
könyvtárhasználatot, büszke rá: belőlük bizonyos „előjogokkal” rendelkező könyvtárbaráti kört lenne célszerű alakítani. Például személyre szóló meghívólevelet küldeni nekik a könyvtár rendezvényeire, levélben tudósítani őket a változásokról, az új szolgáltatásokról, meghívni őket az olyan belső, könyvtárosi összejövetelekre, mint a szokásos évi grillezés, vagy előzetes válogatási lehetőséget biztosítani nekik a kiselejtezett könyvek árverése előtti délután. És viszonzásul apró szolgálatokat kérhetne tőlük a könyvtár: részvételt a rendezvények előkészítő munkálataiban, a hírleveleiknek a baráti körben történő terjesztését s persze válságos helyzetekben a könyvtár melletti fellépést. Ezeket a használóknak célzott könyvtári hírleveleket egyébként érdemes volna általánossá tenni -  akár regionális összefogással. Ha a könyvtárak szükségesnek látják, a Kirjastolehti kész évi két, a használók számára készített különszámot is kiadni.
(Sz. Nagy Lajos)

Használat- és Igény- 
vizsgálat

04/366
HERMAN, Éti: Research in progress. Part 2 -  some 
preliminary insights into the information needs of the 
contemporary academic researcher = Aslib Proc. 
56.VOI. 2004. 2.no. 118-131.p. Bibliogr.

04/365
TORRES, Ingrid: Representation et perception du mar
keting par les professionnels de I’information et docu
mentation = Documentaliste. 41 .vol. 2004. 1.no. 
26-33.p.

Marketingszemlélet és gyakorlat az információs 
szakmában

Felmérés [forma]; MarketingA cikk ismerteti, hogy Franciaország Midi-Pyren- nes tartományában az információs szakemberek hogyan viszonyulnak a könyvtári marketingtevékenységhez. Közreadja egy-egy, 2003-ban végzett kvantitatív, illetve kvalitatív felmérés eredményeit. A fő kérdések: Mi a szakemberek véleménye a marketingről? Hogyan alkalmazzák könyvtáraikban? Melyek a motivációik, illetve miért vonakodnak tőle?
(Autoref.)

Beszámoló egy folyamatban lévő kutatásról. 2. 
rész. Korunk felsőoktatásban dolgozó tudományos 
kutatóinak információigényei

Egyetemi könyvtár; Egyetemi oktató; Használói szo
kások; Igény; Könyvtártudományi kutatásA tanulmány második része ismerteti a kutatás első részéből eredő előzetes következtetéseket [összefoglalóját lásd a KF 04/3. számában, a 255. tételszám alatt]. Az első részben folytatott vizsgálat a
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kutatók információs igényeinek 11 szempontját vette figyelembe, melyek közül az első kettővel (tárgy, funkció) részletesen foglalkozott. A második rész a fennmaradó szempontokat tárgyalja (természet, intellektuális szint, nézőpont, mennyiség, minő- ség/megbízhatóság, dátum/frissesség, szolgáltatási idő, kiadás helye/eredete, és feldolgozás/csomago- lás).
(Autoref alapján)

mi és Tartományi Könyvtár vezette. A jelen cikk a kutatók információkeresési szokásait vizsgáló rész eredményeiről számol be.
(Autoref.)

04/368
MACK, Thura -  MANOFF, Maribeth -  MILLER, Tama
ra J.: Designing for experts: how scholars approach an 
academic library web site = Inf.Technol.Libr. 23.vol.
2004.1.no. 16-22.p. Bibliogr. 6 tétel.

04/367
POLL, Roswitha: Informationsverhalten und Informati
onsbedarf der Wissenschaft. Teil 1 der Nutzungs
analyse des Systems der überregionalen Literatur- und 
Informationsversorgung = Z.Bibliothekswes.Bibliogr. 
51 .Jg. 2004. 2.no. 59-75.p.

Res. angol nyelven

A tudomány információigénye, 1 . rész. A z orszá
gos szakirodalom- és információellátási rendszer 
használatának elemzése

Felmérés [forma]; Gépi információkeresés; Haszná
lói szokások; Kutatás információellátása; Kutató 
-mint olvasóNémetországban a kutatás információellátása egy, a Német Kutatási Társaság (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) által kidolgozott rendszer feladata, amelyben 23 egyetemi könyvtár, 47 szak- könyvtár és 3 központi könyvtár (műszaki tudományok, orvostudományok és sport) felelős meghatározott szakterületek irodalmának átfogó gyűjtéséért. A DFG programot indított a rendszer hatékonyságának használó-szempontú értékelésére. A hatékonyabb tervezés érdekében a valóságos használatot kívánták összevetni a lehetséges igényekkel. Az egész rendszer példájaként szolgálandó, öt szakterületet jelöltek ki értékelésre: angol tanulmányok, biológia, alkalmazott közgazdaság, történelem és gépgyártás. A projektet egy kereskedelmi céggel együttműködve (infas GmbH) a Münsteri Egyete

Gyakorlott keresők és aktív kutatók információkere
sési szokásainak tanulmányozása egy amerikai 
egyetemi könyvtár webhelyének használata alapján

Egyetemi könyvtár; Felmérés [forma]; Gépi informá
ciókeresés; Honlap; Kutató -mint olvasóA tanulmány azt vizsgálja, hogy tapasztalt keresők és aktív kutatók hogyan használják egy egyetemi könyvtár webhelyét. A vizsgálat része volt egy szélesebb körű kutatásnak annak megértésére, hogy a tapasztalt keresők hogyan közelednek az on-line információforrásokhoz, és a könyvtári webhely milyen mértékben elégíti ki szükségleteiket. A részvevőket nyolc on-line feladat elvégzésére kérték fel, amelyek mindegyikét a könyvtár honlapján kellett elkezdeniük. Az adatgyűjtést különféle szoftverek, illetve emberi megfigyelők segítségével végezték, akik követték a keresők munkáját. Az eredményeket a következő változók szerint elemezték: a részvevők keresési gyakorlata, a siker aránya, és a legjobb útvonalra való első kattintás aránya. A sikeres megoldások aránya a legtöbb feladat esetében magas volt. A legnehezebb feladatnak a folyóirat-információk kikeresése és a megfelelő cikkek megtalálása bizonyult. Az adatok elemzése a tapasztalt keresőknél kimutatott néhány olyan tulajdonságot, amely felhasználható a webhely felületének javítására, és összefüggést mutatott a keresés sikeressége és a részvevők kettős jártassága (a szakterület ismerete és a könyvtár webhelyének gyakori használata) között.

(Autoref.)
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04/369
BECKER, Nancy J.: Google in perspective: under
standing and enhancing student search skills = New 
Rev.Acad.Librariansh. 9.vol. 2003. 84-1 OO.p. Bibliogr. 
22 tétel.

A Google más nézőpontból. Értsük meg és fej
lesszük a diákok keresési készségeit!

Egyetemi hallgató; Használók képzése -felsőokta
tásban; On-line információkeresésA cikkben ismertetett tanulmány alsóéves egyetemisták keresési viselkedését vizsgálta, tudományterületek szerint. Olyan új eredményekkel szolgált, amelyek segítik a problémák jobb megértését, és elmozdíthatják hatékonyabb képzési programok kifejlesztését. A tanulmány részét képező' beszélgetések során a legtöbb hallgató megfelelő tájékozottságot árult el a források értékelésével kapcsolatban, és ismert megfelelő elektronikus módszereket is a webes információforrások megbízhatóságának értékelésére. A gyakorlatban azonban ugyanezek a hallgatók legtöbbször megfeledkeztek a forrásértékelésről, és a legkisebb ellenállás alapelvét követve kizárólag a legegyszerűbb Google-keresésekre szorítkoztak. Az ilyen hozzáállás megalkuvást jelent a keresési eredmények minősége tekintetében, megzavarja a kutatási folyamatot, és gondolkozásra kell, hogy késztesse az információs jártasságot oktató programok tervezőit. A tanulmány és a hozzá kapcsolódó kutatások eredményeinek közlése után a szerző gyakorlati javaslatokat közöl, melyekben kifejti, hogyan lehetne jobb képzési programokkal megváltoztatni az ilyen helytelen keresési magatartást.

(Autoref alapján)

Hogyan tanulmányozzák az olvasók az on-line-, il
letve a cédulakatalógust? Összehasonlító tanul
mány

Cédulakatalógus; Használói szokások; On-line kata
lógusNapjainkban ritkaságnak számít a cédulakatalógusok használatának vizsgálata, szemben az on-line katalógusokéval, amit az 1980-as évek elejétől kezdődően intenzíven tanulmányoznak. Igen kevés azonban az olyan összehasonlító tanulmány, amely ugyanabban a könyvtárban, ugyanazon használók bevonásával vizsgálná a cédulakatalógus, illetve az on-line katalógus használati szokásait. A cikkben közölt tanulmány az indiai ISRO Satellite Center (ISAC) OPAC-jának használatát hasonlítja össze ugyanazon könyvtár cédulakatalógusának használatával (az utóbbi vizsgálatot 17 évvel ezelőtt végezték). Ismerteti az on-line katalógus használatának különféle szempontjait, a használói szokások közötti különbségeket az on-line-, illetve a cédulakatalógus esetében, és a manuális rendszerről az automatizált rendszerre való áttérésnek a használókra gyakorolt hatását.

(Autoref.)

04/371
XUE, Susan: Web usage statistics and Web site evalu
ation: a case study of a government publications li
brary Web site = Online Inf.Rev. 28.vol. 2004. 3.no. 
180-190.p. Bibliogr

Webhasználati statisztika és webhely-értékelés: 
egy kormányzati kiadványokat gyűjtő könyvtár 
honlapjának vizsgálata

Hatékonyság; Hivatalos kiadvány; Honlap; Statiszti
ka; Szolgáltatások használata

04/370
SRIDHAR, M.S.: OPAC vs card catalogue : A compar
ative study of user behaviour = EI.Libr. 22.vol. 2004. 
2.no. 175-183.p. Bibliogr.

A webhasználati statisztikát, hátrányai ellenére, gyakran használják webhelyek minősítésére. A jelen cikk is a használati adatok alapján kísérli meg egy kormányzati kiadványokat kínáló webhely érté
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kelését. Megvizsgálja a honlap szerkezetét, valamint a tárgy szerinti csoportosításban kínált dokumentumok hozzáférhetőségét és kereshetőséget. Megállapítja, hogy a tárgy szerinti könyvtárszerkezetre épülő webhely hatékony eszköz az elektronikus kormányzati információk terjesztésére, de folyamatos fejlesztést igényel. A használati statisztika hasznos eszköz a keresőgépek rangsorolására, továbbá a grafika, a szerkezet és a kereshetőség fejlesztésére.
(Autoref.)

04/372
ANTELL, Karen: Why do college students use public 
libraries? A phenomenological study = Ref.User 
Serv.Q. 43.vol. 2004. 3.no. 227-236.p. Bibliogr.

Miért használják a főiskolai hallgatók a közkönyv
tárakat tanulmányaik során? A  jelenség vizsgálata

Egyetemi hallgató; Felmérés; Közművelődési könyv
tár; SzolgáltatásokSzerzőnk -  egy egyetemi város közkönyvtárának munkatársa -  tanulmányában tizenhét főiskolást kérdezett meg egy négy kérdésből áll, egyszerű felmérés keretében. A megkérdezettekkel folytatott kötetlen beszélgetéseket magnetofonnal rögzítette. Interjúalanyai a városi közkönyvtár (Norman, Oklahoma) szolgáltatásait használták főiskolai feladataik elvégzéséhez.Arra volt kíváncsi, miért részesítik előnyben a közkönyvtárat a főiskola könyvtárával szemben. A kapott válaszok nagyjából öt tényező köré voltak csoportosíthatók:-  személyes okok,-  a könyvanyag,-  a könnyű használat és ismertség,-  barátságos személyzet és-  egyéb, szubjektív okok (pl. a könnyebb parkolás).Többen említették, hogy gyermekük van, dolgoznak, és egyéb teendőik is vannak a tanulás mellett,

vagyis akik közkönyvtárba járnak tanulni, nem hagyományos diákok. Ennek a kérdésnek további vizsgálatára érdemes visszatérni.
(Murányi Lajos)

04/373
RIEGER, Oya Y. -  HORNE, Angela K. -  REVELS, Ira: 
Linking course web sites to library collections and ser
vices = J.Acad.Librariansh. 30.vol. 2004. 3.no. 
205-211.p. Bibliogr. a jegyzetekben.

Az egyetemi oktatás webhelyeinek hozzákapcsolá
sa a könyvtári gyűjteményekhez és szolgáltatások
hoz

Didaktika -felsőoktatási; Egyetemi könyvtár; Elektro
nikus könyvtár; Honlap; SzolgáltatásokAz egyetemeken egyre több, különböző kurzusokhoz kapcsolódó webhely és az ún. kurzus-szerver létesül. Ezek szoftvere (CMS, course management software; példái a BlackBoard, WebCT, Courseln- fo) különböző tanítási és tanulási eszközöket (tanterveket, vázlatokat, segédanyagokat, időbeosztásokat, feladatokat, elektronikus vitafórumokat, a tanárokkal való on-line kommunikációs lehetőségeket) foglal magában egy webes felületen.A Cornell University könyvtárában (CUL) végzett öthónapos kutatás során azt vizsgálták, hogy a könyvtári szolgáltatásokat hogyan lehet a BlackBoard 5-be, a campus CMS-ébe integrálni. Az oktatók körében végzett felmérést megelőzően tájékozódtak az integráció kérdéseiről, a technikai és egyéb kihívásokról. Az oktatók közül azokra koncentráltak, akik élen járnak a korszerű technológiai megoldások alkalmazásában. 250 Courselnfo-kur- zus mintáján értékelték a CMS használatát, és az oktatástechnológiai központtal együttműködve felkeresték azokat az oktatókat, akik ezt a szoftvert használják. A weben végzett felmérést személyes interjúk egészítették ki. A 82 válaszoló 45%-a szerepeltette a könyvári forrásokat az általa gondozott webhelyen, 34% tervezte ezt. 42% az elektronikus
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archívumokat, 30% a tematikus adatbázisokat vette fel. 22% volt bizonytalan abban, hogyan lehet elérni és használni az e-archívumokat. 6,5% nem ismerte, hogyan használhatná a könyvtárat oktatási tevékenysége támogatására. 11% nem volt tisztában azzal, hogy a távoli és a campuson tartózkodó hallgatók ugyanolyan hozzáférési jogosultsággal bírnak.A felmérést követően kilenc ajánlást fogalmaztak meg a könyvtár vezetői teamje számára:-  meg kell értetni a könyvtár szerepeltetésének stratégiai fontosságát az oktatók által létrehozott webhelyeken;-  az oktatástechnológusokkal együttműködve kell az integrációs stratégiát kialakítani;-  az oktatókat segíteni kell a források kiválasztásában és az eszközök fejlesztésében;-  aktívan részt kell venni a könyvtári on-line katalógus (ENCompass) és a BlackBoard fejlesztésében;-  meg kell vizsgálni az egyetemi uPortal felhasználási lehetőségeit;-  ki kell választani, milyen új, személyre szabott szolgáltatásokra van szükség a virtuális tanulási környezetben;-  segíteni kell a tanulási tevékenységet a CUL gyűjteményének és a kurzusok webhelyein nyújtott szolgáltatásoknak a népszerűsítésével;-  meg kell határozni azokat a tevékenységeket és forrásokat, amelyek a távhallgatókat segítik;-  fel kell tárni, milyen alternatívák vannak az azonosításra a NetID rendszer mellett.A könyvtár vezetése a vizsgálatot követően egy bizottságot hozott létre (Personalized Library Services, PLS Committee), amely tevékenysége során nagy súlyt helyezett arra, hogy a személyzetet szemináriumi formában kiképezzék a Courselnfo használatára, továbbá hogy a könyvtári forrásokat és szolgáltatásokat integrálják az új tanulási környezetbe. Ezenkívül a könyvtár is részt vesz az egyesített egyetemi szolgáltatások munkacsoportjában,

amely az oktatók számára nyújtott szolgáltatások ésszerűsítésével foglalkozik.
(Hegyközi Ilona)

04/374
ABRAM, Stephen -  LUTHER, Judy: Born with the chip 
= Libr.J. 129-vol. 2004. 8.no. 34-37.p.

A  chip-pel együtt születtek ...  A  következő nemze
dék várható hatása a könyvtárügyre

Használói szokások; Ifjúsági olvasó; Igény; Informá
ciótechnológiaAz internet, a web, az elektronikus dokumentumok elterjedését szakmájukban megélt könyvtárosok kitűnően alkalmazkodtak az új technika követelményeihez. A többségében ötvenes éveiben járó nemzedék után azonban most van felnövőben az 1982-2002 között születettek hasonlóan nagy létszámú nemzedéke, mely a kezdetektől fogva számító- gépes környezetben nevelkedik. Elvárásaik és információhasználati szokásaik jelentős hatást fognak gyakorolni a könyvtárügyre. Az új nemzedék információs kultúráját több szakmai szervezet vizsgálta. Az alábbiakban főbb vonásaikat ismertetjük ezek következményeivel együtt.Az új nemzedék tagjai nem tulajdonítanak nagy jelentőséget az információ megjelenési formájának vagy forrásának. Korlátlanul hozzáférnek cenzúrá- zatlan és olykor manipulált információhoz is. Mindez ösztönözni fogja a sok és változatos (szöveges, képi, hangzó stb.) forrást integráló keresőeszközök fejlődését, fokozott igényeket támaszt a forráskritika és az állampolgári ismeretek iránt.Elvárják, hogy az információhoz és szórakozási lehetőségekhez bármikor és bárhol hozzáférjenek. A személyes kapcsolattartáshoz szükséges szolgáltatások exponenciálisan növekednek. A jövőben a könyvtárnak is el kell érnie őket szolgáltatásaival a legkülönbözőbb eszközökön és platformokon. Jellemző, hogy sok alkalmazást egyszerre használnak, ami azonban nem tereli el figyelmüket a lé
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nyegtől. A könyvtárak olvasói számítógépei -  takarékosságból, vagy p l mert a katalógus szolgáltatását helyezik előtérbe -  nem alkalmasak erre. Az új nemzedék igényeinek is megfelelő' könyvtári hardver megteremtéséig legalább megkülönböztető jelzéssel kellene ellátni a „buta” PC-ket.Az interaktív játékok és az oktatás hatására a nyelvi készségekkel szemben náluk a problémamodellezés dominál A tanulásnak már nem elsődleges formája az olvasás. Erősen vizuálisak, előnyben részesítik a grafikus elemekben gazdag weboldalakat. Az adatbázisokban és OPAC-okban nagy távlatokat nyithat a grafikus és szöveges elemek kombinációja. Az új nemzedék tagjai már a képi információt hordozó összes lehetséges dokumentumtípust igénylik. Az ilyen gyűjtemények rugalmas kezelésére már vannak megfelelő felhasználói felületek.Igen elterjedt körükben az IM (instant messaging), ami akár 20-nál is több résztvevő közös tanulását, beszélgetését, játékát teszi lehetővé, illetve mindezeket ötvözi. Az on-line könyvtári referensznek lépéseket kell tennie az ilyen kommunikációs formák felé. Az IM ismét módot ad a referensz interjúra, a kutatás, információkeresés közvetlen segítésére. Határozott, tudatosan vállalt értékrendjük és érdeklődési körük van, ezért mind a kapcsolattartásban, mind a gyűjteményfejlesztésben arra kell törekednünk, hogy az alternatív nézőpontokat a lehetőségek szerint érvényre juttassuk.A mai egyetemi hallgatók mintegy 15%-át egészségi okok (csökkent látás, koncentráció-, olvasászavarok stb.) akadályozzák a tanulásban. A különböző adaptív műszaki megoldások sokak számára nyújtanák ismét a tanulás lehetőségét bármely szinten. A felsőoktatási könyvtáraknak sokkal intenzívebb kapcsolatot kellene tartaniuk anyaintézményükkel, hogy mindenkinek készségei szerinti szolgáltatást biztosíthassanak.Az új nemzedék igen közvetlen; elégedetlenségének is könnyen hangot ad. Ez megkönnyíti annak eldöntését, hogy mely szolgáltatásokat fejlesszük, és

melyekkel hagyjunk fel, de a nemzedékek közti kommunikációs problémák mindkét fél kellő felkészítését is szükségessé teszik.
(Vajda Henrik)

Lásd még 388
Olvasőslcutatás

04/375
ÄKOVEC, Vera Petrovna: „Citaűsaá Qrlovsina”: 
nekotorye itogi realizacii proekta = Bibliotekovedenie.
2004.1.no. 66-70-p.

„Olvasó Orlovscsina” : egy projekt tanulságai

Megyei könyvtár; Olvasásra nevelés; Olvasásvizs
gálat; RendezvényAz orlovi kerületben -  amelynek a nagy irodalmi hagyományokkal rendelkező Orel város a központja -  folytatott szociológiai kutatások azt mutatták ki, hogy a lakosság 30%-a egyáltalán nem olvas, és ez az arány még kedvezőtlenebb az ifjúság és a gyerekek körében.A helyzet javítása érdekében az orlovi megyei könyvtár kezdeményezte saját bázisán egy könyv- centrum létrehozását. A centrumot az Open Society Institute (Soros Alapítvány) támogatásával, „A legjobb könyveket a gyerekeknek!” akció keretében 2001 októberében nyitották meg. A könyvcentrum a könyvtár módszertani osztályának egyik részlege, amely az olvasáskutatással és a könyv társadalmi presztízsének emelésével foglalkozik. Kutató, felvilágosító és módszertani funkciókat lát el.A csoport munkatervében elsőként „Mit és hogyan olvasnak az orloviak” címmel kezdeményeztek kutatást, főként a családi olvasás megteremtése és a deviáns gyerekek olvasásra szoktatása céljából. Ezt tették az „Olvasó Orlovscsina” nevű projekt alapjává, amely a következő feladatokkal foglalkozik: a ré
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gió könyves közösségének összefogása; a lakosság igényeinek kutatása, információs hálózat megteremtése a könyvkiadással és könyvterjesztéssel foglalkozó intézmények együttműködése érdekében; nagyszabású akciók, kampányok, programsorozatok lebonyolítása az olvasás iránti érdeklődés felkeltése céljából; a könyvvel foglalkozók szakképzésének javítása, beleértve az új információs technológiák használatát is.A projekt eddigi eredményei:A gyerekek körében lefolytatott olvasásvizsgálat nyomán a területi önkormányzat támogatásával a megyei könyvtár „Klasszikusok” néven indított olvasási programot. Már hagyományossá vált az „Orlovi könyv az ... évben” című rendezvény, amelynek keretében könyvkiállításokat rendeznek, bemutatják a terület könyvkiadóit, könyvkereskedőit, megrendezik a könyvgyűjtők klubjának találkozóját. A könyvtár együttműködik a szociális ellátó szolgálatokkal, pl. irodalmi esteket rendeznek nyugdíjasok számára, könyvtárakat telepítettek az öregek otthonába és a gyermekotthonokba. Évente megrendezik Orel város központi parkjában a könyvvásárt, összekötve szabadtéri színi előadásokkal, vetélkedőkkel, író-olvasó találkozókkal.Nagy gondot fordítanak a projekt információellátására. E célból speciális honlapot hoztak létre az interneten, amely a könyvcentrum programjait mutatja be. A helyi rádióban „nyitott könyv” néven létesítettek szerkesztőséget, és tévéadást is terveznek. Minden kezdeményezésükről hírt adnak a megyei sajtóban.2002-2003-ban „Könyv és olvasás az Önök életében” címmel kutatást végeztek, amelynek célja az volt, hogy a közvélemény figyelmét az olvasásra irányítsa, értékelje az olvasói érdeklődés helyzetét és fejlődési tendenciáit, megrajzolja egy kisváros vagy falu mai olvasójának portréját, elemezze a könyvtár szerepét a lakosság olvasói igényeinek kielégítésében. A kutatás a kerületi könyvtárak vezetésével folyt. 24 kerületi könyvtár 754 főt kérdezett kérdő

ív segítségével. Az adatok azt mutatták, hogy a leginkább olvasó csoport a válaszadók között a 30 év alatti, iskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók csoportja, akik tanulmányaikhoz használják a könyvet. 29,1% szeret olvasni, de nincs ideje, 5,8% pedig ritkán olvas (ők többnyire 50 év felettiek). 71% számolt be házi könyvtár létéről, és csak 7,4%-nak nincs otthon könyve. A házi könyvtárak között sok a 100 kötetes alatti (39,3%), mindössze 0,4%-nak van 3000 kötetesnél nagyobb könyvtára. 66,7% gyakran kölcsönöz a könyvtárból, 83,5% a könyvtár állandó olvasója. Mindössze 15 fő (2%) nem veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A válaszolók 58,2%-a nem szokott könyvet venni, 31,2% vásárol rendszeresen.Az olvasás tartalmára vonatkozó adatok: 71,3% a szépirodalmat, 20% az ismeretterjesztő irodalmat, és 5,7% a tudományos irodalmat részesíti előnyben. A szépirodalom vezető szerepe vitathatatlan, de a válaszadók csak 30%-ának családjában beszélgetnek az olvasottakról. A legolvasottabb könyv a felmérés idején Bulgakov A Mester és Margarita c. műve volt. A kutatási eredmények alapján az Orlov megye mai olvasójának portréja: középkorú nő, elég magas intelligenciával, ugyanakkor beszűkült, jórészt a szépirodalomra korlátozódó olvasással.A könyvcentrum a megyei lapban levelező olvasókonferenciát rendezett arról, hogy kinek milyen szerepet játszik az életében a könyv, melyik könyv tette rá a legerősebb benyomást és miért. Az olvasók elég aktívan részt vettek a levelezésben, és kiemelték az olvasás fontosságát, de azt is, hogy sokan a könyvet és az olvasást manapság nem becsülik, hanem az új információs technológiákat részesítik előnyben.
(R á cz  Á g n es)

956 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 4.



Használók képzése

04/376
SENST, Erik: Mehr als nur ein Hilfetext. Multimediale 
und interaktive Unterstützung für Nutzer der 
Universitätsbibliothek Bielefeld = BuB. 56.Jg. 2004.
4.no. 276-279.p.

Res. angol és francia nyelven

Több mint egy súgó. Interaktív segítségnyújtás a 
használóknak a Bielefeldi Egyetemi Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Használók képzése -felsőokta
tásban; Számítógép-hálózatEgy egyetemi könyvtár szervezete, szolgáltatásai és szakzsargonja komoly problémát jelent, különösen az új használóknak, például az elsőéves hallgatóknak. Ezenkívül az új információhordozók (pl. audiovizuális anyagok, adatbázisok, elektronikus folyóiratok és internetforrások) igen szétdarabolttá és bonyolulttá teszik az állományt. Ugyanakkor az adatbázisok és keresőgépek használathoz szükséges jártasságot már lehet a könyvtáron belül, személyes kapcsolatok révén megszerezni, hiszen az on-line szolgáltatásokat bármikor, távolról is igénybe lehet venni. Sok könyvtáros tudatában van ennek a hiányosságnak, ezért a könyvtár honlapján elkezdtek on-line segítséget és képzési anyagokat közreadni, melyek azonban a legtöbbször pusztán szöveges információkat tartalmaznak. Ezek rövid távon, konkrét kérdések esetében hasznosak lehetnek, de nem késztetik a használókat arra, hogy átfogóan is megismerkedjen a könyvtárral.A Bielefeld Egyetem könyvtára megkísérelt túllépni a hagyományos lineáris szerkezeten, és virtuális „súgó”-szolgáltatását három modulba szervezte. 
(1) Probléma-meghatározás és segítség. Mielőtt bármilyen segítséghez fordulnánk, mindig létezik valamilyen probléma, és csak ennek ismeretében lehet megfelelő segítséget nyújtani. A könyvtár élő beszélgetési (chat) lehetőséggel és a leggyakrabban

előforduló kérdések és válaszok listájával (FAQ) segít a használó problémájának megoldásában. (2) 
Segítség az on-line rendszerek használatához. Ez a modul egy interaktív kalauz keretein belül megismerteti a használót az egyetem információkeresési rendszereinek működésével. (3). Lépjünk be a 
könyvtárba! Egy virtuális, háromdimenziós, szórakoztató séta segítségével a használó megismerkedhet a valódi, fizikai könyvtár részlegeivel és szolgáltatásaival.

(Autorej. alapján)

04/377
DOMBROVSKÁ, Michaela -  LANDOVÁ, Hana -  
TICHÁ, Ludmila: Informacní gramotnost -  teorie a praxe 
v ŐR = Nár.Knih. 15.roc. 2004.1.no. 7-19.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

Információs írástudás -  elmélet és gyakorlat 
Csehországban

Használói szokások; Használók képzése; Tájékozta
tási politikaAz információs írástudás definíciójának problémája köré 2000-ben szerveződött Csehországban a felsőoktatási intézmények információs nevelésével és az információs írástudással foglalkozó szakbizottság (ÍVIG). A tanulmány szerzői a bizottság közreműködő tagjai.Az információs írástudás szakkifejezést először Paul Zurkowski használta 1974-ben. Információs írástudással szerinte azok rendelkeznek, akik képesek információs forrásokat használni, a probléma- megoldásban megtanulták az információs eszközök és technikák széles körű hasznosítását.A legközismertebb definíció minden bizonnyal (az ALA részeként működő), Szakbizottság az Információs írástudásért által 1989-ben közzétett meghatározás lett:„Az információs írástudással rendelkező emberek megtanulták, hogyan tanuljanak. Ismerik a tanulá-
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si módszereket, mert tudják, hogy az ismeretek hogyan szerveződnek, hogyan lehet az információt megkeresni és úgy hasznosítani, hogy abból mások is tanulhassanak. Ezek az emberek készek az élethosszig tartó tanulásra, mert mindig képesek megtalálni azokat a nélkülözhetetlen információkat, amelyek adott döntések vagy feladatok megoldásához elengedhetetlenek.” A számítógépes írástudás terminus is ebben az időszakban jelent meg, mint alárendelt fogalom.Az információs írástudás fogalmi fejlődésében a 80-as évek közepe kulcsidőszaknak számított. Az 1986-os definíció lényege szerint az információs írástudás az információ szerepének és hatásának felismerése a döntéshozatalban, az információ előállításának és az információs technológiák alkalmazásának a készsége, a hagyományos írástudás átlépése, mely válasz arra a forradalmi időszakra, amelyben élünk.Az információs írástudás a Cseh Köztársaság képző intézményeinek gyakorlatában a képzési folyamat részévé vált. Az oktatás valamennyi szintjén megfogalmazták az információs műveltség és nevelés tananyagba való illesztését, a könyvtárak szerepének fontosságát.A felsőoktatásban a hallgatóknak nem csak azt kell elsajátítaniuk, hogyan keressék meg az információt, hanem hogy a megkeresett információt értékeljék, azonosítsák információs szükségleteiket és kiválasszák azokat az információs forrásokat, amelyek ezeknek a szükségleteknek megfelelnek. Ezért valamennyi szak tanulmányi terve a lehető legszélesebb skálán tartalmazza az információs műveltség elemeit, a könyvtárak szerepkörének bővülését, az oktatási folyamatba való beépülését. A felsőoktatási könyvtáros pedagógusként is felkészült, és az oktatásban közreműködni képes.Fontos az információs műveltség kérdéseiben a könyvtárosok együttműködése a tanárokkal, az iskola képviselőivel, azokkal az intézményekkel, amelyek a jövő információ- és könyvtártudományi

szakembereinek képzését végzik, a szakmai szervezetekkel, szakképző intézményekkel és a politika közszereplőivel.Az információs írástudás problémaköre a Cseh Köztársaság nyilvános politikai gyakorlatában több területet érintő dokumentumokban jelent meg. Az információs írástudást ezekben általában a számító- gépes írástudással azonosítják, ami önmagában sem állja meg a helyét.Az információs írástudás, mint struktúra több összetevőre bontható. Része az információs jártasság és funkcionális írástudás.Az írástudás eredeti fogalma az írás és olvasás képességét jelenti. A funkcionális írástudás azonban a szövegkörnyezetben való tájékozódás képességére utal. A funkcionális írástudás három összetevője: irodalmi írástudás, mely az információ megtalálásának és megértésének képessége szövegkörnyezetben, dokumentációs írástudás, mely a pontos információ megkeresésének és használatának módja, és numerikus írástudás, amely a számokkal való manipulálás képessége.Fontos része a funkcionális írástudásnak az idegen- nyelv-ismeret (az információs társadalom meghatározó nyelve elsősorban az angol), mely a Cseh Köztársaságban alacsonyabb, mint a fejlett országokban.Az utóbbi időkben funkcionális írástudás helyett jártasságról, rátermettségről (life skills), mint integrált készségről és képességről is szokás beszélni. Ennek összetevői többnyire a képzési folyamatban alakulnak ki:-  kommunikációs készség, idegen nyelvek ismerete,-  személyes és személyközi kapcsolatok képessége (csoport-affinitás),-  problémamegoldó és szituációmegoldó készség,-  problémamegoldás matematikai eszközökkel,-  információs technológiák alkalmazása, információval való bánás képessége,
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Az információs írástudás meghatározásában a funkcionális írástudás definíciójából indulunk ki. Az információs és kommunikációs technológiák használatának képességét ICT írástudásnak nevezhetjük (a gyakorlatban elterjedt a számítógépes írástudás fogalma is).Az információs írástudás fogalma tehát =  funkcionális írástudás +  ICT írástudás.A 21. századi kompetencia pedig =  információs írástudás + mediális kreativitás + szociális jártasság és felelősség egysége.Az információs írástudás felsőoktatási összetevőit:-  irodalmi írástudás: értelmező szövegolvasás, a szöveg interpretálása, szemináriumi dolgozatok és szakszövegek írása, szakkifejezések és stílus használata stb.-  dokumentáló írástudás: űrlapok használata, információs források használata, idézés stb.-  numerikus írástudás: grafikonok alkalmazása, táblázatok készítése, számítások stb.-  nyelvi írástudás: idegen nyelv használatának képessége, főként az angol nyelvé, anyanyelven a szöveg stilizálása (nyelvkultúra),

-  számítógépes (és internetes) írástudás: az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának képessége.Az információs írástudás európai és nemzetközi kontextusban politikai problémává is vált. 1993- ban alakult a „Művelődés a 21. században” nevű nemzetközi bizottság, mely fontos problémaként állapítja meg azt az egyre növekvő szakadékot, amely azok között keletkezik, akik képesek az információval való bánásban az új eszközök használatára és azok között, akiknek nincs erre lehetőségük. Az információs írástudás témájáról zajlott Prágában 2003-ban az a konferencia, amelynek Information Literacy Meeting of Experts volt a címe. 23 ország képviselői záródokumentumként fogalmazták meg a The Prague Declaration (Prágai deklaráció) című dokumentumot az információs írástudás legújabb értelmezéséről.
(Prókai Margit)

Lásd még 314, 369

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2004. 4. 959




