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INFORM ÁCIÓHASZNÁLAT -  TÁRSADALM I KÖRNYEZET -  KÖNYV
TÁROSKÉPZÉS

Szem pontok a könyvtárosképzés koncepciójához

KATSÁNYI SÁNDOR

A könyvtári munka célja az információ eljuttatása a használóhoz. Információ és 
használó: e két pillér között feszül a könyvtári gyakorlat íve, következésképpen a képzésé 
is. Ezért az információ tanulmányozásával (mibenlétének, vizsgálatának, rendszerezésé
nek, leírásának stb. tanulmányozásával) párhuzamosan tanulmányozni kell az információ 
társadalmi felhasználásának kérdéseit is. Be kell mutatni a társadalom objektív informá
ciószükségletét és a tudatosult szubjektív információigényt, illetve ezek vizsgálatának 
módszereit, ismertetni kell az információhasználat irányításának lehetőségeit, s végül 
az igények kiszolgálásának technológiáját.

Horváth Tibor informatikai alapozású könyvtárosképzési koncepcióját az itt követ
kező oldalak nem vitatni kívánják, hanem teljesebbé tenni. Végső soron a Horváth-tanul- 
mányban tárgyalt kérdéseknek némileg más látószögű, a használó felőli megközelítéséről 
van szó. Úgy vélem, hogy a kettős megközelítés (egyrészt az információ, másrészt annak 
használója felől) két félgömbként egészíti ki egymást.

E kettős megközelítés ad továbbá a képzésben elvi alapot — véleményem szerint — 
a sajátosan szakkönyvtárosi és a sajátosan közművelődési könyvtárosi igények kettősségé
nek feloldására. Tévútra vezet ugyanis, ha a közművelődési igények specifikumát a szak- 
könyvtári igények lefokozásában keressük (tehát pusztán negatívumban); de az is prakti- 
cista tévútra vezet, ha a különbséget a technológiai eltérések részleteiben véljük 
megtalálni. Valójában az információ (és információ-kezelés) ismeretére mindkét könyvtár- 
típusnak szüksége van: a szakkönyvtárosnak mélyebben — ez a specialitása,— a közmű
velődésinek viszont nem azonos mélységben; „használó-ismeretre” szintén mindkét 
könyvtártípusnak szüksége van: a közművelődési könyvtárosnak mélyebben — ez a specia
litása — a szakkönyvtárosnak viszont nem azonos mélységben.

Az itt következő vázlatos felsorolás nem lép fel sem a tanterv, sem a teljesség 
igényével. A képzés számára alapvetően fontos információhasználati ismereteket kívántam 
programmá sűríteni úgy, hogy az egyrészt rendezettebb és áttekinthetőbb legyen a jelen
legi tantervi szétszórtságnál, másrészt belső logikája révén Horváth Tibor rendszerével is 
összeilleszthető legyen.

Az információhasználat mibenléte

Az információk használatára és használóira vonatkozó stúdiumok kiindulópontja 
törvényszerűen egybeesik a Horváth-féle informatikai program kiindulópontjával. Az
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információ mibenlétének, társadalmi funkciójának és társadalmi meghatározottságának 
vizsgálata szükségszerűen magában foglalja a befogadás, a felhasználás kérdéskörét is. 
(E téma részletezőbb kifejtése helyett elégséges itt Horváth Tibor első témakörére 
utalnom.)

A társadalom objektív információszükséglete

Az előző, általánosan bevezető témakör az információ társadalmi funkciójának 
elméleti kérdéseivel foglalkozott, és az általános szintjén ragadta meg a problémát; itt 
a konkrét társadalom konkrét információszükségletének elemzéséről van szó.

Kündulópontként a társadalom információszükségletének különféle típusai szolgál
hatnak: a termelés, a kutatás, a fejlesztés, az oktatás stb. szükséglete. Sajátos, fontos, de 
kevésbé egzaktul feltárt a szocializáció és a társadalom „mindennapi életének” informá
ciószükséglete, a szabadidős tevékenységek növekvő információszükséglete stb. A szükség
letek horizontálisan és vertikálisan elkülönülő szintjeit társadalmi meghatározottságuk
ban, összefüggéseikben és változásukban kell vizsgálnunk.

Külön kell foglalkozni az objektív információszükséglet mérhetőségének és mérésé
nek kérdéseivel. Meg kell ismerkedni a mérés eszközeivel (kiemelten a bibliometriával); 
a mérések metodikai problémáival, eredményeivel, az egzakt megközelítés legkiemelke
dőbb külföldi és hazai példáival.

A szubjektív információs igény

E témakörben azt vizsgáljuk, hogy — az objektív szükségletek hatására — a társada
lomban az információ iránti szubjektív igényeknek milyen típusai jöttek létre, milyen 
tényezők befolyásolják kibontakozásukat, és az egyes rétegek körében ezek milyen inten
zitással hatnak?

Az irodalmi igényvizsgálatoknak két — egymástól nemcsak tárgyukban, hanem 
megközelítésükben és módszerükben is elkülönülő — területe alakult ki: a szakirodalmi 
igényvizsgálatok és a szabadidős olvasmányok vizsgálata. E stúdium feladata lenne 
a párhuzamos bemutatás mellett a két terület lehetséges szintézisét is megteremteni.

A szakirodalom iránti szubjektív igények problematikája a nemzetközileg elismert 
alapvető igény vizsgálatok tanulságai alapján dolgozható fel (Line, Gralewska-Vickery 
stb.). Olyan témakörökre kell e stúdiumnak kitérnie, mint az igénylők és az igények tipi
zálása, az igényeket alakító objektív és szubjektív tényezők, a szakirodalmat használók 
egyes rétegeinek igényei, a szakirodalmi igény vizsgál átok módszertana.

A szabadidős olvasmányok iránti szubjektív igények problematikájához a művelő
désszociológiai kutatások szolgáltatnak fundamentumot (Józsa P. stb.). A témakör 
részletesebb feltárása viszont a külföldi és hazai olvasásvizsgálatok eredményeinek 
adaptálásával történhet. E témakörön belül tisztázandók az olyan alapfogalmak, mint 
az olvasó és a nem olvasó, olvasótípusok, olvasmánytípusok, az olvasási kultúra és össze
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tevői: olvasottság, ismeretek, készség, beállítódás. Itt kell bemutatni az igényeket alakító 
szociális, demográfiai és pszichés tényezők szerepét, és feltárni az egyes társadalmi rétegek 
olvasási szokásait, vagyis az olvasói igények makró-világát. Végül ide tartoznak az olvasás
vizsgálatok módszertani kérdései is.

Az információhasználat folyamata

Az előző témakör az információhasználat társadalmi méretű makró-világát tárta föl; 
itt a használat mikro-világát: az egyéni befogadást tárgyaljuk. A szükségletek és az igények 
vizsgálata után itt már magát a megvalósult információhasználatot, annak folyamatát és 
egyes összetevőit tanulmányozzuk.

Az előző témakörhöz hasonlóan e stúdium anyaga is kétfelé ágazik: az ismeretközlő 
irodalom használatának vizsgálata részben másfajta megközelítést és másfajta módszereket 
is követel, mint a szépirodalom (pontosabban: a nem-ismeretközlő irodalom, a fiction- 
irodalom) befogadásának tanulmányozása. A cél: a közös alapok kijelölése, egy bizonyos 
szintézis megteremtése e két elágazó terület között. Ez nem lehetetlen, hiszen az ismeret- 
közlő szöveg és a szépirodalmi szöveg befogadásának vizsgálata az informatikai alapozott- 
ságú megközelítésben — egész koncepciónk erre épül — lényegében egységes alapról 
történhet.

Témakörünk tárgyalása az információ vételének problematikájával kezdődik: a vétel 
hatékonyságával és akadályaival, a hatékonyság kritériumaival és vizsgálati módszereivel. 
A vizsgált kör bővítésével eljutunk a tanulás tágabb kérdésköréhez: a tanulás mibenléte, 
pszichés és szociális meghatározottsága, tanuláselméletek, különös tekintettel az informa
tikai megközelítésű tanuláselméletekre (Skinner). E gondolatmenetünk záróköve: az 
ismeretszerzés optimalizálása. Ez már a következő témakörbe vezet át, az információ- 
használat irányításához.

Külön kell foglalkoznunk az információhasználat megtanulásának-megtanításának 
kérdéseivel. Itt szerepel az információhasználati szokások (olvasás, irodalomhasználat, 
könyvtárhasználat stb.) kialakítása az alap-, közép- és felsőoktatási rendszerben, valamint 
ezzel párhuzamosan a könyvtárakban.

A szépirodalmi (nem ismeretközlő, fiction) olvasmányok befogadásának vizsgálatá
hoz kapcsolható az olvasás folyamatának, az olvasás megtanulásának a kérdése. A szépiro
dalmi mű olvasását a dekódolás sajátos eseteként fogjuk fel, melynek megértéséhez 
— a korábbi témakörök ismeretére alapozva — szükség van az olyan alapfogalmak tisztá
zására, mint „mű — olvasó — olvasat” , szükséges elemezni az olvasatok eltérésének jellegét 
és okait, a befogadásra ható tényezőket, és végül a sajátos vizsgálati módszereket, azok 
alkalmazási lehetőségeit és hibahatárait.

Az információhasználat irányítása

E témakör alapkérdése: hogyan lehet a társadalom objektív (de csak részben tuda
tosult) információszükségletét tudatos egyéni szükségletté tenni? Az információhasználat
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orientálásának alapvetését kell itt nyújtani: a meghatározó cél- és eszközrendszert. Erre 
az alapra épülhet az egyes konkrét tevékenységek ismertetése (pl. propaganda-tevékeny
ség, közösségi kapcsolatok stb.)

Az információs igények elemzésénél a szociológia módszereit hívtuk segítségül és 
bizonyos értelemben olvasásszociológiai alapozást adtunk; az információs folyamat elem
zésénél viszont megkerülhetetlen a pszichológiai megközelítés igénybevétele, így az 
olvasáspszichológiai alapozás. Az információhasználat irányítását tárgyalva a legtágabban 
értelmezett pedagógia fogalomrendszeréhez kapcsolódunk, s olvasás- és könyvtárpedagó
giai alapvetést is nyújtunk.

E témakör tárgyalásának kiindulópontja a társadalmi szükséglet és az egyéni igény 
közelítésének kérdése, a célrendszer kifejtése, az információhasználat, azon belül az olva
sás jelentősége a szocializációs folyamat, a személyiségformálás a permanens művelődés, 
a társadalmi mobilitás stb. szempontjából. Hangsúlyozzuk: az információhasználat 
orientálásának nem prakticista eszköz-leírást, hanem a sokoldalúan kifejtett célrendszert 
kell alapvetésként adnia.

A célok kifejtését az alapvető módszerek kifejtése követheti. A könyvtári és tájé
koztatási gyakorlatban használt módszerek és eszközök sokaságából a leglényegesebb 
közös vonások megragadásának segítségével kell az alapvető módszereket absztrahálni. 
E téren a külföldi olvasás- és könyvtárpedagógiai szintézisek adaptálására, a hazai és 
külföldi hatásvizsgálatok eredményeinek átvételére építhetünk.

Az alapvető módszerek ismertetését az információhasználatot alakító intézmények
nek (család, iskola, könyvtár, tájékoztatási intézmények) e témakör szempontjából 
történő leírása követheti, s ezekhez kapcsolódva a bennük kialakított sajátos módszerek 
és eszközök ismertetése.

Az információs igények kiszolgálása

A használó felőli megközelítésünk eddigi útja az elméleti alapozástól elindulva 
lépésről-lépésre közelebb vitt a gyakorlathoz. Az út befejező állomása maga a könyvtári 
gyakorlat: az igények kielégítése az olvasószolgálat tágan értelmezett keretei között.

Kiindulópontként az információ- és könyvtárhasználati szokásoknak a korábbi 
témakörökben ismertetett vizsgálata szolgálhat: a társadalmi igényeknek és szükségletek
nek megfelelő szolgáltatási rendszert kell kiépíteni. A tájékoztató intézmények és 
a könyvtárak üzemszervezési kérdései kapcsolódnak ide: üzemszervezési, gazdasági, mun
kaszervezési problémák. A szolgáltatások megszervezendők térben (a munka színhelyei, 
a könyvtári tér kialakításának funkcionális kérdései) és időben (a munkafolyamatok 
sorrendjének és egymásra épülésének kérdései). A szolgáltatások könyvtártechnikai és 
technológiai kérdéseivel zárul a stúdium, illetve ezen a ponton kanyarodik ismét vissza 
a Horváth Tibor által felvázolt informatikai alapozású programhoz.

Fontosnak tartom befejezésül ismételten elmondani: a fentiekben vázolt program 
nem kész tantervet jelent, még kevésbé egy tantárgyat. Csupán kísérletet arra, hogy az
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információhasználóra vonatkozó, és megítélésem szerint a korszerű könyvtárosképzésben 
szükséges ismereteket (melyek jelenleg tematikusán a különféle tárgyak között szétszó
ródva találhatók és megközelítésmódjuk is a legtarkább képet mutatja) rendbe szedjem, 
a könyvtárosképzés tartalmi korszerűsítési munkái számára.

IIIIIIIIIIIII

A TÁJÉKOZTATÁSI SZAKEMBERKÉPZÉS újabb tendenciáit szándékozott feltárni 
az az USA és Kanada-beli felmérés, amely 54 intézmény (a könyvtárosképző intézmények 
84 %-a) informatika kurzusainak tanrendjét vizsgálta. Az elemzés alapján — aszerint, hogy 
a kurzusok milyen célt szolgálnak (milyen képesítést kívánnak adni) — öt csoportot 
lehet alkotni: 1) Könyvtárgépesités — automatizálás: tipikusan felhasználóra orientált 
kurzusok. 2) Információtárolás és -visszakeresés elméleti és gyakorlati kérdései: indexelés, 
tezaurusz- és referátumkészítés, különböző visszakeresési stratégiák és módszerek, az 
egyes keresési módszerek összehasonlíthatósága stb. (Ezek némelyikével gyakran még 
speciális továbbképzés keretében is foglalkoznak — posztgraduális szinten). 3) Rendszer- 
analízis, rendszerelemzés: statisztikai módszerekkel és olyan matematikai eljárások 
oktatásával foglalkoznak, amelyek a könyvtárak belső munkájának és szolgáltatásainak 
értékelésében, hatékonyságának megítélésében használhatók. 4) Interaktív számítógépes 
rendszerekkel kapcsolatos tematikák: az információtárolás és -visszakeresés módszereil 
tanítják, rendszerint valamilyen már melgévő, bibliográfiai hivatkozások visszakeresésért 
alkalmas on-line rendszerek segítségével. 5) Számítógépi programozás: a programnyelvel 
megismerését/megismertetését tekintik céljuknak. — Az iskolák 50 %-a a felsorolt téma 
körök közül legalább háromban tart rendszeresen kurzusokat.

(BOBOKNÉ BELÁNYI BEÁTA híradás 
Howard Fosdick: Library Education in Information Science. Present Trends c. írás

alapján (Special Libraries, 1978 márc. 100—107.p
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