
vevők után bezárul a kapu, hogy aztán hajmeresztő kisértethistóriákat olvassanak fel egymásnak a sírok között, jelmezekbe öltözött rendőrök védelmében. A bizsergető kaland prózai haszonnal is jár. A temetői vandálokat ugyanis csodás hatékonysággal fékezi meg, ha a tojásdobálásuk hatására ördögök és farkasemberek bukkannak elő és veszik őket üldözőbe.A visszajelzésekre alapozva egyértelműen kijelenthető, hogy a programok PR hatása mind a rendőrség, mind a könyvtár szempontjából kiváló
(Fazokas Eszter)

98/281
GRAHLMANN, Kerstin: Information Bróker im World 
Wide Web =  Nachr.Dok. 49.Jg. 1998. 2.no. 
77-82.p. Bibliogr. 6 tétel.

Rés. angol nyelven

Tájékoztatási vállalkozó a World Wide Weben

Felmérés; Public relations; Számítógép-hálózat; 
Tájékoztatási vállalkozás

Az információs vállalkozók az Internetet is felhasználják szolgáltatásaikhoz és kutatásaikhoz, és a World Wide Web-et információhozdozóként is alkalmazzák a saját szolgáltatásaik közreadására. A cikk áttekinti a különböző vállalkozók kínálatát a World Wide Web-en. A cikk része a szerző diplomamunkájának, amelyben a Web-en megjelenő brókerek tájékoztatási kínálatát elemzi, és bemutatja, hogyan fejlesztettek ki és valósítottak meg egy prototípus WWW-alkalmazást.
(Autoref. alapján)

98/282

CÁRON, Joseph: Les besoins d’ínformation dans les 
groupes communautaires lorsque le besoin en 
matiére d’information se confond avec sa produc- 
tion =  Doc.Bibl. 43.vol. 1997. 4.no. 169-178.p. 
Bibliogr.

Rés. angol és spanyol nyelven

A québec-i közösségek információigényei: az in
formációhasználat és -előállítás szerepe

Igénykutatás dokumentációs szolgáltatásokra; Hasz
nálói szokások

A cikk egy kutatás eredményeiről számol be, amely több québeci használói közösség információigényeit vizsgálta. A tanulmánynak kettős célja volt: az információigények, illetve az információk felhasználási módjának felderítése. Az információ kérdése ugyanis bizonyos esetekben mint felhasználandó adat, tény stb. jelentkezik, más esetben viszont terméket jelent. Ennek a helyzetnek a megértése fontos a vizsgált csoportoknak nyújtandó információs szolgáltatások hatékonyságának javítása szempontjából.
(Autoref.)
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98/283
DREVER, Clair: Public Library Electronic Information 
Services =  Libr.Inf.Briefings. 80.no. 1997. 2-15.p.

Elektronikus információk szolgáltatása a közkönyv
tárakban -  a PLEIS projekt bemutatása

Elektronikus publikáció; Fejlesztési terv; Igénykuta
tás könyvtári szolgáltatásokra; Közművelődési 
könyvtár

A PLEIS (Public Library Electronic Information Services) programot azzal a céllal indították, hogy tanulmányozzák a közkönyvtári nyilvános elektronikus tájékoztatási rendszerek (Electronic Public Information, EPI) használóinak nézeteit és szükségleteit. A jelentés ismerteti a program fő résztvevőinek véleményeit és szükségleteit, valamint a projekt információtechnológiai szempontjait. A projekt eredményeinek alapján a jelentés kiemeli azokat a tudnivalókat, amelyeket más, EPI-szolgál- tatásokat működtető vagy tervező intézmények is felhasználhatnak.
(Autoref.)

98/284

FEIBEL, Thomas: Und wo bleibt die Qualitat? Anfor- 
derungen an Multimedia-CD-Roms für Kinder =  
Buch Bibi. 50.Jg. 1998. 2.no. 112-120.p.

És hol marad a minőség? A gyermekeknek szánt 
multimédia CD-ROM-okkal kapcsolatos követelmé
nyek

CD-ROM; Gyermekolvasó; Igény

A multimédia CD-ROM-ok segítségével a gyerekek játék közben tanulnak, új ismereteket, tapasztalatokat szerezhetnek. Sőt, ez a hordozó speciális hajtóerőt is jelent számukra, és segít legyőzni a félelmüket. A gyermekek számára készült CD-ROM-ok

minőségértékelésének lehetséges kritériumai a következők: a kiadó kiadási programja (specializá- ció); a telepítés egyszerűsége; ötletek és információszervezés (célok, navigáció); grafika (esztétika, technikai megvalósítás); hangzás (zene, beszéd, hang-effektusok); írott szöveg (mennyiség, tipográfia, tartalom); didaktikai szándék; átlagos lejátszási idő; minőségi értéktényező.
(Autoref.)

98/285

FRENCH, Carol -  POLLARD, Eleanor: Serials usage 
study in a public library =  Publ.Libr.Q. 16.vol. 
1997. 4,no. 45-53.p.

A folyóirathasználat vizsgálata egy amerikai mű
velődési könyvtárban

Állomány használata; Felmérés; Folyóirat; Gazdasá
gosság -könyvtárban; Közművelődési könyvtár

[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: 
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, 
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, 
N.Y. 13904]

A csökkenő költségvetések és a növekvő folyóirat- árak minden könyvtárt érintenek: szinte kötelezővé teszik a periodika-állományok használatának vizsgálatát. Már nem tartható az az álláspont, hogy azért fizetünk elő továbbra egy lapra, mert egyszer majd valaki talán keresni fogja. Meg kell fontolni a drága és ritkán használt folyóiratok lemondását, és meg kell vizsgálni, hogy melyek a népszerűek és a rendszeresen használtak.A Broward megyei (Florida) könyvtár folyóiratgyűjteménye a 33 fiókból álló hálózat igényeit is kielégíti. Faxon kapja a kéréseket, és küldi a cikk-másolatokat, és a könyvtár kezeli két egyetem kihelyezett karainak folyóiratállományát és több más oktatási intézménnyel is hasonló együttműkö
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dési kapcsolatban áll. Néhány éve az addig szakok szerint, több emeleten lévő periodika-állományt egységesítették, a helyben olvasók és a fax-kérések jobb kiszolgálása érdekében. Az így létrejött periodika-részleg kezeli és forgalmazza a teljes gyűjteményt, de az állományépítés az egyes részlegek feladata maradt. A periodika-részleg csak a kb. 200 szabadpolcon lévő, „böngésző” gyűjtemény megrendelését végzi.Ennek nyomán végezték el az állomány használatának mérését, a másolatkérések és a helybenhasz- nálathoz rendszeresített kérőlapok, illetve a mikrofilm-tekercsek számlálásával, az eredmény címek szerinti nyilvántartásával. Az eredményt megkapták az egyes részlegek, és belátásuk szerint döntöttek: az egyik lemondta az összes soha nem kért folyóiratot, papír- és mikrofilm-formában egyaránt (ezzel kb. 5000 dollárt takarított meg), a másik a mikrofilmek tovább rendelése mellett döntött. Az együttműködő partnerek folyóiratainak használatát is mérték, és az adatokat megkapták az illetékes intézmények, hogy belátásuk szerint felhasználhassák őket.A vizsgálat nagyon hasznosnak bizonyult (és az első évben több mint 10 ezer dollár megtakarítást eredményezett), annak ellenére, hogy nem felel minden kérdésre. Nem derül ki pl., hogy egy folyóirat többszöri használata esetleg nem egyetlen olvasó hobbijának köszönhető-e, ületve, hogy egy lapot esetleg csak azért nem használnak, mert nem tudják, hogy rendelkezésre áll, és így tovább. Ennek ellenére a figyelést folytatják, és finomítják mind a mérés, mind az annak nyomán születő döntések módját.A folyóirathasználat méréséről a szakirodalomban csak a tudományos és felsőoktatási könyvtárak számolnak be. Ha a közkönyvtárak nem végeznek ilyen megfigyeléseket, legfőbb ideje, hogy elkezdjék. Ha mégis, akkor számoljanak be eredményeikről, mindannyiunk javára.
(Mohor Jenő)

98/286

GADD, Elizabeth -  KINGSTON, Paula: The impact of 
an electronic short loan collection on academic staff 
=  Man.lnf. 5.vol. 1998. 2 .no. 37-40.p. Bibliogr. 4 
tétel.

Az ajánlott irodalom elektronikus hozzáférési lehe
tősége a Loughborough Egyetemen (az ACORN 
projekt értékelése)

Dokumentumszolgáltatás; Egyetemi könyvtár; Egye
temi oktató; Elektronikus publikáció; Felmérés [for
ma]; Oktatás információellátása

Az ACORN vállalkozás a JISC (Joint Information Systems Committee) által finanszírott elektronikus könyvtári (eLib) programon belül a tanórákra megadott kötelező olvasmányok hálózaton keresztül biztosítandó elérhetőségét szolgálja. A Loughborough Egyetemen indított szolgáltatás egyelőre csak három tanszékre terjed ki. A földrajzi, a humán tudományi és a könyvtári tanszékek szemináriumaira kijelölt szakfolyóirat-cikkeket tartalmazza, a leggyakrabban kért tanulmányok közül első lépésként csaknem 500-at. Erről a három tanszékről az oktatók 68%-a szokott olvasmánylistát benyújtani a hagyományos tananyag kölcsönző gyűjteményeknek, míg az ACORN szolgáltatást csak a tanárok fele vette igénybe. Modulokra bontva 196 tanegységből 101 adott listát a könyvtárnak, de csak 49, tehát 25% kért cikkeket felvenni az ACORN szolgáltatásba.Két kérdőíves felmérést végeztek a tanárok körében, 1996 decemberében, a program indításakor, majd egy évvel később. Az első közvéleménykutatás elsősorban azt próbálta megtudni, hogy az érintett tanszékek moduljainak háromnegyede miért nem veszi igénybe első körben az ACORN-t. A kérdezetteknek csak 10%-a ismerte be, hogy nem szokott olvasmánylistát küldeni a könyvtár
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nak, néhányan meg is indokolták ezt. Akik egyébként küldenek listát, azok között is előfordul, hogy néha egyszerűen kifelejtik a könyvtárat. Néhány kurzus annyira gyakorlatias, hogy nincs megadva kötelező irodalma, más kurzusok pedig csak tankönyveket használnak. Egyre gyakoribb tendencia, hogy a szakirodalmat hétről-hétre adják meg, mert friss és témába vágó anyagot akarnak kijelölni. Sokan a kurzus megkezdése előtt néhány nappal aktualizálják az irodalomjegyzéket. Az ACORN ellenben hat hónappal előre kénytelen kérni a javaslatokat, tekintettel arra, hogy a szerzői jogok rendezése és a digitalizálás időigényes. Az alacsony igénybevétel másik magyarázata, hogy még túlságosan új és kipróbálatlan a szolgáltatás. Némelyeket viszont kifejezetten lelkesít, hogy valami újdonsággal próbálkozhatnak, és további hozzáférhetőségi lehetőséget akartak adni hallgatóiknak. Néhány tanegységben a könyvtárat megkerülve egyenesen a világhálózatról tudnak tananyagot átvenni. Az oktatók egy része nem a gyakran kért, hanem a speciálisabb cikkirodalmat adja meg, pedig az ACORN-ba csak az előbbi kategória kerül bele.Az 1997. évi felmérés két féléves működés után már nagyobb részletességre törekedett. Ezúttal csak olyan oktatókhoz küldtek kérdőíveket, akik előzőleg együttműködtek az ACORN-nal. 14 válasz érkezett. Ezek közül öt válaszadó volt, aki korábban nem vette igénybe a hagyományos tananyaggyűjteményt. Retten bevallották, hogy olyasmit szerettek volna kérni az elektronikus tananyagellátásba, ami egyébként a könyvtári folyóiratokban is hozzáférhető volt. (A könyvtár ezt egyelőre nem támogatja.) Azok közül, akik a hagyományos tananyag-gyűjteményekbe is adtak be javaslatokat, hárman azt mondták, hogy az ACORN-tól kevesebb tételt kértek, hárman ugyanannyit, mint előzőleg, ketten pedig többet. A szerzői jogok és a digitalizálás költségei miatt az ACORN 30-ban határozta meg a modulonként felvehető cikkek számát. Ehhez csak ritkán kellett hivatalosan ragaszkodni,

mikor egy-két oktató 80-100 cikket szeretett volna kérni egy-egy tanegységhez.Arra a kérdésre, hogy miért kértek az ACORN-on keresztül elérhető cikkeket, a legtöbben azt felelték, hogy további hozzáférési lehetőségeket, illetve másfajta hozzáférési lehetőséget akartak teremteni hallgatóik részére, továbbá biztosítani kívánták, hogy minden hallgató hozzáférjen az alapolvasmányokhoz. Néhány tanár kísérletezett vele, hogy modulja web lapjáról kapcsolatot létesítsen az ACORN cikkekhez. Ketten viszont csak azért vették igénybe a szolgáltatást, mert úgymond felkérték őket erre. Legtöbben a tanítás támogatására kértek cikkeket, azután jónéhányan a vizsgához, illetve a szemináriumi feladatokhoz. Mindehhez nem lenne elegendő mennyiségű nyomtatott példány a hagyományos gyűjteményekben. Az oktatók web-lapjaihoz kapcsolva az általuk kért cikkeket elektronikus tanulási környezet teremthető. A távoktatásban és más újszerű oktatási formákban a jövőben nagy szerepe lehet az ACORN-hoz hasonló kezdeményezéseknek.Az ACORN előnyeiről és hátrányairól is érdeklődtek az oktatóktól. Egyetértettek abban, hogy a szolgáltatás legfőbb jótéteménye az állandó hozzáférhetőség a hét minden napján, a nap 24 órájában, az egyetemi városrész bármely pontján. Hátránya, hogy nehézkes lehet képernyőről olvasni hosszabb szöveget, kényelmetlen képernyőről tanulni, a kinyomtatás pedig költséges a hallgató számára. Hátrány lehet még, hogy erősebb információtechnológiai eszközfüggőség alakul ki. Ha pl. a gépek túlterheltek vagy nem működnek megfelelően, az nagyon hátrányosan érintheti a hallgatókat vizsga- időszakban. A hagyományos gyűjteményekben is akadnak ilyenkor a túl nagy keresettségből adódó problémák. További hátrány, hogy nem minden cikk esetében lehetséges megegyezésre jutni a szerzői jogokról. Kb. 80%-os a siker, de bizonyos moduloknál ennél rosszabb az arány. Előfordulhat, hogy néhány kulcsfontosságú cikket ki kell hagyni,
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ily módon a hallgatók inkább a kisebb jelentőségű tanulmányokat olvassák el. Bár a tapasztalatok egyelőre nem ezt mutatják, mégis fennáll a veszélye annak, hogy a hallgatók megelégednek majd az ACORN által nyújtott tananyaggal, és könnyebben lemondanak a hagyományos könyvtári böngészésről, kutatásról. Bizonyos dokumentumtípusok pedig eleve kimaradnak az ACORN szolgáltatásból.A válaszadók többsége szívesen látná, ha az ACORN tovább bővülne, fejlődne. Például más modulok is lehetőséget kaphatnának, növekedhetne az egy tanegységhez rendelhető cikkek száma, vagy könyvek egyes fejezeteit is föl lehetne vetetni az elektronikus tananyag-gyűjteménybe. Ezek reális lehetőségek. A hallgatók számának emelkedése és a tantervi módosítások nagy terheket rónak az egyetem költségvetésére. Az intézmény ennek ellenére próbálja továbbfejleszteni és integrálni az ACORN szolgáltatást, mivel nagyon pozitív a visszhangja, és hallgatói körökben továbbra is a tananyag elérhetősége az egyik legnagyobb probléma.
(Nagypál László)

98/287

GODDARD, Catherine -  WILLETT, Peter -  WOOD, 
Frances: The use and value of MSc in information 
studies/information management dissertations at the 
University of Sheffield =  Aslib Proc. 49.vol. 1997. 
9.no. 229-237.p.

A sheffieldi egyetemen készült tájékoztatástudo- 
mányi/információszervezési magiszteri disszertá
ciók használata és értéke

Disszertáció -könyvtártudományi; Dokumentálókép
zés -posztgraduális; Hivatkozás; Publikációs tevé
kenység

A tanulmány a Sheffieldi Egyetem informatikai tanszékén 1988/89 és 1995/95 között benyújtott tá- jékoztatástudományi-információszervezési magisz

teri disszertációk hasznát, használatát és értékét vizsgálja. A disszertációkat készítő hallgatóknak, konzulenseknek és a disszertációval kapcsolatos kutatásba bevont külső intézményeknek kiküldött kérdőívekre érkezett válaszok azt mutatták, hogy mindhárom csoport, akárcsak a többi oktató és hallgató másképpen használta a szóban lévő disszertációkat. Néhány disszertáció nyűt publikációként is megjelent, és egy hivatkozatelemzés szerint ezek sikeresen juttatják el a disszertációk eredményeit egy szélesebb olvasóközönség számára.
(Autoref.)

98/288

STEPHAN, Werner: Spagat zwischen Bewáhrtem 
und Neuem. Auswertung einer Umfrage unter 
Kunden dér Deutschen Bibliothek =  Diai.Bibi. 
10.Jg. 1 9 9 8 .1.no. 35-38.p.

A Deutsche Biblikothek használói körében végzett 
felmérés kiértékelése

Felmérés; Használó; Nemzeti könyvtár; Szolgáltatá
sok használata

A Deutsche Bibliothek 1997-ben felmérte, hogy felhasználói mennyire elégedettek a könyvtár központi bibliográfiai szolgáltatásaival. A kiküldött és visszakapott kérdőívek közül 183 volt értékelhető.A használók az alapszolgáltatások közül elsősorban a mikrofilmlapon ill. a CD-ROM formában megjelenő bibliográfiákat részesítik előnyben, csaknem azonos mértékben (SWD-mikrofilmlap: 69 említés, CD-ROM alapadatok: 64 említés.) Ezzel párhuza- mosan azonban változatlanul igénylik a hagyományos cédulaformában megjelenő bibliográfiát is (Cédulaszolgáltatás: 42 említés.) Tudott, hogy a géppel olvasható és a hagyományos cédulaformát párhuzamosan is használják, az utóbbit feltehetően állománygyarapítási segédeszközként is. A Deut-
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sche Bibliothek a jövőben is folytatja cédulaszolgáltatását.A kapott bibliográfiai adatokat a legtöbb könyvtár több céllal is hasznosítja. Csekély azon intézmények száma, melyek csak egyetlen célra használják a tételeket (48), de olyan könyvtár sincs sok, amely minden lehetőséget kihasználna a hasznosításra (24). A meglevő szolgáltatásban tehát további felhasználói lehetőségek rejlenek,A kapott adatok másodlagos feldolgozása a könyvtáraknak sok gondot okoz, mint ezt a gyakori telefonos segítségkérés is mutatja. Meglepő, hogy milyen sok helyen kell a nem megfelelő szoftver miatt másodlagos munkát végezni (54 említés), úgy látszik, a szoftver-cégek nem reagálnak gyorsan és flexibilisen a változásokra. Sok helyen a helyi állományfeltárási szabályokhoz való alkalmazkodás követel többletmunkát (52 említés), a legtöbb gondot azonban a többkötetes művek okozzák. (59 említés.)Mennyire elégedettek a felhasználók a Deutsche Bibliothek bibliográfiai szolgáltatásaival? A válaszok skálán elhelyezve azt mutatják, hogy a használók leginkább a korrekt üzletvitellel és a telefonon adott segítőkész tanácsokkal elégedettek, másodsorban a problémáikra írásban adott válaszokkal. A segítőkészség tehát jó használói minősítést kapott, a bibliográfiai munka, közelebbről a formai dokumentumfeltárás minősége viszont közepest, a tematikus feltárás még gyengébbet. Rossz a vélemény a régi és az új szolgáltatásokról adott információkról, a legrosszabb értékelést pedig a szolgáltatás gyorsasága (lassúsága?) kapta. Az utóbbit illetően a cikk szerzője úgy véli: mivel a címek 80%-a a könyv beérkezésétől számított nyolc héten belül megjelenik a Nemzeti Bibliográfiában, a könyvtár nem hibáztatható, inkább a könyveket késedelmesen küldő (némely esetben évenként csak kétszer szállító) kiadók. A nyolc hetet túllépő 20% esetében kell a könyvtárnak a feldolgozás ütemét gyorsítani.

A kérdőív tanulságait a tervezett felhasználói konferencián fogják mélyrehatóbban megvitatni.A Deutsche Bibliothek 1998-ra tervezett új központi bibliográfiai szolgáltatásai:-  CD-ROM bibliográfia 1972-1985;-  disszertáció-CD aktualizálva 1997-ig;-  retro-CD 1945-1971.
(Katsányi Sándor)
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VAUGHAN, Liwen Qiu: Information search patterns 
of busienss communities. A comparison between 
small and medium-sized businesses =  Ref.User 
Serv.Q. 37.vol. 1 9 9 7 .1.no. 71-78.p.

Az üzleti világ információkeresési szokásai: a kis- 
és középvállalatok összehasonlítása

Felmérés [forma]; Igénykutatás dokumentációs 
szolgáltatásokra; Tájékoztatás -közgazdasági

Az üzleti életben tevékenykedők információkeresési szokásainak felderítésére két felmérés készült: az egyik a kisvállalkozók, a másik a közepes vállalatok felhasználóinak szokásait vizsgálta. Főleg azt kutatták, milyen forrásokat használnak az üzleti információk beszerzésére, különös tekintettel a közkönyvtárra. Az eredmények azt mutatják, hogy az üzleti felhasználók az informális forrásokat részesítik előnyben. A legfontosabb forrás az ügyfél, a felhasználó. Az elmúlt évben a megkérdezetteknek a fele sem használta a közkönyvtárakat, akik mégis használták, azoknak többsége a könyvtárosoktól kért segítséget. A közkönyvtárak iránti érdeklődés a kisvállalkozók részéről a nagyobb, különösen a vállalkozás korai szakaszában.
(Autoref.)

Lásd még 253
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JUNCKER, Beth: Why hurry? Reading promotion in 
Denmark, or, is reading the only way towards liter- 
acy? =  New Rev.Child.Lit.Libr. 3.vol. 1997. 
139-145.p.

Miért siessünk? Az olvasásra nevelés Dániában, 
avagy: az olvasás az egyetlen út az irodalmi mű
veltség felé?

Ifjúság nevelése olvasásra; Olvasásra nevelés; Tö
megkommunikáció

Dániában rengeteg időt, pénzt, energiát fecsérelnek el olvasási mozgalmakra, műhelyekre, propagandára. (Mintha bizony annak a napi tíz oldalnak egészségmegőrző szerepe lenne.) Pedig mindez lényegében felesleges, mert Dániában régóta működik fejlett és törvényben garantált közoktatás, kiépült az iskolai és gyermekkönyvtári rendszer, a tanulókhoz olyan sok olvasnivaló jut el, hogy nagyon nehéz lenne egy átlag diáknak nem megtanulni az olvasást. A gyerekeket óvják az új médiától, miközben elárasztják őket könyvekkel.A felvilágosodás hozta magával azt az azóta is uralkodó nézetet, hogy a gyermekkorból a felnőttkorba, a vadságból a civilizációba az írásbeliség elsajátításán, az olvasáson keresztül vezet az egyedüli út. A korábban gazdag szóbeliség kultúráját ez nagymértékben visszaszorította. A felnőttek szemében a gyerekkor értelme, célja eljutni a felnőttkorba az írott ismeretek megtanulásán keresztül. így van ez még ma is, az új évezred küszöbén.A képi, a hangzó és a hagyományos írott kultúrának egy eddig ismeretlen elegye kezd kialakulni. Sokan félnek, hogy megszűnik az írott szó egyeduralma. Az elmúlt néhány század értékeit, vívmá

nyait vélik ezzel elveszíteni, és tartanak egy kevésbé értelmi, inkább érzelmi töltéssel működő új középkor beköszöntétől.A cikkíró nem osztja ezt az aggodalmat. Szerinte a tudáshoz sokfajta út vezethet. Papírra vetett grafikai jelek átalakításának ismerete még nem feltétlenül jelent tájékozottságot, műveltséget, csak egy lehetőséget kínál ehhez. Számos felnőtt létezik, aki nem művelt, nem tájékozott, pedig olvas. Az írás- tudatlan gyerek a látottak és hallottak alapján képes történeteket alkotni, fel tudja használni a testmozgást és a hangokat, zörejeket érzelmei kifejezéséhez. Sokáig lázad az ellen, hogy rákényszerít- sék a felnőtt világ törvényeit. Ennek egyik metaforája a sírás. Céltalannak tetsző játékai során viszont rendkívül össztett értelmi szerkezeteket is kialakít, megalkotja saját valóságát. Mindezeket fel lehet használni nevelési célokra, enyhítendő az iskola által okozott traumákat. Hagyni kellene, hogy az olvasástanítás megkezdése előtt a gyermekek a hozzájuk közelebb álló, képeket és hangokat felhasználó eszközök segítségével szerezzenek ismereteket, fejlesszék értelmezőképességüket és ezzel együtt sokkal kevesebb kényszerrel, apránként elsajátítsák az olvasást is.Az ismeretszerzésnek számos módja van, melyek jól megférhetnek egymás mellett. Lehet művelt az is, aki nem könyvekből szerezte tudását. Az erőltetett olvasási kampány helyett inkább a megismerés propagandájára, hatékony ismeretterjesztésre lenne szükség.
(Nagypál László)
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HUJANEN, Erkki: Nykynuori lukee monenlaista =  
Kirjastolehti. 90.vuo. 1998. 1.no. 7-8.p.

A mai fiatalok sokfélét olvasnak

Olvasási szokások
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A finn fiatalok olvasási szokásairól a 60-as évektől kezdve -  10 éves periódusokban megismételten -  felmérést végeznek. A most elvégzett vizsgálatot Mikko Korkiakangas és Pirkko Saarinen könyve tartalmazza. Az utóbbi szerzó' minden eddigi vizsgálatban részt vett. A 11-15 éves korosztályból ki- válaszott reprezentatív minta mindannyiszor ugyanarról a hét településről származik, a mostani vizsgálatba azonban még három újabb települést is bevontak.A szerzők szerint a legfigyelemreméltóbb változás a szülők és az iskola hozzáállásában történt: a 90-es években megszűnt a fiatalok olvasmányainak szülői korlátozása, s rugalmasabb lett az iskolában feldolgozandó (feldolgozható) könyvek kiválasztása is. Egyéb drámai változások azonban nem történtek. Az olvasás mennyisége csupán az említett korosztályon belüli idősebb fiúk körében csökkent szembetűnően. A legtöbbet olvasók a 11-12 éves lányok: az ő olvasási kedvük a 80-as évekig folyamatosan emelkedett, s most ahhoz képest ugyan valamit csökkent, de nagyobb, mint a 60-as években volt.A nemek közti különbség egészében véve nem az olvasásra szánt időmennyiségben, hanem az olvasott dokumentumtípusban van. A fiúk inkább a lapok iránt érdeklődnek: a képregényeket, a napilapokat és a folyóiratokat fontosabbnak tartják a könyveknél. Tematikai szempontból közös a fiúk és lányok érdeklődése az izgalmas, valamint a fiatalok problémáit taglaló művek iránt -  a lányok tipikus kedvelt olvasmánya viszont a romantikus történet, míg a fiúk a humoros irodalmat és az ismeretterjesztő jellegű műveket részesítik előnyben. Nemzetközi összehasonlításban az a meglepő, hogy miközben számos kultúrában a „hasznot hozó” olvasás a domináns, a finn fiatalok a kellemeset, az örömöt, a hétköznapokból való menekülést keresik inkább az olvasmányaikban, s ezek kevésbé kapcsolódnak tanulmányaikhoz vagy leendő munkájukhoz.

A sokat olvasó fiatalok olvasmányainak skálája sokoldalú, s ők kortársaiknál érettebbnek tűnnek. Felfedezhető a vizsgáltak körében az olvasás tera- peutikus funkciója is. A felmérés kimutatta, hogy az olvasás következtében nőtt a fiatalok önbizalma is azáltal, hogy tudatosították magukban mások problémamegoldási vagy problémaelkerülési módszereit.
(Sz. Nagy Lajos)

H asználok k é p z é s é
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NEWTON, Róbert -  SUTTON, Audrey -  McCONNELL, 
Mike: Information skills fór open learning: a public li- 
brary initiative =  Libr.Rev. 47.vol. 1998. 2.no. 
125-134.p.

Rés. francia és német nyelven

Információs jártasság önálló tanulásra: egy köz- 
könyvtári kezdeményezés a hálózaton

Felnőttoktatás; File-szervezés -gépi; Közművelődési 
könyvtár; Számítógép-hálózat

1996 elején a South Ayrshire Libraries pályázatot nyújtott be a British Library Kutatási és Innovációs központja által támogatott „Digitális Könyvtárak” nevű programhoz. A terv szerint a közkönyvtárak oly módon segítenék a felnőttoktatásban részt vevő használókat, hogy kikeresik és osztályozzák számunkra az Interneten található tanulási forrásokat. Ezt egy Web-kalauz megtervezésével és kifejlesztésével szeretnék megvalósítani. Ezzel párhuzamosan egy Internet-oktatási Web-helyet is létrehoznának, ahol az Interneten található oktatási csomagokat gyűjtenék össze. Ezek szolgálnának alapul a közkönyvtárak személyzete által lebonyolított In
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ternet-tanfolyamokhoz. A cikk ismerteti ez utóbbi szolgáltatás kialakításának folyamatát és eddigi eredményeit.
(Autoref alapján)

98/293
SNAVELY, Loanne -  COOPER, Natasha: Competing 
agendas in higher education: finding a piacé fór in- 
formation literacy =  Ref.User Serv.Q. 37.vol. 
1997. 1.no. 53-62.p.

Találjunk helyet az információs jártasságoknak az 
egymással versengő felsőoktatási programok 
között!

Egyetemi oktató; Használók képzése -felsőoktatás
ban

Az egyetemi könyvtárakban az információkezelési jártasság (information literacy) fogalma azt az óhajt fedi, hogy minden hallgató képes legyen saját információigényét felismerni és körülírni, a szükséges információt fellelni, értékét megállapítani és hasznát venni egész élete során.A könyvtárral összefüggő" oktatásban jelenleg az információ tartalma helyett inkább az információs forrásokra, az információszerzés folyamatára és a használóra esik nagyobb hangsúly. így a könyvtári oktatás gyakorta túlnő a hagyományos egyórás bibliográfiai eligazításon, aktív elsajátítási technikákat követel meg, és kritikai gondolkodásra serkent. Ezért be kell vonni ebbe a munkába a tanszékek munkatársait is.Az információkezelési ismeret tanításának mindenképpen helye van a felsőoktatásban, de az oktatás módját nem könnyű megválasztani. Az információkezelési ismereteket, a keresést, kiértékelést és felhasználást be lehet illeszteni a meglevő" kurzusokba úgy, hogy azok mintegy átszeljék a teljes tananyagot, átíveljenek az egyes tantárgyakon. így a tanulási folyamatnak szerves része, nem csupán

adaléka lesz az információkezelés. A tananyagon keresztül oktatott információkezelési ismeretek változatosságot mutathatnak egy adott intézmény célkitűzéseinek, küldetésének megfelelően. Valamilyen mértékben minden tudományágból épülhet kurzus az információkeresés és kiértékelés gyakorlatára. Az információs kurzusokkal szemben ki kell dolgozni bizonyos követelményrendszereket, és meg kell határozni az egymásra épülő szinteket. Egy oktatókból és könyvtárosokból álló felügyelő testület vállalhatná az egyes kurzusok jóváhagyását.A könyvtár műhelyek, közös programok szervezésével teremthet lehetőséget arra, hogy a tanerők szélesíthessék információkezelési ismereteiket, növelhessék gyakorlottságukat. A könyvtárnak megérné ezen többletfeladatok vállalása, a hallgatókkal sokkal kevesebb gondja lenne. A tájékoztató szolgálat általában nincs felkészülve arra, hogy a hallgatókat rendszeres képzésben részesítse. Jobb, ha a tanszéki előadók végzik el ezt a munkát kurzusaikba beépítve, a könyvtárosok pedig részt vehetnek a feltételek megteremtésében. Arról nem is beszélve, hogy a problémamegoldást és az információ értékeléséhez szükséges kritikai gondolkodást csak az oktatók tudják tantárgyuknak megfelelően okítani. Fontos, hogy a tanárok ne érezzék a könyvtár által diktált kényszernek, rájuk rótt tehernek az információkezelési ismeretek továbbadását, hanem maguk is belássák ennek hasznosságát és szükségességét.A tantárgyak különböző forrásokból származó információkat használnak fel különböző módon és mértékben. Bizonyos kurzusokba könnyebben be- építhetőek az információkezelési ismeretek, míg másokba kevésbé. Az oktatók és könyvtárosok közös műhelyein ki lehetne dolgozni olyan feladattípusokat, melyek tartalmaznának mind szaktantárgyi, mind pedig informatikai elemeket. Meg kell határozni az indított programok konkrét célját, tartalmát, elnevezését. Az adminisztratív részlete
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két is előre át kell gondolni, nehogy szervezetlenség, kialakulatlanság láttán az új programok hitelüket veszítsék a hallgatók körében. Az információ- kezelési ismeret természetesen nem korlátozódhat az elektronikus médiára, a hagyományos kutatási módszereket is ébren kell tartani.

Az egyes szakterületek művelői sokszor meglehetősen elszigetelten dolgoznak, ezért az átfogó tantárgyreformhoz, a pénzügyi és személyzeti keretek megtervezéséhez a könyvtárnak az egyetem vezetőségét kell megnyernie.
(Nagypál László)

Audiovizuális, 
elektronikus, optikai 
inform ációhordozók
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BRUNSKILL, Kate: Problems with growing serials 
=  Libr.Technol. 3.vol. 1 9 9 8 .1.no. 14.p.

Elektronikus folyóiratok a brit közkönyvtárakban

Elektronikus folyóirat; Fejlesztési terv; Felmérés [for
ma]; Közkönyvtár

A hírlapok és folyóiratok egyre többje hozzáférhető elektronikus formátumban. Információtechnológiai infrastruktúra és megfelelő szolgáltatási koncepció hiányában a közkönyvtárak mégsem használják ki ezt a lehetőséget a költségvetések csökkenésének ellensúlyozására, szolgáltatásaik bővítésére és korszerűsítésére.A loughborough-i egyetem tájékoztatás- és könyvtártudományi tanszékének „Electronic Serials in Public Libraries” projektje, amelyet a British Li- brary Kutatási és Innovációs Központja finanszíroz, 1998 júniusában zárul. A projekt azzal indult,

hogy az Egyesült Királyság közkönyvtárainak fenntartói körében kérdőíves felmérést végeztek. Az 55%-os válaszadási arány miatt a felmérési eredmények reprezentatívnak tekinthetők.Az elektronikus folyóiratok (pontosabban e-hírla- pok és népszerű folyóiratok) szolgáltatásához sok könyvtárban hiányoznak a megfelelő eszközök. A fiókkönyvtárak nincsenek bekapcsolva a számítógép-hálózatba, igen szegényes a CD-ROM ellátottságuk és az Internet-kapcsolatuk. Az alapvető információtechnológiai infrastruktúra sincs meg sok könyvtárban, csak 78%-uk működtet például online olvasói katalógust. A válaszolóknak 64%-a számolt be arról, hogy állományában vannak elektronikus időszaki kiadványok, átlagosan hat cím, túlnyomórészt hírlapok CD-ROM-on. A fiók- könyvtárak 21%-a tud használni elektronikus folyóiratokat (bár itt nem vették figyelembe az Interneten elérhető ingyenes dokumentumokat).A könyvtáraknak csak 37%-ában mérték a használatot, de nem hivatalos jelleggel és nem nagy gyakorisággal. A válaszolók 45%-a fogalmazta meg állományépítési politikáját, 13%-a folyóirat-szolgáltatási politikáját. Többen dolgoztak ki szempont- rendszert a beszerzési döntésekhez. A folyóiratok között leggyakrabban a pénzügyi-üzleti, helytörté
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