
zonyult valós oknak; a fő akadályt az otthoni, csalá
di kötelezettségek jelentik, különösen, amikor a 
nők kénytelenek egy időre megszakítani pályájukat 
gyerekszülés és -nevelés miatt. Arra a következte
tésre jut, hogy a legtöbb nő saját maga állítja fel 
magának az „üvegplafont”. A legtöbb nő ugyanis a 
család érdekeit teszi az első helyre a saját karrierjé
vel szemben. Az idősebb nők legtöbbje úgy nyilat
kozott, hogy választania kellett a gyermeknevelés 
és a saját sikeres pályája között.

(Autoref. alapján)

Marketing, közönség- 
kapcsolatok

02/375
SU T T E R , Éric: A  la conquete de nouveaux usagers 
des services d’information = Documentaliste. 39.vol. 

2002. 1-2.no. 34-40.p.

Res. angol, német és spanyol nyelven

Hogyan szerezzünk új használókat a szakkönyvtár 
számára?

Hatékonyság; Szakkönyvtár; Szolgáltatások; Vezetés

Szakterületétől függetlenül minden szakkönyvtár
nak feladata, hogy igyekezzen megnyerni a lehetsé
ges használóit. A PR-tevékenység nem mindig ele
gendő; sokszor hatásosabb, ha a használók bizal
mát olyan, a szolgáltatások minőségét bizonyító do
kumentumokkal-oklevelekkel próbáljuk megnyer
ni, amelyek megkülönböztetik könyvtárunkat más 
könyvtáraktól. A jelen cikk ismertet néhány ilyen 
„bizalomgerjesztő” dokumentumot: szabványok be
tartásának igazolása külső felülvizsgáló által, minő
ség-garancia igazolás, minőségdíjak és jutalmak, 
egyéni oklevelek, etikai szabályzat, publikált minő
ség-irányelvek, szabványos informatív címkék, ter- 
mékek-szolgáltatások minőség-igazolásai, összeha
sonlító vizsgálatok eredményeinek publikálása.

(Autoref.)

Általános kérdéseit

02/376
HAW KINS, Margaret -  M O RRIS, Anne [et al.]: Socio
economic features of UK public library users = Libr. 

Manage. 22.vol. 2002. 6/7.no. 258-265.p. Bibliogr.

Az angol közkönyvtárak használóinak társadalmi- 
gazdasági jellemzői

Használó; Hatékonyság; Közművelődési könyvtár

A korábbi vizsgálódások alapján a Loughboroughi 
Egyetem Információtudományi intézetének kutatói 
arra kerestek választ, milyen értéket jelent a köz
könyvtár használóinak és a társadalom egészének.
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A könyvtár használójának nyereségét kiegészíti 
másfelől az a társadalmi haszon, amit a jól képzett 
és informált egyén jelent. A jelenlegi kormányzat 
Angliában nagy súlyt helyez arra, hogy a könyvtári 
szolgáltatást valamennyi állampolgár igénybe ve
hesse és vegye.

Megállapítható, hogy a könyvtári használói kör szo
ciális összetétele jobban tükrözi a teljes társadal
mat, mint bármely más kulturális intézményé. Ha 
azonban a könyvtárak mindenkit be akarnak fogad
ni, növelni kell hozzáférhetőségüket. A jelen tanul
mány a két alapvető könyvtári szolgáltatás, a köl
csönzés és az információnyújtás tekintetében vizs
gálta meg a közkönyvtárak használói körét.

A könyvtárhasználók szociális összetétele kiegyen
súlyozottabb annál, amilyennek gyakran föltétele
zik. A magasabb társadalmi rétegek ugyan több 
non-fiction anyagot használnak, de nem jelentős 
mértékben. A kölcsönzés és a vásárlás nem egy
mást kizáró, hanem egymást erősítő tevékenysé
gek. Tekintve, hogy az alsóbb néposztályok viszony
lag többet kölcsönöznek, a közkönyvtárakra fordí
tott pénzek a redisztribúció egyik formáját jelentik. 
Az információs szolgálatot azonban éppen azok ve
szik kevésbé igénybe, akik leginkább rá vannak szo
rulva.

Az életkor szerinti megoszlás a használatban is ki
egyenlítettebb, semmint gondolnánk. Nincsenek ki
ugró korosztályok a használatban, s a közkönyvtá
rak nem az idősek monopóliuma. Kétségtelen azon
ban, hogy a szórakozási célú olvasás a korral nö
vekszik. Nem meglepő az sem, hogy a munkával 
összefüggő olvasás a 25-54 évesekre jellemző szin
te kizárólag. A könyvtárhasználatban hét életkor 
rajzolódik ki határozott jellemzőkkel: óvodások, 
kisiskolások (11 éves korig), felső tagozatosok, fia
tal felnőttek (15-19), 19-35 évesek, érett felnőttek 
(35-60), idősek. Ez időtartamok alatt az emberek 
más-más igényeket támasztanak, s más-más köz
könyvtárakat keresnek fel.

Az etnikai kisebbségek aktívabb használói csopor
tot jelentenek, mint ami a népességben elfoglalt 
arányszámukból következnék.
A látogatók nemek szerinti megoszlása 40 és 60 %, 
a nők javára. Ez feltételezhetően abból ered, hogy a 
nők több szépirodalmat (fiction) olvasnak, vala
mint az idősebbek között ugyancsak több a nő, s 
ez is növeli a gyorsabban fogyasztható szépiroda
lom olvasását.
Némely hátrányos helyzetű személy igénybe veszi a 
házhoz szállító szolgálatot, de általában ezek az ille
tők előnyben részesítik a személyes kommunikáci
ót, ha információra van szükségük.
A központi és a fiókkönyvtárak használói körében 
is eltérések mutatkoznak. Például a férfiak inkább 
a központi könyvtárakat használják. Egyébként az 
emberek azt a könyvtárat keresik fel, amelyikről 
azt feltételezik, hogy leginkább hasznukra lehet, s 
ezért utazni is hajlandóak. Felmérések azonban azt 
is tanúsítják, hogy a távolság meglehetősen csök
kenti a használatot, s bezárt fiókkönyvtárak látoga
tói nem bukkannak fel a helyettesítésre kijelölt 
más könyvtárakban. A kényelem és a hozzáférhető
ség döntő jelentőségű tényezők a könyvtárhaszná
latban.

Lásd még 330, 388

(Papp István)
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Használat- és igény- 
vizsgálat

02/377
P E R E A  V EG A , Gustavo: La biblioteca de la 

Universidade da Coruna. Estudio con los alumnos = 
Rev. Esp. Doc. Cient. 25. vol. 2002. 1. no. 29-48. p. 

Bibliogr. 17 tétel.

Res. angol nyelven

Felmérés a hallgatók körében a Corunai Egyetemi 
Könyvtárban

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Felmérés; 
Használói szokások

A Corunai Egyetem több mint 30000 hallgatója kö
zül 1319-nek juttattak el -  az egyetem könyvtárain 
keresztül -  kérdőívet könyvtárhasználati szokásaik 
és véleményük megismerése érdekében, mert úgy 
látták, elmúlt az az idő, amikor a könyvtár volt a 
bibliográfiai információk fő lelőhelye, s ma egyre 
inkább csak helyül szolgál a tanuláshoz.
A válaszadók aránya 70% volt, 60%-uk a májusi, 
40% a novemberi felmérésre válaszolt. Egyaránt 
65% volt a helyben használó, a kölcsönző és az 
OPAC-használók aránya, 47% keresett információt 
a könyvtárosok segítségével, míg 40-40% a kézi
könyvtárt illetve a másolatszolgáltatást vette igény
be. A hallgatók 59%-a a saját kari könyvtárt hasz
nálja, mindössze 13% (többnyire felsőbb évfolya
mos és posztgraduális hallgatók) használja az egye
tem más könyvtárait is.
Az egy konkrét napra vonatkozó felmérés eredmé
nyei mást mutatnak: a látogatók 81%-a tanulni, 
28% könyveket nézni, 25% az OPAC-ot használni 
jött a könyvtárba, 15% könyvet hozott vissza, és 
igen kevesen voltak, akik tájékoztatásért vagy tájé
koztató eszközök használatáért jöttek volna.
A rendszeres könyvtárlátogatók több mint fele a 
könyvtárban jobban tud a tanulásra koncentrálni, 
mint máshol, és az összes válaszadó közel fele sze

rint a könyvtár mindig, vagy majdnem mindig jó 
környezet a tanuláshoz. Igen nagy azok aránya, 
akik leginkább az együtt tanulás, illetve valamilyen 
közös munka miatt járnak a könyvtárba.
Az információforrások sorrendjében első helyen a 
könyvek állnak, majd a szaklexikonok és -szótárak, 
a folyóiratok, a bibliográfiai adatbázisok és a szab
ványok, szabályzatok következnek. A könyvtári 
szolgáltatások közül legmagasabbra az olvasótermi 
kölcsönzést, a külső (otthonra) kölcsönzést, a szá
mítógépes és a személyes tájékoztatást és a reprog
ráfiát értékelték, míg alacsony értéket kapott az ol
vasóterem, a referensz-gyűjtemény és az audiovizu
ális anyagok használata. Az eredmények hasonlóak 
a más spanyol egyetemi könyvtárakban végzett 
vizsgálatokéhoz.

(Mohor Jenő)

02/378
S E C K E R , Jane -  O LIV ER , Martin -  R E ID , Martin: 

Electronic reserves at University College London. Un

derstanding the needs of academic departments = 
J.lnterlibr. Loan Doc.Del.Inf. Supply. 12.vol. 2002. 
2.no. 45-69.p. Bibliogr.

Elektronikus tananyag-gyűjtemény a londoni 
University College-ban. Igénykutatás az oktatók 
körében

Egyetemi oktató; Elektronikus könyvtár; Igény; Tan- 
könyvgyűjtemény

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

A londoni egyetemet (University College London, 
UCL) 1826-ban alapították. Oxford és Cambridge 
után a legelső olyan angol felsőoktatási intézmény, 
ahol rendszeres jogi, orvosi és építészképzés folyik. 
17 000 diákja és 3 000 oktatója van, és közel 200 
kurzust lehet hallgatni.
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Az elmúlt években számos kezdeményezésre került 
sor az angol felsőoktatási könyvtárakban, amelye
ket projektek formájában finanszíroztak, de az 
elektronikus állományokkal kapcsolatos kísérletek 
kizárólag projekt-támogatások segítségével folytak. 
Az UCL Hozzáférés biztosítása az alapvető kötelező 
irodalomhoz (Access to Core Course Materials) prog
ramja annyiban tért el a hasonló vállalkozásoktól, 
hogy bár az angol felsőoktatási alap, a Higher 
Education Funding Council for England (HEFCE) 
támogatásával indult (2000 júliusában), de igény
vizsgálatra is vállalkozott, és könyvtárosok mellett 
számítógépes szakemberek és oktatástechnológiai 
szakértők is részt vettek benne. Ez a többlet kulcs
szerepet játszott az új szolgáltatás kialakításában.

Az Egyesült Államokban több egyetemen is műkö
dik hasonló szolgáltatás, de még újdonságnak szá
mít az Egyesült Királyságban, noha az eredmények 
ismeretében több egyetemi könyvtár is mérlegeli, 
belevágjon-e. A szerzői jogokat kezelő ügynökség, 
a Copyright Licensing Agency (CLA) 1999 februárjá
ban adta ki azt a rendeletet, amelynek alapján a fel
sőoktatási intézmények számára lehetővé vált az 
elektronikus dokumentumok jogtiszta másolása. A 
kilencvenes években már több program is foglalko
zott az elektronikus állományok kialakításával és 
az igény szerinti publikálással (on-demand 
publishing), hála az eLib-program bőkezű támoga
tásának, de ezek elsősorban a szolgáltatások kiala
kítására és a technikai feltételeikre koncentráltak. 
(Ennek nyomán kezdtek fejlődni az ún. hibrid 
könyvtárak.)

Az első igazán jelentős fejlemény azonban a 
HERON-program (Higher Education Resources 
On-demand) indulása volt 1999-ben, amelynek fő 
céljai között az elektronikus szövegek országos 
adatbázisának és forrásgyűjteményének kialakítá
sa, a jogtulajdonosokkal folytatott tárgyalások so
rán a jogtisztaság elérése és a megfelelő térítési dí
jak kialakítása, valamint a felsőoktatási intézmé
nyeknek tananyagaik marketingjéhez nyújtott lehe

tőségek biztosítása szerepelt. (2000-től a program 
az elektronikus szövegek jogdíjaival és digitalizálá
sával kapcsolatos teendőket is átvállalta a felsőokta
tási intézményektől; jelenleg mintegy 40 intézmény 
él ezzel a lehetőséggel.)
Az UCL program felvázolása után az egyetemi tan
székeken lefolytatott kérdőíves felmérés eredmé
nyeit röviden, az oktatókkal készített interjúk ta
pasztalatait pedig részletesen ismertetik a szerzők, 
kitérve az alapvető kötelező irodalom fogalmi tisz
tázására, a jelenleg rendelkezésre álló tanszéki tan
anyagok használatára, a tanulmányozandó szakiro
dalomra és a szerzői jogi kérdésekre is. A tapaszta
latok nyomán 2001-től először kísérleti jelleggel, 
majd működő szolgáltatásként megindult az elekt- 
ronikusdokumentum-szolgáltatás a londoni egyete
men.

(Murányi Lajos)

02/379
Q U IG LEY, Brian D. -  C H U R C H , Gary Mason -  P E 
T E R S O N , Anne: Definig the need for information tech

nology instruction among science faculty = 
Sci.Technol.Libr. 20.vol. 2001. 1.no. Bibliogr.

Az információtechnológiai képzés iránti igény fel
mérése a természettudományi kar oktatói körében

Egyetemi oktató; Használói szokások; Használók 
képzése -felsőoktatásban; Igénykutatás könyvtári 
szolgáltatásokra

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

Miközben az egyetemi hallgatók egyre nagyobb 
mértékben használják az internetet és az egyéb 
elektronikus forrásokat kutatási feladataikhoz, egy 
újabb országos felmérés megállapította, hogy 
ugyanezek a technológiák jelentős feszültséget je
lentenek az egyetemi oktatók számára. Érvé-

828 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4.



nyes-e-e ez a megállapítás a Texas A&M University 
természettudományi karának oktatóira? És ha 
igen, akkor egy, a számukra tervezett oktatási prog
ram megoldhatja-e ezt a problémát? A fenti kérdé
sek megválaszolására kérdóTves felmérést végeztek 
az egyetem hat tudományos tanszékén. Az eredmé
nyek, bár nem általánosíthatók, azt mutatják, hogy 
a vizsgált hat tanszék személyzetének nem nagyon 
van szüksége internet-oktatásra; inkább a rendelke
zésre álló forrásokról, különösen az elektronikus fo
lyóiratcikkek adatbázisairól kellene nagyobb isme
rettel rendelkezniük. Az eredmények arra is rámu
tattak, hogy kevesen szeretnének személyes vagy 
csoportos oktatásban részt venni; szívesebben ta
nulmányoznának információs anyagokat és honla
pokat.

(Autoref.)

02/380
SW IGOKj, Marzena: „Library anxiety”, czyli 1 ^  przed 
bibliotéka = Bibliotekarz. 2002. 4.no. 11-15.p. Bibliogr. 
12 tétel.

„Library anxiety” , avagy félelem a könyvtártól

Használói szokások; Könyvtárhasználat; Könyvtár
kép; Szakirodalmi szemle [forma]

A „library anxiety” új fogalom, amely olyan fogal
mak mintájára keletkezett, mint amilyen a „math 
anxiety” és a „test anxiety”, és azt a szorongásos ál
lapotot írja le, amely gátolja az eredményes könyv
tárhasználatot. Mondhatni: a jelenség egyike azok
nak az akadályoknak, amelyek miatt a tanulók ne
hezen birkóznak meg a tananyagok elsajátításával.
A „library anxiety” első leírása Constance A. 
Mellontól származik (1986), aki 6 ezer elsőéves 
egyetemi hallgatót vont be két éven keresztül tar
tott vizsgálódásaiba. Megállapította, hogy
1. a gátlásos könyvtárhasználók azt hiszik, hogy 

csak egyedül ők ilyen alkalmatlanok,
2. szégyenérzetük van ebbéli alkalmatlanságuk mi

att, amit igyekeznek eltitkolni,

3. a hallgatók szerint ez az alkalmatlanság a feltett 
kérdések révén lepleződik le.

A „library anxiety” megismerésében azóta mások 
is érdemeket szereztek. így Carol C. Kulthau az in
formációkeresés folyamatát szakaszokra bontotta 
(initiation, selection, exploration, formulation, 
collection, presentation), s megállapította, hogy az 
exploration, azaz az adott témájú irodalom megis
merése okozza a leggyakoribb nehézséget.

Jane Keefer arra mutatott rá, hogy a használók szo
rongása az alapvető' könyvtári jelek-jelzetek nem is
merése miatt kezdődik. Sharon L. Bostick -  vizsgá
lódásai eredményeként -  öt okot különböztet meg 
mint a jelenség előidézőjét, úm. a könyvtári sze
mélyzet magatartását, a hallgatók könyvtárhaszná
lati felkészületlenségét, a könyvtár komfortfokoza
tát, a könyvtár mibenlétének nem ismeretét és a 
mechanikus akadályokat.

Manapság a „library anxiety” legverzátusabb szak
embereinek Qun G. Jiaot és Antony J. Onwuegbu- 
zie-t tartják. Ők S. L. Bostick tesztje alapján végzett 
vizsgálódások egész sorával tárták fel a jelenség 
szinte minden aspektusát.

Fontos felfedezésük, hogy a könyvtárhasználattal 
kapcsolatos szorongás egészen külön valami. Az 
ilyen ember az élet más területein rendszerint nem 
szorong.

Az elmondottakból is könnyű belátni: a „library 
anxiety” kutatása, lényegének megismerése szá
mos olyan tennivalóra hívja fel a szakma és a hiva
tali illetékesek figyelmét, amely „nem kerül ugyan 
sok pénzbe”, de annál sürgetőbb, mégpedig koránt
sem csak a felsőoktatás területén. Hogy Lengyelor
szágban is szükség volna ilyen vizsgálódásokra, 
több mint nyilvánvaló.

(Futala Tibor)

Lásd még 346, 387
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Olvasáskutatás

02/381
P O LISU K, Marié Aleksandrovna: Semejnoe ctenie i 
bibliotéka: grani vzaimodejstvia (po rezul’tatam 
issledovania) = Bibliotekovedenie. 2002. 2.no. 66-68.p.

Otthoni olvasás és a könyvtár: az együttműködés 
határai (vizsgálati eredmények alapján)

Családi környezet; Olvasásvizsgálat

A könyvtárnak a családi, otthoni olvasásra gyako
rolt hatásával kapcsolatban a családtagok informá
ciószerzési szokásaira vonatkozó vizsgálat zajlott 
1999 szeptembere és 2001 márciusa között az 
Izsevszki (Usztyinov) közművelődési könyvtári há
lózatban. A kutatás céljai között szerepelt annak 
megállapítása, hogy milyen típusú információkat 
és milyen céllal keresnek az olvasók leginkább, 
mennyire elégedettek a könyvtárak nyújtotta szol
gáltatásokkal, hogyan keltik fel a családban a gyer
mekek érdeklődését az olvasás iránt, ki irányítja, 
befolyásolja a gyermekek olvasmányválasztását.
Az olvasók között összesen 400 kérdőívet osztottak 
ki, ezekből 255 érkezett vissza kitöltve. A válaszo
lók többsége fiatal és középkorú, befejezetlen vagy 
befejezett középfokú végzettséggel rendelkező nő 
volt, a 75 felsőfokú végzettségű válaszadó között a 
legtöbben humán területen fejezték be tanulmánya
ikat. A válaszadók több mint a fele a családban be
töltött helyét „gyermekeként határozta meg, ők tel
jes, egy gyerekes családokból jöttek, a két szülő fog
lalkozása általában különböző volt. Az esetek 86,3 
százalékában az információszerzést, 9,4 százaléká
ban a pihenést jelölték meg a könyvtárlátogatás cél
jai közül. A válaszadók tematikai érdeklődése egyet
len dologban egyezett: az első helyre mintegy 60 
százalékkal a felnőtt és a gyermek olvasók esetében 
egyaránt a szépirodalom került, a második helyen 
viszont a gyermekolvasóknál a tanuláshoz szüksé
ges, a felnőtteknél pedig a társadalmi-politikai 
szakirodalom állt. A szépirodalmon belül mindkét

kategória a detektívregényeket tette első helyre, a 
másodikon a gyermekeknél a fantasztikus iroda
lom és a fantasy-regények, a felnőtteknél a nőknek 
szóló regények álltak, a harmadik hely ismét egysé
ges volt a két táborban: klasszikus orosz szépiroda
lom.

Ami a megszerzett információ felhasználását jelen
ti, a felmérés alapján az első helyre a tanulás ke
rült, a második helyen a kikapcsolódás és a pihe
nés, a harmadikon pedig a látókör szélesítését szol
gáló érdeklődés állt. A válaszolók azonban azt is je
lezték, hogy az általuk keresett információknak 
csak mintegy 60 százalékát találják meg a könyvtá
rakban, ennek okai között a könyvtárak állományá
nak elavultságát, az új kiadványok és a beszerzésük
höz szükséges költségvetési támogatás hiányát em
lítik. A szükséges információhoz jutás elsődleges 
„forrása” a felmérések szerint a könyvtáros, fonto
sak még a könyvkiállítások és sokan említették az 
ajánló bibliográfiák szerepét is. A válaszadók 86,7 
százaléka elégedett volt a szolgáltatások minőségé
vel.

A felmérés kitért arra is, hogyan ösztönözhető a fia
talabb korosztály az olvasásra, müyen hatások ered
ményeképpen vesznek könyvet a kezükbe a gyere
kek. A válaszadók több mint a fele a figyelemfelhí
vó szerepet első lépésben a szülőknek, különösen 
az édesanyáknak tulajdonította, ugyanakkor sokan 
említették a pedagógusokat, egykorú barátokat, is
merősöket és a könyvtárak munkatársait. Az ottho
ni olvasásra vonatkozó válaszok szerint a családok 
csaknem fele eleinte hangos olvasással szoktatja 
gyermekeit a könyvekhez. Arra a kérdésre, hogyan 
lehet a gyerekeket olvasásra ösztönözni, a válasz
adók többsége a könyvek ajánlásának módszerét 
említette. Az otthoni olvasás azonban nem csak a 
közös, hangos felolvasásokat feltételezi, hanem az 
olvasottak családi körben való megbeszélését, meg
vitatását is, a felmérés erre vonatkozó válaszai kö
zött az előkelő második helyen szerepelt ez a megál
lapítás. Ehhez a könyvtárak a családi olvasáshoz
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ajánlható önálló gyűjteményrészek felállításával já
rulhatnak hozzá (krimik, fantasztikus művek, női 
regények, orosz klasszikusok). Érdemes lenne a 
könyvtárakban olyan könyvbörzéket rendezni, 
ahol a családi gyűjtemények már kiolvasott köny
vei cserélhetnének gazdát, de tarthatnának a könyv
tárakban fiatal szülők, jövendőbeli édesanyák vagy 
nagymamák számára is kurzusokat, amelyek a 
gyermekirodalomban való elmélyülést szolgálnák. 
Napjainkban a könyvtár már nemcsak a könyvek 
őrzési helye, hanem olvasói számára különböző 
szociális szolgáltatásokat is ellát, az erre vonatkozó 
kérdésekből és válaszokból kiderült, hogy az 
izsevszki körzet olvasói szívesen vennék, ha a 
könyvtár pszichológusi, jogi, sőt orvosi szolgáltatá
sokat is nyújtana.

(Hangoái Ágnes)

Használók képzése

02/382
RODMAN, Ruey L :  The S.A .G .E. project: a model for 
library support of distance education = Internet Ref. 
Sérv. Q. 6.vol. 2001. 2.no. 35-45.p.

A SAGE program: hogyan segítheti a könyvtár a 
távoktatást?

Használók képzése -felsőoktatásban; Számító
gép-hálózat; Szoftver; Távoktatás

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

A cikk egy, a WebCT nevű tanfolyam-szerkesztő 
programmal készülő weboldal elkészítésnek folya
matát ismerteti, amelyen keresztül könyvtári erő
forrásokat és szolgáltatásokat lehet elérni az Ohio 
Állami Egyetem internetes távoktatási programjá
nak keretében. A gerontológiai tanszék három tan

folyam összeállításának során felkérte a Prior 
Health Science Library egyik könyvtárosát a könyv
tári szolgáltatások bevonásával kapcsolatos tanács
adásra. A tanfolyam hallgatói dolgozó egészségügyi 
szakemberek, akik nem tudják rendszeresen láto
gatni az órákat. A cikk bemutatja a tanfolyam nyi
tó oldalát és a könyvtári források és szolgáltatások 
oldalát. Ismerteti a tervezés folyamatát, és ajánláso
kat tesz a jövőbeli kutatásra.

(Autoref. alapján)

02/383
BLO C K, Marylaine: Gullible’s travels = Libr.J.Suppl. 
Spring 2002. 12-14.p.

Hogyan tanítsuk meg a hallgatókat az interneten 
lévő „szemét” kiszűrésére?

Használók képzése -felsőoktatásban; Számítógép
hálózat

Az egyetemi hallgatók nemcsak szeretik az interne
tet, hanem túlzottan és indokolatlanul meg is bíz
nak benne. Egy kanadai vizsgálat szerint 22 százalé
kuk úgy véli, hogy az interneten található tartalom 
80-100 százaléka tökéletesen megbízható. Többsé
gük szerint ez az arány csak 50-70 százalékos, de 
azoknak sincs megfelelő stratégiájuk a megbízható
ság megítélésére, akiknek ez a véleményük. Egy má
sik felmérés szerint 550 rendszeres internethaszná
ló 76 százaléka nyilatkozott úgy, hogy mindent, 
amire szüksége van, megtudhat az interneten; 51 
százalékuk pedig azt állította, hogy az interneten le
het a legpontosabb információkat elérni.
A hallgatókat meg kell tanítani arra, hogy kételked
jenek az internet mindenhatóságában. Például úgy, 
hogy megtanítjuk nekik, milyen kérdéseket tegye
nek fel, amikor egy-egy webhelyet felkeresnek. El
sőként mindig azon gondolkozzanak el, hogy az il
lető webhelyet vajon miért teszik ingyen hozzáfér
hetővé számukra. A legnaívabb használók azzal sin
csenek tisztában, hogy az, ami a számukra ingye
nes, sokszor tetemes költségekkel jár azok számá
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ra, akik a webhelyei létrehozták vagy üzemeltetik. 
Érdemes elgondolkozni azon, vajon milyen bevéte
leik vannak a webhelyből. Előfordul például, hogy 
a hirdetési felületből származik a jövedelmük.
Meg lehet vizsgálni azt is, közzéteszi-e a webhely a 
hirdetési és adatvédelmi politikáját? Mennyire egy
oldalú az információ, amelyet szolgáltat? Észérve
ket tüntet-e fel vagy rossz értelemben véve agitál? 
Fel kell tehát tenni azt a kérdést is, hogy manipulál
nak-e bennünket, bár ennek megítélése bonyolult 
stratégiákat igényel. A csatolások ellenőrzése az 
egyik jó módszer arra, hogy meggyőződjünk róla, 
mennyire értékelnek egy webhelyet mások: a leg
több keresőrendszerbe be lehet írni, hogy „link: 
URL”, így megtekinthetjük, milyen más webhelyek 
létesítettek csatolást az illető webhelyhez.
A hallgatókkal úgy is elsajátíttathatjuk, hogyan kell 
a webhelyeket értékelni, ha saját webhelyet készítte
tünk velük. Ennek során végig kell gondolniuk, 
hogy milyen jellegű információkra van szükségük, 
és az adott célra milyen jellegű információ a megfe
lelő. Először az egész webhely struktúráját kell meg
tervezniük, utána következik a feltöltése tartalom
mal, végül az egyes weblapok közös értékelése. A 
megbízhatóságot legjobban konkrét példákkal il
lusztrálhatjuk. (Be lehet mutatni, hogy a Világke
reskedelmi Központnál meghalt áldozatok számát 
például a különböző -  népszerű, hírlapi és statiszti

kai -  források 2950-től 6000-ig adják meg.) Tudni
uk kell, hogy a kapott számadatokat össze kell vet
ni már ismert számokkal. Mindezek rávezetik a diá
kokat, hogy iránymutatásra van szükségük az egy
másnak ellentmondó információk elemzéséhez és 
értelmezéséhez.
Témától függetlenül fel kell tenni a következő kér
déseket: Milyen típusú információra van szüksé
gem erre a célra? Honnan származik ez a forrás? 
Miért bízzam benne? Honnan tudják ezt? Van-e ér
telme ennek, annak tükrében, amit már tudok?
A hallgatók több keresőmotort is használnak. Nem 
ismerik viszont, hogy mekkora átfedés van közöt
tük, hány webhelyet indexelnek, és milyen gyakran 
frissítik indexeiket. Egy vizsgálat szerint 73 százalé
kuk használ keresőmotorokat, csak 8 százalékuk 
tárgyköri zsilipeket és csak 7 százalékuk on-line 
adatbázisokat. Ha néhány megbízható, professzio
nális forrást bemutatunk nekik, felkelthetjük az ér
deklődésüket az iránt, hogy hogyan bukkanhatnak 
ilyen keresőmotorokra és tárgyköri zsilipekre. Ez 
az a pont, amikor megismertethetünk velük olyan 
metaindexeket, mint a Librarians Index to the In
ternet vagy a SearchlQ, amelyek számos tematikus 
portálhoz vagy keresőmotorhoz elvezetik őket.

Lásd még 351, 379

(Hegyközi Ilona)
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