
02/188
VELDOF, Jerilyn R. -  NACKERUD, Shane: Do you 
have the right stuff? Seven areas of expertise for suc
cessful web site design in libraries = Internet Ref. 
Sérv. Q. 6.vol. 2001. 1.no. 13-18.p. Bibliogr. 36 tétel.

Hogyan készítsünk sikeres honlapot könyvtárunk 
számára?[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]
Egyetemi könyvtár; File-szervezés -gépi; Hatékony
ság; HonlapA kilencvenes évek közepén még mindennapos dolog volt, hogy az informatikai osztály egyik munkatársa tervezte meg vagy tervezte újjá a könyvtár

honlapját. Figyelembe véve a web-környezet bonyolultságát és a használói igényeket, ma már szinte lehetetlen feladat egyetlen, vagy akár két-három ember számára is egy használóközpontú weblap megtervezése.A cikk a szakmai hozzáértés hét olyan területét emeli ki, amelyek elengedhetetlenek a sikeres könyvtári honlap-készítéshez. Ezek a következők: projektmenedzsment, információ-architektúra, használhatóság, elérhetőség fogyatékosok számára is, grafikai megjelenítés, tartalom-létrehozás és programozás. A szerzők kilenc különböző könyvtári és egyetemi honlap készítése, valamint négy más könyvtári webes szolgáltatás használhatóságának tesztelése során szerzett közös tapasztalataikat adják közre.
(Autorej.)

Használat- és 
igényvizsgálat

02/189
ARMSTRONG, Chris -  BARKER, Anne [et al.]: The 
JISC Usage Surveys: Trends in Electronic Information 
Services (JUSTEIS) project -  supply and demand in 
higher education = Libr.Inf.Briefings. 105/106.no. 2001. 
1-18-p. Bibliogr. 28 tétel.

A JUSTEIS projekt: az elektronikus információs 
szolgáltatások használatának trendjei a brit felső- 
oktatásban

Egyetemi hallgató; Egyetemi oktató; Gépi informá
ciókeresés; Használói szokások; Könyvtártudományi 
kutatás

A JUSTEIS projekt célja, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a használók magatartását az információkeresés, valamint az információtechnológia és a brit felsőoktatási információs szolgáltatások használata során. A cikk arról a munkáról számol be, amelyet a Walesi Egyetem könyvtári és információs szolgáltatások tanszéke az Információ-automatizálási Kft információ-menedzsment központjával közösen végzett 1999 szeptembere és 2000 júliusa között. A szerzők az elektronikus információs szolgáltatások használói körében végzett vizsgálatok módszertanát, eredményeit, következtetéseit és javaslatait teszik közzé.
(Autorej.)
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02/190
BLECIC, Deborah -  FISCELLA, Joan B. -  WIBERLEY, 
Stephen E.: The measurement of use of Web-based 
information resources: an early look at vendor-supplied 
data = Coll. Res. Libr. 62. vol. 2001. 5. no. 434-453. p. 
Bibliogr.

A webes információforrások használatának sta
tisztikai mérése. Mit lehet megtudni a forgalmazók 
adataiból és milyen adatokra lenne szükség?

Elektronikus dokumentum; Statisztika; Szolgáltatá
sok használata; Teljes szövegű adatbázis

Ahhoz, hogy a könyvtárosok hatékonyan tudják kezelni a világháló forrásait, értékelniük kell a szolgáltatók adatait az egyes források használatáról. A cikk az International Coalition of Library Consortia (ICOLC) „Guidelines for Statistical Measure of Usage of Web-based Indexed, Abstracted and Full-text Resources” c. irányelvei alapján bemutatja a rendelkezésre álló adattípusokat. Ismerteti a különféle szolgáltatóktól származó adatok összehasonlításának problémáját, majd egy bizonyos könyvár adataival alátámasztva öt olyan tényezővel foglalkozik, amelyek hatással lehetnek a beszerzésre: az ICOLC adatainak változása az idő függvényében; a kérdések száma egy keresés során; óránkénti használat; elektronikus folyóiratok használata; használat egyes használói csoportok szerint. A tanulmány megemlíti az adatgyűjtés azon szempontjait, amelyekre a könyvtáraknak különös figyelmet kell fordítaniuk. Javasolja, hogy a szolgáltatók a szokásos statisztikán kívül jelentsék a naponta regisztrált egyidejű használat maximális számát és a hiányzó adatok nagyságrendjét is, a könyvtárak pedig az egymás közötti összehasonlításra a fejenkénti használatot vegyék figyelembe, intézményi használói csoportok (hallgatók, oktatók) szerint.
(Autoref. alapján)

02/191
KLATT, Rüdiger -  GAVRIILIDIS, Konstantin et al.: 
Barrieren der Nutzung elektronischer wissenschaftlicher 
Information in der Hochschulausbildung -  Massnahmen 
zur Entfaltung ihrer Potenziale = NFD Inf. 52.Jg. 2001.
6.no. 339-345.p. Bibliogr. 7 tétel.

Res. angol nyelven

Az elektronikus tudományos információk használa
tának akadályai az egyetemi hallgatók körében

Egyetemi hallgató; Felmérés; Flasználói szokások; 
Számítógép-hálózatA Dortmundi Társadalomkutató Intézet nemrégiben reprezentatív felmérést végzett a digitális tudományos információk használatáról. A vizsgálat tanúsága szerint a legtöbb hallgató nem rendelkezik megfelelő' információs jártassággal. A digitális tudományos információk kínálatát áttekinthetetlennek tartják. Képtelennek érzik magukat az információ- keresés eredményeinek értékelésére. Pozitívum, hogy a tudományos információ keresése során egyre gyakrabban fordulnak az internethez, bár használata nem mondható rendszeresnek. A legtöbb hallgató csak böngészésre használja a világhálót. A felsőoktatási intézmények nem tanítják meg az új média szisztematikus használatát, a hallgatók autodidakta módon szerzik ismereteiket. A tanulmány javasolja, hogy az információs jártasság oktatását a tanterv részévé tegyék az intézmények, konzultációs órák keretében a hallgatók megoszthassák egymással a témával kapcsolatos tapasztalataikat, és megfelelően ellenőrzött digitális tudományos információ álljon rendelkezésükre.

(Autoref.)
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02/192
KISILOWSKA, Malgorzata: Razem czy osobno? Jak 
udostppniac publikacja internetowe? = Poradnik Bibi. 
2001. 9.no. 3-6.p.

Az internethasználat szabályai fiatalok számára

Gyermek- és ifjúsági olvasók; Hozzáférhetőség; 
Számítógép-hálózat; Tájékoztatás szabadsága

Könyvtártípusonként más és más az elektronikus kiadványok és az internethasználat jelentősége és tartalmi meghatározottsága. Noha az ország valamennyi köz- és iskolai könyvtárában rövid idő alatt nem jelenik meg az elektronikus kiadvány és az internet, de megjelenésére mindenképpen fel kell készülni. Nem is beszélve arról, hogy azért már akadnak szép számmal számítógépesített könyvtárak ebben az intézményi szférában is.Az internethasználat egyik problémája az obszcén, megbotránkoztató, fiatal használók szeme-füle elé nem való tartalmak könnyű fellelhetősége. Ez ellen és az internet egyéb veszélyei ellen -  nevelő ráhatással -  védekezni szükséges. Nem árt mintegy fogadalmakba szedni az internethasználatnál követendő magatartást. A fiatalok számára pl. ilyenek lehetnek ezek a fogadalmak:-  Szülői engedély nélkül nem teszek fel a hálózatra információkat magamról (lakcím, telefonszám, a szülők munkahelye, a látogatott iskola neve és címe).-  Mindig tájékoztatni fogom a szüléimét, ha az interneten számomra bármiképpen demoralizáló tartalmakra bukkanok.-  Szüleim tudta nélkül nem küldök magamról fényképet senkinek.-  Nem válaszolok semmiféle olyan levélre, amely rossz közérzetet okoz nálam. Erről tájékoztatom szüléimét.-  Szüleimmel együtt kidolgozom a komputerhasználat „házi szabályzatát” .

Természetesen ilyen fogadalomgyűjteményt a szülők, általában bármilyen használói csoport miheztartása végett érdemes kidolgozni.A könyvtári internetezést úgy kell megvalósítani, hogy annak védekezési módjai (a nevelésen, felvilágosításon túlmenően filterek használata) az otthoni-családi internetezést is pozitívan befolyásolja a nem kívánatos tartalmak elkerülésében.További gond, hogy az internetről „vett” információk minőségileg gyakorta félrevezető vagy álinformációk. Lehetőleg tőlük is meg kell védeni a használókat, amit-  a segítség készenlétben tartásával,-  a használatra való felkészítés felkínálásával,-  az alaptudnivalóknak valamennyi számítógép melletti elhelyezésével,-  az „újdondászoknak” egyéni törődésben való részesítésével lehet megkísérelni.
(Futala Tibor)

02/193
QUINN, Brian: The medicalisation of online behaviour 
= Online Inf. Rev. 25. vol. 2001. 3. no. 173-180. p. 
Bibliogr.

Betegségben szenved-e az, aki „túl sokat” inter- 
netezik?

Ember-gép kapcsolat; Ergonómia; Használói szoká
sok; Számítógép-hálózatMa már számos szakfolyóirat foglalkozik az internet pszichológiai kérdéseivel, mint pl. a Computers 
in Human Behaviour és a CyberPsychology and Be
haviour.A számítógép-használók viselkedésével foglalkozó tanulmányok témaválasztása az évek során változott, mint ahogy a technológia és vele a használói szokások is változtak. Az utóbbi néhány évben azonban egyre több cikkben kerültek előtérbe az internethasználat negatív aspektusai. A pszichológiai-pszichiátriai szakirodalom 1995-ben foglalkozott először egy cikkben az internetet használók pa
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tológiás megítélésével, azaz írta le függőségként, betegségként a „túlzott” mértékű internetezést. Texasi könyvtáros-szerzőnk -  aki a kérdés szakirodalmi jelentkezését és a téma „fellendülését” akkurátusán végigkíséri cikkének bevezető részében -  nem ért egyet ezzel a stigmatizáló véleménnyel, sőt nagyon veszélyesnek tartja.Vajon az orvosi terminológia használata csupán e szakemberek képzettségéből és tapasztalataiból adódna? Vagy sokkal nagyobb szabású társadalmi erők munkálnak e mögött?Több szerző az internetfüggőséget az Amerikai Pszichiátriai Egyesület Mentális betegségek diag
nosztikai és statisztikai kézikönyve (1994) alapján a drogokra, az alkoholra stb. érvényes ismérvekkel állították párhuzamba, és számos kérdőíves vizsgálatot végeztek internethasználók körében, majd több cikkben és konferencia-előadásban elemezték a tapasztalatokat. A baj az -  jegyzi meg a szerző - ,  hogy az internethasználók viselkedésének patologikus megítélése egy általánosabb trendnek a része, amely szerint minden deviánsnak tekinthető, ami a normálistól egy kissé eltér; így került a kezelendő deviáns viselkedésfajták közé az alkoholizmus, a kábítószerrel való visszaélés, a hiperaktivitás, a bulimia vagy az anorexia, a homoszexualitás, a játékszenvedély és a meddőség is. Korábban ezek némelyike inkább erkölcsi-morális, mintsem orvosi megítélés alá esett: erkölcstelennek vagy bűnnek tekintették. Amikor az egyház elvesztette erős befolyását, ezeknek a „vétkeknek” a társadalmi megítélése is megváltozott valamelyest. Ugyanakkor az orvosi társadalom egyre fontosabb szerepet kezdett játszani a társadalomban, és befolyása egyre több területre terjedt ki. (A szerző szerint a betegségek kihalásával az orvosok szükségszerűen „keresnek” új betegségeket, hogy megőrizzék társadalmi pozíciójukat). így lesz egy esetleges egyéni viselkedési problémából „betegség” .Ennek egyik következménye az, hogy az „internetfüggés” vagy „szenvedély” címkével jellemzett ma

gatartást esetleg maga a használó is „függőségnek” fogja fel. A betegség-felfogás nem kizárólag külső okokra vezeti vissza a „betegséget” . Lehet az internetet „lenyűgözőnek”, „kábítónak” vagy „varázslatosnak” tekinteni, az illető problémái azonban nem kívülről, hanem belülről erednek, és ha az internet- függőség betegség, akkor ez -  legalábbis részben -  az egyén gyengeségéből fakad. A másik következmény az, hogy ez a diagnózis elindíthat egy önbeteljesítő jóslatot a szenvedélybetegnek, internetfüggőnek bélyegzett egyénben. (Kísérletek igazolták, hogy amikor az egyik diákcsoporttal elhitették, a másik csoport tagjai pszichiátriai kezelés alatt állnak, csupa negatív jellemvonást észleltek velük kapcsolatban.) Ne feledjük, a pszichológia és a pszichiátria szemszögéből a normális vagy az abnormális viselkedés megítélése mögött nem mindig áll empirikus vagy tudományos tapasztalat, és ez a felfogás túlságosan is leegyszerűsíti az ember összetett személyiségét. A betegség stigma továbbá kiragadja a használót abból a társadalmi kontextusból, amelyben él. Az internet világában számos hagyományos és deviáns szubkultúra található, és az sem lényegtelen, hogy ez a „függés” milyen célokat (pl. ismeretszerzést, kapcsolattartást stb.) szolgál.
(Murányi Lajos)

Lásd még 174, 194
Olvasáslcutatás

02/194
REJTBLAT, Abram ll'ic: Ctenie v Rossii: 1990-e gody = 
Bibliotekovedenie. 2001. 6.no. 54-61 .p.

Olvasás Oroszországban: az 1990-es évek

Könyvtárhasználat; Olvasás; OlvasásvizsgálatAz utóbbi évtizedben Oroszországban a gazdasági és szociális reformokkal párhuzamosan változások
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következtek be a kulturális élet területén, ebből következően az olvasás tartalmában és funkcióiban is. Az 1990 és 2000 között megjelent mintegy 220, az olvasással kapcsolatos tudományos felmérés és vizsgálat eredményeit ismertető publikáció alapján megállapítható, hogy az utóbbi 10-15 évben visszaesett a könyves kultúra: míg az 1985 és 2000 között kiadott művek száma évről évre szinte egyáltalán nem változott, addig jelentősen, mintegy negyedére csökkent a kiadott példányszám (igaz, hogy a korábbi magas példányszám jelentős hányadát az eladhatatlannak bizonyult propaganda-kiadványok tették ki). A csökkenéshez hozzájárult az internet terjedése, a videokazetták, CD-k, lézerlemezek megjelenése; az a tény, hogy a lakosság jelentős hányada jóval kevesebb időt fordít olvasásra; valamint az is, hogy az értelmiségi réteg romló anyagi helyzete miatt egyre kevésbé engedheti meg magának a könyvvásárlást. Egy 1994-es összoroszországi felmérés szerint a lakosság 23 százaléka egyáltalán nem olvasott könyveket, ugyanez az arány 2000-re 34 százalékra nőtt. Egy 1997-es felmérés adatai azt mutatták, hogy a lakosság 63 százaléka újságot még olvas, azonban ez is 25 százalékkal kevesebb, mint egy évtizeddel korábban.Az olvasottak tartalmában bekövetkezett változások azt mutatják, hogy egyrészt elterjedőben van az ún. pragmatikus olvasás: a munkában elérendő sikerek érdekében szak- és tankönyvek forgatása különösen a jog, a közgazdaságtudomány, a menedzsment és marketing, a számítógépes tudományok területén; másrészt a kialakuló-megújuló külföldi kapcsolatoknak köszönhetően előtérbe került a nyelvtanulást segítő nyelvkönyvek beszerzése. A felnőtt lakosság körében már régen nem népszerűek Tolsztoj, Turgenyev, Csehov, Gorkij művei, helyettük a férfiak kikapcsolódásként háborús vagy detektív-, a nők szerelmes ponyvát olvasnak. Az utóbbi a korábbiakban egyszerűen nem is létezett a könyvkiadás palettáján, a szórakoztató irodalom 1999-ben kiadott 2058 címéből viszont már 475

cím volt e műfaj képviselője. A krimi műfaja Oroszországban nem a Nyugat-Európában megszokott formában népszerű: hőse nem magánnyomozó, hanem a „szervek” professzionista képviselője, a kémelhárítás mestere. A vásárlói-olvasói igényeknek köszönhetően megjelent néhány eddig szinte teljesen hiányzó kiadványműfaj is: vallásos irodalom, okkultizmus, mágia és misztika, pszichológia, kapcsolatteremtés és önnevelés, rémregények, erotikus irodalom. A vaskos könyvek és tudományos folyóiratok olvasása helyett gyakoribb az illusztrált hetilapok forgatása, a mindenki által nagyon kedvelt „Argumenti i fakti” , a speciális női és ifjúsági lapok vásárlása.A könyvtárak használatában bekövetkezett változások arra vezethetők vissza, hogy amíg korábban a keresett és népszerű könyvek komoly százaléka a könyvkereskedelemben nem, csak a könyvtárakban volt elérhető, addig napjainkra ez a helyzet ellenkezőjére fordult: éppen a könyvtárak nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy a szükséges könyvmennyiséget megvásárolhassák. Egy 1999-es felmérés szerint a felnőtt lakosság mindössze 18 százaléka volt aktív könyvtárhasználó, további 37,1 százalékuk azt állította magáról, hogy korábban olvasója volt ugyan valamelyik könyvtárnak, a későbbiekben azonban már nem áll szándékában beiratkozni. Az olvasói rétegek között a felmérések szerint csak a közép- és felsőoktatásban tanulók (a beiratkozottak teljes létszámának közel 50 százaléka) és a nyugdíjasok száma mutat emelkedő tendenciát. Az otthoni könyvgyűjtemények összeállításában is negatív változások következtek be: 1994-ben csak a lakosság 24 százalékának nem voltak saját könyvei, 2000-re az arány 34 százalékra nőtt. Komoly kihívást jelent az internet megjelenése is, használatának aránya Oroszországban is gyorsan emelkedik. Egy 1999 augusztusában készült felmérés szerint a lakosság 5,5 százaléka (6,1 millió 18 éven felüli) élt az internet kínálta lehetőségekkel, a használók
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több mint a fele 30 évesnél fiatalabb volt, és 88 százalékuk a vidéki lakosság köréből került ki.
(Hangodi Ágnes)

Lásd még 198
Használók képzésé

02/195
KIBIRIGE, Harry M. -  DePALO, Lisa: The education 
function in a digital library environment: a challenge for 
college and research libraries = EI.Libr. 19.vol. 2001.
5.no. 283-295.p. Bibliogr.

A használók képzésének szerepe digitális könyvtá
ri környezetben: kihívás az egyetemi és tudomá
nyos könyvtárak számára

Elektronikus könyvtár; Felmérés [forma]; Használók 
képzése; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások hasz
nálataA digitális könyvtárak egy ideje kiemelkedő témái a könyvtári szakirodalomnak. Ezek az elektronikus gyűjtemények természetszerűen megváltoztatták a „könyvtárhasználati képzés” tartalmát is. A cikk a használói képzés szempontjából vizsgálja az internet használatát a New York-i egyetemi könyvtárakban. Megkísérli a használókkal folytatott interjúk során felmerült fogalmakat és kérdéseket rendszerezni. A vizsgálatok rámutattak, hogy a jövőben kifejlesztendő képzési programoknak a következő kérdésekre kell helyezniük a hangsúlyt: a digitális gyűjtemények természete és típusai; használói felületek; hardver- és szoftver-követelmények; telekommunikációs hozzáférési módok. A kutatás alapján az is javasolható, hogy az ily módon kidolgozott új programok legyenek részei a folyamatos továbbképzésnek is.

CAutor ef.)

02/196
COHEN, Laura B.: 10 tips for teaching how to search 
the web = Am.Libr. 32.vol. 2001. 10.no. 44-46.p.

Tíz tanács a világhálón való keresés tanítására

Gépi információkeresés; Használók képzése; Számí
tógép-hálózatA hálózaton való tájékozódás oktatása nagyon időszerű manapság: a közkönyvtárakban szinte már mindennapos gyakorlattá vált; tanfolyamokat szerveznek, munkaértekezleteket tartanak, útmutatókat, segédleteket készítenek, de az alapvető kérdéseket mégsem oldották meg. Hogyan lehet a kereső- eszközöket tanítani? Vajon az olvasók olyan információkat kapnak-e, amelyek hasznosak? Időtálló- ak-e az útmutatásaink? Az a tapasztalat, hogy sok könyvtáros leíró módon közelíti meg a hálózat tanítását, ez nem elég termékeny: túl sok a megjegyeznivaló.A problémaközpontú megközelítés sokkal jobb eredménnyel kecsegtet, vagyis ha a keresőeszközöket a kérdések különböző típusainak megoldására való alkalmasságát tanítjuk meg: problémákat fogalmazunk meg és megoldásokat találunk. íme a tíz jó tanács:1. Alkalmazzuk a hálózati keresőeszközöknél is azokat az ismereteinket, amelyeket a könyvtári eszközökről már tudunk.2. Segítsünk az olvasóknak, hogy megtalálják, amire szükségük van.3. Tágan határozzuk meg a keresés témáját.
4. Keresőeszközöket is tanítsunk, ne csak keresőgépeket.5. Tanítsuk meg a használókat arra, hogy elemezzék a kérdéseiket, és találják meg azokat az eszközöket, amelyekkel ezeket meg lehet válaszolni. Először elemezzük a kérdést, azután kiválasztjuk a megfelelő eszközt. Például:Kérdés: az amerikai építészettel foglalkozó oldalakat keresek
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Eszköz: Szakértők által szerkesztett és annotált szakterületi kalauz6. Az általánosabb jellegű kérdésekre vagy a kutatást igénylő témákhoz ajánljunk adattárakat; ezek -  elsősorban a szakértők által annotált adattárak -  a legjobb kiindulópontok az átfogó témában való keresés során.7. Célzott, bonyolult és átfogóbb kérdésekre ajánljunk keresőgépeket. Általában a keresőgépek az ilyen típusú kérdésekre a legalkalmasabbak. A jelenlegi keresők a szélesebb körű keresést is támogatják. Például:A kérdés típusa: egy szűkebb témára irányul A kérdés: A Hubbard-teleszkópról szóló oldalakat keresekAz alkalmazott eszköz: fontossági sorrendet használó, emberi munkával gondozott keresők Példa: Google, Direct Hit.Indoklás: A web tartalomalkotók és felhasználók közösségéből áll. Akik weboldalukat összekapcsolják külső site-okkal, ítélkeznek is egyben ezeknek a használhatóságáról. A Google relevancia-rangsora ezt a tevékenységet méri. A DH azokat a site-okat követi, amelyeket a keresők választanak ki a találatokból, tehát milliók kollektív ítélete adódik össze egy folyamatos értékelésben.A kérdés típusa: általános, részletes A kérdés: A megújítható energiáról keresek irodalmatAz alkalmazandó eszköz: a fogalom-bokrosító eszközök eszközök, amelyek a témákat altémák- ba rendezikPélda: Northern Light, Guidebeam, QuerySer- ver, VivissimoIndoklás: a fogalom-bokrosító eszközök elindítják a keresést, majd az eredményt altémák és releváns oldalak szerint rendezik. Főleg akkor hasznos, ha egy téma különböző aspektusaira vagyunk kíváncsiak, nem ismerjük a témát, esetleg meg akarunk győződni

arról, hogy kimerítően megismertük-e a kérdést.8. Az adatbankokban vagy nem szöveges fájlokban tárolt információk megtalálására ajánljuk a „mély” webet. A weboldalak ugyanis csak a hálózaton található tartalom kis részét teszik ki. A többi adatbázisokban vagy nem-szöveges fájlokban található. Vannak olyan keresők is, amelyekkel a mély web is feltárható.9. Ne foglalkozzunk a keresőeszközök jellemzőivel a tanítás során. Elég, ha tanítványaink tudják, a keresők tulajdonságai állandóan változnak.
10. Legyünk realisták, és ne vesszünk el a részletekben! A keresésre koncentráljunk csupán: ez a leckénk ki fogja állni az idők próbáját.A cikk keretes részében a példákban említett keresőeszközöket és URL-jüket is megtaláljuk.

(Murányi Lajos)

02/197
BURWELL, Lisa A.: Too old to surf? No way! An Inter
net course for seniors = Am.Libr. 32.vol. 2001. 10.no. 
40-42.p.

Senki sem túl öreg az internethez -  tanfolyam 
idős emberek számára

Használók képzése; Idős olvasó; Közművelődési 
könyvtár; Számítógép-hálózatA Woodson Regional Library (Chicago) tudományos és műszaki részlegének munkatársai az idősebb olvasók számára szerveztek internetes tanfolyamokat, és a tanfolyam alkalmával szerzett tapasztalataikról számolnak be.Kevesen tudják bizonyára, hogy az idősebb korosztály az internethasználók leggyorsabban növekvő szegmense az Egyesült Államokban. Ez a korosztály hetente átlagosan 12 órát tölt a számítógép képernyője előtt on-line „üzemmódban”: elsősorban a családjukkal és barátaikkal tartják a kapcsolatot, de jelentős időt fordítanak vásárlásra is. (Az on-line-vásárlók több mint kétharmada negyven
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évnél idősebb.) Minél iskolázottabbak, annál valószínűbb, hogy rendelkeznek saját számítógéppel; a főiskolát végzettek 53%-ának van otthoni készüléke.A tanfolyam a következő témák elsajátítását tűzte ki céljául:-  az alapfogalmak,-  a web-böngészők,-  az internetszolgáltatók,-  a webcím- és domain-kiterjesztések (pl. .com, .gov stb.),-  a keresőgépek,-  az elektronikus levelezés.A tanfolyam megszervezésének következő lépése a hely, az időpont és a heti gyakoriság kijelölése volt. Mivel a három nyilvános internetállomás a tájékoztatóasztal közelében volt, ott folyt az oktatás. Az időpontot (a nagy olvasóforgalom miatt) kora délelőttre tették. A csoport nagyságát 10-15 főre tervezték gyakorlati okokból, de nem számol(hat)tak az óriási érdeklődéssel; az első foglalkozáson több mint húszán vettek részt, de ahogy haladt a tanfolyam, egyre több érdeklődő bukkant fel az órákon (az egyik alkalommal 35 fő). A „legérdekesebb” tanuló egy 91 éves asszony volt, aki járókerettel jelent meg, és a számítógépes alapismereteket és a szövegszerkesztést akarta elsajátítani, hogy a háló

zaton vásárolhasson, és az unokáival levelezhessen.Az idősebbek lelkes tanítványoknak bizonyultak; sokat kérdeztek, és segítettek is egymásnak az órán. Az oktatóknak is adtak tippeket az elkövetkező foglalkozásokra, amelyekből azután többet ki is próbáltak. A tanulók „induló” számítógépes ismeretei igen eltérőek volt, ezért csak fokozatosan és kis lépésekben haladtak a tematikában. (Felhasználták a www.learnthenet.com, illetve a www.aarp.org/ expedition/ oldalakat is a tanítás során.)Az elektronikus levelezés volt az utolsó téma, amit mindenki a legnagyobb izgalommal sajátított el (az ingyenes e-mail lehetőségei stb.), s házi feladatként levelet kellett írniuk az oktatónak.Néhány ötlettel és javaslattal is gazdagodtak a tanfolyam során a könyvtárosok:-  érdemes bátorítani a résztvevőket, hogy ritkábban vagy sűrűbben is jöhetnek a tanfolyamra szükség szerint: mivel ez növeli a komfortérzésüket;-  figyelni kell az arcokat: ha elbizonytalanodnak, lassabban kell magyaráznunk;-  meg kell osztani velük számítógépes kudarcainkat is: kevésbé fogják gyámoltalannak érezni magukat.
(Murányi Lajos)
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