban nem alakulhatnak ki azok a készsé
gek, amelyekre az információs társadalomban 
feltétlen szükségük van. Nagyon fontos tehát a 
tanárok ilyen irányú képzése, s a működő tanárok 
továbbképzése. Sajnos, a vizsgálatok azt mutat
ják, hogy a tanárképző főiskolákon nem törődnek 
eléggé ezzel a kérdéssel.

Más főiskolákon sincs minden rendben. A 
diákok nagy része nem tudja használni a könyvtá
rat, nem képesek önálló munkára.

A British Library mindig kezdeményezője és 
támogatója volt az információtechnika bevezeté
sének az iskolákban, mind az osztályteremben, 
mind a könyvtárban. A számítógépet ugyancsak 
szervesen be kell illeszteni az oktatási folyamat
ba. Ám az is természetes, hogy az információ- 
technika természetes otthona az iskolai könyvtár. 
Itt tanulhatják meg a tanulók az online és az on- 
disc (CD-ROM) információkeresés módszereit, 
technikáját. Az információtechnika kezelésének 
ismerete nem tévesztendő össze az információ 
kezelésének ismeretével, viszont kiegészíti azt.

A jövő feladataira való kitekintés hangsúlyoz
za az iskolai könyvtárak fejlesztésének fontossá
gát. Az információs ismeretek, készségek kialakí
tása, amiben a könyvtáraknak döntő szerepük 
van, rendkívül fontos. Az információs műveltség 
(literacy) a jövő emberének egyik legfontosabb 
erőforrása lesz.

Milyen jó lenne, ha ezt a könyvet minél több 
iskolai könyvtáros és tanár kézbe venné, és az is 
fontos lenne, hogy az oktatásügyben vezető sze
repet játszó szakemberek is megismerjék.

M. Fülöp Géza
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Mekkora az egy lakosra jutó könyvbe
szerzés összege az angol könyvtárak
ban?

A Nemzeti Könyv Bizottság A közművelődési 
könyvtárak könyvbeszerzésre szánt pénzössze
gei címmel még 1989-ben közzétett egy jelentést, 
amely az 1978/79-től 1987/88-ig terjedő idősza
kot fogta át. Ez a mostani füzet -  az előzőkhöz 
hasonló szerkezetben, de felfrissített információ- 
tartalommal -  1980/81-tői 1990/91-ig vizsgálja a 
könyvbeszerzésre fordított költségeket az Egye
sült Királyság közművelődési könyvtáraiban.

Az egy főre eső könyvbeszerzési érték méré
sére három mutató szolgált:

1. a fogyasztói (kiskereskedelmi) árindex;
2. a kiadói egyesületek (kiadók) árindexe;
3. a könyvkereskedői árindex (a mostani je

lentésben ez utóbbira hivatkoznak leggyakrab
ban, mivel az árak és a könyvre fordított össze
gek között ebben az indexben mutatható ki leg
szorosabb kapcsolat).
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