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BARCZA ZSUZSANNA 

Egyetemisták az internet galaxisban  

A Pécsi Tudományegyetem négy karán a 2006-2010-es tanévekben felmérést végez-

tek a hallgatók információszerzési szokásairól: a hétköznapi és a szakirodalmi in-

formációszerzésről. Az egyenként 37 kérdést tartalmazó kérdőíveket összesen 667 

hallgató töltötte ki. Ez az összlétszám kb. 27%-a. 

Az OTDK dolgozatom a négy különálló, de sztenderd kérdőívekkel dolgozó 

felmérés eredményeinek komparatív vizsgálata. A cél egyrészt egy értékelhető hely-

zetkép kialakítása volt az egyetemi hallgatók információs műveltségéről, másrészt 

javaslattétel a lemaradások mielőbbi megszüntetésére. A lemaradás sajnos igazoló-

dott: a hétköznapi információszerzésben a hallgatók 2/3-a jártas, 1/3-a tájékozatlan. 

Ami ennél fontosabb — az élethosszig tartó tanulás, a szakmai előmenetel és fejlő-

dés miatt — az az, hogy a szakirodalmi információszerzés, a szakirodalmi adatbázis 

keresés és a könyvtárhasználat tekintetében a hallgatók 2/3-a tájékozatlan, a tájéko-

zottabb hallgatók is nagyon eltérő mértékben használják a tudományos információ-

szerzésben kitüntetett szerepkörű szakirodalmi adatbázisokat. Igazolódott a Google 

mindenhatósága is. A lemaradás oka többkomponensű: a korlátozott anyagi lehető-

ségeken túl a hiányos — eszközhasználat-központú — középiskolai felkészítés, az 

egyetemeken a kötelező könyvtárhasználati és információs műveltséggel foglalkozó 

kurzusok hiánya — a kurzusok választhatósága nem eléggé motiváló. A törvényi 

háttér még nem elég átfogó, az intézményi feladatok még nincsenek meghatározva. 

Sok szempontból hozzánk hasonló helyzetben volt Németország: a 2000. évi 

PISA felmérésben a német diákok három átlag alatti eredményt produkáltak. Ez 

gyors cselekvésre késztette a német szövetségi és tartományi kormányokat, az egye-

temeket, a könyvtárakat: megszervezték a diákok és a felnőttek információs művel t-

ségének átfogó fejlesztését. A 2009-es PISA felmérésen a német diákok egy témában 

átlagos, kettőben pedig már átlag feletti eredményt értek el!  

Ezek miatt gondoltam úgy, hogy érdemes lenne a működő német módszert ta-

nulmányozni és felhasználni a magyar rendszer felépítésében. Tudatos munkával, az 

információs műveltség szakértőinek útmutatása szerint át kellene lendíteni a magyar 

diákságot a holtponton — meg kellene győzni őket Google-n túli világ fontosságáról 

és elérhetőségéről! 

A továbbiakban részleteket ismertetek a XXI. OTDK-n bemutatott pályamun-

kámból. 

Az egyetemisták információszerzési szokásairól 

A felsőoktatásban tanulók információs kompetenciáinak mérésére a Pécsi Tu-

dományegyetem négy karán végeztek a korábbi években empirikus kutatásokat. Az 

Állam-és Jogtudományi Karon (ÁJK) Simon Eszter (2009/2010-es tanév tavaszi 
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szemeszterében)
1
, az Egészségtudományi Karon (ETK) Szidun Lászlóné 

(2008/2009-es tanévben)
2
, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon 

(FEEK) Egervári Dóra (2006/2007-es tanév tavaszi és a 2007/2008-as tanév őszi 

szemeszterében)
3
 és a Közgazdaságtudományi Karon (KTK) Csörge Ágnes (2008-as 

tanévben)
4
. Ezen felmérésekből a hallgatók információszerzési szokásaira derült 

fény. Dolgozatom egyik fő feladatának tartom a felmérések összesítését és kompara-

tív vizsgálatát, mivel a felmérések eredményei alapján kibontakozó helyzetre ala-

pozva szándékozom majd a hazai részletező feladatokat meghatározni. 

A kutatást összesen 667 darab kérdőív kitöltésével végezték a 2006 -2010-es tan-

években. A négy dolgozat egyenként 37 kérdésére adott válaszok érdekes eredményt 

hoztak. Egy-egy dolgozat egy-egy egyetemi kar információszerzési szokását térké-

pezte fel. Alaposan kikérdezték a hallgatók mintegy 25-30%-át, akik lelkiismerete-

sen válaszoltak a hétköznapi információszerzéstől egészen a szakirodalmat, adatbá-

zisokat, könyvtárhasználatot érintő kérdésekig. Az utóbbi a területeket boncolgató 

kérdésekre a hallgatók 2/3-a nem válaszolt/nem ismert ilyet/nem volt értékelhető a 

válasza, és csak 1/3-a mutatott jártasságot ezekben a kulcskérdésekben. 

Ezt egy-egy kar belügyének tekinthetnénk, de a négy kar négy felmérésének ösz-

szehasonlítása egyforma és általánosítható, ugyanakkor megdöbbentő hiányosságok-

ra derít fényt: az egyetemisták ugyan profi módon kezelik a számítógépet, de az 

információs műveltségük nagyon hiányos. 

A hétköznapi információszerzési szokások felmérése  

A hétköznapi információszerzési szokásokat tekintve azt láthatjuk, hogy az elsődle-

ges információforrás a hétköznapokban az internet és a televízió. A legjellemzőbb a 

hallgatókra az internethasználat, második helyen a televízió áll, harmadikon a rádió, 

majd ezeket követi a könyvtár folyóirat és az egyéb forrásból származó információ. 

A felmérés jól mutatja azt, hogy milyen nagymértékben válik egyre inkább csupán 

kétcsatornássá a köznapi információszerzés: mindent az internet és a televízió hatá-

roz meg. 

Szakirodalmi információszerzési szokások komparatív vizsgálata  

A következőkben a szakirodalmi információszerzési szokásokat vizsgálom, azon 

belül is különösen az általános szakirodalmi tájékozódást, az adatbázis - és a könyv-

tárhasználatot. A vizsgálat nem csupán a használat tartalmára, hanem a tartalmat 

közvetítő eszközökre, csatornákra is kiterjed. Elsőként az eszközhasználatot, vagyis 

a hallgatók internet-használati szokásait veszem górcső alá. 

                                                           
1 Simon Eszter (2011) Egyetemi hallgatók szakirodalom használati és információszerzési 

szokásai (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar) [diplomamunka]. Pécsi 

Tudományegyetem, Pécs 
2 Szidun Lászlóné (2009) A PTE EÜ Főiskolai Kar hallgatóinak szakirodalom-használati és 

információszerzési szokásai [szakdolgozat]. Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
3 Egervári Dóra (2008) Információs kompetenciáink – avagy hogyan szerzik, értékelik és 

használják az információkat az egyetemisták? [OTDK dolgozat]. Pécsi Tudományegyetem, 

Pécs 
4 Csörge Ágnes (2009) Az egyetemi hallgatók online és hagyományos szakirodalom-, könyv-

tárhasználati és információszerzési szokásai (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság -

tudományi Kar) [szakdolgozat]. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 
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A hallgatók minden karon először és leggyakrabban az internetet használják, 

majd a könyveket. Ugyanakkor az is látható, hogy az internet dominanciája közel 

sem olyan mértékű, mint amilyet gondolnánk, szinte kiegyenlítő a két csatorna 

igénybevétele. Ez alól a KTK-s hallgatók kivételek, ott ez a differencia jelentős az 

internet javára. Ennek oka visszavezethető a diszciplináris szakirodalom sajátossága-

ira. Egyedül a KTK-soknál jelenik meg a televízió és a rádió is mint tudományos 

információforrás. Ennek oka valószínűleg az, hogy a közgazdaságtudományi, gazda-

sági, piaci, pénzügyi témában sok információ ezeknek a forrásoknak a segítségével 

is elérhető. A hallgatóknak ezekben az információkban különösen naprakésznek kell 

lenniük, ezért figyelik ezeket a forrásokat akkor is, ha szakirodalmi információra 

van szükségük. A négy adatot összevetve a hallgatók 62,3%-a az internetet, 57%-a a 

könyvet használ, ha szakirodalmi információra van szükségük.  

Arra is kíváncsiak voltak a felmérést végzők, hogy ha a hallgatók egy konkrét 

társadalomtudományi kérdés, probléma szakirodalmára keresnek választ, akkor mely 

forrásokat használják. 

Az ÁJK-s és a KTK hallgatók körében első helyen szerepel az internet, utána 

következnek a papír alapú források. A FEEK-eseknél viszont első helyen a szak-

könyvek és az internet egymás mellett szerepelnek. E különbség oka valószínűleg 

arra vezethető vissza, hogy a jog és közgazdaságtan információi szinte naponta fris-

sülnek, ezért az internetről tudják a hallgatók beszerezni a szükséges, friss informá-

cióikat, hiszen mire megjelenik nyomtatásban, addigra el is avulhat az adott info r-

máció, az andragógiai témáknál ez kevésbé jellemző. 

Ha a hallgatók a források gyorsaságát is figyelembe veszik, a sorrend így alakul: 

mind a négy kar hallgatói számára az internet a leggyorsabb, a könyvtár pedig a 

második leggyorsabb információforrás akkor is, ha a tanulmányaikhoz keresnek 

információt. Az ÁJK-sok több forrást jelöltek meg, mint a többi kar hallgatói, náluk 

megjelenik a könyv, mint gyors információforrás, ami a jogtudományi szakirodalmi, 

szakmai információk sajátosságaira vezethető vissza. 

Az információforrásokat költséghatékonyság szempontjából is vizsgálták. Az 

adatokat összesítve az látható, hogy minden karon az internetet és a könyvtárat te-

kintik a legolcsóbb információforrásnak a hallgatók.  Az ETK-n az internetet tartják 

a legolcsóbb információforrásnak. A FEEK-en a legnagyobb a könyvtárhasználat 

aránya, a könyvtáros hallgatók miatt. Az internet ilyen mértékű preferáltsága a való-

ságban nem indokolt, hiszen közismert, hogy az internethez való hozzáférés egyálta-

lán nem olcsó, havonta több ezer forintra rúg. Ám a vizsgálati célcsoport e setében a 

hallgatói státuszukhoz kapcsolódóan, az egyetemi intézményhálózat teljes területéről 

ingyenesen vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Számukra tehát nem pontosan érzé-

kelhető a szolgáltatás piaci ára. 

A felmérést végzők azt is vizsgálták, hogy a hallgatók honnan indulnak el, ami-

kor a tanulmányaikhoz kapcsolódó információt keresnek.  

A hallgatók legelőször az internethez fordulnak, ha információra van szükségük, 

ezen belül is az általános kereső oldalakat veszik igénybe leginkább, majd a külön-

böző tematikus honlapokon folytatják a keresést. Összesítve a hallgatók 82,8% -a az 

általános keresőportálokon, 5,2%-a a tematikus honlapokon, 2,7%-az adatbázisok-

ban kezdi a keresést. Az adatbázis használat egyedül a KTK-s hallgatóknál jelenik 

meg. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a hallgatók a vizsgáltak közül ezen a ka-

ron használnak legnagyobb arányban adatbázisokat. 
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88%-kal a Google a legnépszerűbb általános keresőoldal, messze megelőzi a ha-

sonlókat, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a hasonló tartalmú nemzetközi 

felmérések is ugyanezekről az eredményekről számolnak be. Ezt követi az Origo, 

majd az Index. A FEEK-es hallgatók az Egyetemi Könyvtár honlapján is indítanak 

kereséseket. 

Mivel az interneten történő keresés során nagyon sok találatot is kaphatunk, 

ezért fontos, hogy a hallgatók ismerjék a keresési trükköket, a szűkítési lehetősége-

ket, korlátokat és az operátorokat, hogy minél relevánsabb információkhoz jussanak.  

A hallgatók nagy része, összesítve 58,2%-a sajnos egyáltalán nem alkalmazza a 

rendelkezésére álló szűkítési lehetőséget. Azért lenne fontos ezek használata, mert 

ezen eszközök segítségével kiszűrhetőek a releváns információk, valamint szűkíthe-

tő a találati halmaz, amelyből már könnyebb válogatni.  

Fontos megvizsgálni azt is, hogy megelégszenek-e az első oldal találataival a 

hallgatók. A hallgatók 62,7%-a szerencsére nem elégszik meg az általános keresőo l-

dalak által kiadott első oldal találataival. Tovább lapoznak, új keresést indítanak, 

vagy a könyvtárban keresnek tovább. De sajnos még mindig viszonylag magas, átla-

gosan 37,3% azok aránya, akik megelégszenek az első oldal találataival.  

Nagyon fontos a találati halmaz elemzése: mi alapján döntik el, hogy melyik o l-

dalra kattintanak, mi alapján válogatnak a hallgatók, ezért a kutatások erre a kérdé s-

körre is kitértek. A hallgatók átlagos 2/3-a, 66%-a elemzi a találati halmazt. Legtöb-

ben cím alapján döntenek, vagy beleolvasnak a dokumentum tartalmába. Sajnos még 

mindig 34%-nyian vannak, akik nem elemzik a találati halmazt. Ez a 34% valószínű-

leg nagyjából megegyezik azzal a 37%-al, akik az előző kérdésben megelégedtek az 

első oldal találataival. 

A találati halmaz teljességét és pontosságát is célszerű vizsgálni.  A hallgatók 

62,1%-a elemzi a találati halmazt teljesség és pontosság szempontjából. Ez azért 

fontos, mert így a hallgatók ki tudják szűrni a releváns információkat. Átlagosan 

37,2%-nyian nem elemzik a találati halmazt teljesség és pontosság szempontjából. 

Ezen hallgatók valószínűleg megegyeznek az előző két kérdésben azzal a 37,2% -al, 

illetve 34%-al, akik megelégedtek az első oldal találataival, és nem elemzik a találati 

halmazt semmilyen szempont szerint. 

Ezek után a hagyományos és elektronikus dokumentumok arányát vizsgálták.  Az 

adatokból az látszik, hogy a hallgatók nagyobb arányban használnak hagyományos, 

mint elektronikus információforrásokat. Ez azt bizonyítja, hogy a hagyományos 

dokumentumoknak fontos szerepe van a szakirodalmi információszerzésben. Ösz-

szességében megállapítható, hogy a hallgatók még nem bíznak annyira az elektron i-

kus források hatékonyságában, hogy azt használják nagyobb arányban, ha a tanu l-

mányaikhoz szükséges információt keresnek. 

A szakirodalmi információszerzés során fontos az adott irodalom kora, mert akár 

az adott forrás elavult is lehet. Ez főleg igaz a természettudományok területén, ahol 

nagyon gyorsan avulnak el a források. Ezért fontos megvizsgálni az adott szakiroda-

lom korát. Szerencsére a hallgatók 92%-a figyel a felhasznált dokumentumok korá-

ra, és próbál minél frissebb információkat felhasználni.  

Rengeteg fontos információ jelenik meg a világon, ezért a hallgatók számára 

előnyt jelent, ha beszélnek valamilyen idegen nyelvet. Sajnos a hallgatók nagy része, 

átlagosan 46,4%-a csak magyarul tájékozódik, ami hátrányt jelenthet, mert nagyon 

sok fontos információ idegen nyelven jelenik meg. A másik két gyakrabban előfor-

duló nyelv az angol és a német. Kivételt képez ez alól az ETK és a KTK. Az egés-
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zségtudomány és a közgazdaságtudomány annyira nemzetközi diszciplína, hogy a 

publikációk nagy része idegen nyelven, zömében angolul  jelenik meg. A hallgatók 

39,1%-a magyarul és egy idegen nyelven, 13,4%-a magyarul és két idegen nyelven 

is tájékozódik. 

Azt is fontos megvizsgálni, ha csak az internet állna a hallgatók rendelkezésére, 

hol kezdenék a keresést. 

Összességében elmondható, hogy a hallgatók 70%-a az általános keresőoldala-

kon kezdi a keresést, majd azt követik a tematikus portálok 9,1%-al, a személyes 

ajánlások 6,3%-al, és más honlapok linkjei 3,9%-al. Az ÁJK-s hallgatók több forrást 

használnak, mint a többi kar hallgatói, valószínűleg ez az adat is a sajátos tudomány-

területre vezethető vissza. 

Végül nagyon fontos kérdés, hogy a hallgatók tesznek-e különbséget a weblapok 

között annak tekintetében, hogy hétköznapi, vagy szakirodalmi információkat kere s-

nek az interneten. A hallgatók átlagosan 66,2%-a figyel a weblapok témájára, ha 

információt keres, 33,7%-uk viszont nem fordít erre a tényezőre kellő figyelmet. Ez 

magas arány ahhoz képest, hogy mennyire fontos a weblapok közti különbségtétel az 

információk relevanciáját tekintve. A hétköznapi és szakirodalmi információkeresés 

két különböző kategóriát képvisel. A tanulmányokhoz szükséges információk eseté-

ben a legfontosabb, hogy a forrás hiteles, a dokumentum pedig releváns legyen.  

A szakirodalmi információszerzési szokásokat összesítve megállapítható, hogy a 

hallgatók, ha információra van szükségük általában az internethez fordulnak első-

ként, főleg az általános keresőportálokhoz. A legnépszerűbb általános keresőoldal a 

Google. A hallgatók nagy része azt hiszi, hogy az interneten minden  kérdésre rele-

váns és kielégítő információt kaphat. Ennek oka az lehet, hogy a középiskolában 

nem kapják meg a megfelelő felkészítést. Nem tudják helyesen használni az interne-

tes keresőket, és nincsenek felkészítve arra, hogy kritikával fogadják csak el az  ott 

talált információkat. A tanárok nagy része is a Google-t használja, ezért ezt adja 

tovább a diákoknak, sőt ennek használatát javasolják. Ez lehet a magyarázat arra, 

hogy nem ismernek más kiindulóhelyet, nem ismerik a szakportálokat, és nem isme-

rik a szűkítési lehetőségeket, melyekkel akár itt is kiszűrhetők a releváns informác i-

ók. A hallgatók gyorsan, kényelmesen és olcsón akarják megkapni minden kérdésük-

re a választ, ezért kezdenek keresést az interneten.  Az interneten nincs fenn minden, 

itt az információk töredéke található csak meg, arról nem is beszélve, hogy szinte 

ellenőrizetlenül bárki bármilyen igaznak látszó információt feltölthet. Jó jel, jó irány 

viszont, hogy a hallgatók egy része nem elégszik meg az általános keresőportál által 

kiadott első oldal találataival, így tovább lapoz, vagy új keresést indít.  Szerencsére a 

hallgatók egy része a találati halmazt is elemzi, annak érdekében, hogy releváns 

információkat kaphasson. A hallgatók közel fele még alaposabban elemzi a találati 

halmazt — teljesség és pontosság szemszögéből, valamint nagyobb részük figyel a 

weblapok témájára is. A hagyományos információforrások sem maradnak le ebben a 

versenyben. A hallgatók a hagyományos információforrásokban is bíznak, bíznak 

ezek hitelességében, ezért a hagyományos információforrásokban is tájékozódnak az 

elektronikus mellett. Ez szerencsés is, hiszen az információs műveltség fontos része 

marad a hagyományos információforrás. Az adott szakirodalom kora is fontos, igaz a 

társadalomtudomány nem olyan gyorsan frissülő, illetve avuló diszciplína, mint a 

természettudomány, de a szakirodalom korára itt is nagy figyelmet kell fordítani az 

esetleges elévült információk miatt. 
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A szakirodalmi információszerzésnél fontos, hogy a hallgató beszéljen idegen 

nyelven, mert sok, releváns információ idegen nyelven jelenik meg. Sajnos a hallga-

tók kevesebb, mint fele beszél bármilyen idegen nyelven, így csak magyarul tájéko-

zódik. Ezért lemaradhat fontos információkról a tudományterületén.  Ezzel nagy 

hátrányt szenvedhet akár a szakmai előmenetelében, akár a munkaerőpiacon. 

Az mindenképpen elgondolkodtató, hogy három kar diákjai közül a szakiroda l-

mat érintő információszerzéssel kapcsolatos kérdésekben a megkérdezettek 2/3 -a 

vagy nem válaszolt, vagy nem ismerős az adott témában. Egyedül  a KTK hallgatói 

produkáltak jobb eredményt, közülük csak 1/3-ad rész a tájékozatlan — a felmérések 

szerint. A KTK-s hallgatók jobb eredménye valószínűleg az egyetemen szervezett 

kutatásmódszertant oktató kurzusoknak köszönhető. 

Az adatbázis-használat vizsgálata 

Az egyes tudományterületekhez más és más szakirodalmi adatbázisok relevánsak, 

ezért a különböző karokon tanuló hallgatók adatbázis használatát külön vizsgálom.  

Az ÁJK-s hallgatók körében először a hallgatók számára fontos társadalomtu-

dományi adatbázisokat vizsgálták. A hallgatók ennél a kérdésnél szabadon beírha t-

tak bármit. Csupán három eredmény tűnik ki a többi közül. A hallgatók 48,2% -a 

nem válaszolt erre a kérdésre, 19,6%-uk szerint ilyen nem létezik, 7,1%-uk pedig a 

Wikipédiát írta be. Ezekből az látszik, hogy a diákok számára maga a fogalom sem 

ismert, és ugyanezt igazolják a későbbi válaszok is. A COMPLEX adatbázis 5,4% -

al, a 3%-al a Google szerepel, 1,8%-uk pedig nem tudta, hogy mik azok a társada-

lomtudományi adatbázisok. Szerepel még a válaszok közt néhány más, érdekes példa 

is 1,2%-al jelenik meg a listában például a Facebook, és a www.express.hu. 0,6%-al 

szerepel például az Origo, a www.valasztas.hu, és a www.litera.hu. Az utóbbiak 

pedig közismerten nem társadalomtudományi adatbázisok. 

Ebből jól látszik, hogy a hallgatók nagyon nagy része nem ismer társadalomtu-

dományi adatbázist, ahonnan a tanulmányaihoz szükséges, hiteles információit nyer-

hetné, sőt talán nem állunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk a válaszok ismereté-

nek tükrében, hogy azt sem tudják, mi az a szakirodalmi adatbázis.  

A felmérés szerint azok a hallgatók, akik válaszoltak a kérdésre, és ismertek va-

lamilyen társadalomtudományi szakirodalmi adatbázist, vagyis a megkérdezettek 

csupán 31%-a az előbb felsorolt eszközök 23,21%-át naponta, 25%-át hetente, 

4,76%-át havonta többször, 3,57%-át havonta, 12,5%-át ritkábban használják. A 

válaszadók 30,95%-a nem válaszolt erre a kérdésre. 

Arra a kérdésre, hogy az imént említett eszközöket honnan használja a hallgatók 

48,8%-a nem válaszolt, 4,2%-uk nem tudja, 23,2%-uk otthonról, 14,9%-uk az inter-

netről, 4,2%-uk az egyetemről, 1,8%-uk a kollégiumból éri el ezeket az adatbáziso-

kat. Ez után egyenként rákérdeztek a különböző jogtudományhoz kapcsolódó ada t-

bázisokra, szolgáltatásokra, amelyek a következők: EBSCO, EISZ, SSCI, 

MATARKA, MEK, NAVA, WESTLAW, COMPLEX, Országgyűlési Könyvtár – 

Külföldi jogi adatbázis, Országgyűlési Könyvtár – Magyar jogi adatbázis, EUR-Lex. 

Az említett szakirodalmi adatbázisok többsége teljesen ismeretlen a hallgatók szá-

mára. A hallgatók a következő adatbázisokat ismerik: 69%-nyain ismerik a 

COMPLEX-et; 51%-uk az EUR-Lex-et; 23,8%-uk az Országgyűlési Könyvtár – 

Magyar Jogi Adatbázisát; 21,4%-uk az Országgyűlési Könyvtár – Külföldi Jogi 

Adatbázisát; 13,7%-uk a MEK-et; 9,5%-uk a MATARKA-t; 1,8%-uk a NAVA-t. Az 

EBSCO, az EISZ és az SSCI mindenki számára ismeretlen. 

http://www.express.hu/
http://www.valasztas.hu/
http://www.litera.hu/
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Ezen eredmények alapján azt látjuk, hogy a jogi kar hallgatói csak azokat a 

szakirodalmi adatbázisokat ismerik, és azokat is csak részlegesen, amelyek kifejeze t-

ten jogi témában gyűjtenek információt, a többi számukra ismeretlen.  

Az ETK-s hallgatóknak is először szabad választást biztosítottak az adatbázisok 

kiválasztására. A megkérdezettek 63,1%-a válaszolt az adatbázisokkal kapcsolatos 

kérdésekre. A hallgatók 21,8%-a ismeri és használja a PUBMED adatbázist, 9,1%-

uk a www.medinfo.hu-t, 6,1%-uk a MEDLINE adatbázist 5,1%-uk az EISZ-t, 3%-uk 

a www.etk.pte.hu-t, 2%-uk a www.dietetikalap.hu-t, az Informed-et, 1%-uk a 

www.eski.hu-t, az ETR-t, a Springerlink-et, Szochálót, Új diétát, és a Wikipédiát, 

45,9%-uk pedig egyéb típusú forrásokat jelölt meg.  

Sokan még mindig nem ismerik az egyetem könyvtári hálózatából elérhető 

elektronikus folyóirat adatbázist, amely letöltést is engedélyez. 

A nemzetközi és a nemzeti szakirodalmat feltáró, esetenként teljes szövegű hoz-

záférést is biztosító, az egészségtudományokkal foglalkozó szakadatbázisokat a 

válaszadók 12%-a használ. Feltételezhető, hogy a 45,9%-os „Egyéb” válasz azt je-

lenti, hogy nincsenek igazán tisztában az egészségtudományi szakirodalmi adatbá-

zisokkal. Ez az egész körülbelül 30%-a, (a 61,1%-nak a 45,9%-a), plussz a nem 

válaszolók 36,9%-a — vagyis a hallgatók 2/3-a nem ismeri a számára fontos szak-

irodalmi adatbázisokat. 

Ezek után a felsorolt adatbázisok, szolgáltatások ismeretéről kellett dönteniük, 

amelyek a következőek voltak: EBSCO, EISZ, PUBMED, SzocioWEB, SCIENCE 

DIRECT, SPRINGERLink, MOB, EMBASE. 

A PUBMED-et 90%-uk, az EBSCO-t és a SzocioWEB-et 20%-uk, az EISZ-t és 

a MOB-ot 30%, a SCIENCE DIRECT-et és a SPRINGERLink-et 15%, az EMBASE 

adatbázisát 10%-uk ismerte. A válaszadók többsége a PUBMED adatbázist ismeri. 

Ez az egyik legnépszerűbb külföldi web alapú adatbázis. Bárhonnan ingyenesen 

hozzáférhető, az oktatók is inkább ezt használják annak ellenére, hogy  az egyetem 

által rendelkezésre állnak olyan adatbázis-szolgáltatások, amelyek teljes szövegű, 

fulltext hozzáférést biztosítanak, például az EISZ, az EBSCO, a SpringerLink.  

A magyar adtabázisok közül a MOB-ot (Magyar Orvosi Bibliográfia) használják 

a hazai szakirodalom gyűjtésénél legtöbben. 

A felmérés szerint az elsőévesek egyáltalán nem ismernek egyetlenegy egés-

zségtudományi adatbázist sem a tanulmányuk kezdetén. 

A FEEK-es hallgatók 37%-a használ valamilyen társadalomtudományi adatbá-

zist. 63%-uk, vagyis 2/3-uk nem használ, vagy nem tud ilyet megnevezni. A hallga-

tóknak feltették azt a kérdést, hogy melyek az általuk ismert társadalomtudományi 

adatbázisok. A hallgatók 63%-a nem válaszolt, 13%-uk pedig például a következő-

ket adta meg,: www.google.hu, www.kurzor.hu, www.lib.pte.hu, www.wikipedia.hu, 

melyek nem társadalomtudományi adatbázisok, csak általános keresők, amelyek a 

keresés indulásakor jöhetnek csak szóba. 

A megkérdezettek 25%-a tudott megnevezni bármilyen internetes társadalomtu-

dományi adatbázist, illetve szolgáltatást. Közülük leggyakrabban a MATARKÁ-t, a 

SzocioWEB-et, az EISZ-t, a MEK-et és a PAD-ot említették. Megjelent még az 

EBSCO, a MANCI, az EPA, az NPA, az IKER és az ERIC, de ezeket az adatbáziso-

kat 1-1 ember említette meg. A következő kérdés az adatbázisok használatának gya-

koriságára vonatkozott, amire a hallgatók 23%-a nem válaszolt. Az előző kérdéssel 

összevetve, ahol 63%-uk nem válaszolt, elmondható, hogy a hallgatók 40%-a nem 

ismer internetes adatbázist, mégis használja azt. Magyarázat lehet, hogy úgy hasz-

http://www.medinfo.hu-t/
http://www.etk.pte.hu-t/
http://www.dietetikalap.hu-t/
http://www.eski.hu/
http://www.google.hu/
http://www.kurzor.hu/
http://www.lib.pte.hu/
http://www.wikipedia.hu/
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nálják az adatbázisokat, hogy nem figyelik azok nevét, vagy, hogy nem értik a szak-

irodalmi adatbázis fogalmát, csak beírtak valamit.  A használat gyakorisága a követ-

kezőképpen alakul: A hallgatók 19%-a naponta, 12%-a hetente, 14%-a havonta 

többször, 32%-a havonta vagy ritkábban használja az adatbázisokat. 

Ezek után felsorolták az adatbázisokat és szolgáltatásokat, amelyek a követke-

zők voltak: EBSCO, EISZ, PAD, SzocioWEB, SSCI, DDA, ERIC, MATARKA, 

MEK, NAVA. A kérdésre a hallgatók 95%-a válaszolt. A legismertebb szolgáltatá-

sok és adatbázisok az EISZ, a MATARKA és a MEK, amelyeket hallgatók 70%-a 

ismeri őket. Az ERIC, a SzocioWEB, az EBSCO és a PAD a hallgatók 50%-ának 

volt ismerős. A legismeretlenebbek az SSCI, a DDA és a NAVA lettek, ezeket a 

hallgatók 30%-a ismerte. 

A hallgatók között szakok szerint is van különbség: az andragógusok inkább a 

MATARKÁ-t és a SzocioWEB-et, az informatikus könyvtárosok a MEK-et és a 

MANCI-t részesítik előnyben. Ez azzal magyarázható, hogy ezek az adatbázisok 

tartalmaznak elsősorban olyan tanulmányokat és cikkeket melyek a saját tudomány-

területüket érintik. 

A KTK-s hallgatók 71%-a megemlített valamilyen, általa ismert közgazdaságtu-

dományi szakirodalmi adatbázist, illetve szolgáltatást Először megadták a szabad 

felsorolás lehetőségét. Itt szerepeltek például a következők: BSP, JSTOR, Business 

Source Premier, EBSCO, EISZ, MATARKA, SPRINGERLINK. A következő kérdés 

ezen adatbázisok használatára vonatkozott. A hallgatók 28%-a ritkábban használja 

őket. Naponta 10%-uk, hetente 21%-uk, havonta többször 23%-uk, csak havonta 

18%-uk. 

A honnan ismeri ezeket a kifejezéseket kérdésre adott válaszok többsége az in-

formációkeresést oktató kurzusokat jelölte meg.  

Ezután az adatbázis ismeretet az alap és az egyetemi képzésben részt vevő uto l-

só évfolyamosokra nézve is megvizsgálták, mivel ők mindegyik adatbázist jobban 

ismerik. Főleg az EBSCO, a Business Source Premier, a MATARKA és a Springer 

adatbázisait ismerik jobban. Arra a kérdésre, hogy honnan ismerik ezeket a kifejezé-

seket, az egyetemről, a kutatásmódszertant oktató kurzusokról választ adták a leg-

többen, páran az internetről, volt, aki a könyvtárból hallott róluk. 

A leginkább ismert adatbázisok közül a MATARKA, a Magyar folyóiratok tarta-

lomjegyzékeinek kereshető adatbázisa érhető el közvetlenül otthonról, a többi, IP 

címhez kötött, az egyetemről vagy a könyvtárból érhető csak el.  

Összegzésként elmondható, hogy a hallgatók nem ismerik kellőképpen a tudo-

mányterületükhöz kapcsolódó adatbázisokat, így az esélyük arra, hogy biztosan 

hiteles helyről, releváns információkat kaphassanak, nagyban lecsökken. Általáno s-

ságban a hallgatók kevesebb, mint fele említett valamilyen társadalomtudományi 

adatbázist. A legrosszabb helyzet az ÁJK-sok körében figyelhető meg. Ők csak a 

COMPLEX adatbázist említették, ezt is nagyon kevesen, 5,4%-nyain, emellett meg-

jelent a Wikipédia és a Facebook is, amelyek nem ilyen adatbázisok, esetenként 

pedig nem is adatbázisok. A legtöbben a KTK-n említettek meg valamilyen társada-

lomtudományi adatbázist, 71%-nyain, valószínűleg a kutatásmódszertant oktató 

kurzus miatt jobbak az eredmények A joghallgatók csak a jogi témában adatokat 

gyűjtő adatbázisokat ismerik, nyilván a speciális tudományterületük miatt.  
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A könyvtárhasználat komparatív vizsgálata 

Végül a hallgatók könyvtár igénybevételét vizsgálták a felmérések. Arra voltak k í-

váncsiak, hogy a hallgatók milyen arányban használják a könyvtárat, ha információ-

szerzésről van szó, hol kezdik az információkeresést a könyvtárban. 

A könyvtári segédeszközöket nem használók aránya nagyon magas. Ez remélhe-

tőleg nem azt jelenti, hogy nem is látogatják a könyvtárat, inkább csak azt, hogy  

tájékozatlanok a könyvtárhasználatban. 

A következőkben azt vizsgálták, ha a hallgatóknak csak a könyvtár állna rende l-

kezésre, honnan indulnának el a keresés során? 

Az adatokat összegezve elmondható, hogy a hallgatók legnagyobb részben az 

elektronikus katalógust, az információs pultban ülő könyvtárost és a könyvtárban 

fellelhető információforrásokat választják első lépésként, ha információra van szük-

ségük a könyvtárban. Egyre mellőzöttebbek lesznek a könyvtári eszközök, ennek 

ellenére még a hagyományos katalógusnak is van funkciója, létjogosultsága. A 

FEEK-es hallgatók körében a legmagasabb az OPAC használat. Ez a magas arány 

valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a kari könyvtári ellátás itt gyengébb, mint a 

többi karon. Az ETK-s hallgatók körében kimagasló értéket mutat az információs 

pult igénybevétele. A KTK-soknál is magas az információs pultnál való segítségké-

rés aránya, és a papír alapú katalógus használat, ami meglepő, mivel a PTE -KTK 

Könyvtárában nincsenek kihelyezve a katalóguscédulák. Ennek oka valószínűleg az, 

hogy sajnos az egyetemisták nem tudjak mi a különbség a hagyományos, papír alapú 

és a digitális OPAC elnevezésű katalógus között. 

Az információs kompetencia és a könyvtárhasználati ismeretek fejlesztésére irányuló 
törekvések 

A vizsgálatba bevont négy kari könyvtárban, az ÁJK-n, az ETK-n, a FEEK-en és a 

KTK-n a könyvtárosok bevonásával interjút készítettem. Tizenhét kérdést tettem fel 

arról, hogy a hallgatóknak van-e és amennyiben igen, úgy milyen lehetőségük az 

információs kompetenciáik és a könyvtárhasználati ismereteik fejlesztésére. A kö-

vetkezőkben az így nyert tapasztalataimat összegzem.  

Az ÁJK-n minden első éves hallgatónak kötelező részt venni könyvtárbemutató 

túrán. Ezen kívül megismertetik a hallgatókat a jogi adatbázisokkal — ez az egye-

temen működik, nem a könyvtárban, oktató tartja — a könyvtárban fellelhető fontos 

nyomtatot információforrásokkal, mert a hallgatóknak inkább ezekre van szüksé-

gük.
5
 Az ETK-n a hallgatóknak nincs lehetőség könyvtárhasználati kurzuson részt 

venni, de egy három tanórás kutatásmódszertani órát tartanak a könyvtárosok, ami 

kötelező minden hallgató számra. Itt megismertetik a hallgatókat az OPAC használa-

tával, a keresési stratégiával és taktikákkal, a természettudományi szakirodalmi 

adatbázisok használatával, továbbá a magyar és külföldi egészségügyi szakirodalmi 

adatbázisokkal. Itt a szakirodalmi adatbázisok bemutatására fektetnek nagyobb 

hangsúlyt.
6
 

                                                           
5 Adatközlő: Füzes Barnabás, osztályvezető, Pécs, Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgaz-

daságtudományi Szakkönyvtár. 
6 Adatközlő: Schiberna-Cser Henrietta, könyvtáros, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Egészség-

tudományi Kar Könyvtár. 

http://www.lib.pte.hu/munkatarsak/lista.php?css=munkatarsak-tkp&tid=92
http://www.lib.pte.hu/munkatarsak/lista.php?css=munkatarsak-tkp&tid=92
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A KTK-n is tartanak az első éves hallgatóknak egy fél órás könyvtárbemutató 

túrát az orientációs napon. Megismertetik a hallgatókat az OPAC-használattal, va-

lamint az adatbázisokban történő és a könyvtári keresési stratégiákkal. Akárcsak az 

ÁJK-n, itt is az egyetemen van módszertani kurzus a könyvtári információforrások-

ról, amit oktató tart, de ez a kurzus nem kötelező, csupán választható.
7
 

A FEEK-en csak az andragógia alapképzésben résztvevő hallgatóknak tartanak 

30 órás könyvtárhasználati kurzust, melynek mintegy kétharmadát teszi ki a gyako r-

latok aránya. Az alapképzésben résztvevő andragógia szakos hallgatók számá ra a 

tantárgy kötelező, az informatikus könyvtáros képzésben résztvevő hallgatók – 

szakmai érintettségük miatt – ez alól felmentést kapnak. Az elméleti órákat és a 

gyakorlati foglalkozásokat a Könyvtártudományi Intézet oktatója tartja. Megismerte-

tik a hallgatókat a szakterületükhöz kapcsolódó szakirodalmi adatbázisokkal, inter-

netes keresési metódusokkal, könyvtár és OPAC használattal.
8
 

Az első hat kérdésem az információs műveltség megszerzésének lehetőségére 

vonatkozott. Ezekre azonban nem kaptam választ, mert az információs műveltség 

fejlesztésével egyik kari könyvtárban sem foglalkoznak kimondottan. Minden kari 

könyvtárban megfelelőnek tartják a könyvtárhasználati kurzusokat, az ETK könyvtá-

rában az óraszámmal elégedetlenek. A könyvtárosok szerint a FEEK-en és az ETK-n 

is megkapják a hallgatók a lehetőséget az információs műveltségük fejlesztésére, de 

gyakran nem élnek az így megszerzett tudással, illetve annak alkalmazásával.  

Javaslattétel: Hogyan tovább? 

Magyarországon az információs műveltség fontosságára még csak nemrég ébredtek 

rá a témában érintett szakmai fórumok. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy 

ma még sem az oktatásügyben, sem a könyvtárakban nem fektetnek kellő hangsúlyt 

erre: nincs kialakult képzési rendszer és szintén hiányzik az információs műveltség 

fejlesztésére irányuló normatív szabályozás, és úgy tűnik, hogy a szemléletmóddal is 

problémák vannak. Éppen ezért feladatomnak tartom, hogy Németország példáján 

keresztül — ahol már rendelkezésre állnak a képzési minták és szabályozások, to-

vábbá az információs műveltség fejlesztésére irányuló szemléletmódban is lényege-

sen előbbre tartank — bemutassam, hogy itthon milyen változtatásokra lenne szük-

ség ahhoz, hogy Magyarország felzárkózhasson és fejlődhessen. Németországból 

nem áll rendelkezésemre a szakspecifikus szabályozásról szóló szakirodalom, ezért 

az általános szabályozások példáját veszem alapul a javaslattételemhez, mert Néme-

tország ezekkel a szabályozásokkal is komoly fejlődést ért el.  

A négy dolgozat összevetésének tanulsága, hogy az információs műveltség adta 

lehetőségeket a hallgatók 1/3-a használja rendszeresen, 2/3-a azonban nem használ-

ja! Ez az eredmény illetve eredménytelenség meglepetésként ért. Azt gondoltam, — 

és velem együtt sokan ezt gondolják — hogy az egyetemisták már nagyon ügyes 

felhasználói az internetnek, a technikai eszközöket pedig profi módon kezelik. Elő-

zetesen 2/3 — 1/3 arányúnak gondoltam a jól használók és nem használók arányát. 

A hétköznapi információszerzésre mindez igaz is, de a szakirodalmi információsze r-

                                                           
7 Adatközlő: Hamar Zsuzsanna, igazgató, Pécs, Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazd a-

ságtudományi Szakkönyvtár. 
8 Adatközlő: Mészárosné Szentirányi Zita, könyvtárvezető, Pécs, Pécsi Tudományegyetem 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. 
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zés, az adatbázis-kezelés, és a könyvtárhasználat területén megmutatkozó tájékoza t-

lanság megdöbbentő. A diploma előtt állók, a már végzettek honnan fognak tájéko-

zódni, ha az egyetemről úgy kerülnek ki, hogy nem ismerik a továbbfejlődésük lehe-

tőségeit? A feladat adott: messzebbre kell látni, a rendelkezésükre álló minden esz-

közt használni kell! 

Magyarország számára ez első és legfontosabb lépés a jogi szabályozás erősítése 

lenne. 2012. október 25.-én jelent meg a 2012. évi CLII. törvény a muzeális intéz-

ményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi 

CXL. törvény módosítása. Itt mindössze öt pontban egészítették ki a nyilvános 

könyvtárak alapfeladatait. 

A módosítás örvendetesen jó irányba mutat, de sajnos önmagában semmi konk-

rétumot nem jelent. Ez a törvényi szabályozás csupán a kereteket adhatta meg és 

ugyan kétségtelenül pozitív kezdeményezés lehet, ám ahhoz, hogy igazi változásokat 

érjünk el, csupán a lehetőséget teremti meg. Szakmai tartalommal a szakembereknek 

kell majd megtölteni azt, és e munka során mellőzhetetlen a különböző szférákban 

tevékenykedők együttműködése. Olyan kooperációra van szükség, amelyben minden 

intézménynek — könyvtáraknak, múzeumoknak, köz- és felsőoktatási intézmények-

nek — részletesen meghatározzák a feladatkörét, kitűzik az elérendő célt. Nem csak 

a nyilvános könyvtárak alapfeladatait kellene módosítani, hanem minden könyvtár 

alapfeladatát. Nagyon fontos lenne elsősorban az iskolai könyvtárak alapfeladataiba 

felvenni az információs műveltség fejlesztését, mert a diákokat már a kezdetektől 

fejleszteni kell, lehetőséget kell nekik adni, hogy alapot szerezhessenek a további 

fejlődéshez. 

Magyarországon is biztosítani kellene azt, hogy mind a diákoknak, mind az ok-

tatási rendszerből kikerülteknek lehetősége legyen az információs műveltséget fej-

lesztő kurzusokon részt venni. 

A közkönyvtárak szervezhetnének ilyen kurzusokat, amelyek a diákoknak köte-

lező lenne, a többi felhasználónak pedig fakultatív, de a lehetőséget biztosítani kell. 

Ezen foglalkozásokon érinteni kellene a könyvtárhasználatot, a digitális eszközök 

használatát, az internet kritikus szemléletű használatát, az információk etikus keze-

lését. A kurzusokhoz egy egységes útmutatórendszert is ki kellene adni például ko r-

osztályonként. A kiscsoportos indítás lenne a legmegfelelőbb, hogy mindenkinek 

felkészültségi szintjétől függően fejleszthessék kompetenciáit. Az egyetemi kari 

könyvtár feladata mindezen felül a tudományterületéhez kapcsolódó szakirodalmi 

adatbázisok megismertetése a felhasználókkal, hogy ne a Google legyen a legelfoga-

dottabb információforrás. 

A következő fontos lépés az iskolai oktatás átszervezése lehet. A mai közoktatá-

si rendszer nem alkalmas arra, hogy a diákok és hallgatók információs műveltségét 

fejlessze. Amíg a tanórákon és tanórákon kívül nem keltik fel a diákok érdeklődését, 

és nem vonják be őket aktívan a tanórák menetébe, az információs műveltségük sem 

fog fejlődni. Magyarországon ennek szükségességét még nem ismerték fel elegen.  

Az oktatás sarkalatos feladata, hogy tudatos felhasználókká neveljék legelőször az 

egyetemistákat — így főleg a végzős egyetemisták képzésével egy-két év alatt jelen-

tős számú hozzáértő szakember állna rendelkezésre. Második körben a középiskolá-

sokat, hogy megfelelő alapismeretekkel kerüljenek be az egyetemekre . Harmadik 

lépésben az általános iskolások alapozó oktatását kellene szorgalmazni. A felnőtt 

érdeklődők, az iskolai keretekből már kikerültek továbbképzésére is nagyon figyelni 

kellene. Az ő képzésüket is a könyvtár vagy az iskola keretein belül kellene meg-
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szervezni — ma már nem tudnak egymástól hagyományos módon tanulni — az idő-

sebb szakemberek nem szívesen adják át a tudásukat a kezdőknek — mert konku-

renciát jelentenek egymásnak a munkaerőpiacon.  Ezeket a képzéseket közel egy 

időben kellene indítani, hogy időt nyerjünk. Minden szereplőt motiválni kell! A 

diákságot azzal, hogy a munkaerőpiacon előnyt jelent, ha adott kurzusok elvégzésé-

ről és a megszerzett tudásukról bizonyítvánnyal rendelkeznek. A munkavállalókat 

anyagi előnyökkel, pozícióval, ha a megszerzett információs műveltségüket megosz-

tanák a korábban végzettekkel és a lemaradókkal. Az előrehaladókat pedig a biztos 

munkahely lehetőségével. 

Hazánk anyagi lehetőségei korlátozottak, de ami korlátlan lehet az a híres ma-

gyar kreativitás és lelkesedés! Legyen kormányzati és szakmai akarat, aprólékos, 

részleteket is érintő, minden lépést meghatározó, elősegítő törvények, rendeletek 

képében. A könyvtárosokat is ébreszteni szükséges. A kezük ügyében van minden 

tudás, nekik kell kidolgozni az elképzeléseket, biztosítani a lehetőségeket az élet-

hosszig tartó tanuláshoz. Ne csak a közkönyvtárak, hanem minden könyvtár érezze 

szívügyének az információs műveltség terjesztését! A média segítségét is igénybe 

kell venni! Rendszeresen megjelenő rovatokban kellene a lehetőségeket, eseménye-

ket reklámozni — a figyelmet felhívni, és nem csak utólag tudósítani.  A könyvkia-

dók adjanak ki útmutatókat, felhasználói kézikönyveket közérthető megfogalmazá s-

ban minden korosztályra gondolva! 

Az információs műveltség prominens szakemberei írjanak, szerkesszenek, te-

gyenek közzé olyan munkákat, amelyek segítségül szolgálnak a fejlődésben, hiszen 

ők a leghivatottabbak és a leghitelesebbek ez ügyben!  

Minden elhivatott tanárnak lehetőséget kell kapnia saját képzésére vagy tovább-

képzésére, hogy az általános iskolások és a középiskolások gyorsan hozzáértő taná-

roktól tanulhassanak! A diákokkal tudatosítani kell: az internet kevés, az internet 

nem elég! Amíg tanulnak nagyon jó mankó, gyors, könnyen elérhető információfo r-

rás, de elkényelmesít. Ha az interneten megtalálunk valamit az jó, ami pedig nincs 

rajta, az nem létezik. Hozzászokunk a gyors, könnyű megoldáshoz — egysíkú lesz a 

gondolkodásunk, a tudásunk. Amikor dolgozni fogunk sokunk elsődleges feladata az 

innováció lesz, de honnan jönnek az ötletek, ha mindannyian ugyanazokon az infor-

mációforrásokon nevelődtünk? Diplomával a kezünkben fel kellene fedeznünk a 

könyvtárakat, szakkönyvtárakat, levéltárakat, tudósok és művészek hagyatékait.  

Ha megszoktuk az internet bábeli zűrzavarát, ha tudunk szelektálni, keresni az 

jó. De tovább kell lépni. A szakirodalmi adatbázisok, a könyvtárak, szakkönyvtárak 

a titkok tudói, és nekünk a továbblépéshez, az innovációhoz ezeket a titkokat kutatni 

kell. Valahol ott rejtőzik a nagy ötlet, a nagy felismerés, csak meg kell találni! 
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