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Felhasználóképzés
a Nyugat-magyarországi

Egyetem Központi
Könyvtárában*

A XXI. században, gyorsan változó világunkban
ahhoz, hogy a hallgatók sikeresen tudjanak élni,
alapvetõ feltétel: az információs tájékozottság.
Már nem beszélhetünk a régi értelemben vett
könyvtárról, a könyvtár ma a tanulás, az infor-
mációszerzés színtere, tudásközpont, s mint ilyen,
az információs tájékozottság megszerzésének
eszköze.

A középiskolákból kikerülõ diákok egy ré-
sze többé-kevésbé elsajátítja az alapvetõ
könyvtárhasználati ismereteket, a felsõoktatá-
si könyvtárak munkatársai mégis gyakran ta-
pasztalnak hiányosságokat. Ez abból is adód-
hat, hogy az egyetemre, fõiskolára kerülõ di-
ákoknak újfajta tanulási módszert kell elsajá-
títaniuk. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap az
önálló munka: a referátumok, tudományos di-
ákköri munkák és a szakdolgozat elkészítése,
amely feltételezi a szellemi munka és az alap-
vetõ kutatásmódszertan technikájának ismere-
tét. Ráadásul a legtöbb felsõoktatási könyvtár
rendelkezik olyan helyi sajátossággal, amilye-
nekkel a diákok az általuk eddig ismert isko-
lai és közkönyvtárakban nem találkoztak. Ilyen
lehet az állománytestek és a különgyûj-
temények elhelyezése, vagy a katalógusok tí-
pusa. Az elektronikus dokumentumok megje-
lenésével idõrõl idõre új információforrások
látnak napvilágot, amelyeknek a használatát
szintén meg kell tanulni.

A sokat emlegetett információs és tudástár-
sadalom korában természetes elvárás a frissen
végzett diplomásokkal szemben, hogy megfe-
lelõ jártassággal rendelkezzenek a hivatásuk
gyakorlásához és a mindennapi értelmiségi lét
követelményeihez szükséges információk meg-
szerzésében.1 Mivel az információk professzi-
onális gyûjtõ, feltáró és szolgáltató helye a
könyvtár, elképzelhetetlen, hogy a felsõokta-

tási intézmények hallgatói ne legyenek könyv-
tárhasználók. Legfõképpen azért, mivel a
könyvtárak biztosítják az oktatás és a kutatás
hátterét. Ebbõl kifolyólag a könyvtárak felada-
ta, karöltve az õket fenntartó felsõoktatási in-
tézménnyel, a felsõfokú szakemberek felkészí-
tése az információk megszerzésére, rendszere-
zésére, ezáltal új ismeretek létrehozására.

A Nyugat-magyarországi Egyetemen, illetve
annak jogelõd intézményében, az 1735-ben Sel-
mecbányán alapított Bányatisztképzõ Iskolában
már jóval korábban gondot fordítottak a szakiro-
dalom megismertetésére és annak oktatására. Az
erdészeti irodalomtörténetet Wagner Károly
1868-tól, Sóltz Gyula 1873-tól, Fekete Lajos
1895-tõl oktatta részben önállóan, részben az
Erdészeti statisztika és erdészeti irodalomtörté-
net címû tantárgy keretében, egy féléven át heti
két órában.2

A Szakirodalmi ismeretek címû tárgy oktatá-
sa – az országban az elsõk között – 1962-ben
indult meg az akkori Erdészeti és Faipari Egye-
tem Központi Könyvtárában. A tantárgy célja
akkor: a hallgatókat bevezetni az ismeretgazdál-
kodás elméleti és gyakorlati alkalmazásába a
kutatásmódszertan eszközeinek felhasználásával,
az akkor még fellelhetõ nyomtatott dokumentu-
mok alapján.

Néhány éves szünet után 2002-ben indult meg
újra az oktatás, kiegészülve az elektronikus in-
formációforrások felhasználásával, elõször az
Erdõmérnöki, majd a Faipari Mérnöki Karon.

Jelenleg a tantárgy választható az okleveles
Erdõmérnöki, az okleveles Környezetmérnöki, a
Természetvédelmi Mérnöki, a Vadgazda Mérnöki,
valamint a Faipari Mérnöki Kar hallgatói számá-
ra.3 Igény szerint könyvtárhasználati órákat tartunk
középiskolás osztályoknak (tantervnek megfelelõ-
en) az Informatika és a Magyar irodalom tantárgy
keretében. Alkalmanként a könyvtárban sor kerül
az adatbázis-szolgáltatók által prezentált adatbázis-
bemutatókra (pl. EISZ, PROQUEST/CSA stb.),
könyvtári szolgáltatások ismertetésére oktatók ré-
szére („kérésre házhoz megyünk” = az adott okta-
tóhoz, az adott tanszékre), rövid tájékoztatókra az
OPAC használatáról (folyamatos). Ezt a célt szol-
gálják a rendelkezésre álló nyomtatott és elektroni-
kus4 használói segédletek: tájékoztatók, használati
útmutatók, körlevelek stb. – könyvtárunkról, szol-
gáltatásainkról, a könyvtárból elérhetõ adatbázisok
használatáról.

* A 2007 októberében, az Apáczai napokon elhangzott

elõadás írott változata.
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A Szakirodalmi ismeretek c. tantárgy célkitû-
zése: megismertetni a hallgatókat a könyvtári
információszerzés módszereivel és eszközeivel
három szinten:

– készség szintjén: el tudjanak igazodni a szak-
könyvtárban, és kezelni tudják a számítógépes
információforrásokat; meg tudják szerezni a szak-
mai információkat és azokat kritikusan és kom-
petensen értékeljék, illetve felhasználják;

– ismeret szintjén: tájékozottak legyenek az
információkezelést, -feldolgozást segítõ eszkö-
zökkel kapcsolatban; hatékonyan vegyenek részt
az információt alkalmazó és a további informá-
ciót létrehozó csoportokban;

– jártasság szintjén: tisztában legyenek az in-
formációközlés szabályaival; etikusan álljanak
hozzá az információ és az információs technoló-
giák felhasználásához.

Az oktatás módszere: heti két óra elõadás
(prezentációkkal kísérve) és heti két óra gyakorlat
(a könyvtár számítógépeinél tájékoztatási segédle-
tekkel), illetve konzultáció (egyénre szabottan).

A számonkérés módja: évközi házi dolgozat,
a félév végére a házi dolgozatból záródolgozat,
illetõleg a nagy dolgozat témakörébõl maximum
tizenöt perces prezentáció készítése.

Az évközi házi dolgozatban a hallgatónak
rövid áttekintést kell adnia egy, a hallgatót ér-
deklõ, de a saját szakterületéhez kapcsolódó té-
makör irodalmából. Terjedelme legfeljebb öt
oldal lehet. A feladat leadása kötelezõ, elmara-
dása esetén megtagadjuk a félév aláírását. Ez
szolgálja a korábban említett hiányosságok fel-
tárását, ill. megvilágítja azokat a pontokat, ame-
lyekkel az oktatás keretében súlyozottan kell
foglalkozni.

A tantárgy központi része a hallgató saját
szakterületérõl választott témához kapcsolódó iro-
dalom feltérképezése, az irodalomban való tájé-
kozódás. Szakjához köthetõ tetszõleges témakör-
ben a hallgató témakutatást végez az általa elér-
hetõ könyvtár/ak/ban és adatbázis/ok/ban. A
kutatás eredményérõl a hallgatónak részletes,
maximum húsz oldalas írásbeli beszámolót kell
készítenie.

A beszámoló tartalmazza: a témakör megne-
vezését; a téma rövid, szakmai feldolgozását; a
kutatás módszerét (hol, milyen módon keresett);
a fellelt irodalom minõsítését (rövid beszámo-
lók, kivonatok az egyes hivatkozott cikkekrõl,
könyvfejezetrõl, könyvrõl – kiegészítve a hall-

gató véleményével) – a hivatkozott irodalom
legalább felének nyomtatott formátumúnak
(könyv, folyóirat, konferenciakiadvány stb.) kell
lennie.

Az értékelés szempontjai (mindegyik szem-
pont szerint értékeljük az egytõl ötig terjedõ
skálán): helyesírás; tipográfia (a szövegelemek
elhelyezése mennyire egységes); tartalom
(mennyire fedi le a szöveg a témát, csak egy
szûk részterületet vizsgál-e, kitekint-e tágabb
témába); fogalmazás (mennyire gördülékeny a
szöveg fogalmazása, jól vagy nehezen olvas-
ható-e a szöveg); az irodalomjegyzék bõsége
(nem abszolút értékben, a témakörhöz viszo-
nyítva); az irodalomjegyzék formája (a tanul-
taknak megfelelõ-e); irodalmi hivatkozások a
szövegben (tett-e hivatkozást a szövegben és
az megfelelõ-e); irodalmazás folyamata (leír-
ta-e a folyamatot – ha ez hiányzik, a feladat
nem elfogadható); a dolgozat összhatása.

A hallgatóknak nemcsak egyszerûen meg
kell ismerkedniük a dokumentumokkal, infor-
mációhordozókkal, azok információértékével,
de fontos, hogy megismerjék a dokumentum-
elemzés szempontjait. Arra is törekszünk, hogy
az elméleti ismeretek megszerzése mellett le-
hetõséget adjunk gyakorlati feladatok megol-
dására. Fontosnak tartjuk az ismeretek elsajá-
títása mellett a megfelelõ módszerek megis-
mertetését is, amelyek segítségével a hallga-
tók intenzíven tudják használni a könyvtárat,
annak dokumentumait, szolgáltatásait. Ezáltal
pedig elsajátítják az ismeretszerzés folyamatát
és technikáját, amely ezután életük, az élet-
hosszig tartó tanulás részévé válik.

Célunk a hallgatók motiválása problémaköz-
pontú oktatással – a bemutatott eszközöket,
adatbázisokat, valamint a példaként bemuta-
tott kereséseket lehetõség szerint az adott ka-
ron/szakon tanult tudományok körébõl válo-
gatjuk.

Fontos, hogy a hallgatók az órán bemuta-
tott konkrét példák alapján ne a konkrét pa-
rancsokat, hanem a keresési módszereket, el-
járásokat tanulják meg. Tudatosuljon bennük,
hogy az elektronikus információforrás sok eset-
ben csak kiegészíti a nyomtatott információkat.

A tantárgy tematikájában mindig igazodik a
különbözõ karok, különbözõ szakok, illetve szak-
területek igényeihez, de a tematikáknak van egy
közös vonulata.
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1. hét: Bemutatkozás; Követelmények; Az iro-
dalmazás módszere és technikája; Beadandó dol-
gozat követelményei
2. hét: Általános könyvtári ismeretek; Könyvtár
mint a szakinformációk forrása; Információkere-
sõ nyelvek, adatbázisok
3. hét: Nyugat-magyarországi Egyetem Közpon-
ti Könyvtárának rendszere; Mûemléki gyûjte-
mény bemutatása
4-5. hét: Keresési technikák a könyvtárban
6. hét: Tudományos információ, szakirodalom,
tudománymetria
7. hét: Hazai és külföldi elektronikus folyóirat-
ok, e-könyvek, e-könyvtárak
8-9. hét: Erdészeti/faipari szakinformációk a
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárában elérhetõ elektronikus információ-
forrásokban
10. hét: Elõadás egy kiválasztott témában (pl.
kiadói tevékenységrõl) – hallgatók javaslata
alapján
11-12. hét: Önálló munka konzultációs lehetõ-
séggel
13. hét: Zárthelyi dolgozat
14. hét: Záródolgozat értékelése; Prezentációk
bemutatása

A tematikába beépítjük a legújabb könyvtári
fejlesztéseket, úgymint

• a 2007. május 18-án a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Központi Könyvtárában átadott
PATLIB-központ5, valamint

• a 2007. szeptember 27-én átadott Jogi In-
formációs Terminál6 által nyújtott lehetõségeket.

Tapasztalataink: A hiányos könyvtárhaszná-
lati ismeretek mellett a hallgatóknak gondot okoz
egy-egy dolgozat felépítése mind formailag, mind
tartalmilag. Egyre nagyobb igény mutatkozik a
kutatásmódszertan magasabb szintû megismeré-
sére. Mivel kisebb létszámú csoportoknak tar-
tunk órákat, a hallgatókkal szinte személyre sza-
bottan tudunk foglalkozni.

Kérdések és válaszok

Melyik évfolyamra helyezzük a hangsúlyt? Az
elsõ évfolyamos hallgatók talán még nem érzik
ennek a tantárgynak a fontosságát (természete-
sen ez nem zárja ki, hogy az ún. Balekhét kere-
tein belül ne tartsunk egy rövid tájékoztatót a
könyvtárról és annak használatáról). Eredménye-
sebbnek látszik, ha felsõbb évesek veszik fel a
tantárgyat.

Ki végezze az oktatást? Könyvtáros? Oktató?
Legideálisabbnak a szakoktatókkal közösen tar-
tott órák tûnnek – a gyakorlati kutatásmódszertani
részben az oktató lehet a tapasztaltabb, az adat-
bázisok és az elméleti kutatásmódszertan hasz-
nálatában/alkalmazásában viszont a könyvtáro-
sok a járatosabbak.

További tervek: A Szakirodalmi ismeretek
címû tantárgy minél szélesebb körben történõ
oktatása (pl. doktorandusz hallgatók számára a
PhD-képzés keretében; meghatározott idõtartam-
ban könyvtárlátogatási órák szervezése, illetõleg
adatbázis-használati órák tartása az érdeklõdõk
számára stb.). Továbbá célunk a tantárgy isme-
retanyagát összefoglaló, a könyvtár szolgáltatá-
sait ismertetõ jegyzet/tankönyv elkészítése nyom-
tatott és elektronikus formában.

Mivel azonban az információforrások és az
információs szolgáltatások nagy része számí-
tógépes hálózaton található, a diákoknak fo-
kozottan erre van igényük, és a szaktárgyak
oktatói is egyre inkább a számítógép-hálózat-
ra helyezik át kurzusaikat, így a (nem is olyan)
távoli jövõ az on-line használóképzés irányá-
ba halad. A szaktárgyak oktatói ugyanakkor
abban érdekeltek, hogy a könyvtárosokkal
együttmûködve tanítsák meg a hallgatókat az
eredményes irodalomkutatás technikáira, és az
információ értékelését helyezzék a kurzusok
középpontjába.

A minél eredményesebb használóképzés cél-
jából szükséges és érdemes megismernünk a
más felsõoktatási intézményekben folyó
használóképzések gyakorlatát, oktatási módsze-
rét és figyelemmel kell kísérnünk a középis-
kolák informatikaoktatásában végbement vál-
tozásokat is.

Tompa Mónika
Jegyzetek

1 Eszenyiné Borbély Mária: A felhasználókép-
zés helyzete a magyarországi állami felsõoktatá-
si intézményekben = http://www.oszk.hu/
kiadvany/kf/1998/3_4/rezume_eszenyine_h.html
(2007. nov. 14.)
2 Hiller István: Szakirodalmi forrásismeretek.
Sopron, EFE, 1987. 3. p.
3 Szakirodalmi ismeretek és információkere-
sés és szaknyelv-használat tantárgyi követel-
ményei =   http://larix.emk.nyme.hu/E42-107/
(2007. nov. 14.)
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4 Kiss Danuta: Szakmai CD-ROM és on-line
adatbázisok: http://larix.emk.nyme.hu/E42-107/
dox/szakmai_2007.02.pdf (2007. november 14.)
5 A Magyar Szabadalmi Hivatal által az iparjog-
védelmi információk terjesztésére, hasznosításá-
ra alakult szabadalmi könyvtár – Patent Library.
6 Az érintõképernyõs terminál a Magyar Hivata-
los Közlönykiadó termékének, a Magyar Hiva-
talos Jogszabálytárnak az információs pultra
készített változatát tartalmazza. Megtalálható rajta
a hatályos jogszabályok teljes és naprakész szö-
vegállománya, amelynek aktualizálását a Közlöny-
kiadó rendszeres (napi) távfelügyelettel biztosítja.

Helyismereti szakmai nap
Miskolcon

A helyismereti tevékenység sokunk szívügye itt
az észak-keleti régióban is. Én magam múzeumi
könyvtárosként is gyakran találkozom e terület
szépségeivel és buktatóival. A napi munka során
gyakran kérdések, ötletek, gondolatok merülnek
fel bennünk, melyeket idõnként jó megbeszélni
a kollégákkal. Erre nyílt lehetõség Miskolcon, a
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban 2007.
november 26-án.

A helyismereti irodalom gyûjtése a megyei
könyvtár egyik fontos feladata. A könyvtár meg-
alakulásától kezdve kiemelten kezelte a helyi
irodalmat, így az eltelt évtizedek alatt az össze-
gyûlt dokumentumokból összeállt az intézmény
egyik jelentõs különgyûjteménye. E szakmai
napon négy elõadást hallhattunk, melyek e terü-
let kérdéseit boncolgatták, bemutatva a konkrét
eredményeket, ugyanakkor továbbgondolkodás-
ra is ösztönözvén a jelenlévõket.

Elsõként a könyvtár igazgatónõje, Venyigéné
Makrányi Margit foglalta össze az intézmény
kiadványpolitikáját. Röviden jellemezte az elmúlt
öt évtized kiadványtermését, majd részletesen be-
szélt a Borsodi Kalászolás címû új kiadványsoro-
zatukról. A sorozat célja, mint azt elnevezése is
sugallja: szemezgetés, tallózás, válogatás. Váloga-
tás a helyi szellemi értékekbõl, a helyi alkotók mun-
káiból. A sorozat eddig megjelent négy kötete sok-
színû mind tartalmilag, mind formailag. Bár a szer-
kesztõk törekedtek az egységes arculat kialakításá-
ra, pont a sokszínûség miatt erre nem volt igazán
lehetõségük. A köteteket a sorozati cím, a közös
kiadói elgondolás és a helyismereti téma köti össze.

Az eddig megjelent mûvek a következõk: 1. Halá-
szi Aladár: Magvak a porban (2005) 2. Gulyás
Lászlóné – Sziklavári Károly: Operajátszás Mis-
kolcon, 1954–2004. Az operatársulattól az opera-
fesztiválig (2006) 3. „Hûséggel szeretnõk ezt az
örökséget hordozni”: az 1956-os forradalom ese-
ményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szöveg-
gyûjtemény a középiskolák számára (2007) 4. Bán-
falvi Lászlóné: Az ózdi könyvtárkultúra története
(2007).

A szakmai nap egyetlen vendég elõadója Takáts
Béla, a szolnoki megyei könyvtár szakmai igazga-
tóhelyettese volt. Elõadása a Corvina integrált
könyvtári rendszer tar-
talmi feltárásának lehe-
tõségeit járta körbe
(Szembenézés és útkere-
sés alcímmel). A tartal-
mi feltárás kulcskérdései
a tárgyszavak. A helyis-
mereti gyûjtemények
speciális tárgyszavakat
igényelnek, melyeket
függetleníteni kell az ál-
talános tárgyszavaktól. A
tárgyszavak kihatnak az
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