
Á l t a l á n o s  k é r d é s e k

03/345SMIDT, A. V.: Motivy i motivaciä poseseniá biblioteki = Naucn.Teh.Bibl. 2003. 5.no. 46-53.p. Bibliogr. 12 tétel.
A könyvtárlátogatás motívumai és motivációja

Könyvtárhasználat; Olvasási szokások(Egy jövendőbeli dokumentációs-információs-kom- munikációs menedzser gondolatai a könyvtárlátogatás motívumairól és motivációjáról)A szakember egy technikai vagy tudományos probléma megoldási folyamatát mindenekelőtt gondolatban próbálja felépíteni. E folyamat során gyakran adódik olyan helyzet, amikor bizonyos információk hiányoznak a továbblépéshez, a feladat gyakorlati megoldásához. Információs szükséglet alakul ki, melynek kielégítése két módon lehetséges. Egyrészt a szakember mozgósítja személyes tudományos tartalékait, másrészt külső információs forrásokhoz fordul: például könyvtárak információs bázisát veszi igénybe. Szükségletei tehát szoros kapcsolatban vannak tevékenységével, hiszen az utóbbi az előbbiek kiindulópontját jelenti, ugyanakkor újabb tevékenységekhez vezethet el. A forrásokban való tájékozódás, keresés közben kialakul a szakember információs érdeklődése, ennek kifejeződése a könyvtárban feltett kérdésekben érhető tetten. A szakember tisztában van azzal, hogy a számára szükséges információ létezik, és van arról elképzelése, hogyan férhet hozzá ehhez az információhoz. „Indítékai”, az általa már ismert és a feladat megoldásához szükséges tények közti különbségek motiválják arra, hogy információs igényeit kielégítse.

Amennyiben az információs forrásokat őrző és szolgáltató könyvtárban hozzájut a számára feltétlenül szükséges információkhoz, beépítheti azokat saját „információs tezauruszáéba, hozzákapcsolva az újonnan szerzett információkat a felvetődött probléma megoldási folyamatához. Mindennek eredményeképpen tudományos tapasztalatai halmozódnak, személyes információs tartalékai megnőnek.Az információs szükségletek sokfélék lehetnek: keletkezhetnek ismeretszerzési, tanulási, szakmai, szabadidős célokkal. Több olyan befolyásoló tényező létezik, amelyek a felhasználót arra motiválják, hogy könyvtárat látogasson: a családi életforma (családi könyvtár, gyermekkori könyvtárlátogatási élmények, az olvasás gyakorisága stb.), munkatevékenység, a szabadidő mennyisége, a könyvtár távolsága a lakó- vagy munkahelytől. Befolyásolják a könyvtárlátogatást külső, infrastrukturális tényezők is, a könyvkiadás és -kereskedelem helyzete, a média fejlettségi foka, az új információhordozók megjelenése.Az olvasást motiváló tényezőket a szakirodalom a következő skálán helyezi el: nem olvasás (0), kőtelező olvasás (1), olvasás néha, érdeklődés alapján (2), olvasás kötelezően és néha érdeklődésből (3), olvasás állandó érdeklődés alapján (4), olvasás kötelezően és állandó érdeklődésből (5).Az olvasók számára a könyvtár nem csak az a hely, ahol könyvekhez és információkhoz lehet jutni, hanem közösségi színtér is. Az idősebb korú olvasók gyakran csak ezen a helyen válthatnak szót kortársaikkal; a fiatalabbak a tanulás mellett itt találkozhatnak barátaikkal, tanulótársaikkal, megtekinthetik a könyvtárban bemutatott kiállítások anyagát; a
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legkisebbek pedig a könyvárban beszerzett olvasmányokban találkoznak először pozitív emóciókkal, a könyvek tanítják meg őket sírni és nevetni, negatív és pozitív élményeiket feldolgozni.Az emberi tevékenységek két csoportra: szabad elhatározásból történtekre és konkrét helyzetből következőkre bonthatók. A könyvtárhasználat vonatkozásában az első csoportba az önmegvalósítás, a kikapcsolódás, a tudásvágy és a szokások, a másodikba pedig a kötelességek teljesítése (pl. a munkában való előrelépés és elismerés) tartoznak. A motiváló tényezők ismerete tehát segít értelmezni az olvasási tevékenység irányultságát és az információ felhasználójának pszichológiai sajátosságait.
(Hangodi Ágnes)

03/346THOMPSON, Susan M.: Remote observation strategies for usability testing = Inf.Technol.Libr. 22.vol. 2003.1.no. 22-31.p. Bibliogr. 43 tétel.
Könyvtári webhelyek értékelése távoli megfigye
léssel

Gépi információkeresés; Használói szokások; Haté
konyság; Honlap; Szoftver

A megfigyelés kulcsfontosságú szerepet játszik a könyvtári webhelyek értékelésében. Hagyományosan a tesztelők közvetlenül figyelték meg, hogy az olvasók hogyan használnak egy bizonyos webhelyei. A távoli megfigyelés ennek alternatívája, amely további lehetőségeket is kínál. A California State University San Marcos könyvtári webhelyének használhatósági vizsgálata során távoli számítógépről figyelték a használók képernyőjét. A távoli megfigyelés támogatására alkalmas szoftverek közül a könyvtár a Timbuktu, a NetMeeting és a Camtasia nevű programokat vizsgálta meg.
CAutorej.)

03/347HALL, Patrick: Not all sources are created equal: student research, source equivalence, and the Net = Internet Ref.Serv.Q. 7.vol. 2002. 4.no. 13-21 .p. Bibliogr.
Hogyan használják kutatásaik során a világhálót 
az egyetemisták?

Egyetemi hallgató; Használói szokások; Hatékony
ság; On-line információkeresés; Számítógép-hálózat[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]A 90-es évek elején megjelent internetes böngészők segítségével „gyerekjákékká” vált a keresés a világhálón. Ami az egyetemi hallgatók kutatásait illeti, a jelenlegi alsóévesek kiválóan megtanulták, hogyan keressék ki és illesszék be dolgozataikba az interneten hozzáférhető dokumentumokat. Ám ez a kényelmes használat a minőség rovására ment, mert sok új alsóéves egyáltalán nem tesz különbséget egy tipikus internetes böngészővel kikeresett dokumentum, illetve a könyvtár honlapján hozzáférhető, drágán előfizetett szakirodalmi adatbázisokban található teljes szövegű információk között.

(Autoref.)
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03/348KELLEY, Kimberly B. -  ORR, Gloria J.: Trends in distant student use of electronic resources. A survey = Coll.Res.Libr. 64.vol. 2003. 3.no. 176-191.p. Bibliogr.
Hogyan alakul az elektronikus források távoli 
használata a diákok körében a University of Mary
land University College-ban; egy felmérés ered
ményei

Egyetemi hallgató; Elektronikus dokumentum; Fel
mérés; Használói szokások; On-line információkere
sésA University of Maryland University College (UMUC) az állam tizenegy képzőintézményének egyike, de abban teljesen egyedülálló Maryland államban, hogy hallgatóinak közel fele távoktatásban vesz részt, és tanulmányait on-line folytatja.Az UMUC információs és könyvtári szolgálata (ILS) -  az egyszerűség kedvéért nevezzük könyvtárnak -  2001-ben igényfelmérést végzett a diákok olvasási szokásairól. A vizsgálat már harmadik volt a sorban, hiszen 1986-ban és 1996-ban is hasonló vizsgálat folyt, és az eredményeket ezáltal nagyobb időintervallumban, változásaiban is elemezték.A vizsgálat egyik fő célja az volt, hogy az elektronikus források és szolgáltatások terén részletes képet kapjanak a diákok szokásairól, mert a könyvtár az elektronikus dokumentumok beszerzésére különös figyelmet fordít, és mert több tanulmány szerint a diákok tanulmányaik során egyre inkább támaszkodnak mind a fizetős adatbázisokra, mind az internetre. Arra is kíváncsiak voltak, hogy ez a változás kihat-e a „fizikai” könyvtár és on-line dokumentumai használatára.A kérdőíves vizsgálatra 2001 őszén egy 2 713 fős mintán került sor, amelyben a hallgatók (alsóévesek, felsőévesek) összetételét is próbálták reprezentálni. A vizsgálat során átdolgozták, illetve fel is használták az előző felmérés kérdéseit, amely nyolc témacsoportot ölelt fel:

-  Milyen könyvtárakat használ és milyen gyakori- Sággal?-  Melyik könyvtári szolgáltatás(oka)t tart fontosnak?-  A könyvtárhasználati útmutatások mely formáit preferálja?-  Mennyire tartja hasznosnak a kapott könyvtári útmutatókat?-  Milyen tényezők motiválják a könyvtár használatát?-  Milyen tényezők befolyásolják a használatról szerzett benyomásokat?-  Hogyan szeretnének tájékozódni a szolgáltatásokról és a dokumentumokról?-  Használnak-e elektronikus dokumentumokat? Ha igen, a könyvtárban vagy máshol használják ezeket?A vizsgálat során a fenti témacsoportokat több kérdéssel is megvilágították, és a kapott eredményeket részletesen elemzik, több diagrammal is illusztrálva azokat.Összefoglalóan megállapítható, hogy az elmúlt öt évben csökkent a diákok körében a „fizikai” könyvtár használata, és hogy a használók zömmel az alsóévesek, illetve a hagyományos oktatásban részt vevők közül kerülnek ki -  ezek az eredmények megfelelnek az országos trendnek is. A szerzők rámutatnak, hogy a kapott eredmények több teendőt is kijelölnek a könyvtárosok számára, és hogy öt év múlva célszerű lesz megismételni a vizsgálatot.
(Murányi Lajos)
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03/349LIU, Ying -  LIN, Fuzong -  WANG, Xue: Education practice and analysing behaviour of students in a Web-based learning environment: an exploratory study from China = Online Inf.Rev. 27.vol. 2003. 2.no. 110- 119-p. Bibliogr.
Kínai egyetemi hallgatók viselkedésének elemzése 
web alapú tanulási környezetben

Egyetemi hallgató; Használói szokások; Számító
gép-hálózat; TávoktatásAz egyetemek egyre több web alapú tanfolyamot kínálnak úgy a bejáró, mint a külső' hallgatók számára. Ezzel a módszerrel a hallgatók a legújabb információkhoz juthatnak hozzá, és az on-line, interaktív üzemmódnak köszönhetően aktívabb résztvevőivé válnak az oktatási folyamatnak. A szerzők a web alapú képzés hatékonyságának növelése érdekében megvizsgálták a hallgatók tanulási szokásait és a képzéshez való hozzáállását a pekingi Tsinghua egyetemen. Az adatgyűjtéshez több módszert alkalmaztak: kérdőíveket, postai küldeményeket, on-line keresési naplókat, interjúkat és megfigyeléseket. Összehasonlító elemzéseket végeztek a különféle szemeszterek hallgatói, illetve a különböző oktatási módszerek között. Végül közreadják következtetéseiket, amelyek figyelembevételével hatékonyabb oktatási-tanulási rendszereket lehetne kifejleszteni.

(Autoref. alapján)

03/350PEARCE, Liz: Our student stakeholders: requirements for institutional portals = VINE. 33.vol. 2003. 1.no. 11-16.p. Bibliogr. 6 tétel.
Az intézményi portálokkal szemben támasztott 
hallgatói követelmények

Egyetemi hallgató; Felmérés; Felsőoktatási intéz
mény; Honlap; Szolgáltatások használataA Presenting national Resources To Audiences Locally projekt a Hull Egyetem és a UKOLN közös

vállalkozása, amelyet a JISC (Joint Information Systems Committee, a felsőoktatási informatikát finanszírozó testület) FAIR programja útján finanszíroz. Az intézményi portálok számos amerikai és ausztrál egyetemen működnek, és egyre több brit felsőoktatási intézmény alakít ki ilyeneket. A használók igényeinek felmérésére on-line felmérést indítottak, amelyben 557 fő, köztük 260 hallgató vett részt. Ezeket egyéni és csoportos interjúk egészítették ki. Az eredményekről készült jelentés a „Stakeholder Requirements for External Resources in Institutional Portals” elnevezéssel elérhető a http://www.fair-portal.hull.ac.uk címen.A válaszadók általában üdvözölték a portálok gondolatát, néhányan azonban óvatosan kezelték a kérdést, ami arra int, hogy gondos tervezésre van szükség. Igen fontosnak tartották a válaszadó hallgatók a forrásokhoz való hozzáférés biztosítását. A legfontosabbnak tartott öt szolgáltatás között, az ötödik helyen szerepelt ez az alsóbb éves (undergraduate) hallgatók körében, és második helyezett lett a posztgraduális hallgatók kívánságlistáján. Többen említették az indexelő és referáló szolgáltatásokat, a könyvtári katalógusokban történő kulcsszavas keresést. Népszerűek az internetes kereső- szolgálatok, közülük is a legnépszerűbb a Google. Az a tény, hogy a válaszadók ragaszkodnak bizonyos „márkájú” megszokott szolgáltatásokhoz, arra mutat, hogy a portáloknak olyan rugalmas felületeket kell nyújtaniuk, ahol a felhasználók kiválaszthatják a nekik megfelelő keresési eszközöket.A keresés népszerűsége mellett azonban a továbbképződ és az alsóbb éves hallgatók nem ismerték a több adatbázisban egyidejűleg történő keresés (cross-searching) lehetőségét, sőt néhányan fenntartásokkal is voltak az ilyen keresések iránt.A tartalomjegyzék-szolgáltatásokat nagyra értékelték a posztgraduális hallgatók. Az alsóbb évesek viszont aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a hetente változó témák miatt csak már számukra elavult információkat kapnának. Mások csak úgy ta
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lálják megfelelőnek az ilyen szolgáltatásokat, ha a kapott információt tematikailag és szint tekintetében ellenőrizni tudják. Arra is igény mutatkozott, hogy a portálokon hozzáadhassanak vagy törölhessenek csatornákat. Az intézményi portálok fejlesztőinek tehát egyaránt kell számolniuk a személyre szabás lehetőségével és a rugalmasság iránti igénnyel.A válaszadók fontosnak tartják, hogy lehetőségük legyen arra, hogy ugyanazzal a jelszóval lépjenek be az intézményi és a külső rendszerekbe. Bár sokan használnak külső e-mailt, szükségesnek látják hogy az intézményi (.ac.uk) e-mail is jelen legyen a portálokon, főként azért, hogy emlékeztessen az utóbbi használatának lehetőségére.A jegyek on-line nyomon követésének nagy jelentőségét tulajdonítottak a felmérés résztvevői. Az interjúk alanyai viszont kétségeiket fejezték ki ezzel kapcsolatban, mivel fontosnak találták, hogy az osztályzatok kapcsán oktatóiktól és hallgatótársaiktól kérdezhessenek, velük eszmét cserélhessenek.Minden válaszadói kategória képviselői fontosnak tartották azt a potenciális szolgáltatást, amely az esedékes határidőkre figyelmeztet.Az alsóbb éves, valamint a továbbképzős hallgatók számára a tananyagokhoz való hozzáférés fontosabb, mint a kötelező és ajánlott irodalom listáinak elérése. Lényegében ellenkező volt az eset a posztgraduális hallgatóknál. Hasonló volt a helyzet a személyre szabott órarendi információval. Az alsóbb éves, valamint a továbbképzős hallgatók listáján a hetedikként, a posztgraduális hallgatóknál 14. helyen szerepelt. A különböző órákra való on-line jelentkezés nem bizonyult népszerűnek.A kölcsönzések állásának megtekintése, a hosszabbítások és az előjegyzések kezelése második helyet ért el a felmérésben, és minden hallgatói kategória kiemelten fontosnak tartotta. Az interjúkban csak az az ellenvetés merült fel, hogy szükséges-e olyan funkciót, amely másutt is működik, a portálba bekapcsolni.

Kívánatos szolgáltatásnak tekintették a válaszadók elérhetőségeik aktualizálásának, valamint az intézményi hírek szolgáltatásának lehetőségét.A portálok kínálta szolgáltatások általános népszerűsége mellett aggályok merültek fel az egyetemi hálózatok megbízhatóságával, elérhetőségével és az ott nyújtott információk aktualitásával, valamint a kényes személyes információk biztonságos kezelésével kapcsolatban.Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy szükségtelen a meglévő és a portálokba bekapcsolt rendszerek rossz hatékonyságú szolgáltatásait duplikálnunk. Ezért is kaptak alacsony prioritást olyan szolgáltatások, mint az időjárási információ, vagy a külső hírek.
(Koltay Tibor)

03/351TERESENKO, 0. A. -  ÁKOVLEVA, N. A.: Élektronnyj katalog glazami citatelá = Bibliográfia. 2003. 3.no. 23- 25.p.
Elektronikus katalógus olvasói szemmel

Felmérés [forma]; Katalógushasználat; Megyei 
könyvtár; On-line katalógus

A kemerovoi megyei könyvtár elektronikus katalógusában 2003 elején kb. 280 ezer bibliográfiai tétel szerepelt. A szerzők azt mutatják be, hogy a használók milyen nehézségekkel találkoznak az irodalomkeresés során.15 kérdésből álló kérdőív segítségével végeztek felmérést 2002 szeptemberében, amelynek keretében 200 olvasót kérdeztek meg a katalógusteremben. A válaszolók összetétele 187 kitöltött kérdőív alapján: 59% nő, 41% férfi; 76% 19-35 év közötti, 13% 18 éven aluli, 11% 36-50 év közötti; 71% egyetemi/fő- iskola hallgató (beleértve a levelező képzésben részt vevőket is), 12% tanár, 8% alkalmazott, 6% tanuló, 3% vállalkozó.
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A válaszolók 93%-a előnyben részesíti az elektronikus katalógust, elsősorban a gyorsaságáért. A kereséshez 74% kér segítséget a könyvtárostól, 85% nem mindig elégedett, 7% egyáltalán nem elégedett a keresés eredményével.A tárgyi keresésben különböző' problémák adódnak: 65% nem tudja megfogalmazni a tárgyi keresőkérdést, 24% kevesli az utalókat és hivatkozásokat a mindennapi szókincs és a tudományos szakkifejezések között, 22% bonyolultnak találja a tárgyszóstruktúrát.Az elektronikus katalógus súgójával kapcsolatban: 45%-nak nincs ellenvetése, 24% számára vannak érthetetlen vagy nehezen érhető részek a súgóban, 26% kevesli az ott található információt.A válaszolók 77%-a a kérőlapot szeretné kinyomtatni, 23% elfogadja, hogy kézzel kell kitölteni. Mindenki fontosnak tartja a könyvtári feltáró apparátus használatának oktatását. Ebben 71% az elektronikus katalógus, 11% a hagyományos katalógusok, 18% a referensz állomány használatának oktatását szeretné.Az egyéni oktatási formákat preferálja 83%. Az elektronikus katalógussal kapcsolatban leginkább a tárgyi keresés (76%), a kérőlapok kinyomtatása (33%), illetve a szerző és cím szerinti keresés (17%) oktatását igénylik.A válaszolóknak ötfokozatú skálán osztályozniuk kellett a katalógusteremben dolgozó könyvtárosok munkáját: 70% adott öt pontot, 26% négyet, 2% hármat, 1% kettőt és 1% egy pontot. Igényeiket is megfogalmazták: korszerűsíteni kellene a katalógusteremben a számítógépeket, az egész állományt be kellene vinni a katalógusba, ki kellene szedni az állományból törölt dokumentumok tételeit, webes katalógustérképet kellene létrehozni.A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az elektronikus katalógus fő használói az egyetemi/főisko- lai hallgatók és a tanulók, akik elsősorban tanulmányi céllal veszik igénybe a könyvtárat. A felméréskor rendelkezésre állt 4 olvasói terminál kevésnek

bizonyult a katalógusteremben, növelni kell a kérőlapok kinyomtatására szolgáló nyomtatók számát is. Átfogó intézkedések szükségesek a használók egyéni és csoportos oktatására. Javítani kell a katalógushasználati segédanyagot, több szemléltető anyagot kell elhelyezni. Mivel a legnagyobb problémát a tárgyi visszakeresés jelenti, lehetővé kell tenni az olvasók számára is a tárgyszójegyzékek használatát.
(Rácz Ágnes)

03/352SWIGON, Marzena: Problemy uzytkowników a bibliotéka idealna = Bibliotekarz. 2003. 6.no. 2-5.p. Bibliogr. 14 tétel.
A használók problémái és az ideális könyvtár

Felmérés; Használói szokások; Igénykutatás könyv
tári szolgáltatásokra; Szolgáltatások használataSzámos szakember foglalkozik azzal, hogy megfogalmazza a szerinte ideális könyvtár jellemzőit. Maurice B. Line -  stabil olvasóközönséget feltételezve -  22 követelményét sorolja fel az ideális könyvtárnak (Aslib Proceedings, 50. vol. 1998. 8. no. 225-226.p.). Nála egyaránt szerepel a méltó és alkalmas elhelyezés, a hosszú nyitvatartási idő, az egyéni munkát és a csoportos foglalkozást egyként lehetővé tevő belső tér és berendezés, az intézményi kávézó és pihenőhely, az önkiszolgálást biztosító állomány-elrendezés, a minden szinten elérhető katalógus, a különféle hordozókon található kiadványfajták együttes használatának lehetősége, a gyors kölcsönzés, a szabad másolatkészítés és a könyvtárhasználati útmutató. Végül Line követelményei között a hozzáértő személyzet sem hiányzik.A Juntunen és J.Saarti (felsőoktatási környezetben) az ideális könyvtár feladatát a potenciális használók több lépcsőben történő könyvtárhasználóvá nevelésében látja (Libri, 50. vol. 2000. 237-238.p.).
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Nevezetesen így: „A potenciális használónak pszichés gátlásai vannak, s ezért nem mer belépni a könyvtárba. Meg kell találni annak a módját (pl. csoportos foglalkozással), hogy ez a gátlás feloldódjék. Aztán (pl. használói szemináriumokon) emlékeztetni kell a majdani olvasót középiskolai információkeresési gyakorlatokon szerzett tapasztalataira, illetve ezeket az ismereteket kiegészíteni »felső- oktatási szintre«. A könyvtárhasználat rutinná egyszerűsödését a fejlettebb hallgatóktól lehet/kell elvárni. A következő' lépcsőfokon ott állnak a könyvtárosok, akik megtanítják kezdő könyvtárhasználónkat az igazán hozzáértő használatra.” E „lépcsőtől” kezdve valójában azok a követelmények érvényesek a friss olvasók ellátásában is, amikről Line írt. Referált cikkünk szerzője az olsztyni egyetemi könyvtárban 84 „gólyát” kért fel: kötetlen fogalmazásban írják meg, mit hiányolnak a könyvtárban. E fogalmazványokból sajátos módon az ideális körülményektől való negatív eltéréseket lehetett megtudni. Nevezetesen: hiányzanak a keresett művek, vagy kevés példányban vannak meg (44% nyilatkozata). A számítógépes katalógusok használhatatlanok, illetve nehezen használhatók (25%). Az előjegyzett műveket csak hosszú idő elteltével lehet megkapni (20%). Nem lehet szabadon fénymásolatokat készíteni (16,7%). Az olvasónak kétféle, a hagyományos és az elektronikus katalógusban kell keresnie (12%). Kevés a képernyő (8%), az ETO érthetetlen a hallgatóknak (6%). Bonyolultak a könyvtári űrlapok (3%). Nem érthető a szolgálati és olvasói katalógus közötti különbség (2%). A dolgozatok íróinak 12%-a állította, hogy a könyvtárhasználat számára nem okozott nehézséget.A könyvtár mindenesetre, már amennyire ellátottsága engedte, elkezdte a hiányosságok felszámolását. A szerző pedig ajánlja módszerét másoknak is: az olvasói véleménnyel jobban lehet érvelni a fenntartónál, mint a könyvtárosi szakmai meggyőződéssel.

03/353JIAO, Qun G. -  ONWUEGBUZIE, Anthony J.: Reading ability as a predictor of library anxiety = Libr.Rev. 52.vol. 2003. 4.no. 159-169.p. Bibliogr.Res. francia és német nyelven
Az rossz olvasási készség mint a könyvtári szo
rongás egyik oka

Egyetemi hallgató; Egyetemi könyvtár; Könyvtárkép; 
Néger olvasó; OlvasásMivel a könyvtár fő célja, hogy kapuként szolgáljon sokféle, különböző formátumú szöveg eléréséhez, és az olvasás a könyvtárhasználók kulcsfontosságú tevékenysége, valószínűnek tűnik, hogy a gyenge olvasási készségű hallgatók rendkívül kényelmetlenül érzik magukat könyvtári környezetben. Mindazonáltal meglepő módon még nem végeztek olyan kutatást, amely az olvasási készség szintje és a könyvtári szorongás közötti viszonyt vizsgálná. Ezért született a jelen tanulmány, amely az olvasás- megértést és a szókincset a könyvtári szorongás öt tényezőjével való kapcsolatában elemzi (ezek a következők: „a könyvtárosokkal kapcsolatos akadályok”, „érzelmi akadályok” , „kényelemérzet a könyvtárban”, „a könyvtár ismerete”, „mechanikai akadályok”). A vizsgálatban 45, különböző szakos afro-amerikai alsóéves hallgató vett részt. Az eredmények szerint az olvasásmegértés és a szókincs jelentős mértékben kapcsolatos a könyvtárosok okozta akadályokkal, a könyvtárban érzett kényelemérzettel és a könyvtár ismeretével. Mindezek kihatásait tekintik át a szerzők.

(Autor ej. alapján)

Lásd még 279, 320, 336, 357

(Futala Tibor)
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03/354ZASACKA, Zofia: Promowanie kultury czytelniczej w panstwach Grupy Wyszehradzkiej = Biul.Inf.BN. 2002.3.no. 31.p.
Az olvasáskultúra promóciója a visegrádi államok 
csoportjában

Konferencia -nemzetközi; Olvasásvizsgálat

vasnia” az ugyancsak elszegényedett falusi lakosságnak.Nagyon fontos dolog az olvasóvá nevelés „többcsatornás” gyakorlata. Ebből a szempontból a magyar olvasótábori mozgalom mutat jó példát, amelynek külföldi honosodása is megkezdődik (Norvégia, Finnország). A tanácskozást rendszeressé kellene tenni, minthogy bebizonyosodott, a résztvevők az ismertetett alkalomról is ismeretekben és kapcsolatokban meggazdagodva tértek haza
(Futala Tibor)A visegrádi négyek 2002 szeptemberében tartott budapesti tanácskozásukon közös kulturális vállalkozások és együttműködési kezdeményezések érdekében szálltak síkra. E tanácskozás előtt a meghívott szakértők megvitatták a négy állam olvasási kultúrájának problematikáját.A bevezető összehasonlító előadást a magyar Nagy Attila tartotta. Az előadó általában, de különösen a lengyel- és a magyarországi helyzetre vonatkozóan negatív, részben a rendszerváltás által okozott jelenségekre hívta fel a figyelmet. így mindenekelőtt az hátráltatja az olvasási kultúra rádiuszának növekedését, hogy a felnőtt lakosság körében magas az analfabéták, illetve a másodlagos analfabéták aránya. Lengyelországban és Magyarországon mintegy 20%-ra tehető a 15 évesnél idősebb lakosság körében azok aránya, akik nem tudják értő módon elolvasni az egyszerű szövegeket sem. Miközben a lengyel olvasáskutatási vizsgálatok (köztük az ifjúságra vonatkozóan) a többi részt vevő állam vizsgálataihoz képest mennyiségükben és minőségükben egyaránt kitűnnek, konklúzióikban velük igencsak megegyeznek: csökken az olvasók száma, az olvasók pedig kevesebbet olvasnak. Tért hódított a haszonelvű és alkalmi olvasás. A lengyel vizsgálatok kimutatták, hogy különösen falun romlottak lényegesen az olvasás előfeltételei: könyvtárak százai szűnnek meg, az állomány gyarapítására-frissítésé- re pedig alig jut pénz. Tehát: nincs is „honnan ol

03/355BERTRAND, Anne-Marie: Comment les Frangais lisent-ils? = Bull.Bibl.Fr. 48.tom. 2003. 4.no. 99-1 OO.p.
Hogyan olvasnak a franciák?

Felmérés [forma]; Olvasási szokásokA cikk egy kerekasztal-beszélgetésről számol be, amely a Livres Hebdo magazin olvasási közvélemény-kutatásának eredményeit elemezte. A beszélgetés 2003 márciusában zajlott le a párizsi Salon du Livre könyvvásár keretében.A közvélemény-kutatás eredményei első látásra aggasztó képet mutatnak: a franciák 44%-a nem vásárolt, 39%-a pedig nem olvasott könyvet a felmérést megelőző tizenkét hónapban. 1997-ben a francia lakosság kulturális szokásait vizsgáló felmérés során ez a két arány 37% illetve 25% volt. A könyvek 27%-át bevásárlóközpontokban, 25%-át kulturális és szórakoztatóipari cikkeket forgalmazó áruházláncokban (FNAC, Virgin), 25%-át hagyományos könyvesboltokban, 16%-át postai úton vagy könyvklubon keresztül, mindössze 1%-át pedig az interneten vásárolják. A könyvvásárlás motivációi a következő megoszlást mutatják: 42%-ban a könyv borítója vagy fülszövege, 38%-ban mások ajánlása, 27%-ban a szerző neve, 20%-ban a sajtóban megjelent kritika, 18%-ban rádió- vagy televízió-műsor, 13%-ban reklám, 7%-ban könyvesbolti
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eladó ajánlása volt a meghatározó. A könyvtárakat az olvasói réteg 31%-a (a francia állampolgárok 19%-a) látogatja. A nők többet olvasnak, mint a férfiak. A kulturális szokások kumulatív jelleget mutatnak. A számok önmagukban nem riasztóak, mégis megerősítenek néhány, manapság szinte banális megállapítást.A kerekasztal-beszélgetés három témára koncentrálódott, amelyek többé-kevésbé szorosan kapcsolódnak az olvasáshoz: a személyes ajánlás szerepére, a televíziós könyvreklámozásra, valamint a könyvek „lelőhelyeinek” (könyvesboltok, könyvtárak) ki- egyenlítetlenségére.A személyes ajánlás az egyik leggyakoribb módja a könyvek megismertetésének. A személyes ajánlásból következik, hogy a könyvek eladási sikere csak késleltetve bontakozik ki, gyakran csak a megjelenés utáni második évben. A könyvek könyvesbolti „élete” tehát paradox módon néhány héttől több évig is terjedhet.A könyvek televíziós reklámozását a kiadók sürgetik azzal érvelve, hogy így a fiatalokhoz is gyorsabban eljut a megjelenő könyvek híre. A beszélgetés résztvevői azonban egyhangúlag elvetették a könyvek ilyesfajta reklámozását, hiszen ez további koncentrálódáshoz vezetne a könyvpiacon: a figyelem

azokra a könyvekre összpontosulna, amelyeket a kiadók a legjobban eladhatónak tartanak.A könyvárusító helyek számának elégtelenségével magyarázható a nagyáruházakban (Auchan, Carre- four) vásárolt könyvek nagy aránya. A bevásárló- központok könyvosztályainak kínálata azonban mind mennyiségi, mind minőségi szempontból korlátozott, nem is beszélve a megfelelő, képzett eladók hiányáról. Úgy tűnik, Franciaországban nincs elég könyvesbolt, mint ahogy nincs elegendő könyvtár sem.Végül a városi könyvtárak látogatottsági mutatójáról esett szó, amely az ellátott lakosság 19%-ánál „stagnál” . Ez önmagában ijesztően hangzik, más adatok viszont több optimizmusra adnak okot. A franciaországi városi könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma évről évre nő: 1980-ban 2 millió 609 ezer volt, 2000-ben pedig 6 millió 664 ezer. Ezt a „hanyatlást” a kulturális szektor más területein tevékenykedők valószínűleg még irigyelhetik is.
(Balogh Anna)

H a s z n á l ó k  k é p z é s e

Lásd 340, 352
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