
Használat- és 
igényvizsgálat

02/274
LUBANS, John Jr.: „Where are the snows of yester
day?” Reflections on a suggestion „box” that worked = 
Libr.Adm.Manage. 15.vol. 2001. 4.no. 240-245.p.

Az olvasói visszacsatolás megvalósítása és hasz
nosítása egy egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Igénykutatás könyvtári szolgálta
tásokraAz olvasói vélemények mindig is jó forrásnak bizonyulnak ahhoz, hogy megtudjuk, min kellene változtatnunk a könyvtári szolgáltatásaink javításához. Az észrevételek, javaslatok összegyűjtésének egyik legegyszerűbb módja a cikk szerzője szerint -  aki a Duke Egyetem könyvtárának olvasószolgálati vezetője -  az ún. „olvasók (javaslatok) könyvé” - nek alkalmazása. A könyvecske -  valójában egy száz lapos gyűrűs füzet -  kivehető, számozott lapokat tartalmaz, amelynek minden oldalán három kérdésre vagy észrevételre, javaslatra és az erre adott válaszra van hely. A füzetet egy mindenki számára elérhető helyen, a könyvtár egyik legforgalmasabb pontján helyezték el, és külön tábla is felhívja rá a figyelmet. (Zsinóron ceruzát is mellékelnek hozzá.) A kérdéseket tartalmazó lapokat rendszeres időközönként kiemelik, a kérdéseket írógéppel megválaszolják, majd azután visszahelyezik a könyvbe. (A megválaszolt oldalakhoz mutatót is készítenek az érdeklődők számára.)A kérdések zömét az olvasószolgálat vezetője válaszolja meg megőrizve névtelenségét (az olvasók is névtelenek maradnak), az egy-egy részlegre vonat

kozó konkrét kérdésre azonban az illetékesek névvel válaszolnak. Ezzel az eljárással egyrészt a „vásárlók könyvéinek gazdáját -  cikkírónkat -  névtelenségben hagyja (és némi titokzatosságot is kölcsönöz neki), másrészt a névvel aláírt válaszok nyomán a diákok megismerik a könyvtár munkatársait.Az olvasói vélemények nyomán jó néhány esetben változtatásra is sor került (pl. másolási szolgálatnál, a szabadpolcos rendben, az alsóbb évfolyamok kölcsönzési lehetőségeiben stb.), valamint ezek a hozzászólások alapanyagot szolgáltattak az egyetemi vezetés meggyőzésére is. (A könyvtári bizottság rajongott a füzetért, nem mulasztották el soha az új bejegyzések elolvasását.) Furcsa módon a könyvtárral semmilyen kapcsolatban sem álló problémákat is beírtak a füzetbe (pl. a kollégiumi körülményekről, a menzáról stb.): ezeket természetesen a könyvtár az egyetem illetékeseinek továbbította.A „füzet gazdája” arra törekedett, hogy a legvadabb, nyersebb hangú vagy türelmetlen kérdésekre, felvetésekre is tárgyilagosan -  és ha lehet, humorosan -  válaszoljon. Tagadhatatlanul sok munka volt vele -  bár a kérdések megválaszolásának nagy részét a hétvégén „abszolválta” . Gondot jelentett olykor a beírások hangnemének eldurvulása is, de ilyen esetben maguk a diákok emeltek szót ellene. (Sohasem cenzúrázták a nyers kifejezéseket, de a névre szóló támadásokat igen: kifestették a nevet és az azonosításra alkalmas részeket, a válaszban pedig felhívták a panaszos figyelmét arra, hogy gondjait az illetővel személyesen beszélje meg.) Amennyiben másodszor is valamilyen konkrét panasz érkezett egy adott könyvtárosra, névvel és részletekkel is, nyilvánvalóvá vált, hogy valódi problémával állnak szemben, amit orvosolni kell.
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Ez a módszer mindenesetre a problémák tudatosítása mellett arra is alkalmas volt, hogy „a könyvtáros szakma humoros, képzeletgazdag és emberi oldalát is megmutathassa” -  írja az „ötletgazda” . A cikkben illusztrációként közölt kérdések és válaszok jól példázzák, milyen sokszínű észrevételek érkeztek a diákoktól. A füzet anyagából készült válogatás megjelent magánkiadásban 1993-ban, és ennek szerkesztett változata az interneten is elérhető' az angolul tudók számára: a www.google.com címen a kereső-sávba írjuk be a „suggestion answer book”-kifejezést, és kattintsunk az „ fm  feeling lucky”-gombra.
(Murányi Lajos)

02/275
VIJAYALAXMI, N.: Information use pattern of post-gra
duate lady students of Gulbarga University, Gulbarga = 
Ann.Libr.Sci.Doc. 48.vol. 2001. 3.no. 93-106.p.
Posztgraduális női egyetemi hallgatók információ
használati szokásai

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Használói 
szokások; NőolvasóA cikk az indiai Gulbarga Egyetem posztgraduális női hallgatók információkeresési szokásaival kapcsolatban a következőket vizsgálja: a keresett információk típusai, az információhasználat célja, az információforrások meglétének ismerete, használata és hasznossága, információkeresési módszerek, a használat gyakorisága, az egyetemi könyvtárban való információkeresés sikeressége, más könyvtárak felkeresésének gyakorisága, a könyvtárosokkal való konzultáció, az információkeresés és -használat nehézségei, könyvtárhasználati képzésben való részvétel, illetve további képzés szükségessége, a könyvtár forrásai és szolgáltatásai. Arra a következtetésre jut, hogy a vizsgálatban szerepló' posztgraduális hallgatóknak oktatásra van szükségük a könyvtár és az információk hatékony használatához.

(Autoref.)

Olirasáskwtatás

02/276
USHERWOOD, Bob -  TOYNE, Jackie: The value and 
impact of reading imaginative literature = J. 
Librariansh. Inf. Sei. 34. vol. 2002. 1. no. 33-41. p. 
Bibliogr.

A szépirodalom olvasásának motívumai, értéke és 
hatása

Használói szokások; Kérdőíves felmérés; Olvasás
vizsgálat; Szépirodalom

A cikk egy, a Sheffieldi Egyetemen végzett és az Arts and Humanities Researcg Board (AHRB) által finanszírozott tanulmány eredményeiről számol be, amelyben -  közkönyvtárakból kölcsönzött könyvek olvasási hatásának felmérésével -  arra a kérdésre keresték a választ, hogy mi motiválja a felnőtteket a fikció, azaz a kitalált irodalom olvasására. A cikk a tanulmány azon részére összpontosít, melyben a résztvevőket arra kérték, hogy beszéljenek olvasási élményeikről. Az eredmények megerősítették, hogy a kitalált történetek olvasása olyan sajátos tevékenységnek tekinthető, amely széles körű igények kielégítését szolgálja. Az adatok eloszlatják azt a tévhitet, hogy az ilyen olvasók introvertált, magukba zárkózó egyének, akik képtelenek normálisan beilleszkedni a társadalomban. Meggyőző bizonyíték van rá, hogy az olvasás átalakíthatja az emberek életét. Azoknak, akik olvasóknak tekintik magukat, az olvasás több egy sajátos tevékenységnél, számukra ugyanis az olvasás életbevágóan fontos. Beszámolóikból kiderül, hogy az olvasói identitás nem egy állandó kategória, hanem az idővel és az olvasók személyes fejlődésével változik.
(Autoref. alapján)
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02/277
HERMICHEN, Claudia: Bibliotheken in der Antarktis? 
Bibliotheken in der Antarktis! = Bub. 54.Jg. 2002. 1.no.
17-22.p. Bibliogr. 9 tétel.

Res. angol és francia nyelven

Könyvtárak az Antarktiszon

Kutató -mint olvasó; Olvasás; Szabadidő felhasználásaA régi antarktiszi expedíciók résztvevőitől tudjuk, hogy a könyvtár és az olvasás annak idején milyen nagy szerepet játszott a sarkvidék kegyetlen, embert próbáló körülményei között. Egy új felmérés szerint a regények olvasását ma is fontos orvosságnak tartják a kutatók ezen a zord vidéken. A felmérés, amely 25 sarkkutató állomásra terjedt ki, érdekes eredményekkel szolgált: a legtöbb állomáson tartanak könyvgyűjteményeket, jóllehet ezek színvonala nem mérhető a szokásos könyvtári mércével. A szakkönyv-állományt azonban rendszeresen frissítik. A szépirodalom olvasása az angol és a német kutatók között a legnagyobb mértékű.
(Autoref. alapján)

Használölc képzése

02/278
POLISENSKY, Jirí: Verejné informacné sluzby knizníc 
(VISK). Program rozvoja informacnej gramotnosti = 
Kniznica. 2.roc. 2001. 11/12.no. 603-607.p.

Rés. angol, francia, német és orosz nyelven

A könyvtárak nyilvános információs szolgálata 
(VISK). Az információs jártasság fejlesztésének 
programja

Használók képzése; Könyvtárhasználat; Tájékoztatási 
hálózatCsehországban a kilencvenes évek elején ismerték fel annak szükségességét, hogy előbb meg kell állí

tani, majd pedig csökkenteni az ország elmaradását az információs társadalomra történő áttérésben. így született meg a 90-es évek végén az Állami Információpolitika elnevezésű keretprogram. A könyvtáros egyesület és a központi könyvtári tanács szorgoskodása folytán e keretprogramban sikerült helyet találni a nyilvános könyvtáraknak is. Egy 2000 áprilisában hozott kormányhatározat életre hívta a „Könyvtárak nyilvános információszolgálatai” c. programot, amelyet Csehországban a név kezdőbetűit összevonva VISK-programként emlegetnek. Mi több: az életre híváson kívül a program 2000 és 2003 közötti realizálásához szükséges pénz is „előkerült” .A VISK-program legfőbb célkitűzései a következők:-  egyenlő esély biztosítása minden állampolgár számára a korszerű információs eszközök használatához,-  a 106/1999. Sb. számú törvény értelmében a közéleti információkhoz való hozzáférés garantálása,-  az idegenforgalom, vállalkozások, jogismeret, önálló döntések támogatása az információk rendelkezésre bocsátása útján, beleértve a szociális kisebbségek és a nemzetiségek információellátását is,-  a kutatás és fejlesztés számára szükséges információk közvetítése,-  a könyvtárakban őrzött nemzeti örökség megőrzése és közvetítése.A VISK 9 alprogramra tagolódik, úm. a program koordinációs központjának létrehozására, a könyvtárosok továbbképzésére, nyilvános könyvtári információs központ és levéltár életre hívására a könyvtári igények kielégítése céljából, a katalógusok retrospektív konverziójának nemzeti programjára, a Memoria Mundi Series Bohemica programra, a savas papírok nemzeti mikrofilmezési és digitalizálási programjára, licencia-vásárlási programra és a CASLIN-ra (központi katalógusprogramra). Noha
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az alprogramok végrehajtásában olykor szervezetiszervezési problémák lépnek fel, egészében elmondható: a VISK eredményesen halad célkitűzéseinek megvalósítása felé.
(Futala Tibor)

02/279
FISCH, Georg: Pfadfinder im Internet. Ein Jugend
projekt der Stadtbibliothek Straubing = BuB. 54.Jg. 
2002. 3.no. 180-182.p.

Res. angol és francia nyelven

Fiatalok oktatása az internet használatára a 
Straubingi Városi Könyvtárban

Gépi információkeresés; Használók képzése; Ifjúsági 
olvasó; Számítógép-hálózat; Városi könyvtárA straubingi városi könyvtár (Bajorország, 74 ezer dokumentum, 43 ezer lakos), miután olvasótermében nyolc új internetes munkaállomást szereltek fel, internet-képzési levelező tanfolyamot szervezett a könyvtár fiatal használói számára. A tizenéves résztvevőknek arra is alkalmat adtak, hogy mint könyvtár-assisztensek, a gyakorlatban is segítsenek az olvasóknak az internet használatában. Az „Cserkészet az interneten” nevű tanfolyam általános számítógép-használatra, szakirodalmi keresésre, a keresőrobotok használatára és a tematikus forrásokra terjedt ki. A kiképzett cserkészek aktívan közreműködnek a referensz-kérdések megválaszolásában, a szakirodalmi keresésekben, a könyvtár- közi kölcsönzésben és a használók képzésében. A straubingi projekt sikeresnek bizonyult: bebizonyította, hogy a tizenévesek hajlandók időt és energiát fordítani a nekik is tetsző, és a kortársaikkal csoportosan végezhető munkára.

(Autoref.)

02/280
OLING, Lori -  MACH, Michelle: Tour trends in aca
demic ARL libraries = Coll.Res.Libr. 63.vol. 2002. 1.no. 
13-24.p. Bibliogr.

Milyen típusú csoportos könyvtárhasználati bemu
tatókat tartanak az amerikai felsőoktatási könyvtá
rakban?

Használók képzése; HatékonyságA könyvtár megismerését szolgáló körséta az amerikai felsőoktatási (és szak-) könyvtárakat tömörítő ARL (Association of Research Libraries) tagkönyvtárainak természetes gyakorlata. 2000 novemberében felmérés készült annak megállapítására, hogy melyek a körséta legnépszerűbb formái, mik a könyvtárosok és az olvasók véleménye a körsétákról. Annak ellenére, hogy a körséta szinte minden könyvtár alapszolgáltatásai közé tartozik, nincsenek formális módszerek a séták hatékonyságának ellenőrzésére. A felmérés eredményeiből (és a vonatkozó szakirodalomból is) megállapítható, hogy a könyvtárosokkal ellentétben az oktatók a körsétát könnyen összekeverik a tantermi környezetben is megoldható használó-képzéssel. Érdekes, hogy míg a könyvtárak 93%-a a könyvtárosok által vezetett körsétákat kínálja, a szakirodalom nem ezekkel, hanem a technológia használatával (magnókazettás, számítógépes és videó-körsétákkal, a weben elérhető virtuális sétákkal) foglalkozik elsősorban. A virtuális web-sétát -  bár a könyvtárosi vélemények alapján ez a kurrens technológiai kedvenc -  csak a könyvtárak 31%-a kínálja. A könyvtárosok véleménye a különböző formájú séták hatékonyságáról egyáltalán nincs összhangban a ténylegesen kínált formákkal: a virtuális körsétát pl. mindössze 2% ítélte a leghatékonyabbnak. Formalizáltabb visszajelzések persze jobb lehetőséget teremtenének a könyvtárak és a könyvtárosok számára, hogy a megfelelő séta-formákat kiválasszák. Tény az, hogy a technológiának a könyvtár minden területére való beszivárgása ellenére a legnépszerűbbek a
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hagyományos, vezetett körséták maradtak. A körséták iránti igény nem növekszik, s ennek egyik oka, hogy a könyvtárosok szerint nem elég hatékony módszere az ismeretek átadásának, főként, ha nem társul a felhasználó-képzés más formáival. A tapasztalatok szerint a korábbi technológiára alapozott körséták (a diavetítéstől az audio- és videokazettáig és a számítógépesig) csak ideig-óráig voltak népszerűek, míg egy újabb változat fel nem váltotta azokat. A jelenleg legnépszerűbb virtuális web-séta kétségtelen előnye, hogy távolról is lehetővé teszi a részvételt, s nem korlátozza sem a résztvevők számát, sem a részvételi alkalmakat, még sem lehet ma megmondani, hogy eléri-e valaha a régimódi vezetett körséta népszerűségét.
(Mohor Jenő)

02/281
HENNER, Terry: Bridging the distance. Bibliographic 
instruction for remote librarary users = Med. Ref. Serv. 
Q. 2 I.V0I. 2002. 1.no. 79-85.p. Bibliogr. 10 tétel.

A távolság áthidalása. A távoli könyvtárhasználók 
képzésének lehetőségei

Használók képzése -felsőoktatásban; Felsőoktatási 
könyvtár -orvostudományi; Számítógép-hálózatA technológia jelentős változásokat hoz abban, ahogy az olvasók hozzáférnek a könyvtári információforrásokhoz, és éppen így abban is, ahogy a könyvtárak eljuttathatják a szükséges instrukciókat a növekvő létszámú távoli olvasókhoz. A bibliográ

fiai ismereteket oktató programok akkor lehetnek a leghatékonyabbak, ha az olvasót helyezik középpontba, és figyelembe veszik az egyéni tanulási módszerek, stílusok különbözőségét. A bibliográfiai oktatás -  természeténél fogva -  szinkron-jelle- gű, azaz kétirányú, közvetlen kapcsolatot tételez fel, akár tantermi körülmények között, akár telefon-konzultáció útján. Az információ- és kommunikáció-technológia fejlődése nyomán ezek kiegészülnek az internetes lehetőségekkel és videokonferencia formáját is öltheti az oktatás. A tanártól független egyéni, saját tempót követő tanulók számára kedvezőbb az aszinkron mód egyirányú csatornája, ahol az interakció nem jelen-idejű. Ilyenek a list- serv-alapú tanfolyamok, a weben elérhető oktatócsomagok. A technológiai fejlődés kétségtelen előnye, hogy áttöri a hagyományos akadályokat, amelyek az instruktor és a tanuló azonos helyen és azonos időben való jelenlétét követelik meg. A hálózati technológia számos szinkron és aszinkron módú oktatási modellt kínál, és ezzel az olvasók magasabb szintű támogatását teszi lehetővé. A gyűjtemények elektronikus formátumú részének növekedésével a hálózati úton nyújtott oktató programok fontossága is növekszik.
(Mohor Jenő)
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