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a projektnek, hogy megtanulták és sikeresen ol-
dották meg a több külföldi partnerrel való együtt-
mûködés feladatát.

Az AITMES-projekt mobil módszertana címet
viselte Toni Navarrete (Pompeu Fabra Egyetem,
Spanyolország) elõadása. Az AITMES módszer-
tana alapvetõen arra épít, hogy az oktatás
workshopok keretében történik, és a tapasztala-
tokat azonnal kiértékelik, ennek alapján formál-
ják az oktatási metodikát. A résztvevõk egybe-
hangzó értékelése szerint rendkívül hatékony,
érdekes és motiváló a közös mûhelymunka.
Magát az AITMES platformot a programban részt
vevõk magasan, kilenc-tíz ponttal értékelték. A
résztvevõk nagyobb része nagyon fogékony volt
a mobil oktatási forma iránt. Nagy fontosságú-
nak bizonyult a tanár szerepe és oktatási stílusa,
a játékok beiktatása az oktatás menetébe.

A projekt alapján készült hasznosítási lehetõ-
ségekbõl, a projekt eredményeinek továbbgon-
dolásáról két példát hallhattak a konferencia részt-
vevõi.

Radka Kalcheva (Bulgária), a várnai városi
könyvtár munkatársa az „okos város” koncepci-
óját vázolta fel. Várna kulturális örökségének
értékeit tárták fel a huszonöt és harmincöt év
közötti résztvevõk, négy csoport a mobil-learning
eszközeit használva sajátított el ismereteket, egy
kontrollcsoport hagyományos elõadásban kapta
meg ugyanazokat az információkat. A két mód-
szer hatékonyságát hasonlították össze. A mo-
bil-learning csoport sokkal érdekesebbnek és
könnyen elsajátíthatónak érezte a „tananyagot”,
és a részletekre jobban emlékeztek. A kontroll-
csoport is megfelelõ szinten sajátította el az is-
mereteket, de személyes megtapasztalás híján a
tudásuk általánosabb volt.

A másik AITMES-re alapozott mobil-learning
program, melyet Ocsovszky Zsófia mutatott be,
Hódmezõvásárhelyen zajlott. A játék résztvevõi
egy bûnügyi történet nyomozóiként tárták fel a
város kulturális értékeit, dokumentálták az ered-
ményeket. A csoportok folyamatos együttmun-
kálkodásának eredményeként jutottak el a bûn-
ügy felderítéséig. Itt is volt kontrollcsoport, amely
a hagyományos módon jutott az információk
birtokába. A két csoport ismereteinek felmérése
közel azonos szintet mutatott, a tényszerû ada-
tok reprodukálásában a kontrollcsoport, a részle-
tek visszaadásában a mobilcsoport volt erõsebb.

Fülöp Attiláné

A Számítógépes
információkeresés címû

tantárgy oktatása az NYME
Apáczai Csere János Kar
Könyvtárában 2003–2008

A Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) Apá-
czai Csere János Karán minden év õszén meg-
rendezésre kerülõ tudományos konferencia
az Apáczai napok. A 2006-os konferencián
könyvtárunk már nem csak háttérintézményként
vett részt, hanem közremûködött a tudományos
munkában könyvtári szekcióülés szervezésével.
Ez a szekcióülés a könyvtári szolgáltatásokat
vizsgálta a megváltozott használói igények tük-
rében. Sok hasznos és kellemes tapasztalatot
gyûjtöttünk, a szekcióülésnek pozitív volt a fo-
gadtatása szakmai körökben, ezért nem volt kér-
déses, hogy 2007-ben is megrendezzük.

Az Apáczai napokat 2007-ben október 18. és
20. között tartották Értékõrzés, értékteremtés
címmel. Ezen belül a könyvtári szekció címe
Tudásközpont a XXI. században = könyvtár volt.

A szekció vizsgálta a felhasználóképzés lehe-
tõségeit a könyvtárban, illetve a könyvtárostanár
szerepét a tudás átadásában; valamint Félúton a
tudásközpont felé címmel a Berzsenyi Dániel
Fõiskola új könyvtárának szolgáltatásaival ismer-
tetett meg minket Barki Katalin könyvtárigazgató.

A könyvtárostanárokról készített felmérésének
tapasztalatait osztotta meg velünk Györe Pál a
Pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Karáról; a
felhasználóképzés tapasztalatairól tartott elõadást
Tompa Mónika a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Központi Könyvtárából; és jómagam intéz-
ményünket, a NYME Apáczai Kar Könyvtárát
képviselve.

Elõadásom fõbb gondolatait az alábbiakban
fogalmazhatnám meg:

A felsõoktatási könyvtáraknak hozzá kell já-
rulniuk ahhoz, hogy a felsõoktatásban részt vevõ
valamennyi hallgató elsajátíthassa a korszerû
információs technikák használatát; ezáltal tanul-
mányaik során önálló kutatómunkára váljanak
alkalmassá, azaz megfelelõ információs mûvelt-
ségre tegyenek szert.

Információs mûveltséggel rendelkezik az a
személy, aki tudatában van annak, mikor és miért
van szüksége információkra; hol találja azokat
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meg; hogyan értékelje; hogyan hasznosítsa és
miként kommunikáljon etikus módon.

A hallgatók készségei igen eltérõ szintûek
lehetnek. Van, akinek az alapkészségei hiányoz-
nak, teljesen tájékozatlan; akad, aki segítséget
kér, de törekszik az önálló munkára; és szeren-
csére van olyan is, aki önállóan boldogul a ha-
gyományos és a nem hagyományos dokumentu-
mok megkeresésével, használatával egyaránt.

Elõképzettségük is különbözõ. Ha tanulták az
információszerzés módszereit, vagy alkalmazzák,
vagy nem alkalmazzák õket, de az is lehetséges,
hogy nincsenek elõzetes ismereteik a témában.

A használóképzés „az az oktatási folyamat,
amelynek során az információ késõbbi haszná-
lója elsajátítja azokat az ismereteket és megszer-
zi azokat a készségeket, amelyek segítségével
hozzájut az õt érdeklõ információhoz”.1

A használóképzés színterei:
• Általános bevezetés, amely rövid elõadást

és könyvtárlátogatást foglal magában.
• Egyéni oktatás, amely az önállóságra épít.

Ennek során a bizonytalan tanulók önállóan vég-
zik feladataikat, és személyre szabott konzultá-
cióra tarthatnak igényt.

• Nyomtatott, elemi ismereteket tartalmazó
önképzési anyagok készítése és terjesztése.

• Foglalkozássorozatok tervezése és végre-
hajtása egymás utáni idõszakokban, egymásra
épülõ tematikákkal.

• Önálló tanulást segítõ anyagok készítése.
• Az információszerzéssel kapcsolatos isme-

retek és készségszerzés beépítése különbözõ tan-
tárgyakba.2

A könyvtárhasználók képzésének szervezett
formái az NYME Apáczai Csere János Kar
Könyvtárában (könyvtárosok közremûködésével)
a tájékoztatási tevékenységbõl fejlõdtek ki: tan-
évkezdéskor az elsõ éves hallgatóknak tartott
általános tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásai-
ról, a könyvtárhasználat feltételeirõl, a tájékozó-
dási segédeszközök használatáról. Ezen a tájé-
koztató elõadáson a hallgatók csoportosan vesz-
nek részt egy tanóra idõtartamban.

Kutatásmódszertan (tanító szak, idegenforga-
lom-szálloda szak, harmadik évfolyam): A hall-
gatók a tantárgy keretében megismerkednek a
kutatás általános metodológiai kérdéseivel, vala-
mint az egyes kutatási stratégiákkal.

Dokumentumismeret – kutatásmódszertan
(mûvelõdésszervezõ szak, tanító szak, elsõ évfo-

lyam): E tantárgyat szintén a könyvtárosok ta-
nítják. A tárgy célja, hogy megismertesse a hall-
gatókkal a szakirodalom kritikus használatát, értõ
elemzését, az önálló kutatási tevékenység terve-
zését, megvalósítását és a publikálását.

Számítógépes információkeresés (bármely
szak, bármely évfolyam): A stúdium során a
hallgató megismerheti a könyvtári információ-
szerzés módjait, a hagyományos könyvtári mód-
szereken túl a fõiskola adatbázisában (ALEPH)
való eligazodást is. A hallgató egyúttal elsajátít-
hatja a korszerû adattároló eszközök (CD-ROM,
DVD-ROM) használatát a könyvtári számítógé-
pek segítségével, valamint megismerkedhet az
internetes keresõrendszerek, on-line adatbázisok
és digitális könyvtárak használatával. A kurzus
célja, hogy a hallgatók az elsajátított módszere-
ket a fõiskolai tanulmányok és késõbbi munká-
juk során hasznosítsák, ezért gyakorlati jellegû.

Értékelés: A hallgatók a kurzus elvégzését
követõen a tanultakról zárthelyi dolgozatban
adnak számot. A dolgozat gyakorlati jellegû in-
formációkeresési feladatokból áll. A hallgatók-
kal szembeni követelmények:

• legyenek képesek az információs igényük pon-
tos megfogalmazására;

• ismerjék a könyvtár felépítését és szolgáltatá-
sait;

• legyenek képesek a megfelelõ dokumentum-
típus (könyv, tankönyv, folyóirat-cikk) kiválasztá-
sára;

• ismerjék a könyvtár elektronikus katalógusá-
nak mûködését;

• ismerjék a könyvtárból elérhetõ távoli adatbá-
zisokat;

• ismerjék az elektronikus folyóiratok fogalmát,
használatát, elérhetõségét.

Tájékoztató könyvtárosként naponta tapasz-
talom a különbséget a képzett, információs mû-
veltséggel rendelkezõ és az ilyen szempontból
képzetlen hallgatók között, és úgy gondolom, ez
a felhasználóképzés igazi értelme.

Szabóné Takács Krisztina
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