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Informatikai eszközök a 
középiskolák könyvtáraiban

Az iskolai könyvtár kiváló háttere lehetne az IKT oktatási 
alkalmazásának, mert hagyományos szerepköréhez igazodva 

gyűjtheti, szűrheti és rendszerezheti azokat az elektronikus 
tartalmakat, amelyeket a tanárok és a diákok az oktatásban 

használhatnak, sőt az iskolai könyvtár hagyományos szerepköréből
kilépve a pedagógiai folyamatokba aktívan beépülő 

forrásközpontként hatékonyan tudná támogatni a pedagógusi 
munka megújulását.

A
gyors társadalmi-technológiai változások hatásai is szerepet játszanak abban, hogy
az oktatási intézményekkel kapcsolatban megváltoznak a fenntartók és használók
elvárásai, ami természetesen hat az iskolák információs igényeit kiszolgáló isko-

lai könyvtárakra is. Tanulóinknak már nem elegendõ csak az ismeretek meghatározott
körét elsajátítaniuk, hiszen az ismeretek, eszmék egyre gyorsabban változnak, hanem
szembesülniük kell az ismeretek sokszínûségével, és meg kell tanulniuk az információk,
eszmék közti eligazodást. Természetesen a könyvtár megõrzõ-feldolgozó-szolgáltató
funkciója megmarad, de már nem csupán az oktatáshoz és tanuláshoz szükséges doku-
mentumok, eszközök minden eddiginél bõségesebb tárházaként mûködik, hanem erõtel-
jesen részt vesz a tanulók információkezeléssel kapcsolatos kompetenciáinak kialakítá-
sában, és a pedagógiai újítás mûhelyéve válik. 

Az információkezelés nem pusztán technikai képzettség. Az infrastruktúra és az infor-
mációs rendszer biztosítása mellett el kell sajátítani „azt a komplex tudást, amely képes-
sé tesz az információnyerésre, -földolgozására, továbbá a meglévõ ismeretekbe való in-
tegrálásra”. (Csík, 2005)

Az információs mûveltség körébe soroljuk azon ismereteket és készségeket, amelyek
révén a tanuló:

– meghatározza információs igényeit;
– megtalálja a szükséges információt;
– képes kritikusan értékelni a talált forrásokat;
– fölhasználja az információkat ismeretei gyarapítására vagy egy produktum elkészí-

téséhez;
– képes „a társadalmi elvárásoknak megfelelõen eljárni a szellemi javak használata és

az információkezelés vonatkozásában”. (Csík, 2006)
A tanárok informatikai eszközökkel kapcsolatos attitûdje, informatikai kompetenciája

mellett fontos szerep jut a megfelelõ minõségû számítógépes oktatási anyagoknak (mul-
timédiás CD-ROM-ok, online források), amelyeket az iskolai könyvtárban talál meg a
pedagógus. Az internetes tartalmak a legtöbb iskolában persze elérhetõk (vagy elérhetõ-
ek lesznek) a tanáriból, a számítógépes laborból, és egyre több magyar háztartásban van
lehetõség arra, hogy otthonról is kapcsolódjanak az internetre, de az új iskolai könyvtár
és a könyvtárostanár olyan többletszolgáltatásokat (adatbázisok, rendszerezett linkgyûj-
temények stb.) és információkezelési tapasztalatokat adhat át a használók, a tanárok és
tanulók számára, amely indokolttá és fontossá teszi a mûködtetését. 

Csámer Iván
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Az iskolai könyvtár kiváló háttere lehetne az IKT oktatási alkalmazásának, mert ha-
gyományos szerepköréhez igazodva gyûjtheti, szûrheti és rendszerezheti azokat az elekt-
ronikus tartalmakat, amelyeket a tanárok és a diákok az oktatásban használhatnak, sõt az
iskolai könyvtár hagyományos szerepkörébõl kilépve a pedagógiai folyamatokba aktívan
beépülõ forrásközpontként hatékonyan tudná támogatni a pedagógusi munka megújulá-
sát, és az új pedagógiai módszerek megismerésének és az eddigitõl eltérõ tanulásszerve-
zési módok kipróbálásának ideális terepévé válhatna. 

A fenti kritériumoknak többé-kevésbé megfelelõen mûködõ iskolai könyvtárakat sze-
rencsére már Magyarországon is találunk, amelyek – lelkes könyvtáros-tanáraik munká-
ja és az oktatási intézmény erõforrásainak kedvezõbb elosztása révén – meg tudnak fe-
lelni az új kihívásoknak. Ahhoz azonban, hogy a fejlõdni kívánó iskolai könyvtárak szá-
mára hatékonyabb felzárkóztató programokat lehessen megfogalmazni és végrehajtani,
meg kell határozni a fejlesztés irányát, valamint fel kell mérni a könyvtárak állapotát. Ezt
a felmérést igyekeztem elvégezni 2006-ban a PTE FEEK utolsó éves informatikus
könyvtáros hallgatójaként, dr. Varga Katalin konzulensem segítségével. 

A kutatás módszerei

A középiskolákban dolgozó iskolai könyvtárosok számítógép-használatát, informati-
kai eszközökhöz való viszonyát vizsgáltam kérdõívek segítségével. A kérdõív összeállí-
tásánál egy 2005-ben óbudai iskolákban készített informatikai kompetenciavizsgálat kér-
dõívére és az ott felvett interjúkra támaszkodhattam. 

140 középiskola könyvtáros-tanárai töltötték ki a kérdõívet. A mintában megjelent va-
lamennyi iskolatípus és fenntartó, azonban mégsem tekinthetõ reprezentatívnak, mivel
fõleg a fõvárosi és a megyeszékhelyek középiskoláinak iskolai könyvtárosai küldték 
vissza vagy töltötték ki online módon a kérdõívet. 

A kérdések négy fõ témát érintettek:
– az iskolai könyvtárak és az iskolai könyvtárosok informatikai feltételei; 
– az iskolai könyvtárosok számítógép használatának jellemzõi (szolgáltatások és szoft-

verek);
– a könyvtári információs rendszer és az internet nyújtotta lehetõségek használata;
– az iskolai könyvtár használati módjai.
A legfontosabb kérdéscsoportnak tekintett dokumentum- és információszolgáltatással

kapcsolatos részekre adott válaszok alapján csoportokat hoztam létre. A minta jellegébõl
adódóan elsõsorban a szélsõséges értékekkel jellemezhetõ csoportokat vizsgáltam. Ez
nem ad választ a csoportok teljes középiskolai iskolai könyvtáros szakmán belüli arányát
illetõen, de megfelelõen feltett kérdésekre érvényes válaszokat adhat.

A könyvtárinformatikai rendszer szolgáltatásainak használata

Dokumentumszolgáltatás

A dokumentumszolgáltatás hagyományos módján, a saját gyûjtemény dokumentuma-
inak szolgáltatásán túlmutató könyvtárosi gyakorlat és a könyvtár-informatikai rendszer
nyújtotta lehetõségek kihasználásának vizsgálata azért lehet fontos, mert az informatikai
eszközök segítségével egyre jobban elérhetõ központi szolgáltatások ugyanis megsok-
szorozhatják a kisméretû, többnyire egyszemélyes iskolai könyvtárak lehetõségeit,
ugyanis így részt tudnak venni a dokumentum- és információcserében. A kapott eredmé-
nyek azt mutatják, hogy az iskolai könyvtárosok elsõsorban (és sokszor kizárólagosan) a
saját gyûjteményüket használják az olvasók igényeinek kielégítésére, a könyvtár-infor-
matikai rendszer használatának elterjedtsége még nem közelíti meg a kívánatos szintet.
(1. táblázat)
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1. táblázat. Dokumentumkeresés az iskolai könyvtárakban  

A vizsgált könyvtárak 50 százalékában nem, további 27 százalékában pedig csak rit-
kán használják az Országos Dokumentum-ellátási Rendszert vagy a könyvtárközi köl-
csönzés lehetõségét. A 2005-ös interjúkban megkérdezett könyvtárosok között is magas
volt azok aránya, akik ismerték az ODR-t, de többségük még nem próbálta ki. Akadályo-
zó tényezõként szerepelt a számítógépes felület használatával kapcsolatos bizonytalan-
ság, valamint az a szemléletmód, amely elsõsorban zárt gyûjteményekként tudja felfog-
ni a könyvtárakat. 

Az iskolai könyvtáraknak egymással, a lakóterületi nyilvános könyvtárakkal, illetve
szakkönyvtárakkal és felsõoktatási intézmények könyvtáraival létesített elektronikus
összeköttetése „lehetõséget ad a könyvtárak forrásmegosztására és forráshasznosítására,
más könyvtári gyûjtemény közvetlen használatára”. (Dán) A központi szolgáltatások
közvetítése és használata a legtöbb helyen azonban nem, vagy nem a leghatékonyabb és
felhasználóbarát módon valósul meg az iskolai könyvtárakban. Online katalógusokat a
könyvtárak 49 százalékában használnak kisebb-nagyobb rendszerességgel. Az adatokból
az olvasható ki (és ezt támasztják alá a korábbi interjúk), hogy a könyvtárközi kölcsön-
zés helyett a könyvtárosok inkább az olvasó más könyvtárakba való átirányításával segí-
tik a dokumentumokhoz való hozzáférést, azonban ehhez igyekeznek segítséget adni a
tanulóknak. A könyvtáros központi szerepét és fokozottabb aktivitását támasztják alá az
olvasó keresésére adott válaszok. Az olvasók a könyvtárak 29 százalékában soha nem, 29
százalékában pedig csak ritkán használják a katalógust. 

A digitális könyvtárak használata hasonló arányokat mutat, mint az online katalógu-
sokban való keresés. A minta két változójának értéke a legtöbb elemnél együttesen azo-
nos irányban változik (r=0,6968, szig=0,000). Úgy tûnik tehát, hogy vannak olyan esz-
köztípusok, amelyekhez kapcsolódó felhasználói szokások hasonlóak, azonban ahhoz,
hogy ebbõl felhasználói csoportokat tudjunk alkotni, több adatot bevonó további elem-
zést kell végeznünk.

A könyvtárosok több mint fele (56 százalék) egy dokumentum keresésekor utánanéz an-
nak is, hogy valamelyik digitális könyvtárban elérhetõ-e a keresett dokumentum, ami jelzi
a digitális gyûjtemények fontosságát, illetve a digitális formátumok használatának egyre
nagyobb térnyerését. Ugyanakkor az adatfelvétel nem ad választ arra, hogy melyik digitá-
lis gyûjteményt használják a legtöbbet az iskolai könyvtárosok, illetve mely formátumokat
részesítik elõnyben, ami egy következõ adatfelvétel kutatásra érdemes tárgya lehet. 

Adatkeresés az interneten

A kérdõívben vizsgáltam az adat jellegû információval kapcsolatos keresési szokáso-
kat is. Az összes vizsgált könyvtárban elsõdleges információforrások a kézikönyvtár do-
kumentumai, amely magas használati arányt az információhordozó használatában való
jártasság mellett a kézikönyvtárban található adattárak, enciklopédiák, lexikonok infor-
mációi nagyobb megbízhatóságáról alkotott vélemény is befolyásolja. (2. táblázat)
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2. táblázat. Adatkeresés

A CD-ROM-on kiadott enciklopédiák használata a nyomtatott enciklopédiákhoz ké-
pest ritkább, pedig a CD-ROM-on, DVD-n rögzített információmennyiség a többszörö-
se lehet a nyomtatott hordozón tárolhatónak, illetve a multimédiás tartalmak révén meg-
könnyíti a befogadást és kiválóan alkalmas akár a frontális munka színesítésére.

Különösen kicsi az aránya a CD-ROM enciklopédiákat rendszeres információkeresés-
re használók aránya. Legjellemzõbb a ritka használat (41 százalék), amely azt mutatja,
hogy az ezen a hordozón kiadott enciklopédiák még nem tartoznak a tájékoztatás legfon-
tosabb forrásai közé. A viszonylag alacsony használati arány okaira a kérdõívbõl nem ka-
punk közvetlen válaszokat, azonban az iskolai könyvtárosokat használói csoportokba
rendezve kapunk majd válaszokat arra vonatkozólag, hogy milyen IKT-használói attitûd
áll a különbözõ használati arányok mögött.

A hagyományosan használt kézikönyvek mellett az iskolai könyvtárosok leggyakrab-
ban az internetes keresõk oldalait látogatják meg információkeresési céllal. Az internetes
keresõk segítségével viszonylag gyorsan, néhány keresõ kérdés beírása után kapunk ta-
lálatokat, azonban teljesség és pontosság tekintetében nem teljesítenek elég jól. 

A könyvtárosoknak több mint a fele rendszeresen használja ezeket a keresõ oldalakat,
és mindössze 3 százalékuk mondta azt, hogy soha nem használ ilyen alkalmazásokat. Az
internetes keresõk használatát adatkereséskor elutasítók IKT-használatát és számítógé-
pes, valamint otthoni internettel való ellátottságát vizsgálva az átlaghoz hasonló adatokat
kapunk, amik nem magyarázzák a válaszukat. A könyvtári számítógépes ellátottság azon-
ban jellemzõen mindegyiknél rendkívül alacsony, vagy egyáltalán nincs mûködõ számí-
tógép, vagy nagyon kevés (1–2) van.

Az internetes enciklopédiákat az iskolai könyvtárosok 27 százaléka használja rendsze-
resen, 28 százalékuk többször is felkeresi információkeresés céljából, és csak a megkér-
dezettek 12 százaléka nyilatkozott úgy, hogy soha nem keres internetes enciklopédiák-
ban. A CD-ROM enciklopédiákhoz képest azonban sokkal elterjedtebb a használat, amit
erõsíthet, hogy az elérésük kevésbé körülményes, valamint a megbízhatóságukról is egy-
re kedvezõbb cikkek jelennek meg, ami növeli az információforrás presztízsét.

A két kiemelt csoport vizsgálata

A következõkben azt vizsgáltam, hogy dokumentum- és információkereséssel kapcso-
latos kérdésekre hasonló válaszokat adó iskolai könyvtárosokból álló csoportokra milyen
informatikai kompetencia, informatikaieszköz-használat jellemzõ.

A dokumentum- és információkeresésre adott válaszok alapján csoportokat hoztam
létre klaszterelemzés (K-Means) segítségével, amelynek az eredményeit jól magyarázha-
tónak találtam. Itt elõzetes elvárásokra támaszkodva döntjük el, hogy hány klaszterbe tö-
mörítjük az elemeket. Az elemzésnél kihagytam azokat a válaszokat, ahol hiányoztak a
kiválasztott kérdésekre adott válaszok, így 108 válaszadást értékeltem (SPSS-ben az
Exclude cases listwise beállítás). Négy csoportot különítettem el:
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– „információs szakember” Az összes informatikával kapcsolatos kérdésre itt kaptam
a legmagasabb értékû válaszokat. A válaszadók 29 százaléka tartozik ebbe csoportba. Õk
rendszeresen, és az összes csoport közül a legnagyobb százalékban használják a könyv-
tári információs rendszer szolgáltatásait (ODR, könyvtárközi kölcsönzés, online kataló-
gusok), illetve rendszeres használói az internetes információkeresõ oldalaknak.

–„böngészõ könyvtárosok” A legnagyobb csoport, a válaszadók 36 százaléka. Gyakor-
lott használói a digitális könyvtáraknak és a keresõknek, hasonlóan az elõzõ csoporthoz,
azonban nem használják az ODR-t, illetve a nem online adattárakat.

–„ismerkedõk” A válaszadók 21 százalékát soroltam ebbe a csoportba. Õk a hagyomá-
nyos eszközökön kívül elsõsorban az internetes keresõket használják információkeresés-
re. A digitális könyvtárakban, internetes enciklopédiákban ritkán keresnek, és nem tájé-
kozódnak más gyûjtemények katalógusaiban vagy az ODR-ben sem.

–„elutasítók” Az iskolai könyvtárosok 14 százaléka nem vagy ritkán használ online
eszközöket a dokumentum- és információkeresésben. A digitális könyvtárakat és az
online katalógusokat soha nem használják. Az egyetlen online eszközként az internetes
keresõ oldalakat használják az olvasók tájékoztatásához. 

A továbbiakban a létrehozott csoportok közül elsõsorban az „elutasítók” és az „infor-
mációs szakemberek” adatait elemeztem, ugyanis elsõsorban arra voltam kíváncsi, hogy
mennyiben határozza meg a könyvtári információs rendszer használatát az informatikai
eszközellátottság, az informatikai eszközhasználat gyakorisága.

A két csoport elemszáma nem megegyezõ, ami torzíthatja az arányokat, mégis fonto-
sabbnak tartottam megõrizni a csoportok homogenitását, mint addig próbálkozni, amíg
két azonos elemszámú csoport nem jön létre.

Személyes adatok

A két csoportba tartozó könyvtárosok személyes adataiban sem életkor, sem a nyelv-
tudás tekintetében nem találtam jelentõs különbséget. Mindkét csoportban hasonló volt a
nyelvet nem (vagy csak kicsit) beszélõk (67–71 százalék), és a jól beszélõk (közép és fel-
sõfok) aránya. 

Az információs szakemberek csoportban a Budapesten dolgozó könyvtárosok száma
jelentõsen magasabb volt (27 százalék), szemben az „elutasítók” 7 százalékos arányával.
Az utóbbi öt évben munkába állt könyvtárosok azonban nagyobbrészt az „elutasítók”
csoporthoz tartoznak (a csoportban 40 százaléka, míg a másikban 16 százalék). Ezek az
iskolai könyvtárosok az utóbbi néhány évben kaptak diplomát (és korszerû könyvtárosi
képzést), a gyakorlatban azonban nem használják a felsõoktatásban megszerzett informa-
tikai ismereteiket. 

Informatikai infrastruktúra

A kérdõívben összesen hat kérdés vonatkozott az informatikai háttérre. Az otthon
használt számítógépek között nincs jelentõs különbség, a saját háztartásban mindkét cso-
portban 3–4 évvel ezelõtti konfigurációt használnak, ami speciális grafikai mûveleteken
és a legújabb játékok futatásán kívül minden gyakran használt számítógépes feladat el-
végzésére alkalmas. 

Sokkal nagyobb eltérést találunk, ha az iskolai könyvtárban mûködõ számítógépek
számának átlagát vizsgáljuk („elutasítók”=2, „információs szakemberek”=4,9, összes
megkérdezett=4). 

Az iskolai könyvtárnak lehetõséget kellene adnia mind a pedagógusoknak, mind a ta-
nulóknak a különbözõ dokumentumok másolására, sokszorosítására, oktatási anyagok
összeállítására, új dokumentumok elõállítására (hang- és videovágás, képfeldolgozás
stb.), a felvett adatok azonban azt mutatják, hogy a könyvtárak nagyobb részében a
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nyomtató az egyetlen kiadványszerkesztésre (produktum-elõállításra) alkalmas periféria,
és sok helyen a diákok még ezt sem használhatják. Itt is a számítógép-ellátottsághoz ha-
sonló különbségek vannak a két csoport között, sõt az „elutasítók” átlagai jelentõsen az
összes felvett adat átlagai alatt maradnak. (3. táblázat)

3. táblázat. Az iskolai könyvtárban található perifériák

Az iskola informatikai infrastruktúra színvonala az egyik legmeghatározóbb tényezõ a
használat szempontjából, ugyanis ahol a felszereltség hiányos, alacsony színvonalú, ott
nem szívesen használják ezeket az eszközöket.

Az „informatikai kompetencia”

A kérdõív készítésekor igyekeztem kikerülni az informatikai kompetencia tesztek leg-
fõbb módszertani hibáját, hiányosságát, hogy kérdõívben kérdezzen rá alapvetõen infor-
matikai környezethez, szoftverekhez köthetõ jártasságokra. A kérdõívben ezért elsõsor-
ban a használói attitûdöket, illetve a használat gyakoriságának felhasználó által megbe-
csült értékét vizsgáltam.

Azt feltételeztem, hogy az informatikai kompetencia a gyakorlati feladatokon kívül jel-
lemezhetõ a jogosultság/telepítés párral. Kisebb közösségben (pl. egy családban) az rendel-
kezik telepítõ jogosultsággal és az telepíti a különbözõ szoftvereket, aki ehhez megfelelõ
jártassággal rendelkezik, hosszabb távon ugyanis a nem megfelelõ hozzáértéssel telepített
programok, nem kellõ gondossággal használt számítógép megbízhatatlanul mûködik (víru-
sos lesz, a rosszul telepített és eltávolított programok miatt lelassul, összeomlik). 

Az „elutasító” csoport tagjainak 35 százaléka rendelkezik saját bevallása szerint rend-
szergazdai jogosultsággal, az „információs szakember” csoportnál ez az arány 62,5 szá-
zalék (az összes megkérdezettnél 53 százalék ez az arány). 

A jogosultságnál is jobban jellemzi az informatikai kompetenciát a programok telepí-
tése, ami már nemcsak egy lehetõség (mint a jogosultság), hanem aktivitást igénylõ fel-
adat, ami túlmutat egyfajta telepítõ kompetenciának nevezhetõ tudáson, ugyanis feltéte-
lezésem szerint a telepítés eszközhasználati biztonságot és önbizalmat feltételez. Az „el-
utasítók” és az „információs szakemberek” csoport között jelentõs eltérést találunk (13
és 45 százalék). Azt a vélekedésünket, hogy az elutasító csoport informatikai jártassága
különösen alacsony az is bizonyítja, hogy az összes megkérdezettnél 36 százalékos a
programokat telepítõ iskolai könyvtárosok aránya. 

Az informatikaieszköz-használat idõ és tevékenység dimenziói

Az informatikai kompetencia után kétféle értékkel jellemezem a számítógép-használa-
tot, egyrészt a használat idejével, másrészt az egyes alkalmazásokhoz és tevékenységhez
köthetõ használat gyakoriságával.

A számítógép használati idejét tekintve jelentõs különbséget találunk a két vizsgált
csoport között, különösen, ha az otthoni használatot tekintjük. Az iskolai használatot te-
kintve kis különbség azonban finomítja a korábban az eszközhasználat kapcsán megfo-
galmazott véleményt, ugyanis úgy tûnik, hogy az alacsony eszközellátottság nem ered-
ményez alacsony használati idõt. (4. táblázat)
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4. táblázat. A számítógép használat ideje

A kérdõívben az alkalmazások és szoftverek használatának gyakoriságát egy 1–6-os
értékeket felvevõ skálán adtuk meg (a napi többszöri használattól a soha nem használa-
tig). Az eszközöket a jobb összehasonlítás céljából csoportosítottam.

Irodai programcsomag

Az irodai programcsomagba tartozó szoftverek (szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ, pre-
zentációkészítõ) használata az iskolai könyvtárban is elterjedt, mert megkönnyítik az ad-
minisztrációt, lehetõvé teszik ízléses dokumentumok készítését, hatásos reklámok, be-
mutatók létrehozását. A két kiválasztott csoport között eltérés minden eszköznél jelentõs-
nek mondható az „információs szakemberek” javára, és az „elutasító” csoport mindig az
összes megkérdezett átlaga alatt marad. Az irodai programcsomagok használatára adott
válaszokat elemezve (5. táblázat) két olyan jellegzetességet is találtam, ami a többi szoft-
ver használatakor is érvényesülni fog:

– a ritkábban használt szoftvereknél (pl. a táblázatkezelõ) nagyobb a különbség a két
csoport között, mint a gyakran és egyszerûen használt szoftverek esetében;

– a munkahelyi és az otthoni használat között minden csoportnál jelentõs eltérés van a
munkahelyi használat javára, a ritkábban használt szoftverek otthoni és munkahelyi hasz-
nálati gyakoriságának különbsége kisebb, mint a gyakrabban használt szoftvereké.

5. táblázat. Az irodai programcsomag használata (a használat gyakorisága 1–6, soha sem használattól a 
naponta többször használatig terjed)

Internetes alkalmazások, kommunikáció

Az új kommunikációs eszközök használata felértékelõdött a pedagógiai munkában,
mivel ezekkel hatékonyan támogathatók egyes új pedagógiai módszerek, amelyek a ta-
nulók érdeklõdésének megteremtését, önálló ismeretszerzését helyezik a központba, így
a szembenállás, elutasítás helyett a tanulók érdeklõdését képesek lesznek az irányított is-
meretszerzés szolgálatába állítani. 

Az irodai programcsomagoknál leírt jellegzetességek ezeknél az alkalmazásoknál,
szolgáltatásoknál is érvényesek. Az itt szereplõ e-mail és információkeresés (az elõzõ
csoportban szereplõ szövegszerkesztõ mellett) a legnépszerûbb informatikai alkalmazá-
sok, ugyanis alapszinten egyszerûen kezelhetõk és a használati értékük már kezdõ szin-
ten is magas. (1. ábra)

A kommunikációs eszközök között az e-mail dominanciája figyelhetõ meg. A két cso-
port közötti eddigi különbség az elektronikus levelezés használatában is megmutatkozik.
Az „elutasítók” 12 százaléka nem olvas e-maileket, ami feltételezésem szerint azt jelen-
ti, hogy nincs saját e-mail címe. 
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1. ábra. E-mail forgalom (küldés és fogadás)

Az internetes kommunikáció egyre csökkenti az üzenetváltás idejét, így a beszélgeté-
sek nem csak stiláris jegyeikben, hanem idõbeli kiterjedésükben is az élõbeszédre hason-
lítanak. Az azonnali üzenetküldõk otthoni használata az iskolai könyvtárosok között még
nagyon alacsony, pedig ez az eszköz konkurense lehet a percdíjas telefonos kommuniká-
ciónak, és az ifjabb generáció egyik preferált kommunikációs eszköze. 

A két kiemelt csoportban megvizsgáltam az üzenetküldõk használóinak otthoni inter-
net-hozzáférésének típusát: minden esetben szélessávú internet-elérése volt a csetelõ is-
kolai könyvtárosoknak. A szélessávú internet-hozzáféréssel rendelkezõk 47 százaléka
(„információs szakemberek”), valamint 57 százaléka („elutasítók”) használ otthon rend-
szeresen (1–3 érték) üzenetküldõt. (6. táblázat)

Az iskolai könyvtár az új meghatározások szerint az iskola nyitott kommunikációs
centruma, amelynek kiemelt szerepe van a tanulók szocializációjában, öntevékenységé-
ben. Ennek egyik feltétele, hogy megjelenjenek és szabadon használhatóvá váljanak a
korosztály kommunikációs szokásaihoz illeszkedõ eszközök, valamint hogy az iskolai
könyvtárosok is használják az online kommunikációs eszközöket. (IFLA, 1999)

6. táblázat. Internetes kommunikáció (a használat gyakorisága 1–6, soha sem használattól a naponta 
többször használatig terjed)

Rögzítés, nyomtatás

Ez a két használati változó értéke egy külön hardverhez, valamint a kezelõ szoftver ke-
zeléséhez kötõdik. A nyomtató már szinte minden iskolai könyvtár alapfelszerelése, sõt
a kérdõív azt tanúsítja, hogy a könyvtárosok rendszeresen használhatják is (tehát megol-
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dott a fogyóeszközök pótlása). Az elsõ csoportnál a könyvtárak 80 százalékában, míg a
második csoport könyvtárainak 40 százalékában találhat nyomtató. A CD- vagy DVD-
írásnak azonban egyik csoport könyvtáraiban sincsenek meg a feltételek (29, illetve 8
százalékos elterjedtség). (7. táblázat)

7. táblázat. Nyomtatás és adatmentés (a használat gyakorisága 1–6, soha sem használattól a naponta 
többször használatig terjed)

Szerkesztõprogramok

A szerkesztõprogramok használata másfajta jártasságot követel, mint az eddig említett
szoftverek, ugyanis ezeknek az eszközöknek speciális hardverigényük van (digitális
fényképezõ, digitális kamera, mozgóképszerkesztésre alkalmas számítógép), illetve a
szoftverek alapszintû használata is komolyabb elõképzettséget, hozzáértést igényel, mint
az irodai programcsomag szoftverei. Ezekkel a hardverekkel, eszközökkel csak kevés is-
kolai könyvtár rendelkezik, az általam látogatott iskolákban a digitális fényképezõgép,
digitális kamera használatát, kölcsönzését általában az informatikai munkaközösség fel-
ügyelte. Másrészt a legtöbb tanár, iskolai könyvtáros alapszintû informatikai tanfolya-
mokon, továbbképzéseken vett részt (ECDL, ISZE-képzések), amelyeken nem tanult
képalkotást és -feldolgozást.

A válaszok eddig tapasztalt arányai is felborultak ezeknél a kérdéseknél, ugyanis az
otthoni használat gyakorisága nagyobb vagy egyenlõ, szemben az eddigi iskolai haszná-
lat dominanciájánál. A két vizsgált csoport közötti különbségek itt is megmaradtak, sõt a
speciális tudást igénylõ webszerkesztõ és mozgóképszerkesztõ programokat az elutasí-
tók csoportjában otthon soha nem használják, míg az iskolában mindössze egy könyvtá-
ros jelölte be a havonta v. ritkábban mezõt. (8. táblázat)

8. táblázat. Szerkesztõprogramok használata (a használat gyakorisága 1–6, soha sem használattól a naponta
többször használatig terjed)

A kérdõív informatikai eszközhasználattal kapcsolatos részének vizsgálata után arra a
következtetésre jutottam, hogy a két vizsgált csoport között mind eszközzel való ellátott-
ság, mind a használat gyakorisága között jelentõs különbség van. A használat gyakorisá-
ga ugyanakkor nem csak az alacsonyabb eszközellátottságra vezethetõ vissza. Olyan al-
kalmazásoknál is érvényesül, amelyeket tekintve azonosak az iskolai könyvtárak felté-
telei. Nem elegendõ, bár szükségesnek látszik, az informatikai eszközpark bõvítése,
szükséges az eszközhasználat elsajátítása, valamint pedagógiai gyakorlathoz kötõdõ al-
kalmazásának megtanulása is, ugyanis hiába sajátítják el a szoftverhasználatot a pedagó-
gusok és az iskolai könyvtárosok, az informatikai eszközök mégsem töltik be azt a sze-
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repet, amire alkalmasak lennének, hogy hatékonyabbá tegyék az együttmûködést, a kom-
munikációt, megkönnyítsék a szemléltetést, az adminisztrációt. 

Informatikai eszközök hatása a pedagógiai munkára

Informatikai eszközök és a tanulási források (digitális könyvtárak, SDT-tananyagok,
oktatási CD-k) a közoktatásban már rendelkezésre állnak, „a különbözõ felmérések még-
is azt mutatják, hogy a fejlõdés, az informatikai eszközök tanórai alkalmazásának terje-
dése lassúbb a kívánatosnál. A tanárok többsége még ki sem próbálta tanítási órán az in-
formatikai eszközöket, de olyanok is sokan vannak, akik a felkészülés és az adminisztrá-
ció során sem használják az informatika által kínált lehetõségeket.” (Hunya, Dancsó és
Tartsayné, 2006) Szükséges tehát a tanórai használat ösztönzése és támogatása, az infor-
matikai eszközökkel kapcsolatos elõítéletek megváltoztatása, illetve jó példák bemutatá-
sa. Különösen fontos lenne a könyvtár és a pedagógusok együttmûködése a „közös infor-
matikai stratégia kialakítása, az IKT-alkalmazások megszervezése és a belsõ tartalom-
szolgáltatás (intranet) céljából”. (Dán és Varga)

A következõ kérdéscsoport az informatikai eszközök oktatásra gyakorolt hatásával
kapcsolatos várakozásokat méri fel, ugyanis a motiváció, az együttmûködés növekedése,
javulása feltételezésem szerint függ annak a környezetnek a hozzáállásától, ahol ezekkel
a tanulók és tanárok találkoznak. 

A diák-tanár kapcsolattartást vizsgálva mindkét csoportban többségben vannak azok,
akik javulást várnak, de jelentõs különbség van az „információs szakemberek” javára. A
vizsgált könyvtárosok többsége a tanulási kedv növekedését várja, ez a pozitív várako-
zás különösen fontos, hiszen az új pedagógiai módszereknél kiemelt szerepe van a moti-
váció megteremtésének. A tanulók kreativitásával kapcsolatban azonban kevesen fogal-
maznak meg pozitív várakozásokat. A többség úgy véli a csoportokban, hogy nem lesz
hatással a kreativitás fejlõdésére a számítógép, sõt kiugróan magas azoknak a száma,
akik a kreativitás csökkenésétõl tartanak. (9. táblázat) 

9. táblázat. Informatikai eszközök hatása a közoktatásban I.

A gazdag internetes háttéranyaggal, jó módszertani támogatással rendelkezõ idegen
nyelv tanítással kapcsolatban a gazdagabb informatikai kultúrájú csoportban jelentõs
többségben vannak a pozitív várokozással jövõbe tekintõk, míg az „elutasító” csoport na-
gyobb része  nem tartja fontosnak vagy nem ismeri ezeket a segédanyagokat és tananya-
gokat. Az informatikai eszközökkel támogatott projektmunka, a város-, országhatárokat
átívelõ közös munkálkodást lehetõvé tevõ informatikai eszközökön alapuló programok
nem vagy csak kevéssé hangolták pozitívra a két csoport többségének a várakozásait (bár
az elsõ csoportban szûk többségben vannak), pedig a könyvtár az együttmûködésen ala-
puló projektek fontos terepe lehet. (10. táblázat) 

A tanárok együttmûködésével kapcsolatos várakozások hasonlóak a tanulói együttmû-
ködéssel kapcsolatos feltételezésekhez. Mindkét csoport fontos szerepet szán az informa-
tikai eszközöknek az új pedagógiai és tanulásszervezési módszerek alkalmazásával kap-
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csolatban, sõt ezzel kapcsolatban a legmagasabb azoknak az aránya, akik az adott tevé-
kenység növekedését, bõvülését várják (86–87 százalék). (11. táblázat)

10. táblázat. Informatikai eszközök hatása a közoktatásban II.

11. táblázat. Informatikai eszközök hatása a közoktatásban III.

Új pedagógiai módszerek

Az új pedagógiai módszerekkel kapcsolatban további kérdéseket tettem fel, ame-
lyekben külön kategóriaként szerepelt a könyvárban való alkalmazás. Az iskolai könyv-
tár pedagógiai aktivitásával központi helyet tölt be a nevelõtestülettel szoros együttmû-
ködésben a tanulók információszerzõ, -kezelõ, kommunikációs képességeinek fejleszté-
sében, a kívánatos olvasási, tanulási szokások kialakításában. A kérdõívben leginkább az
iskolai könyvtárhoz, illetve informatikai eszközökhöz kapcsolódó pedagógiai módszerek
(projektmódszer, témanap) ismertségét, illetve könyvtári alkalmazását vizsgáltam.

A könyvtárban végrehajtott projektmunkánál elég nagy eltérést találtam a két csoport
között, az „információs szakember” csoport tagjai könyvtárainak több mint felében tar-
tanak projekteket, míg a másiknál csak 20 százalék a projektekben résztvevõ könyvtá-
rak aránya. 

A két csoport (és a két csoport iskoláinak pedagógiai háttere) közötti különbség karak-
teresen megmutatkozik a témanappal kapcsolatban is. Az „elutasítók” csoport 73 száza-
léka nem is hallott a témanapról/témahétrõl, ami azért nem zárja ki az ehhez hasonló is-
kolai programot, de a pedagógiai tájékozottság jele, ha egy iskolai könyvtáros a pedagó-
giai terminológiát is ismeri. A másik csoportban mindössze 17 százalék ez az arány.

A diákok számítógép-használata az iskolai könyvtárban

A diákok számítógéppel támogatott könyvári munkájával kapcsolatban hat kérdést fo-
galmaztam meg. A csoportok közötti különbségek a tanulók könyvtári számítógép-hasz-
nálatánál is jelentkeztek. A számítógéppel végzett egyéni gyûjtõmunka volt a leggyako-
ribb tevékenység mindkét csoportban, az „információs szakember” csoportba tartozó
könyvtárosok intézményének 68 százalékában, míg az „elutasító” csoport könyvtárainak
csak 27 százalékában jellemzõ hetente többször is ez a használati mód. (2. ábra) Azok-
ban a könyvtárakban, ahol a tanulók soha nem végeznek egyéni gyûjtõmunkát, a számí-
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tógépek száma 0, 1 vagy 2. Feltételezhetõ, hogy ezekben a könyvtárakban csak a könyv-
táros, esetleg a pedagógusok jogosultak a számítógépek használatára.

2. ábra. A diákok számítógép-használata az iskolai könyvtárban

A további számítógéppel végzett tevékenység gyakoriságával kapcsolatban is megma-
radt a különbség a két csoport tagjai között. (12., 13. táblázat) Az „információs szakem-
berek” csoportban a házifeladat-készítés, csoportmunka, tesztkitöltésre adott legnagyobb
gyakoriságot mutató válaszok ugyanattól a 4–5 könyvtárostól származnak, ami azt a fel-
tételezést erõsíti meg, hogy ezen a csoporton belül is van egy élenjárók alcsoport, akik
nagyobb szerepet vállalnak a pedagógiai munkában, a tanulók információs mûveltségé-
nek alakításában. 

12. táblázat. Tanulók számítógép-használata az iskolai könyvtárban I.

13. táblázat. Tanulók számítógép-használata az iskolai könyvtárban II.
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Összegzés

A korábban készített interjúk tapasztalatait sajnos a kérdõívek is megerõsítették: az ok-
tatási intézmények közötti különbségek tovább nõnek az iskolai könyvtárak szolgáltatá-
sainak minõsége szempontjából is. Az információs mûveltséget megalapozó számítógép-
használat terén igen erõs törésvonal mentén szakad ketté a vizsgált iskolák
könyvtárostanári csoportja számítógépet használók és nem használók táborára, és a leg-
több iskolai könyvtárban hiányoznak a feltételei a tanári és tanulói munka részeként ke-
letkezõ nyomtatott és digitális anyagok elõállításának és sokszorosításának.

Túl sok alulfinanszírozott középiskolai iskolai könyvtár mûködik ma Magyarorszá-
gon, amelyekben minimális az állományfejlesztés, gyenge az informatikai eszközellátott-
ság, így éppen azok a tanulók nem találkoznak az iskolában a tankönyvek ismeretanya-
gát kiegészítõ, igényes és sokszor drága könyvekkel vagy CD-ROM-okkal, illetve nem
tudnak gyakorlatot szerezni a hagyományos és nem hagyományos dokumentumok keze-
lésében, az online információforrások használatában, akiknek erre otthon sincs lehetõsé-
gük. Ha az anyagi erõforrások hiányával küszködõ családok gyermekei, akik gyakrabban
kerülnek be „gyengébb”, finanszírozási problémákkal küzdõ iskolákba, abban az intéz-
ményben sem szerzik meg a jövõjük szempontjából meghatározó információs mûveltsé-
get, amelyik a társadalmi beilleszkedést és mobilitást hivatott szolgálni, alig lesz az esé-
lyük a társadalmi hátrányok ledolgozására. 

Az iskolai könyvtáraknak azonban nem csak anyagi hátrányok miatt leszakadó rétegek
felzárkóztatásában van meghatározó szerepe. Az alacsonyabb szintû kulturális tõkébõl
fakadó hátrányok révén a legdrágább számítógép és egy szélessávú internet-hozzáférés
is csak haszontalan, de legalábbis a világ sokszínûségébõl és gazdagságából keveset
megmutató eszközzé válhat. A jól képzett könyvtárostanárok azonban képesek lehetnek
arra, hogy átadják az információözönben való eligazodás és a tudásgyarapítás szolgála-
tába állított információkezelés módszereit, és tudásukat, valamint az információszerzés-
re és –feldolgozásra alkalmassá tett forrásközpont lehetõségeit pedagógus kollegáik se-
gítségével szétsugározzák intézményük tanulóinak fejlesztése céljából. 

A hátrányok csökkentéséhez korántsem elegendõ a technikai feltételek biztosítása. A
vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy sok könyvtárban azokat a lehetõségeket sem
használják ki, amelyeket a könyvtári információs rendszer és az internet biztosítana, te-
hát nemcsak a korszerû mûködés financiális feltételeinek megteremtése fontos, hanem
ezzel együtt szükség van szakmai támogatásra, az iskolai könyvtárak pedagógiai szere-
pének megerõsítésére és a könyvtárosok hatékonyabb pedagógiai és informatikai képzé-
sére is. Olyan gyakorlatorientált továbbképzéseket kell kidolgozni és elérhetõvé tenni a
könyvtárostanárok számára, amelyek javítják a kooperációs és kommunikációs kompe-
tenciájukat, és korszerû pedagógiai és technikai ismeretek átadásán keresztül egyszerre
fejlesztik az IKT kompetenciát és a módszertani ismereteket.
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