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VESZPRÉMI KÍSÉRLET: IRODALMAZASI VERSENY  
VEGYÉSZM ÉRNÖK HALLGATÓKNAK

DÖMÖTÖR LAJOSNÉ

A Veszprémi Vegyipari E gyetem  K ö zp o n ti Könyvtárában  különböző olvasói cso
portokra kiterjedő, szervezett felhasználói oktatás folyik. A legjelentősebb csoportot a 
nappali vegyészmérnök hallgatók alkotják. Számukra az oktatás hagyományos formáiba 
kötelező tantárgyon és a szabadon választható speciálkollégiumon kívül 3 év óta új lehető
séget is nyújt a könyvtár: ez az évente meghirdetett irodalmazási verseny. A versenyt az 
egyetem Vegyipari Műveletek Tanszéke és a Kémikus Egyesület Veszprém megyei Csoport 
Vegyipari Műveleti Szakosztálya rendezi a könyvtár ajánlatával élve. A könyvtár munka
társai a verseny előkészítésében, lebonyolításában és a feladatok értékelésében vesznek 
részt. A tanszéki oktatók, témavezetők és a könyvtárosok egyénileg foglalkoznak a 
versenyző hallgatók felkészítésével. Általában a verseny kiírásától az értékelésig három 
hét telik el.

Az irodalmazási verseny célja az, hogy a hallgatók gyakorlatot szerezzenek mind a 
hagyományos forrásokban való tájékozódásban, mind az online keresés stratégiájának ki
alakításában, sőt a terminál kezelésében is. A versenyzők feladata a diplomamunkájukhoz, 
illetve tudományos diákköri dolgozatukhoz szükséges irodalom önálló összegyűjtése 
értékelése és ьmunkáról szóbeli beszámoló készítése. A versenyzőknek meg kell állapí
tanál., a keresett témát meghatározó tárgyszavakat angol, orosz és német nyelven. Bibliog
ráfiai adatokat gyűjtenek a CASEARCH adattárból online módon a DIALOG rendszeren 
keresztül, maja ezt kiegészítve további bibliográfiai adatokat, referátumokat keresnek a 
Referativnüj Zsurnalból,a Verfahrenstechnische Berichte bői és a Citation Indexből.

Mindegyik segédeszközből ki kell választaniuk a témához legközelebb álló 5 dokumentum 
bibliográfiai adatait, illetve referátumát. A legjobb referátum fordítását is el kell készí
teniük. Végül 5 perces szóbeli összefoglalóban kell beszámolniuk a keresés tapasztalatairól, 
a téma megjelenéséről a szakirodalomban. A feladat komplex; a bíráló bizottság értékeli a 
tárgyszavak helyes megválasztását, a gyűjtött információk mennyiségét és minőségét, a • 
szóbeli összefoglaló előadásának módját.

Az irodalmazási verseny hatékonyabbnak bizonyul, mint a hagyományos oktatási 
formák, mert itt a verseny résztvevőinél erős a motiváció, ösztönzi őket a kitűzött jutalom 
és a korszerű online keresés, amelyet saját témájuk érdekében használhatnak. Az egyetemi 
könyvtárakban folyó felhasználói oktatás sikerének egyik feltétele a jó együttműködés az 
oktató személyzet és a könyvtárosok között. Ezt a követelményt jól teljesíti az irodalmazá
si verseny, amelynek előkészítésében, lebonyolításában a tanszéki és a könyvtári munka
társak egyaránt részt vesznek.

A felhasználói oktatás általában a könyvtár tevékenységének, szolgáltatásainak meg
ismertetése. Az iparban vagy a kutatásban dolgozó volt hallgatók később mint meg-
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rendelők fordulnak a könyvtárhoz információigényeik kielégítése céljából. Arra is van 
példa, hogy az ipari megrendelést éppen az irodalmazási verseny egyik győztese, volt 
hallgató közvetítette, aki az információkeresés korszerű módszereit a veszprémi egyetemi 
könyvtárban ismerte meg, és ezeket az ismereteket most munkája során felhasználja, és 
környezetében, munkatársai között terjeszti.

A felhasználói oktatás és ezen belül különösen az online keresés oktatása természe
tesen anyagi támogatást igényel. A Veszprémi Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára 
erre a célra pályázatot nyújtott be a Művelődési Minisztériumhoz. A bíráló bizottság a 
pályázatot elfogadta, és 1986-tól 1988-ig 3 évre biztosította a fedezetet az irodalmazási 
verseny évenkénti lebonyolításához, és e sikeres oktatási forma továbbfejlesztéséhez.

E módszer mellett természetesen tovább élnek a hagyományos oktatási formák is, 
kötelező órarendi tárgy vagy szabadon választható speciálkollégium keretében. A II. év
folyam második félévében 4 óra előadásból és 4 óra gyakorlatból álló tárgy a „Szak- 
irodalmi ismeretek”, amelyből aláírást kell szerezniük a hallgatóknak. A tárgynak az a 
célja, hogy segítséget nyújtson a könyvtár használatához, és a III. évfolyamon kötelező 
szakdolgozathoz szükséges szakirodalom összegyűjtéséhez. Az oktatás segédanyagai 
szórólapok és angol egyetemi könyvtárakban készült, Veszprémben magyarra fordított 
hangos/dia sorozatok. Ezek a sorozatok a Chemical Abstracts, a Science Citation Index  
használatát, a kémiai kézikönyveket és azok használatát mutatják be. Mindegyiket szöveg
könyv egészít ki, egyénileg is használhatók, de kisebb, 10-12 fős csoport is hallgathatja 
őket magyarul vagy angolul. Ennek az oktatási formának a hatékonyságával a könyvtár 
nem elégedett. Az átadott ismeretek nem közvetlenül, s nem azonnal szükségesek, s így 
nem jelentenek elég motivációt a hallgatók számára.

A vegyészmérnök hallgatók részére szervezett másik oktatási lehetőség a „Kémiai 
információkeresés korszerű módszerei” című speciálkollégium, amelyet a IV. és V. év
folyamos hallgatóknak hirdet a könyvtár. A kevés számú (6-8) érdeklődő számára szerve
zett speciálkollégium 14 órából (7 alkalom) áll. Főleg olyan hallgatók vesznek benne részt, 
akik később kutatómunkával kívánnak foglalkozni. A speciálkollégium keretében az egye
tem néhány vezető oktatója (professzor és docens) is foglalkozik a hallgatókkal: például 
ismerteti saját kutatási szokásait, tanácsokat ad a diplomadolgozat, illetve disszertáció 
megírásához. A speciálkollégium keretében a hallgatók szakirodalmat gyűjtenek, esetleg 
a könyvtár online keresést is végez a számukra, ezért itt a motiváció erősebb, mint az 
előző oktatási formában.

A veszprémi egyetemi könyvtár oktatási tevékenységében részt vevő második nagy 
csoport a végzett vegyészmérnököké, akik az iparban vagy a kutatóintézetekben dolgoznak, 
és az információs szakterületen bekövetkezett fejlődés legújabb eredményeivel akarják tudá
sukat kiegészíteni. Az ő számukra 18 órás (12 óra elmélet és 6 óra gyakorlat) tanfolyamot 
hirdet a könyvtár „Szakirodalmi szolgáltatások rendszere a kémia és a vegyipar területén” 
címmel. A mérnöktovábbképző tanfolyam anyaga sokszorosított jegyzet formájában is 
megjelent. Ez az oktatási forma elsősorban az újdonságokról tájékoztat, és elképzelhető 
olyan hallgató, aki többször is (például 2-3 évenként) részt vesz rajta, s mindannyiszor ér
tesül az új eredményekről. Az évről évre megnyilvánuló érdeklődés bizonyítja hasznosságát. 
A különböző oktatási formák közvetlenül vagy közvetve erősítik a könyvtár, az ipar és a 
kutatás kapcsolatait.


