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Az a felismerés, hogy a tanulók önálló ismeretszer
zésének, könyvtárhasználati kultúrájának megala
pozása és orientálása az iskolának és a könyvtár
nak együttes feladata, a 70-es években erősödött 
meg a pedagógiai gondolkodásban, összefüggésben 
az oktatásügy korabeli megújulási kísérleteivel és 
az iskolai könyvtárak arculatkeresésével. Pontosan 
jelzi e törekvés indítórugóit, irányultságát és hatá
rait a Pedagógiai Szemle egyik akkori tanulmányá
nak címe: „A könyv és a könyvtár az oktatási folya
mat korszerűsítésében. ” 1 A korabeli kezdeménye
zés dinamikáját mutatja, hogy néhány éven belül 
létrejöttek az elméletileg megalapozó művek,2 az 
egyes korosztályok könyv- és könyvtárhasználati 
tudnivalóit összegező könyvek,3 és a módszertani 
tapasztalatok összegezései.4 
A 80-as éveket a gyakorlat elterjedése, a módszerek 
elmélyülése jellemezte és mélyebb-felszínesebb be
épülése az alsó- és középfokú tantervekbe, egyes

pedagógiai programokba,5 a 90-es évek első' felé
ben viszont a NAT első változatainak megjelenése, 
a korábbi standard tájékoztató művek elévülése, a 
számítógépes információközvetítők térhódítása mi
att elkerülhetetlenné vált az alapok újragondolása 
és az alapozó művek újraírása is. Három év alatt 
több általános- és középiskolai könyvtárhasználati 
bevezető mű jelent meg, mint előtte két évtizeden 
át.6
Bár a 90-es évek első felében megtörtént az önálló 
könyv- és könyvtárhasználat diszciplínájának tar
talmi aktualizálása, a változások mélyáramai csak 
később, voltaképpen mostanra tették nyilvánvaló
vá, hogy a tartalmi változtatásokon túl a módszerta
ni megközelítés néhány területének alapvető újra
gondolása vált szükségessé. A továbbiakban e válto
zások közül emelem ki azokat, melyeket meghatá
rozónak tartok.
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Az információs eszköztár 
kiszélesedése és áttekintésének
nehézségei

Az állami dominanciájú könyvkiadás évtizedeiben 
az alapvető segédeszközök (lexikonok, szótárak, ké
zikönyvek) kiadása szűk körre korlátozódott. Ez a 
tény egyrészt minden versenyt kizáró monopolhely
zetet teremtett, másrészt eleve biztosított egy bizo
nyos színvonalat. Magyarán: volt „az” értelmező 
szótár, „az” angol szótár, „a” nagylexikon, „az” iro
dalmi lexikon stb., a variáció lehetőségét legfeljebb 
ugyanannak a műnek teljes és rövidített kiadása 
nyújtotta. (A tanulók nyelvismeretének szintje ki
zárta az idegen nyelvű eszközök rendszeres haszná
latát, régi kiadványokból nem jelent meg reprint.) 
Mindennek súlyos metodikai következménye lett: 
az információs eszköztár használatának tanítása 
egyszerűvé és kényelmessé vált, egy-egy eszköztí
pust egyetlen példán kellett (és lehetett csak) bemu
tatni, és ugyanaz a mű szolgált a használat készsé
gének kialakítására is. (Ez mellesleg azt is eredmé
nyezte, hogy azonos művek szerepeltek minden is
kolaszinten.)
Ma sokan és nagyon is eltérő szinten jelentetnek 
meg tájékoztatási segédkönyveket. A kiadás plura
lizmusa elkerülhetetlenné teszi az eszközválasztás 
kritikai érzékének kialakítására való törekvést. An
nál is inkább, mert a sebtében összefércelt ál-kézi
könyvek és az elavult művek kalózkiadásainak ter
jesztői éppen az iskolák tanulóit célozzák meg. Az 
eszköztár tanítása ezért a jövőben csak kétlépcső
sen képzelhető el: alapszinten -  a korábbi gyakor
lathoz hasonlóan -  egy-egy eszköztípus funkcióit 
kell ismertetni és használatát elsajátíttatni egy 
(vagy néhány) erre alkalmasnak bizonyuló alapmű 
példáján, a fejlesztő szinten viszont az egyes eszköz
típusokon belül kínálkozó választék kritikai megíté
léséhez kell támpontokat adni, a tanulók kritikai ér
zékét kell pallérozni. Például az általános lexikonok

használatának közös technológiáját alapszinten 
kell elsajátítani, de a ma közkézen forgó lexikonok 
formai értékeinek, tartalmi gazdagságának, az egye
temes, illetve a magyar anyag megfelelő arányá
nak, aktualitásának mérlegeltetése s ezzel együtt a 
lexikon elhelyezése a kulturális értékek között már 
a fejlesztési szint feladata. Ez látszólag csak didakti
kai változtatást jelent, valójában jóval többet: kilé
pést a kényelmes, de szűk prakticizmus köréből. 
Az ismeretszerzés technológiáján túl e módszer al
kalmazása feltárná a járható utak széles választé
kát, a kulturális javak sokféleségét, s így szélesebb 
perspektívát nyitna a tanulók előtt anélkül, hogy 
elhagyná a tárgy szorosan vett keretét.

A hagyományos és a 
számítógéppel olvasható 
tájékoztató eszközök viszonya

Ismert tény, hogy a kiadványtípusok közül éppen a 
tájékoztató eszközök (bibliográfiák, repertóriu
mok, lexikonok, katalógusok) körében terjed leg
gyorsabban a számítógépen olvasható változat, s 
hozzá kell tennünk: e kiadványtípusnál nemcsak 
más formában való megjelentetésről van szó, ha
nem jelentős funkcionális gazdagodásról, a vissza
kereshetőség lehetőségeinek bővüléséről is. Másfe
lől az is tény, hogy a tájékozódni kívánó könyvtár- 
használók túlnyomó többségének ma még elsősor
ban a hagyományos tájékoztatási eszközök állnak 
rendelkezésre. Az alapvető tájékoztatási kiadvá
nyok mindkét formában megjelennek, s még 
hosszú évekig a párhuzamos használatra kell felké
szülni. A kötet- és CD-ROM formában egyaránt 
megjelenő tájékoztató eszközök esetében a könyvtá
rak is válaszút elé kerülnek. Nálunk gazdagabb or
szágok könyvtárai a legáltalánosabban használt mű
veket mindkét formában beszerzik, hogy a könyv
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tárhasználóknak módjuk legyen a számítógépes 
eszközhasználat fokozatos elsajátítására.
A könyvtárakhoz hasonlóan válaszút elé került az 
önálló ismeretszerzésre, eszközhasználatra felkészí
tő diszciplína is. A 90-es évek első felének könyv
tárhasználati bevezetői a hagyományos eszközök
ből indultak ki, s mintegy függelékként tárgyalták 
a számítógépes információkeresést. Az évtized má
sodik felében megjelenő bevezető7 más utat válasz
tott: először magát a megoldandó információs 
problémát mutatja be, aztán a megoldás útját ha
gyományos és számítógépes eszközök segítségével. 
(Ott, ahol a számítógépes megoldás rövidesen el
terjedtebb lesz, pl. a katalógushasználatnál, a sor
rend fordított.)
Valószínűleg még hosszú ideig az információs 
probléma exponálását követő párhuzamos bemuta
tás lesz a módszertanilag járható út, de a megoldá
si módoknál egyre inkább a számítógépes eljárást 
és ezzel együtt a számítógépes logikát kell előtérbe 
helyezni. Valójában ugyanis nem egyszerű sorren
diségről van szó, hanem a keresési stratégiák lénye
ges eltéréséről is.

A kétféle visszakereső rendszer 
dilemmája

A hagyományos könyvtári állományfeltáró eszköz, 
a cédulakatalógus s vele együtt a hierarchikus fel
építésű, tizedes osztályozású keresőrendszer egyre 
inkább háttérbe szorul, s teret nyernek a számítógé
pes adatbázisok s velük együtt a természetes nyel
vű, mellérendelő szerkezetű keresőrendszerek. Ez 
olyan mélyreható változás, melyet nem hagyhat fi
gyelmen kívül az önálló ismeretszerzés elsajátíttatá
sa. Mindeddig ui. a könyvtárhasználati bevezetők a 
dokumentumok és az információk hierarchikus 
rendjéből indultak ki (melyet az Egyetemes Tize

des Osztályozás testesített meg), s az ebben való 
keresésre készítettek elő. A tárgyszavak alapján tör
ténő kereséssel érdemben nem foglalkoztak, legfel
jebb a szoros betűrend kérdéseit tárgyalták. Ez a 
megközelítés azonban már jelenleg sem felel meg a 
tényleges használói igényeknek, s a jövőben még 
kevésbé fog megfelelni. Akinek már volt alkalma ta
pasztalni értelmes középiskolás diákok tanácstalan
ságát vagy tévútjait a szavak rengetegében, akár va
lamelyik nagyobb könyvtár katalógusának tárgysza
vas mutatója, akár egy nagyobb adatbázis „bár
mely szó” ablaka előtt, az belátja, hogy az informá
ciókeresés megalapozásakor a természetes nyelvű 
mellérendelő rendszerekben való keresés logikai 
útját is meg kell tanítani. Annál is inkább, mert a 
számítógépes adatbázisok térnyerése következté
ben a kisebb, áttekinthetőbb dokumentumgyűjte
mények helyett egyre inkább a nagyobb, vizuálisan 
kevésbé átlátható adatgyűjteményekben való tájé
kozódásra kell fölkészíteni a fiatalokat. El kell sajá
títtatni az olyan információkeresési műveletek logi
kai alapjait, melyek mindeddig csak a könyvtárosi 
diszciplinákban szerepeltek, mint pl. a magasabb- 
általánosabb és az alacsonyabb-szűkebb fogalmi 
szintekre való átlépés, a fogalmak szűkítése és bőví
tése egymáshoz rendelésük vagy viszonyításuk út
ján, a VAGY és az ÉS kapcsolatok alkalmazása, az 
időbeli, nyelvi és egyéb szőkítési lehetőségek fel- 
használása, nem beszélve a váltakozó szóalakok 
problémájáról, a „csonkolásról” stb.
Ha szakítva a korábbi gyakorlattal -  mely egyetlen 
visszakereső rendszer praktikus tudnivalóit adta 
csak át -  a jövőben a keresés logikai lépéseivel is
merkednek meg először a tanulók, akkor konver
tálható alapozó tudás birtokába jutnának, mely 
kapcsolódna a nyelvi, logikai és információs tanul
mányaikhoz is. Ez a megközelítés egyfelől megala
pozná a számítógépes adatbázisok mellérendelő 
keresési rendszerének használatát, másfelől alapot 
építene a tizedes osztályozási rendszer használatá
hoz is.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1999. 2. 279



ss Katsányi Sándor ss

A hagyományos „könyvtárhasz- 
nálattan”, az informatika és a 
szövegértelmezés tanításának 
viszonya

Az információ megtalálásának és feldolgozásának 
technikáját a hagyományos könyv- és könyvtár- 
használati alapozású megközelítésen kívül ma két 
viszonylag fiatal diszciplína is oktatja az iskolában: 
az informatikai képzés és a modern szövegtanra 
épülő" szövegértés-tanítás. Témaköreik a NAT-ban 
elkülönülnek ugyan, a gyakorlatban azonban viszo
nyuk rendezetlen.
Az informatika és a szövegfeldolgozás tantervi he
lye szilárdabb, mint a „könyvtárhasználattané”. A 
jelen dolgozat a tartalmi kérdéseket mérlegeli, 
ezért nem vállalhatja a tantervi problémák elemzé
sét, mégis meg kell jegyeznem, hogy a tartalmi in
tegráció szempontjából is egy olyan szélesen értel
mezett „általános informatika” tantárgy lenne kívá
natos, mely azonos hangsúllyal tárgyalná egyfelől 
az információkeresés és feldolgozás tartalmi kérdé
seit és hagyományos módszereit, másfelől annak 
számítógépes technikáját.
Ami az iskolában oktatott szövegfeldolgozást, szö
vegértelmezést illeti: újabb módszerei -  az eltérő 
terminológia ellenére -  szilárd gondolati vázat ad
nak a könyvtári informatika felől közelítő informá
ciókereső ismeretekhez is. Jól illusztrája ezt egy 
középiskolai szövegtani kiadvány néhány kulcssza
va: kommunikációs stratégia, a téma megkeresése, 
vezérgondolat, a vezérgondolat kifejezése, szinoní- 
makeresés, a tények, vélemények és hipotézisek felis
merése, a vélemények forrásai, a kommunikációs 
magatartás formálása stb.8 A szövegelemzés az 
anyanyelvi-irodalmi képzés szilárd része, az infor
mációkeresést elsajátíttató diszciplínának be kell 
építenie saját rendszerébe a tanulók ott szerzett is
mereteit, az összefüggést pedig az eltérő terminoló
giák szintetizálásával kell számukra érzékeltetni.

A társadalom és az iskola 
kérdéskultúrája

Az „információs társadalom” gyakran emlegetett 
fogalmát sokan a technikai fejlődésre -  a számítás- 
technika és a hírközlés fejlődésére -  szűkítik le. Pe
dig az információs társadalom íve két tartóoszlo
pon nyugszik: egyfelől az információtechnikán, 
melynek segítségével a társadalom kérdéseire vála
szolni lehet, másfelől a kérdező társadalmon. Kér
dések nélkül céltalan a válaszoló apparátus.
Az iskola a társadalmat képezi le. Az az egyoldalú 
szemlélet, mely a modern információs technika be
vezetésétől automatikusan várja az „információs 
társadalom” kibontakozását, az iskolaügyben is tet
ten érhető. Pedig a korszerű tájékozódási szokások 
kialakítása itt is két pillérre épül: egyfelől a kérdés
kultúrára, másfelől az információs apparátusra.
A társadalom spontán kérdéseivel szemben az isko
la „mesterséges” kérdésekkel vezeti rá tanulóit a 
problémák önálló megközelítésére, az önálló isme
retszerzés eszközeinek használatára. Az iskolai in
díttatású kérdések száma -  a közművelődési könyv
tárakból nézve ez jól érzékelhető -  az elmúlt tíz év
be észrevehetően emelkedett. Egy felmérés szerint 
a 90-es évek második felében a közművelődési 
könyvtárak tájékoztatóinak feltett kérdések csak
nem kétharmada tanulóktól származik.9 Az is érzé
kelhető azonban, hogy e kérdések didaktikai szint
je és ezért hatásfoka még messze van az ideálistól: 
igen gyakran nem többek a tanítási óra szorosan 
vett anyagához kötődő memóriapróbánál. Számos 
didaktikailag elhibázott kérdés az iskolai könyvtá
rak segítségével alig-alig oldható meg vagy egyene
sen megoldhatatlan, s minden nagy tudományos 
könyvtár jól ismeri a vacsoraidő után befutó riadt 
szülői telefonokat. Az ilyen kérdések esetében a 
kívánt hatás ellenkezője következik be: a tanulók 
nem az önálló ismeretszerzés lehetőségéről és 
hasznosságáról győződnek meg, hanem kísérleteik 
céltalan és felesleges voltáról.
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Az iskolák számítástechnikai fejlesztése megérde
melt figyelmet kap, kérdéskultúrája egyáltalán 
nem.
A legkorszerűbb tájékoztatási apparátus sem műkö
dik sokáig, ha kikapcsolják az áramot, de akkor 
sem működik vagy öncélú játékká válik, ha nem 
kapcsolják be a kérdések áramkörét.
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