
Használat- és 
igényvizsgálat

02/090
ÁLCÁIN , D. -  BARANDA, P. [et al.]: Evaluación de la 
base de datos ISO C  a través de un estudio de 
usuarios. = Rev.Esp.Doc.Cient. 24.vol. 2001. 3.no. 
275-288.p. Bibliogr. 20 tétel.

Rés. angol nyelven

Az ISOC adatbázis értékelése a használók tanul
mányozása révén

Adatbázi -társadalomtudományi; Felmérés [forma]; 
Használói szokásokA spanyol kutatási főtanács (Consejo Superior de Investigaciones Científicas -  CSIC) adatbázisait a tudományos információs és dokumentációs központ (Centro de Információn y Documentación Científica -  CINDOC) állítja elő és forgalmazza. Ezek legnagyobbika a 400 ezer tételt tartalmazó, évi 25-30 ezerrel gyarapodó, több mint 1600 spanyol humán- és társadalomtudományi szakfolyóiratot (és más forrásokat) feldolgozó ISOC adatbázis, mely mind CD-ROM-on, mind az interneten elérhető. (Külön is hozzáférhető szakterületei: Latiname- rika, gazdaság-szocilológia-politika, történelem, képzőművészet, tudományos tájékoztatás, jogtudományok, nyelvészet és irodalom, pszichológia-pedagógia, urbanisztika-földrajz.)Az adatbázisnak a használók vizsgálatával történő értékelésére egyrészt a módszer kipróbálása, másrészt esetleges javítanivalók megtalálása érdekében került sor. Külön kérdőívvel vizsgálták a „végfelhasználók” és a tájékoztató könyvtárosok használa

ti szokásait, illetve véleményét. Mind a használat mértékét, az adatbázis ismertségét, az elégedettség mértékét és a használat motivációit illetően különböző eredmények születtek a két csoportnál, de különböztek ezek az adatok a végfelhasználók három fő csoportja, az egyetemi oktatók, hallgatók és a kutatók körében is. A tanárok és kutatók körében a nemzeti szakirodalom áttekintése a legfőbb motiváció, a hallgatók körében fontosabb a dokumentumok lokalizációjának lehetősége.Az adatbázis minden könyvtártípusban a leggyakrabban használtak között szerepel, kiemelkedően gyakran (26%-nál egyértelműen a leggyakrabban) használják a humán szakkönyvtárakban. A CSIC könyvtáraiban gyakran a világhálót vagy a telnetes elérést használják, de mindenütt máshol a CD- ROM változatot preferálják. A válaszolók 93%-a szükségesnek és különösen hasznosnak ítélte, a hasonlókkal összehasonlítva a legjobbak közé 35%- uk, átlagosnak 52%-uk sorolta (ez utóbbiak főként az egyetemek könyvtárosai voltak), elégedett vagy nagyon elégedett 74% volt vele. A javítani valók között főként a frissítés (50%), a valamennyi rekordhoz járuló rezümé (35%), a rekordok közti konzisztencia (29%) és a források köre bővítésének igénye (28%) merült fel. Végső következtetések: 1) a felhasználók tanulmányozása értékes információkat szolgáltat a használói igényekről és a szolgáltatás javításának irányairól; 2) az ISOC gyakran használt és általában jónak ítélt adatbázis, azonban fontos javítható (javítandó) elemei is vannak.
(Mohor fenő)
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02/091
BACHFELD, Sigrun -  BRENNSCHEIDT, Alexandra: 
Zufriedenheitsmanagement am Beispiel der Universi
tätsbibliothek Essen = ProLibris. 2001. 2.no. 90-95.p.

Az elégedettség mérése az Esseni Egyetemi 
Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használó; Hatékony
ság; SzolgáltatásokKét egyetemi hallgató, Sigrun Bachfeld és Alexandra Brennscheidt az olvasói panaszok kezeléséről szóló szakirodalomból és a könyvtári szakmai gyakorlatból nyert tapasztalatokat vetik össze, tesznek javaslatokat a megoldásokra; és rámutatnak olyan összefüggésekre, amelyek mind az esseni egyetemi könyvtárban, mind szélesebb körben figyelmet érdemelnek.A panasz (kritika) fogalmának meghatározása után statisztikákra hivatkozva rámutatnak, hogy az elégedetlen ügyfeleknek csupán 15%-a veszi a fáradságot, hogy formálisan is panaszt tegyen. Előfordulhat, hogy az olvasó nem tesz szóvá semmit, de másoknak elmeséli kellemetlen tapasztalatait, és azután ritkábban vagy egyáltalán nem jön be a könyvtárba. Hogy ez mennyire veszélyes, azt a következő adatok bizonyítják: míg kellemetlen tapasztalatainkat tízszer vagy tizenkétszer is elmeséljük másoknak, pozitív élményeinket csupán háromszor; a pozitív tapasztalatok csak akkor kerülhetnek túlsúlyba, ha 80%-uknak vannak pozitív élményei. A olvasók távolmaradására sem derül azonnal fény, hiszen az elégedetlenek 70%-a úgy marad el, hogy senkinek sem mondja meg, miért nem jár könyvtárba. Ezért nagyon fontos, hogy a könyvtár -  a még kellemetlenebb következményeket elkerülendő -  arra ösztönözze olvasóit, mindig mondják el, mi nyomja a lelkűket.A használók nemcsak panaszként fejezhetik ki (nem)tetszésüket: hanem kritika, javaslat, kívánság, dicséret vagy akár köszönet formájában is, és ezek az észrevételek a könyvtár gyengeségeit és

erősségeit is felszínre hozzák. Elégedetlenségről akkor beszélünk, ha a tényleges szolgáltatással szembeni várakozások nem teljesülnek. Az elégedettség és az elégedetlenség között van egy ún. tűrési zóna, ezért nagyon fontos, hogy a könyvtár mindig jobb minőségű szolgáltatásokkal álljon elő, mint amilyenre a használók számítanak. A német szakiroda- lomban a panasz-menedzsment kifejezés terjedt el angol mintára (complaint management), bár ennek negatív a hangzása. Mivel a cél az, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, és érzelmileg jobban kötődjenek az adott szolgáltatóhoz, inkább az elégedettség-menedzsment kifejezést lenne jobb használni.Az elégedettség-menedzsment mindazon intézkedések megtervezését, végrehajtását és ellenőrzését jelenti, amelyet a panaszokkal, kritikákkal kapcsolatban teszünk. Nemcsak a panaszok nyomán kell ezzel foglalkozni, hanem már azt megelőzően is, aktív módon. A legfontosabb az, hogy arra ösztönözzük olvasóinkat, ott helyben mondják el a panaszaikat, ne pedig másutt. Célunk ezzel az, hogy a használók megint elégedett legyenek, lehetőleg intézményünk jó hírét keltsék, visszaszorítsuk az esetleges negatív következményeket, végül a pedig a panaszokat a működésbeli gyenge pontok felismerésére és kiküszöbölésére használjuk fel. A panaszosok meghallgatásával, gondjaik megoldásával is növelni kell az elégedettség szintjét. Fontos a könyvtárosok motivációja: a panaszok jobb teljesítményre sarkallhatják őket.Szükség van jól használható „panasz-csatornákra”; a panaszok kezelésében pedig elengedhetetlen, hogy az alábbi feladatokat elvégezzük: 1 a panaszok stimulálása, 2 a panaszok felvétele, 3 a panaszok feldolgozása és megválaszolása, a probléma megoldása, 4 a kiértékelés, 5 az elégedettség-menedzsment controllingja.Az esseni egyetemen több mindent tettek már az olvasók panaszainak orvoslásáért. Bárki megfogalmazhatja kifogásait, gondjait elektronikus levél
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ben, beírhatja a panaszkönyvbe, elmondhatja élőszóban, és bár nincsenek lefektetett irányelvek, a gyakorlatban mindig az olvasószolgálat adott munkatársa foglalkozik az adott problémával -  kivéve, ha csak csoportvezetői szinten lehet azt megoldani. Van egy sor olyan megoldás, amelyek segítségével optimalizálni lehet a panaszok kezelését, illetve annak egyes szakaszait. Néhány példa:1. A panaszok „stimulálása” (ösztönzése) a könyvtár weblapján található felhívások révén, az ezt kiegészítő internetes űrlapok, a szintén online elérhető „kívánságfüzet” és a heti egy alkalommal lefolytatott interaktív egy órás „chat” révén. Emellett a könyvtárban vélemény-űrlapok is vannak, amelyeket helyben vagy akár otthon is ki lehet tölteni, és postán vagy az olvasói térben elhelyezett gyűjtőládákba dobva lehet célba juttatni. Fontos eszköz a telefonos panasz-felvétel interaktív volta és a problémák azonnali megoldása miatt, bár tömegesen nagyon megterhelő lehet a könyvtárok számára.2. Az e-mailen érkező kritikák fogadása jól szervezett, és a többi módszerhez is kiindulási alapként szolgálhat. A munkatársak kiképzése, a konfliktus-helyzetek kezelésének gyakorlása nagyon lényeges, de fontos az is, hogy az olvasó- szolgálatban ledolgozott idő mellett „olvasó-mentes” feladatokat is végezzenek a dolgozók, vagyis ne nyolc órát töltsenek az olvasók körében. A munka szempontjából az is hasznos lenne, ha mindig írásban rögzítenék a panaszokat, vagy legalábbis olykor-olykor, bizonyos időszakaszokban.3. A panaszok feldolgozása és megválaszolása a probléma-megoldásig tart. A panaszkönyvi bejegyzések (kritikák) feldolgozásának időtartamát csökkenteni kell (a postai válaszlevél helyett magában a panaszkönyvben is lehetne ezekre válaszolni). Mivel a panaszok más és más munkatárshoz futnak be, lehet az eljárás lefolyását és határidejét pl. szabályozni, de anélkül, hogy uniformizálnánk a bánásmódot. Lé

nyeges továbbá, hogy figyelemmel kísérjük a panaszok orvoslását, és pontosan tudjuk, mennyire elégedettek az olvasók ezzel (kérdések, kérdőívek útján).4. A panaszok értékelésére a statisztikai módszerek a legalkalmasabbak, hiszen a számszerű adatok segíthetnek abban, hogy helyes intézkedéseket lehessen hozni. Mind a problémák mennyiségi (gyakoriság, jellegzetes problémák, idősorok, frekvencia-relevancia) elemzése és a minőségi elemzés is (ok-okozat diagrammok pl.) több és szemléletes támpontot ad a gondok feltárásához és megoldásához.5. Az elégedettség-menedzsment controllingja a feladat-controllingból és a kritikákról készített jelentésekből tevődik össze. Előbbinek a szubjektív részét a panaszos által kapott vélemények alapján ismerhetjük meg (pl. felméréssel), míg az objektív oldalon olyan normákat szabhatunk meg a könyvtár számára, amelyek az olvasói megítéléstől függetlenül is mérhetők (pl. az artikuláció kvótával). A jelentéseket intézményesíteni kellene, és folyamatosan be kellene számolni a tapasztalatokról, a panaszok feldolgozására kialakított normatívákról. (Erre az intranet és a szakfolyóiratok hasábjai a legalkalmasabbak.) A közönségkapcsolatok keretében is lehet foglalkozni az olvasói kritikákkal, hogy lássák a használók, ezeken a problémákon változtatni kíván -  és változtat is -  az intézmény.Végül a szerzők a kérdéskör komplexitására utalnak -  nemcsak a felvetődő problémák sokszínűek, hanem a megoldásuk is több munkaterületet érinthet és olyan feladatnak tartják, amelynek soha sincs vége.
(Murányi Lajos)

256 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



02/092
GALLUZZI, Anna: Analisi di comunita: unó strumento 
la pianificazione dei servizi = Boll.AIB. 41.vol. 2001.
2.no. 175-188.p.

Rés. angol nyelven

A közösség elemzése mint a szolgáltatások meg
tervezésének egy eszköze

Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokraAz újabb olasz szakirodalom egyre inkább az olvasó-központú könyvtárról szól, benne azok igényeinek meghallgatásáról, akiket szolgálni hivatott, és annak az olvasói körnek a megismeréséről, akik felé fordul a könyvtár. Mindazonáltal ez a figyelem inkább csak az alapelvek hangoztatásában merül ki, és az olasz könyvtárak még nem találták meg azokat a módszereket, amelyekkel a források és a szolgáltatások tervezése komplexebb folyamattá válhatna. Ugyanakkor e téren az angol-amerikai szakirodalom rendkívül gazdag. Az IFLA új köz- könyvtári irányelvei is megerősítik az olvasók (használók) elemzésének fontosságát, és a könyvtári szolgáltatások megtervezésében elismerik a „communitiy analysis” -ként ismert tevékenység központi szerepét. Ez a közösség-elemzés egy adott közösségre vonatkozó információk szisztematikus gyűjtése, rendezése, elemzése és összegzéseként határozható meg. Mint kutatási módszer a társadalomtudományok széles körében, számos szakterületen és különböző szervezeti területeken használatos. Feltehetőleg ez a társadalomtudományi eredet könnyítette meg az angol-amerikai könyvtári környezetbe való átvételét (mivel ott a könyvtárügyet a társadalomtudományok -  „social sciences” -  részének tekintik).A közösség-elemzés célja, hogy a közösség szükségleteinek értékelése és a különböző ellátók által nyújtott szolgáltatásokkal való összevetése alapján megállapítsa a hiányokat, támogatást nyújtson a döntésekhez, és jelzéseket adjon a használók/ügyfelek igényeinek kielégítéséhez. A könyvtárak esetében

ez a folyamat a lehetséges olvasók tájékozódási (a potenciális felhasználók információs) kívánalmaira összpontosít. Ma, amikor az információs igények egyre összetettebbek, a források pedig egyre számosabbak és egyre tagoltabbak, új megközelítési módokat kell találni a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatások garantálása érdekében.Az olasz szakirodalomban az olvasó és igénye a nyolcvanas évektől vált az egyik központi témává, mégis igen ritka az olyan cikk, amely megemlítené a közösség-elemzést. Szükségesek látszik tehát e módszerek felfedezése, elemzése, és olasz útjának megtalálása (nem csak a könyvtárügyben). Ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy (mint az más esetekben már megtörtént az olasz könyvtárügyben) nehogy az új módszer csak mint „divat-trend” váljon követendővé, a könyvtárvezetésben való mélyebb jelentésének és fontosságának megértése nélkül.
(Mohor Jenő)

02/093
HART, Richard L. -  OLSON, John A. -  SIMMONDS, 
Patience L.: Laser printing at pubblic workstations: 
user behaviors and attitudes = Inf. Technoi. Libr. 20. 
vol. 2001. 1.no. 39-43.p.

Lézernyomtató-használat nyilvános munkaállomá
soknál: használói szokások

Egyetemi hallgató; Felmérés [forma]; Használói szo
kások; NyomtatásA múltban sok könyvtárban beérték az olvasók a mátrixnyomtatókkal, igaz, csak bibliográfiai adatokat vagy cikkek összefoglalóit nyomtatták velük. Az internet megjelenésével azonban ezek már lassúnak, hangosnak és alkalmatlanak bizonyultak az új igények ellátására. A lézernyomtatók egyre gyakoribbak lettek, de költségesebbek is, és most már a szolgáltatások alapvető részei. Egy-két könyvtárban rendkívüli mértékben megnőtt a nyomtatás mennyisége, ezért gyakran az is felvetődik, megen

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2. 257



gedheti-e magának a könyvtár ezt a többletkiadást. A díjfizetés bevezetése azonban legalább annyira költséges lenne, mint a megnőtt papír- és festékfelhasználás.A pennsylvaniai Penn State Erie (PSE) könyvtárának főiskolai hallgatói körében felmérést végeztek 1999 őszén, az első szemeszter folyamán, miután bevezették a korlátozás nélküli nyomtatást, hogy megtudják, mit, mennyit és miért nyomtatnak a diákok a könyvtárban.A PSE a Penn State University huszonnégy intézményének egyike, 3600 diákja van. Az intézmény alapképzést nyújt, de menedzserdiplomát (business administration) is ad. A könyvtár számítógépein alapvető online források érhetők el, köztük teljes szövegű adatbázisok is, mint a ProQuest, LexisNexis, JSTOR, IEL és a Muse, de a munkaállomásokon számos index- és referenszművet is használhatnak a diákok. Amikor a könyvtár lecserélte a mátrix- nyomtatókat, mérlegelték a nyomtatási díj bevezetését is, de végül az ingyenesség mellett döntöttek, hiszen a diákok eleve fizetnek a számítógép-használatért.1999 augusztusa előtt a PSE könyvtárában tizenegy nyilvános munkaállomás működött, melyekhez egy-egy mátrixnyomtató is tartozott; augusztusban vásároltak még ötöt, és a 16 gépet két 24 lap/perc kapacitású lézernyomtatóra kötötték (ezek kb. tíz méterre vannak a számítógépektől).Mivel a szakirodalom szerint az ingyenes lézer- nyomtatás pocsékolással és megnövekedett papírfelhasználással jár, elhatározták, hogy megvizsgálják a diákok szokásait és az új eszközhöz való viszonyát. A következő kérdésekre vártak feleletet: Mit nyomtatnak ki a diákok a könyvtárban? Milyen adatbázisokból és mennyit nyomtatnak? Elégedettek-e a jelenlegi lehetőségekkel? Hogyan vélekednek a túlzott mértékű nyomtatásról és a papírpocsékolásról? Elolvassák-e a teljes-szövegű dokumentumokat, mielőtt kinyomtatnák? Mi a véleményük egy esetleges nyomtatási díj bevezetéséről. El

lenzik-e? Megváltoztatná-e nyomtatási szokásaikat?A vizsgálat során az adatgyűjtést egy 16 kérdésből álló kérdőívvel végezték, amelyet előzőleg tíz diákkal teszteltek, és aztán módosítottak. 1999 őszén két héten át osztották szét a kérdőíveket a nyomtatást végző diákok között véletlenszerűen, a könyvtárosok segítségével. Kiegészítésképpen folyamatosan ellenőrizték a nyomtatók számlálóit és a gépek melletti papírkosarakat.Száz diák kapott kérdőívet, és a válaszadás aránya 91% volt. A megkérdezettek ötven százaléka volt bentlakó, az összetételt tekintve az elsőévesek kissé túlsúlyba kerültek a mintában, míg a felsőbb évesek és a diplomások aránya megfelelt az átlagnak. (Ezt figyelembe kell venni az értékelésnél.) Összesen 43 ezer oldalt nyomtattak a vizsgálat ideje alatt, de mivel nem volt adat a mátrixnyomtatókról, azt csak utólag becsülték meg (30 ezerre). A kérdőív arra is választ várt, hogy szükségleteik hány százalékát nyomtatják ki a különböző helyeken (kollégiumban, számítógép-laborban stb.). A könyvtárat jóval kevésbé vették igénybe (17,7%) erre a célra, mint a kollégiumot (49,7), a labort (30,6) vagy az egyéb helyeket (2%). A leggyakrabban nyomtatott dokumentumtípus a teljes szövegű folyóiratcikk volt, míg a három leggyakrabban használt adatbázis -  amint az várható is volt -  a ProQuest (UMI), a Lexis-Nexis és a JSTOR. (A ProQuest 60,6, a Lexis-Nexis 26,1, a JSTOR 21,3%-kal szerepelt.)Szinte lehetetlen a felesleges vagy a túlzott nyomtatás meghatározása. Több szempontot kellett vizsgálni. A kérdőíves adatokból kiderült, hogy a nyomtatások általában szorosan kapcsolódtak a diákok tanulmányaihoz (csak 11%-uk jelezte, hogy nem tanulmányi célra nyomtatott 10 oldalnál hosszabb anyagot, míg 3%-uk e-mailt nyomtatott ki ilyen nagyságrendben). A papírkosarak átnézésese során 1727 rontott oldalt találtak, ez az elkészült oldalak 4%-a. Típusaik szerint a legtöbb anyag az adatbá
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zisokból (59,4%), különböző weboldalákról (35,5) származott, míg a hibás oldalak 3,1%-ot tett ki. (Az e-mailek aránya csupán 2% volt.)A diákok zöme elolvassa a cikket, mielőtt kinyomtatja (csak 3,3%-uk nem olvassa el), és többen jelezték, elgondolkodnak rajta, hány oldalas is lesz az anyag, ha kinyomtatják. Az „Összefügg-e az ingyenesség a pazarlással?” kérdésre 59,3% felelte, hogy nem, míg 39,6% úgy vélte, kicsit igen (csak 1,1% mondta, hogy nagyon is összefügg), 27,5 %-uk javasolta, tegyen a könyvtár lépéseket a pazarlás csökkentésére (pl. feliratokkal hívja fel a figyelmet a takarékosságra).A nyomtatás díj bevezetésére két hipotetikus kérdés vonatkozott. A diákok 16,5%-a hajlandó lett volna fizetni, míg 83,5%-uk ellenezte a díj bevezetését. Arra a kérdésre, hogy a 2 centes minimális díj bevezetése után változtatna-e nyomtatási szokásain, 31,1% felelt nemmel, 22,2% kevesebbet, 18,9% sokkal kevesebbet, míg 27,8% semennyit sem nyomtatna.
(Murányi Lajos)

Olvasáskutatás

02/094
TRAIN, Briony -  ELKIN, Judith: „Measuring the un
measurable”: reader development and its impact on 
performance measurement in the public library sector 
= Libr.Rev. 50.vol. 2001. 6.no. 295-304.p. Bibliogr.

Res. francia és német nyelven

„Mérni a mérhetetlent”: Olvasásra nevelés és ha
tása a közkönyvtári szolgáltatások értékelésére

Felmérés [forma]; Hatékonyság; Közművelődési 
könyvtár; Olvasásra nevelés; Tájékoztatási politikaA közkönyvtárakban végzett teljesítménymérés egészen a közelmúltig nem számolt a szolgáltatások minőségével. A cikk azt vizsgálja, milyen hatást gyakorol a könyvtárosokra és az olvasókra az olva

sók fejlesztése, amivel újabban nagy fontosságot tulajdonítanak a közkönyvtárak. Bemutatja az ún. „Best Value” programot mint a teljesítménymérés jelenlegi formáját Nagy-Britanniában, és a „Branching Out” nevű országos használófejlesztési kezdeményezést. Arra a következtetésre jut, hogy az olyan kvalitatív, személyre irányuló értékelési módszerek, amelyeket pl. a Branching Out program kerestében fejlesztettek ki, segítséget nyújthatnak a saját értékelésre készülő helyhatóságoknak, továbbá bármilyen értékelő dokumentáció (pl. a Best Value értékelési terv) értékét javíthatják.
(Autoref.)

02/095
WOLF, Katarzyna: Przemiany modelu czytania = 
Poradnik Bibi. 2001.7/8.no. 3-9.p. Bibliogr.

Az olvasási modell változásai

Olvasási szokásokA könyvolvasás jövőjével korántsem csak a könyvtárosok foglalkoznak, a kultúrszociológusok tág köre számára is érdekfeszítő ez a téma. A lengyel Könyv és Olvasás Intézete mindenesetre felmérte, hogy az ország 15 éven felüli lakossága köréből ki, mennyi és milyen könyveket szokott olvasni.E felmérés „sarokeredményei” a következők:-  évente legalább egy könyvet vesz a kezébe a felmért lakosság 51%-a,-  legalább 7 könyvet olvas el a polgárok 22%-a,-  a „legalább évi 7 könyvet olvasók” 12%-ban tanulók és tanoncok,-  a tanulók és a tanoncok 3/5-e szakirodalmi és kézikönyveket (tankönyveket és oktatási segéd- leteket)használ,-  az összes felmért személy 1/3-a kizárólagosan szakirodalommal él,-  a nem szakirodalmi könyvek olvasottsági sorrendjében az első helyen a szenzációs, ill. kriminalisztikai művek állnak (14%), majd a romantikus művek (12%), illetve a fantasztikus művek és thrillerek következnek (8-8%).
KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2. 259



A fentiekből, valamint a régebbi olvasottsági vizsgálatok eredményeivel való összevetésből következik, hogy napjaink lengyelsége kevesebb könyvet olvas, mint korábban, s ebben az állapotában úgy lép át a XXI. századba, hogy nincs közös könyvolvasási modellje. A klasszikus könyvirodalom helyét a multimédia foglalta-foglalja el. A szépirodalom esztétikai élményt nyújtó szerepkörrel csupán a társadalom kis részében, a felsőfokú végzettségűeknél marad fenn továbbra is.
(Futala Tibor)

Használók képzése

02/096
AGANDER, Anja -  SINIKARA, Kaisa: Informaatioliku- 
taidon osaamistavoitteesta yhteinen perusta kirjastojen 
opetukselle = Signum. 34.vol. 2001. 34.no. 125-128.p.

Az információs jártasság oktatása a finn egyete
meken

A jelen referátum tartalmazza Arja Juntunen hasonló 
témájú cikkének információit is (Signum 2001/7. sz. 
139-142.p.)

Használói szokások; Használók képzése -felsőokta
tásbanA virtuális oktatás, a hálón keresztül történő képzés és a számítógépes tanulási központok terjedése egyre sürgetőbbé teszi a sokféle elektronikus forrás használatának megtanítását. Ehhez egyrészt szükség van az információs jártasság kívánatos kritériumainak (normatíváinak) meghatározására, másrészt annak eldöntésére, hogy a felsőoktatási intézményekben történő oktatás az adott egyetemi (szak)intézet vagy a könyvtár feladata legyen-e.A Finn Tudományos Könyvtári Egyesület (Tieteelli- nen kirjastoseura) „tanulmányi szolgáltatások” munkacsoportja 2001. április 11-én szemináriumot rendezett, amelynek fő témája az információs jártasság finn normatíváinak meghatározása volt. Ki

indulópontjuk az ACRL (American College and Research Libraries) normatívája volt, ám végül arra a megállapodásra jutottak, hogy a „szabvány” vagy „normatíva” helyett a megengedőbb „kívánatos célállapot” kifejezést használják. Ennek tervezetét feltették az internetre, és ott folyik róla az eszmecsere.Közben azonban két egyetemen (Helsinki és Kuopio) folyik már a hallgatók képzésének kísérlete. A Kuopioi Egyetemen az információkeresési alaptanfolyam elvégzése kötelező a belépő hallgatóknak. Az egészséggondozói kar (szak) hallgatói az egyhetes kurzus kétféle típusa (internetes és hagyományos) közül választhattak. A hálón folyó kurzus témafelelős-rendszerű, minden résztvevő személyes választ kap feladatmegoldásaira.A képzés az alábbi öt, egymásra épülő témacsoportot fogja át: 1) a kutatási téma megfogalmazása és pontos körülhatárolása; 2) válogatás a témához használandó információs források közül; 3) a célnak megfelelő információk kikeresésének szempontjai, technikái (hatékony keresőstratégia kialakítása és szükség szerinti módosítása, a releváns információ kiválasztása, ennek tárolása; 4) a régi és az újonnan szerzett ismeretek (információk) összehangolása; 5) az információszerzéssel kapcsolatos etikai, jogi, társadalmi-gazdasági kérdések, a források használatára vonatkozó törvények, rendelkezések valamint az intézményi gyakorlat és „illem” megismerése.A tanfolyam fontosabb tapasztalatai:-  a kívánatos célállapothoz viszonyítva természetesen szerény az eredmény, az viszont egyértelmű pozitívum, hogy a kívánatos gondolkodás- mód alapjainak egy részét máris elsajátították a résztvevők;-  az internetes tanfolyam eredményei jobbak a hagyományosnál;-  a várakozásnak megfelelően a 3. témacsoport bizonyult a legnehezebbnek. Itt alakult ki az a tapasztalat is, hogy az a tévképzet keletkezik a hallgatókban, hogy a háló kínálata elegendő a tanulmányaikhoz. A témafelelős a kurzus félidejé-
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ben arra kényszerült, hogy felhívja a figyelmüket a könyvtár(ak) gazdag információforráskészletére;-  az információs jártasság oktatásában szoros együttműködésre van szükség az egyetem oktatói, a könyvtárosok és a számítástechnikai szakemberek között.
(Sz. Nagy Lajos)

02/097
VIIGIPUU, Kaie: Raamatukogus teiste abita = Raama- 
tukogu. 2001. 3.no. 10-12.p. Bibliogr. 4 tétel.

Rés angol nyelven

Használók képzése az észt egyetemi könyvtárak
ban

Használók képzése -felsőoktatásbanA cikk áttekinti a használók képzésének helyzetét az észt egyetemi könyvtárakban. Hat ilyen könyvtárban végeztek felmérést, melyek közül öt rendszeresen végez használóképzést. A kérdőív érintette a képzés koncepcióját, a módszereket, a képzés tartalmát, a visszacsatolás kérdését és a könyvtár kapcsolatát az egyetemmel. A használói képzés alatt általában a könyvtár bemutatását értették, és az alapismeretek átadását az információkeresés, a bibliográfiakészítés és a- könyvtárhasználat tekintetében. A képzés fő formái: önálló vagy a számítástechnika tantárgy keretében nyújtott könyvtárhasználati tanfolyam, könyvtárbemutató, előadás, kiadványok és web-alapú távoktatás.A legtöbb könyvtár szeretné kiterjeszteni képzési tevékenységét, és kötelezővé tenni az olvasóknak (ez még csak a Tallini Egyetemen működik). A visszacsatolás, amennyiben megkérdezték a résztvevőket, legtöbbször pozitív volt. A megkérdezettek hangsúlyozták, hogy a használóképzés a pedagógiai képzés lehetőségét is magába foglalta az oktatók számára.Minden attól függ, hogy a könyvtár milyen fontosságot tulajdonít a használók képzésének, és meny

nyire sikerül neki alkalmas és lelkes embereket találnia ehhez a munkához. Végül, de nem utoljára, a képzés része a könyvtár marketing-tevékenységének is. Világossá vált, hogy a használók képzése többé nem lehet marginális része a könyvtári munkának. A szerző rámutat az együttműködés és az oktatók továbbképzésének fontosságára.
(Autoref.)

02/098
HOMANN, Benno: Derzeit noch beträchtliche Defizite. 
Informationskompetenz : Grundlage für ein effizientes 
Studium und lebenslanges lernen = BuB. 53.Jg. 2001.
9.no. 553-559-p.

Res. angol nyelven

Információs jártasság -  a hatékony egyetemi ta
nulmányok és az élethosszig tartó tanulás alapja

Gépi információkeresés; Használói szokások; Hasz
nálók képzése -felsőoktatásbanEgy, a német egyetemi hallgatók, oktatók és vezetők információs jártasságának kiderítésére irányuló felmérés szerint e csoportok információs jártassága csak az átlagos, illetve az ennél gyengébb szintet éri el. Ennek fő oka az, hogy -  szemben az amerikai helyzettel -  az információs jártasság oktatása hiányzik az egyetemi tananyagból. A könyvtárak által jelenleg kínált tanfolyamok általában nem kötelezők, és pusztán speciális igények kielégítésére tervezik őket. A Heidelbergi Egyetemen már bevált módszerek adaptálásával kifejlesztették a DYMIK nevű kurzust (Dynamic Model of Information Competency), amelyet a cikk részletesen ismertet. Az oktatás több egyetemi részleg közös erőfeszítése nyomán valósult meg (tudományos tanszékek, számítógépes főosztály, könyvtárak). Az alkalmazott modell megkönnyíti a tanfolyam során szerzett különféle ismerettípusok strukturált rendszerezését.

(Autoref. alapján)
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