
Az információs lavina
sodrásában

Vizsgálat a hallgatói információszerzésr´́ol1

Bevezetés

A szakirodalomban többféle meghatározást olvashatunk arról, hogy a különböz´́o
szerz´́ok hogyan értelmezik az információs társadalom kifejezést, mert kiterjedtsége, a
fogalom összetettsége miatt még ma sincs egységes definíciója. Az információs
társadalom fogalom bevezetésében meghatározó szerepe volt Fritz Machlup köz-
gazdásznak, aki 1962-ben írta meg els´́o jelent´́os tanulmányát A tudás termelése és
elosztása az Egyesült Államokban2 címmel. A témában áttörést hozó könyvében
vezette be a tudásipar fogalmát, amelyen belül öt összetev´́ot különböztetett meg:
úgy mint az oktatás, kutatás és fejlesztés, a tömegmédia, az információtechnológiák
és az információszolgáltatások. 

A modern, elektronikus alapokon nyugvó gazdaság legf´́obb termel´́oerejévé az-
óta az információ és a tudás vált. Ennek következtében mindenki számára biztosí-
tani kell az információkhoz való szabad hozzáférést. A digitális írástudás elterjesz-
tése azonban felel´́osséggel jár. Biztosítani kell a folyamatosan megújuló informáci-
ós és kommunikációs eszközöket, hogy mindenki képes legyen az információ
megszerzésére és az elektronikus szolgáltatások igénybevételére, illetve el kell érni,
hogy a megszerzett információ felhasználható tudássá válhasson.

Az internet mára olyan virtuális térré alakult, ahol a felhasználók a számukra
fontos információk sokféleségéhez juthatnak hozzá. A hozzáférés korlátaival azon-
ban feltehet´́oen még hosszú ideig számolnunk kell; ez abból adódik, hogy a haszná-
lók számára fontos információk elkerülik figyelmüket, csupán azért, mert nem ér-
het´́o el a világhálón. Ezzel szemben megszámlálhatatlanul sok felesleges, helytelen
és nem mellesleg hibás információ található még a legnépszer´́ubb oldalakon is.

A kutatás el´́ozményei

A vizsgálat el´́ozménye azon a hétköznapi megfigyelésen alapult, amely szerint
az egyetemisták többsége hétköznapi tájékozódása és tanulmányai során folya-
matosan használja az internet adta lehet´́oségeket. A kérdés úgy fogalmazódott
meg bennünk: a hallgatók milyen keres´́oket használnak az információszerzés so-
rán, tudnak-e szelektálni az óriási találati halmazból, tudják-e értékelni, értelmezni
a találati halmaz elemeit, illetve hogy a szakirodalmi információszerzés során
mely eszközöket részesítik el´́onyben?
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A kutatás során megkülönböztettünk hétköznapi és szakirodalmi információ-
szerzési készséget, illetve a hagyományos és az elektronikus források közötti el-
igazodás képességét.

A kutatásnak a hasonló témájú külföldi felmérések, vizsgálatok, hazai folyóirat-
cikkek és tanulmányok3 képezik a bázisát, azonban ezek elenyész´́o száma csak ki-
indulópontot biztosított számunkra.

A módszer

A kutatás módszeréül a kérd´́oíves felmérést választottuk, három kérdéscsoport-
ban tudakozódtunk. Az els´́obe tartoztak a bevezet´́o kérdések, ahol rákérdeztünk
a nemre, korra, tanulmányi szakra, szociális, családi körülményre és egyéb szo-
kásokra. A második kérdéscsoportban irányított kérdésekkel operáltunk, amelyek
az információszerzési és -felhasználási szokásokra irányultak. Végül a levezet´́o
kérdésekben egy-egy konkrét tájékozódási feladattal bizonyosodunk meg a vála-
szadó tájékozódási szokásairól.

A mintavétel

A kutatást a Pécsi Tudományegyetem Feln´́ottképzési és Emberi Er´́oforrás Fej-
lesztési Karán folytattuk le a 2007–2008-as tanévben.

A kérd´́oív segítségével a nappali osztatlan alapképzésben résztvev´́o és az új,
bolognai képzési rendszerben résztvev´́o hallgatók 27 százalékának információ-
szerzési szokásait vizsgáltuk.4

A legnagyobb arányban az andragógus hallgatók képviseltették magukat, majd-
nem 70 százalékkal, mögöttük az informatikus könyvtárosok 22 százalékkal, a
humánszervez´́ok 6 százalékkal, a m´́uvel´́odésszervez´́ok 4 százalékkal. Ez az arány
megfelel a kar hallgatói létszámarányának; az új BA képzésben résztvev´́oknek
több százas hallgatói létszámuk van, a fels´́obb éveseknél ez a szám néhol az el´́obbi
tizedét sem teszi ki.

A kor és a nem megoszlása a következ´́oképp alakult. A n´́ok sokkal nagyobb,
tízszeres arányban képviseltették magukat, mint férfi hallgatótársaik. A nem mel-
lett a kor is fontos szempont volt: a megkérdezettek 35 százaléka 20 évesnek
vallotta magát, ezután a legtöbben 21 és 22 évesek voltak, válaszadók két száza-
léka pedig már elmúlt 25 éves.

A mintában a legmagasabb arányban (körülbelül 50 százalékban) az els´́o- és
másodéves andragógus szakos n´́ok képviseltetik magukat 1987 és 1988-as szüle-
tési dátummal.

Lényeges kérdés még a lakóhely típusa és a fels´́ooktatásban eltöltött évek száma
is. A válaszadók 35-35 százaléka él faluban, illetve kisvárosban, 24 százalékuk
nagyvárosban, öt százalék pedig egy-egy nagyváros el´́ovárosában. A válaszadók
felét az els´́o- és másodéves falun él´́o andragógus n´́ok teszik ki. Húsz százalék vi-
szont olyan els´́o vagy másodéves informatikus könyvtáros szakos n´́o, aki városban
vagy nagyvárosban él; tehát míg andragógia szakot inkább a kisebb településekr´́ol
származók választják, addig az informatikus könyvtárost a városiak.
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A fels´́ooktatásban eltöltött évek száma azért fontos szempont, mert a fels´́ook-
tatásban már több id´́ot eltöltött hallgatók, életkoruktól függetlenül nagyobb ta-
pasztalattal rendelkeznek, mint évfolyamtársaik. A hallgatók 45 százaléka els´́os,
és 40 százaléka másodéves. Legkevesebben az utolsó évesek vannak, egy száza-
lékkal képviseltették magukat. A hallgatók többsége általában annyi ideje áll jog-
viszonyban az intézménnyel, amilyen évfolyamos, viszont el´́ofordul kivétel is. Az
els´́oéves andragógusok között van egy 10 százalékos csoport, amely ugyan még
nincs egy éve, hogy elkezdte ezt a szakot, mégis legalább három éve hallgatója
fels´́ofokú oktatási intézménynek. 

A hipotézisek

A kutatás els´́odleges hipotézise arra a hétköznapi és a szakirodalmi informá-
ciószerzésre irányult, amely szerint, azok a hallgatók, akik a mindennapi friss
hírek beszerzése folyamán az internetet részesítik el´́onyben, azok a szakirodalom
beszerzése során is el´́oszeretettel ezt a csatornát fogják választani. A második
feltételezés, hogy azok az egyetemisták, akik a tanulmányaikhoz szükséges infor-
mációk nagyobb hányadát az internetr´́ol szerzik, a világhálón fellelhet´́o informá-
ciós lehet´́oségek teljes skáláját – az általános keres´́okt´́ol a társadalomtudományi
szakadatbázisokig – átvizsgálják egy-egy keresés alkalmával. 

A hétköznapi információszerzés

Az els´́o kérdések a hétköznapi információszerzési szokásokra irányultak, ezen
belül pedig arra, hogy a hallgatók mely források segítségét veszik igénybe a min-
dennapi tájékozódás során, illetve, hogy a híreket milyen arányban olvassák elek-
tronikus dokumentumok segítségével, ezeken felül, hogy mely nyelveken olvas-
sák azokat.

A vizsgált hallgatók 44 százaléka az internetr´́ol szerzi be a legtöbb naprakész,
köznapi információt, a televízió pedig a második helyen áll 35 százalékkal. Ezek
után következik a rádió, az újság, majd a könyvtár és az egyéb források, ame-
lyeknél a baráti, rokoni viszonyokra, vagy a sz´́ukebb családi kapcsolatokra gon-
dolnak a hallgatók, ám ezek aránya az el´́oz´́o kett´́ohöz mérten elenyész´́o, együtte-
sen sem érik el sem a tévé, sem pedig az internet használatának gyakoriságát. A
válaszadók több mint fele a friss hírek 70 százalékát szerzi be elektronikus doku-
mentumok segítségével, míg az egyharmaduk információi 50 százalékát. A válasz-
adók kétharmad része kizárólag magyar nyelven olvassa a friss híreket, míg 33
százaléka a magyar mellett egy vagy két idegen nyelven is tájékozódik. 

A szakirodalom gy´́ujtése

A kutatás egyik legfontosabb kérdésköre az, hogy a hallgatók információikat
els´́odlegesen milyen csatornákon keresztül szerzik be. A válaszadók átlag fele
szerzi tanulmányaihoz szükséges információk 50 százalékát könyvb´́ol, míg sajtó-
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termékb´́ol csupán 10 százalékát. Átlagosan a hallgatók kétharmad része a tanul-
mányaihoz szükséges információk negyedét–felét szerzi be az internetr´́ol.

A legtöbben azok a hallgatók vannak, akik tanulmányaik során 70 százalékban
használnak könyveket, 20 százalékban az internetet és 10 százalékban pedig egyéb
forrásokat. Majdnem ugyanennyi hallgató 40-40 százalékban használja az interne-
tet és a hagyományos forrásokat, azonban a szakirodalom 20 százalékát más forrá-
sokból szerzik be. Ebb´́ol lesz´́urhetjük, hogy igaz, magas az internet használata a
szakirodalmi információszerzés tekintetében, a hallgatók inkább mégis a papírala-
pú információhordozókat részesítik el´́onyben a digitálisakkal szemben.

Szakirodalom gy´́ujtése a könyvtárban

A továbbiakban külön vizsgáltuk a könyvtárban és az interneten való informá-
lódást. Ez azért szükséges, mert a vizsgálattal els´́osorban arra szeretnénk rávilá-
gítani, hogy az internet favorizálásával a hallgatók hajlamossá válnak a hagyo-
mányos csatornákat elhanyagolni, s´́ot mell´́ozni. Ezáltal fontos információk vesz-
hetnek el számukra, míg az interneten megjelen´́o, de – esetenként – kétes értéket
képvisel´́o dokumentumok felértékel´́odnek.

El´́oször a könyvtárban való tájékozódást vizsgáltuk. Els´́o kérdéscsoportunk
arra vonatkozott, hogy a hallgató honnan indulna el, ha kizárólag a könyvtár állna
rendelkezésére az információszerzésben. A válaszadók 73 százaléka választotta a
könyvtár elektronikus katalógusát, az OPAC-ot. 12 százalék az információs pult-
nál kapja meg a számára fontos információkat, míg 5 százalékuk elkezd böngészni
a szabadpolcon, és 4 százalékuk kikéri a könyvtáros véleményét.

A következ´́o kérdéscsoportnál a megkérdezetteket arra kértük, jelöljék meg,
hogy százalékos arányban mennyire használnak egy-egy információs forrást a
könyvtárban. A hagyományos katalógus kihasználtsága az elektronikus katalógu-
sok bevezetésével radikálisan csökkent, így a hallgatók 60 százaléka már egyál-
talán nem használja azokat. A digitális katalógust a hallgatók rendszeresen hasz-
nálják, ám a hallgatók negyede ezt a forrást sem alkalmazza a keresései során. A
tanulók fele 25 százalékban használja az internetes katalógust a számára szükséges
információk megszerzéséhez. Az adatbázisok azonban lehetnének sokkal kihasz-
náltabbak! A hallgatók 37 százaléka egyáltalán nem veszi igénybe a társada-
lomtudományi adatbázisokat, és csupán 40 százalékuk szerzi innen a szükséges
szakirodalomnak mintegy negyed részét.

Szakirodalom gy´́ujtése az interneten

Az általános keres´́ok használatának rutinja nagyon fontos, hiszen el´́oször eze-
ken az oldalakon érdemes elkezdeni a különböz´́o témákban való keresgélést; azon-
ban minél többet szeretnénk olvasni egy témában, annál mélyebbre kell ásnunk,
annál speciálisabb portálokra kell linkelnünk, hogy az információ, amelyet az
internet segítségével találtunk, releváns legyen. A webes keres´́ofelületek haszná-
lata során különböz´́o keres´́otaktikákat kell alkalmaznunk, pontosan megfogalma-
zott keres´́okérdéseket kell alkotnunk, hogy a találati halmazunk teljes és pontos
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legyen. Teljességre azért kell törekednünk, mert elszalaszthatunk olyan informá-
ciókat, amelyek fontosak lennének a téma szempontjából, csak a keres´́okérdés
rossz megfogalmazása miatt marad ki a találati halmazból. A teljesség mellett a
pontosság is lényeges, mivel a találati halmazban feldolgozhatatlan mennyiség´́u
„zaj” keletkezhet a keres´́okérdés rossz min´́osége miatt. A különböz´́o keres´́otakti-
kák és jól megfogalmazott keres´́okérdések használata f´́oleg azokon a portálokon
elengedhetetlen, ahol nincs relevanciamérés, amely a dokumentumok hitelességét
vizsgálja.5

Az interneten való információszerzés kapcsán az els´́o kérdésünk az volt, hogy a
hallgató milyen típusú weblapról indul el, illetve konkrétan melyik oldalon kezdi a
keresést. A hallgatók 84 százaléka valamilyen általános keres´́ooldalon kezdi a kere-
sést, mellette elenyész´́o arányban jelentkezik a tematikus portál, mindössze 9 száza-
lékkal. A „Mely weblapon kezdi a keresést?” kérdésre kiugróan magasan a Google-t
választotta a válaszadók 90 százaléka. Mellette szerepel pár általános keres´́ooldal
mint a www.startlap.hu, www.origo.hu, www.kapu.hu, www.altavista.hu, viszont a
Google után a második helyen 4 százalékkal a www.lib.pte.hu áll, amely a Pécsi
Egyetemi Könyvtár honlapja, illetve a könyvtár elektronikus katalógusa.

A Google-t els´́osorban az els´́o és másod évfolyamos andragógia szakos n´́ok
használták, mindemellett ´́ok veszik igénybe a legnagyobb mértékben az Origót
és a könyvtár honlapát is. A humánszervez´́o szakosak els´́osorban a Startlapot és
az Altavistát választják, míg az informatikus könyvtárosok a Kaput.

Az internetes tájékozódás folyamán fontos az embernek ismernie az összetett
keresési lehet´́oségeket, amelyek segítségével pontosabb, relevánsabb információ-
hoz lehet jutni. Ezek a lehet´́oségek megvalósíthatók az operátorok, a sz´́ukítési lehe-
t´́oségek és a beépített korlátok használatával, amelyekkel optimalizálni lehet a talá-
lati halmazt. A három összetett keresési lehet´́oséget átlagban a hallgatók 60 száza-
léka használja, viszont a maradék 40 százalék egyáltalán nem használja azokat a
lehet´́oségeket, amelyekkel megkönnyíthetnék a keresés folyamatát. A sz´́ukítési le-
het´́oségeket használják a legtöbben, a hallgatók 65 százaléka. Az internetes keresés
során a keres´́okérdés megfogalmazása után egy találati halmazban kell kiigazod-
nunk, és ebb´́ol kell kiválasztanunk a számunkra legmegfelel´́obbeket. A hallgatók
többsége a www.google.hu-t jelölte meg leggyakrabban használt keres´́ojének, ezért
a találati halmaz szerkezeti leírásánál a Google féle halmazt vesszük általánosnak.
A keresés lefolytatásakor a találati halmaz, sorszámokkal jelölve, a relevancia mér-
téke szerint sorban helyezkedik el, és oldalakra tagolódik. Egy egyszer´́ubb lekérde-
zés ezért több millió találatot is eredményezhet, és nem biztos, hogy a számunkra
legfontosabb információt tartalmazó honlap címe a Google találati halmazának ele-
jén fog szerepelni, ezért volt fontos kérdés a vizsgálatban, hogy a hallgatók vajon
megelégszenek-e az általános webes keres´́ok els´́o oldalán közzétett információkkal.
A válaszadók 70 százaléka tovább lapoz, tehát nem elégszik meg csupán az els´́o
oldal találataival, azonban a hallgatók majdnem egyharmada megelégszik az els´́o
tíz honlap információival. 

A következ´́o fontos kérdés, hogy a hallgatók a találati halmazt elemzik-e, vagy
azokból véletlenszer´́uen választanak. A válaszadók 70 százaléka állítja, hogy elem-
zi az elektronikus találati halmazt, a hallgatóknak ez a számaránya többnyire meg-
egyezik hallgatóknak azon csoportjával, akik az el´́oz´́o kérdésnél nem elégedtek
meg az els´́o oldalon talált információkkal. Együttesen vizsgáltuk az el´́oz´́o két és a
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kedvenc webes keres´́ore irányuló kérdést. Az adatok arra engednek következtetni,
hogy aki elemzi a találati halmazt, az inkább engedi meg magának, hogy megálljon
az els´́o oldalon talált eredményeknél, míg akik csak véletlenszer´́uen böknek rá egy-
egy találatra, azok – az esetek többségében – továbbmennek. Általában azok a hall-
gatók elégednek meg az els´́o oldalon talált eredményekkel, akik elemzik a találati
halmazt, és leggyakrabban a www.lib.pte.hu, a www.origo.hu vagy a www.start-
lap.hu oldalt használják. Akik a Google-on keresnek általában attól függetlenül,
hogy elemzik a találati halmazt, rendszerint tovább lapoznak az els´́o oldalról.6

A tényleges elemzés a felmérésben résztvev´́ok számára a különböz´́o weblapok
megtekintésével történik. A hallgatók fele beleolvas a szövegbe, úgy dönti el,
megfelel-e számára a dokumentum. 30 százalék kizárólag a cím alapján dönt, 10
százalék pedig a szerencsére alapozza a választást.

Az elektronikus dokumentumok folyamatosan jelen vannak életünkben, így az
egyetemisták életében is. Tanulmányaikhoz egyre nagyobb arányban használják
az internetet és különféle elektronikus anyagokat. Következ´́o kérdésünk a tanul-
mányokhoz szükséges hagyományos és az elektronikus dokumentumok arányára
vonatkozott. A hallgatók 60 százaléka ugyanannyi hagyományos és elektronikus
dokumentumot használ tanulmányai során. 28 százalékuk azonban a szakirodalom
több mint háromnegyedét hagyományos, negyedét pedig elektronikus dokumen-
tumokból szerzi be.

Már esett szó a találati halmaz teljességér´́ol és pontosságáról. Kíváncsiak vol-
tunk, ez mennyire fontos a hallgatóknak. A válaszadók 65 százaléka állítja, hogy
egy keresés lefolytatása után a találati halmazt vizsgálja teljességi, pontossági
szempontok alapján. A hallgatók egyharmada nem fordít erre külön figyelmet.
Az itt megfigyelhet´́o 1/3-2/3-os arány már az el´́oz´́oekben is tapasztalható volt,
els´́osorban az összetett keresési lehet´́oségeknél és a találati halmaz elemzésénél.

A szaktól teljesen függetlenül többségben vannak azok a hallgatók, akik elem-
zik a találati halmazt, és vizsgálják teljesség, pontosság tekintetében.

Egy-egy szakirodalom kora is fontos tényez´́o lehet els´́osorban a frissesség és
a hitelesség miatt. A válaszadók 94 százaléka számára fontos a szakirodalom kora,
így nagyobb százalékban használnak öt éven belül megjelent könyveket, mint öt
évnél régebbieket.

A szakirodalmi információszerzés során sokszor lehet külföldi folyóiratcikkek-
kel, tanulmányokkal találkozni, ezért megkérdeztük: a hallgatók milyen nyelveken
olvasnak szakirodalmat. A válaszadók 67 százaléka kizárólag magyarul olvassa
a szakirodalmat, a hallgatók negyede magyarul és egy világnyelven, amely az
esetek többségében angol vagy német, 8 százalékuk pedig magyarul plusz két
idegen nyelven, amely els´́osorban az angol és a német volt. A két világnyelven
kívül elenyész´́o arányban megjelent a francia és az olasz nyelv is.

Az információszerzés során a gyorsaság és az ár is fontos szempont. Kérdésünk
arra irányult, melyik csatornákon keresztül szerzik be a hallgatók a leggyorsabban
és a legkisebb anyagi ráfordítással a számukra szükséges információkat. A leg-
gyorsabb forrásnak az internet bizonyult. A válaszadók 80 százaléka választotta
a világhálót a leggyorsabb információszerz´́o csatornának, ez kimagaslóan vezet a
többi el´́ott, mivel a könyvtárat a hallgatók 16 százaléka, a tévét pedig 1 százalék
választotta. A költséghatékonyság tekintetében viszont már nagyobb a megoszlás
a csatornák között. A hallgatók fele ugyan az el´́oz´́o válaszokhoz hasonlóan az
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internetet választotta, addig itt 41 százalékkal szerepel a könyvtár mint a második
legolcsóbb csatorna. A televízió viszont ugyanolyan csekély aránnyal képviselteti
magát, mint az el´́oz´́oekben.

A hallgatók egyre több – sokszor indokolatlan – esetben az internethez nyúlnak,
ha információra van szükségük. A következ´́o kérdésünk arra irányult, ha a hallgató
rendelkezésére állna minden forrás, melyiket választaná els´́oként, illetve milyen
sorrendben használná fel azokat, ha egy konkrét információt keresne. A megkér-
dezettek 65 százaléka tette az internetet az els´́o helyre. Ez valószín´́uleg azzal
magyarázható, hogy a legolcsóbb és a leggyorsabb csatornának is a világhálót
nevezték meg, így némelyeknek nem is jut eszébe más forrást használni. Az in-
ternetet 13 százalékkal a lexikon követi, majd 8 százalékkal az adatbázis és 5
százalékkal az enciklopédia.

A szakirodalmi információszerzés tekintetében az utolsó kérdésünk az volt,
hogy az egyetemisták tesznek-e különbséget a weblapok között annak függvényé-
ben, hogy hétköznapi vagy szakirodalmi információkat keresnek. A válaszadók
66 százaléka igennel felelt, azonban 33 százalék nemmel, amely elég elrettent´́o
adat, tekintve, hogy pár éven belül tudományos munkát kell írniuk, amelyhez az
információkat ugyanonnan fogják megszerezni, mint a bulvárhíreket.

Az andragógia szakosok között figyelhet´́o meg a legnépesebb hallgatói csoport,
akik nem tesznek különbséget a weblapok között, és kereséseik lefolytatásához
általában a Google-t használják. 

Már az el´́oz´́o kérdéseknél is megfigyelhet´́o volt a hallgatók 2:1 arányú meg-
osztottsága. Ebb´́ol messzemen´́o következtetéseket természetesen nem lehet levon-
ni, mégis elgondolkodtató, hogy az egyetemisták közel egyharmada nem tudja
szakszer´́uen használni az internetet, és nem tud élni a lehet´́oségekkel, amelyeket
ez a csatorna biztosítana számukra.

Szakirodalom gy´́ujtése adatbázisokból

A könyvtárban és az interneten való szakirodalom-gy´́ujtés után külön részben
írunk a társadalomtudományi szakadatbázisok használatáról. Az adatbázisok kér-
désér´́ol fontos beszélni, mivel jelent´́os információs értéket képviselnek, és – nem
elhanyagolható az sem, hogy – bizony komoly pénzbe kerül mind az üzemelte-
t´́oknek, mind pedig a könyvtáraknak. A társadalomtudományi tájékoztató appa-
rátus sosem fejl´́odött olyan intenzitással, mint a természettudományos tartalmúak.
Ezt azért fontos tisztázni, mert amikor a természettudományi területen oktatóknak,
tanulóknak már természetes volt az internet és az adatbázisok használata, akkor
a társadalom- és humán tudományok területén ez még közel sem volt általánosan
elterjedt. Ez utóbbiak esetében a változás csak jóval kés´́obb és lassabban ment
végbe. Azonban ez nem lehet magyarázat arra, hogy a jelenkor értelmiségi rétege
miért nem használja ezeket az alapvet´́o forrásokat.

A társadalomtudomány területén több magyar és nemzetközi adatbázist is is-
merünk, ezeknek az összegy´́ujtött állománya igen jelent´́os egy- egy szakterületen,
ilyenek például a SzocioWEB és az EISZ, valamint az EBSCO-szolgáltatás rele-
váns elemei is. Az egyetemi hallgatók számára primer információs forrást jelent´́o,
a nemzetközi és a nemzeti szakirodalmat feltáró, esetenként teljes szöveg´́u hoz-
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záférést is biztosító társadalomtudományok feldolgozásával, közzétételével fog-
lalkozó szakadatbázisokat a válaszadók mindössze 37 százaléka használ, ami egy-
ben azt is jelenti, hogy 63 százaléka nem használ, illetve nem tud megnevezni
ilyet.

Kérd´́oívünkben három kérdés foglalkozik kizárólag az adatbázisok ismeretével
és használatával. El´́oször rákérdeztünk arra, hogy a hallgatók mely társada-
lomtudományi adatbázisokat használják. A kérdés pontosan úgy hangzott, hogy
„Melyek az Ön által használt internetes társadalomtudományi adatbázisok?”. Lé-
nyegesnek éreztük ezt megemlíteni, mert a kérdésre a hallgatók majd’ 63 százaléka
egyáltalán nem válaszolt, 13 százalékuk pedig a következ´́ok valamelyikét válaszol-
ta: www.google.hu, www.kurzor.hu, www.lib.pte.hu, www.wikipedia.hu. Az itt em-
lített oldalak természetesen használható keres´́ok, csak nem kifejezetten társada-
lomtudományi adatbázisok. A válaszok számából kit´́unik, hogy a hallgatók csupán
negyede tudott megnevezni bármilyen internetes társadalomtudományi adatbázist,
amely rendkívül alacsony aránynak számít.

A hallgatók 25 százaléka, aki válaszolt a kérdésre, leggyakrabban a MATAR-
KÁ-t említette, utána a SzocioWEB, EISZ, MEK és a PAD szerepel. Az említett
adatbázisok, az EISZ-t kivéve, magyar nyelv´́u adatbázisok. A MATARKA folyói-
ratcikk-adatbázis, a SzocioWEB szociológiai tanulmányok és cikkek adatbázisa, a
PAD f´́o profilja pedig a pedagógia, valamint annak határ- és segédtudományai.
Ezek mellett megjelent még az EBSCO, a MANCI, az EPA, az NPA, az IKER és az
ERIC, számuk viszont elég csekély, mivel ezeket az adatbázisokat mindössze egy-
egy ember említette meg.

A következ´́o kérdés az adatbázisok használatának gyakoriságára vonatkozott.
A kérdésre a hallgatók 23 százaléka nem válaszolt, amely érthet´́o az adatbázisok
nem megfelel´́o ismeretének fényében. Mégis az el´́oz´́o és az itteni hánzad közt van
némi eltérés, mivel a fenti kérdésre 63 százalék, az itteninél 23 százalék nem
válaszolt. A különbség jelent´́os, ez azt mutatja, hogy jóllehet, a hallgatók 40 szá-
zaléka nem ismer internetes adatbázist, mégis használja azt. Naponta a hallgatók
19 százaléka, hetente 12 százalék, havonta többször pedig 14 százalék használja
az adatbázisokat. Havonta vagy ritkábban a hallgatók 32 százaléka.

Az utolsó kérdésnél felsoroltuk azokat az adatbázisokat, szolgáltatásokat, ame-
lyek társadalomtudományi tartalmakat is feldolgoznak, és rákérdeztünk, ismerik-e
ezeket a hallgatók. Az adatbázisok a következ´́ok voltak: EBSCO, EISZ, PAD,
SzocioWEB, SSCI, DDA, ERIC, MATARKA, MEK, NAVA. A kérdésre a hall-
gatók 95 százaléka válaszolt. A legismertebbek a hallgatók körében az EISZ, a
MATARKA és a MEK, átlagban 70 százalékos ismertséggel. Ezeket követte az
ERIC, a SzocioWEB, az EBSCO és a PAD 50 százalékos ismertséggel, végül a
legismeretlenebbek az SSCI, a DDA és a NAVA lettek, ezeket a hallgatók 30
százaléka jelölte meg.

A különböz´́o szakos hallgatók adatbázis-használata is eltér egymástól. Míg az
andragógusok inkább a MATARKÁ-t és a SzocioWEB-et használják, addig az
informatikus könyvtárosok a MEK-et és a MANCI-t részesítik el´́onyben, mivel
ez utóbbi adatbázis els´́osorban olyan tanulmányokat, cikkeket ölel fel, amelyek
jellemz´́oen a könyvtártudomány területén születtek.
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Összegzés

Az egyetemi hallgatók körében igen kedvelt eszköz a számítógép és az internet.
Ebben a társadalmi csoportban a digitális írástudás egy új alapkészség. Feltéte-
leztük, hogy ismerik az internet adta lehet´́oségeket, tudnak keresni a hálón, és
meg tudják szerezni a legeldugottabb információkat is. Ám az ilyen fiatalok száma
– a felmérés szerint – meglehet´́osen alacsony. Az egyetemisták információszerzési
szokásai eléggé felületesek, az ezzel kapcsolatos ismereteik felszínesek. Az álta-
lános webes keres´́oket mindenki ismeri, de nem mindegy, mire használjuk, mivel
az ilyen site-ok találati halmaza nem minden esetben mondható tudományos szem-
pontból igényesnek.

A hétköznapi információszerzésében óriási szerepet játszik az internet, ám a
vizsgált hallgatók nagy aránya csak részben használja a tanulmányai során ezt a
nélkülözhetetlen eszközt, illetve ha használja, akkor sem megfelel´́o módon.

A hallgatók 63 százaléka nem használ társadalomtudományi szakadatbázist,
annak ellenére, hogy átlagosan 50 százalékuk ismer legalább egyet. A differencia
13 százalék, azon hallgatók csoportja, aki ugyan tudja, hogy léteznek, ilyen adat-
bázisok, mégsem lép túl a Google határain. 

Kétségtelen, hogy az internet olyan eszköz, amelynek révén talán a leggyor-
sabban tudunk információhoz jutni, csak nem biztos, hogy relevánshoz. Az inter-
neten fellelhet´́o információk nem mindig teljesek, s´́ot sokszor tévesek. Ezért kell
a könyvtárakat nem az internet ellenfeleként, hanem partnereként felfogni, mert
kettejük kapcsolatának kihasználása óriási lehet´́oségeket jelent.
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Egervári Dóra

Hogyan lehet hasznosítani
egy egyszer´́u könyvtárhasználati kérd´́oív

eredményeit a gyakorlatban?

A Gödöll´́oi Városi Könyvtár és Információs Központ 2008-ban kérd´́oíves fel-
mérést végzett a látogatók könyvtárhasználati szokásairól, miután az NKA
Könyvtári Szakmai Kollégiumánál sikeresen pályázott erre a célra. A válaszadás
önkéntes volt, igyekeztünk gyorsan megválaszolható kérdéseket feltenni. Össze-
sen 343 értékelhet´́o kérd´́oívünk lett a kétnapos felmérés eredményeként, 58-an
nem voltak hajlandóak kitölteni, többnyire azért, mert siettek.

A kérd´́oív összeállítása során az alábbiakat tudakoltuk:
● milyen célból tér be könyvtárunkba az olvasó, 
● milyen gyakran jár ide,
● mennyi id´́ot tölt el nálunk,
● a nap mely szakában szokott könyvtárunkba járni,
● kölcsönzés esetén mib´́ol hány darabot visz ki általában,
● sikerült-e az adott napon teljesítenünk a kérését,
● neme, életkora és foglalkozása?

A kérd´́oívek feldolgozása az SPSS statisztikai programcsomaggal történt,
amelynek el´́onye, hogy az ún. kereszttáblás elemzéssel lehet´́oségünk volt a külön-
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