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SAKÁLOVÁ, Elena: Citatel’ a pouzívatel’ =  Kn.lnf. 
29.roő. 1997 .11.no. 442-448.p. Bibliogr. 8 tétel.

Az olvasó és a használó

Használó; Igény; Olvasó; Terminológia

Az olvasó hagyományos és a használó újabb keletű fogalmát sokan és sokféleképpen határozták meg. A hetvenes években divat volt, hogy a használó fogalmát az olvasó fogalma fölé helyezzék, holott itt két ekvivalens fogalomról van szó, mely tulajdonképpen szinonimaként is alkalmazható. Manapság sem a könyvtáros, sem a szaktájékoztató szakmának nem áll érdekében, hogy miatta vitákat kezdeményezzen.A referált szerző meghatározásában mind az olvasót, mind a használót olyan személynek kell venni, aki az olvasás-tájékozódás folyamatában személyes megismerésre „adta a fejét” . Ezt a foglalatosságot meghatározott lelki, biológiai és szociokulturális adottságok, továbbá különféle műveltségi paraméterek határozzák meg.

Az iménti definíciós kísérlet a két fogalomra egyformán jellemző összetevőket öleli fel. Ami különbség van köztük, az az olvasási-tájékozódási motivációk és szükségletek eltéréseivel írható le, és a különféle könyvtári-tájékoztatási szolgáltatások megválasztásának tényeivel fejezhető ki.A könyvtárak és tájékoztatási intézmények csak nagy nehézségek árán szerezhetnek valós képet ol- vasóik/használóik megelégedettségéről. Ehhez mindenekelőtt az olvasók/használók táborának minél alaposabb megismerésére kell vállalkozni, majd ezt az ismertségi szintet időről-időre aktualizálni. Az e célból indított elemzéseknek az életkori, műveltségi, szociális és egészségügyi vonatkozásokat kell felderíteniük.Napjainkban a médiumok, szabadidős intézmények, könyvkiadó és teijesztő vállalatok egyaránt „keresni akarnak” a lakosságon. Kínálatukkal azonban egyelőre és még hosszú ideig csupán a népesség egy része tud anyagi okokra visszavezethetően élni. A közintézményként működő könyvtárnak egyik feladata, hogy a szegénység miatt hátrányba került állampolgárok számára is lehetővé tegye a művelődés-tájékoztatás forrásainak elérését. Ez pedig azzal a kötelezettséggel jár, hogy a könyvtár megismerési kötelezettségét a potenciális olvasókra/használókra is kiterjessze, mert csak így haladhatják meg szolgáltatásai a „vaktában” realizált szegénységi ellátási szintet.
(Futala Tibor)
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BUDD, John M. -  CONNAWAY, Lynn Silipigni: Uni- 
versity faculty and networked information: results 
of a survey =  J.Am.Soc.Inform.Sci. 48.vol. 1997. 
9.no. 843-852.p.

Az egyetemi oktatók és a hálózatokon hozzáférhető 
információk: egy felmérés tanulságai

Egyetemi oktató; Felmérés; Számítógép-hálózat; 
Szolgáltatások használata

Keveset tudunk az egyetemi oktatók információhasználati szokásairól az elektronikus hálózat környezetében. Ennek kiderítése érdekében 1995 ó'szén kérdőíves felmérés készült nyolc amerikai egyetem hat-hat részlegének összes oktatója részvételével. A következő kérdések szerepeltek: a hálózathoz való hozzáférés, elektronikus folyóiratok használata, egyéb célú használat (pl. adatbázisok, online katalógusok használata), a hálózati információk hatása a szakmai együttműködésre. Általánosságban az mondható el, hogy az egyetemi személyzet meglehetősen konzervatív, mivel maga az intézmény is konzervatív a hálózati lehetőségek kihasználásának tekintetében. Ez a magyarázata, hogy az oktatók nem szeretnek elektronikus folyóiratokban publikálni -  úgy vélik, hogy ez nem segíti megfelelően a szakmai pályafutásukat. Másrészt viszont a hálózat jó hatással van a tudományos együttműködésre: kiszélesedni látszanak a földrajzi és a szakterületi határok. A válaszadók nemétől, beosztásától és tanszékétől függően a válaszok jelentős eltéréseket mutattak.
(Autoref.)

Lásd még 129,156,203-204
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WIEGAND, Wayne A.: Out of sight, out of mind: 
why don’t we have any school of library and rea- 
ding studies? =  J.Educ.Libr.Inf.Sci. 38.vol. 1997. 
4.no. 314-326-p. Bibliogr.

Amiről elfelejtkeztünk: miért nem létezik könyvtár- 
és olvasástudományi képzés?

Könyvtárosképző intézmény; Olvasás; Olvasásku
tatás; Tanterv, óraterv

A szerző helyteleníti, hogy a jelenlegi könyvtári-információtudományi gondolkozásmód az „információ” meghatározásából kizárja az olvasáskutatást, holott az olvasás -  akár a nyomtatott dokumentumok, akár a képernyő olvasása -az információszerzés fontos eszköze az amerikai társadalomban. A cikk szándéka az, hogy 1) felhívja a könyvtári-információs közösség figyelmét az olvasáskutatás fontosságára; 2) arra bátorítsa a könyvtártudományi oktatókat, hogy fontolják meg e kutatás jelentőségét a szakma jövője szempontjából; 3) provokatív kérdéseket tegyen fel az etnikai kisebbségek, a kor, a nem, a társadalmi osztályok tekintetében, amelyek jelenleg marginálisnak számítanak a szakmai kommunikációban; 4) javasoljon egy „árat” , amelyet a könyvtári-információs szakmának meg kell fizetnie, ha továbbra is figyelmen kívül hagyja az olvasáskutatás eredményeit.
(Autoref. alapján)

Lásd még 118.
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Használók képzése
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SCHEFFLER, Dorothee: „Land in Sicht!” Entdek- 
kungsreise durch „Bibliothekarien” -  Konzeption 
und Praxis in dér Stadtbücherei Marburg =  Buch 
Bibi. 49.Jg. 1997 .11.no. 802-807.p.

Rés. angol nyelven

„Föld a láthatáron!” Felfedező utazás „könyvtáror
szágban” -  a Marburgi Városi Könyvtár gyermek
foglalkozásai

Használók képzése -gyermekkönyvtárban; Ifjúság 
nevelése olvasásra; Városi könyvtár

„A könyvtár szórakozás!” -  ez a mottója a „Közkönyvtár és iskola -  az együttműködés új formái” című programnak, amely jelenleg hat német városban folyik a Bertelsmann Alapítvány támogatásával. Mit teszünk azért, hogy e mottó valósággá váljon? A marburgi munka csak egy módját jelenti e kérdés megválaszolásának. Az elméleti fejlesztés során egy olyan modellt dolgoztak ki, amely különféle előfeltételekre épül, s ily módon bármilyen könyvtári környezetben alkalmazható. A legfontosabb alapelv az, hogy a gyerekek játéknak tekintsék a könyvtár felfedezését. A hangsúly nem a szerzőkön és a katalógusokon van, hanem a meglepetéseken és a megtalált kincseken. A felfedező utazás építőelemekből épül fel, így a 6-11 éves gyermekek számára, koruktól függően, rugalmasan változtatható. A marburgi tapasztalatok pozitívak: a tanárok és a gyermekek egyaránt lelkesednek a könyvtárért.
(Autoref. alapján)

Nyomtatott dokit 
mentumtípusok

Lásd 144
Audiovizuális, elek

tronikus, optikai 
információhordozók
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CLAUSEN, Helga: Online, CD-ROM and Web: is it 
the same difference? =  Aslib Proc. 49.vol. 1997. 
7.no. 177-183.p.

Az online, a CD-ROM és a Web használata: kiszo- 
rftja-e az újabb információhordozó a régebbit?

Adatbázis; CD-ROM; Gépi információkeresés; Szá
mítógép-hálózat; Tájékoztatás -közgazdasági
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