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A FORRÁSKÖZPONT OKTATÓ SZEREPE ÉS AZ 

INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG 

A korszerű felsőoktatási könyvtárnak tanulási forrásközpontnak kell lennie, ahol 

a hallgatónak rendelkezésére áll minden eszköz a tanuláshoz. Szolgáltatásainak 

elsősorban a tanulásra, a tanulási módszerek elsajátítására (könyvtárhasználat, in-

formációkeresési technikák, önálló ismeretszerzés) kell irányulniuk (Varga 2001). 

A forrásközpont oktató szerepe ezért nem merül ki a hagyományos felhasználó-

képzésben. Feladata az információs műveltség (információs írástudás) oktatása. 

A forrásközpont és a tanulási környezet 

Az információs műveltség fontos szerepet kap a tanulási környezetek kialakítá-

sában is (Tóthné 2002). 

A tanulási környezet az a hely, amelyben a tanulás megtörténik. A tanulást ebben 

az értelemben nem korlátozhatjuk a tananyag elsajátítására, hanem valamely érté-

kek, normák, műveletek stb. kontextusához köthető (Tanulási környezet 2006). 

A tanulási környezet fogalma fontos helyet foglal el a konstruktivista tanulásfel-

fogásban, amely nem a tudás kívülről való származására, és ebből következően 

valamilyen közvetítésére alapoz, hanem abban hisz, hogy a tudást a megismerő 

ember maga konstruálja meg magában, mivel minden tanuló más és más információ-

feldolgozó rendszerekkel rendelkezik, tehát mindig egy előzetes, fejlődésének adott 

fokára jellemző képet hordoz magában a világról, amely meghatározza tudáskonst-

rukciós folyamatait (Nahalka 1999).  

A tanulási környezetek kialakítása a forrásközpontokban is megtörténhet. Az in-

formációs műveltséggel kapcsolatos oktatási feladatok ugyanakkor túlterjednek a 

forrásközpont falain: az egész oktatási folyamatot át kell hatnia. 

Információs műveltség, információs írástudás 

Meghatározások 

Az információs műveltség fogalma ernyőfogalom, amely magába foglalja az In-

ternet-írástudást, számítógépes írástudást, média-írástudást és más írástudásokat 

(műveltségeket). 

Az információs műveltség definícióinak többsége az Amerikai Könyvtáregyesü-

let (ALA) definíciójára épül, azt egészíti ki. Az ebben a definícióban megjelölt 

kompetenciák a következők:  
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− az információszükséglet felismerése, 

− az adott probléma megoldásához szükséges információ azonosítása, 

− a szükséges információ megtalálása, 

− a megtalált információ értékelése, 

− az információ szervezése, 

− az információ hatékony felhasználása az adott probléma megoldására (ALA 

1989). 

Ezt kiegészíthetjük azzal, hogy szükséges az információt és az információs tech-

nikát körülvevő etikai, jogi és társadalmi-gazdasági problémák ismerete is (ACRL 

2000). 

Kihívások 

Globalizálódó világunknak olyan állampolgárokra van szüksége, akik rendelkez-

nek az írástudás készségeivel, információs műveltséggel, akik sokat olvasnak, tisz-

tán látnak és gondolkodnak, jól értesült emberek módjára kérdeznek, megkérdőjele-

zik a szaktekintélyek, de még saját maguk állításait is (Bundy 2004). 

Ezzel összhangban az információs műveltség elterjesztése ellene hat annak, hogy 

az információt meghatározott személyek, csoportok, érdekszférák kisajátítsák (Do-

herty–Ketschner 2005). 

Az információs műveltség kialakulását a következő kihívások megválaszolásá-

nak szükségessége váltotta ki: 

− az információs túlterhelés, amelyet a digitális technológiák gyors fejlődése 

okozott,  

− a kompetens információhasználók iránti társadalmi igény,  

− a fogékony és informált munkaerő szükségessége, amelyet a tudásgazdaság 

követel meg (Andretta 2005). 

Ahogyan azt György Péter megfogalmazza – ezek a kihívások abból következ-

nek, hogy a „net nem nett univerzum, nem kertes házak utcája, inkább ködös táj.” 

Nem olyan, mint a könyvtár, hol „biztos kezek vezetik: a katalógusok, bibliográfiák, 

segédletek között. Nehéz eligazodni, de bizonyosságra lehet szert tenni” (György 

2002, 15). 

Műveltség vagy írástudás 

Maga az angol information literacy szókapcsolat többféleképpen fordítható le 

magyar nyelvre: 

− információs írástudás 

− információs műveltség,  

− információs kultúra. 

Az információs műveltség kifejezés térnyerésének nagy lendületet adhat az a 

szemlekiadvány, amely az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum webszerve-

réről letölthető, és amely a témakörrel kapcsolatos számos alapvető dokumentum 

fordítását tartalmazza (Csík 2006). 
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Az információs műveltség ugyanakkor szorosan összefügg a hagyományos érte-

lemben vett írástudással, amely – egy lehetséges meghatározása szerint – nyomtatott 

szövegek megértését és nyomtatásban való kommunikálás képességét jelenti. Kap-

csolódik a funkcionális írástudáshoz, amely úgy határozható meg, mint a hétközna-

pokban szükséges információk elolvasásának és használatának képessége (Bawden 

2001). Ezért is beszélhetünk információs írástudásról. 

Tekinthetjük az információs műveltséget kulturális eszköztudásnak is, amelynek 

lényege az önálló tanulás eszközeinek ismerete és használata (Báthory 1997). 

Ezzel az információs műveltség legfontosabb jellemzőjéhez is eljutottunk: Az in-

formációs műveltség az egész életen át tartó tanulás kontextusában alapja a művelt-

ség elsajátításának. 

Az információs műveltség igen fontos eleme a kritikai gondolkodás előtérbe ke-

rülése. Itt most csak a vonatkozását emeljük ki, hogy a kritikai gondolkodás magába 

foglalja: 

− a megbízható források keresését és megtalálását, 

− a tények és vélemények közötti különbségtételt, 

− a manipulatív érvelés felismerését (Jones 1996). 

Technológia, készségek 

Bár igaz, hogy az információs eszközök használata révén a tudás-alkalmazási 

szint megnövelhető és megújítható (Karvalics 1997), az információs műveltség 

fontos jellemzője, hogy nem a technológiákra összpontosít, tartalmazhatja technoló-

giák alkalmazását, viszont nem függ tőlük, hanem inkább intellektuális keretet ad a 

felismerés, megértés, kritikus értékelés és gondolkodás számára (Bundy 2004). 

Az információs műveltség készségei külön-külön is levezethetők napi, praktikus 

kihívásokból, a lényegük azonban éppen az, hogy együttesen egy alapképesség las-

san szervesülő komponenseiként jelennek meg (Karvalics 1997) 

Az információs műveltség különféle definícióinak összehasonlításából az szűrhe-

tő le, hogy az információs műveltség feltételez egy felismerési fázist, megtalálható 

benne a keresés megfogalmazása, a forrás(ok) kiválasztása és vizsgálata, az infor-

máció értékelése, szintézise és használata (Andretta 2005). 

Aki információsan művelt, annak jelentős tudása van az információk világáról 

(Nagy 2000). Ismeri az információs társadalom természetét, és elsajátított az infor-

mációhoz való hozzáférés és az információ használatához kötődő értékeket (Bruce 

1994). Másképpen megfogalmazva ezt, személyes stílusa elősegíti interakcióit az 

információs világgal, és belső értékei támogatják az információhasználatot (Nagy 

2000). 

Az információs műveltség oktatása 

Az információs műveltség oktatásának oda kell figyelnie a következőkre: 

− az információs társadalom természetének megértése; 

− az információhoz való hozzáférés és az információ használatához kötődő 

értékek elsajátítása (Bruce 1994). 
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Az Association of American Colleges and Universities a felsőoktatással szemben 

azt a követelményt állítja, hogy intellektuális és gyakorlati készségek elsajátíttatásá-

val képessé tegye a hallgatókat a következőkre: 

− Ismerik a természeti és társadalmi valóságot és a tanulmányaikhoz szüksé-

ges ismeretszerzési formákat; 

− Felelősen viseltetnek személyes viselkedésükért és állampolgári értékeikért; 

Az így felkészített hallgatóknak el kell sajátítaniuk az alábbiakat: 

− miként lehet az információt tudássá, ítéletekké alakítani és tettekre váltani; 

− hogyan tudnak hatékonyan szóban, írásban, valamint képi eszközökkel, és 

idegen nyelven kommunikálni. 

Az információs műveltség oktatásának elő kell segítenie, hogy a hallgatók képe-

sek legyenek: 

− új körülményekhez alkalmazkodni; 

− különböző forrásokból származó tudást integrálni; 

− egész életükön át tanulni (Greater Expectations 2002). 

Az „akadémiai” írástudás 

A felsőoktatási keretekben folyó információs műveltség-oktatás fontos részterü-

lete a tág értelemben vett tudományos írás és olvasás kompetenciáinak, az „akadé-

mai” írástudásnak az oktatása. 

A tudományos írás és olvasás önmagában nem hivatásszerűen végzett tevékeny-

ségek, amelyek azonban a spontán tevékenységeknél tudatosabb hozzáállást tételez-

nek fel. Kisebb-nagyobb rendszerességgel ismétlődő folyamatokra, tanulható és 

tanulandó képességekre, készségekre, attitűdökre épülnek.  

Tudjuk, hogy az információs műveltség egész életünket áthatja, a tudományok 

művelésében azonban nyilvánvalóan kiemelkedő fontossága van. A kutatók ugyanis 

a leginkább „literátus” emberek. 

Az „akadémai” írástudás kompetenciái különböző módon és különböző szinte-

ken jelenhetnek meg az oktatásban: 

− általános „értelmiségképző” jelleggel; 

− a szaktárgyakba integrálva;  

− a kutatás-módszertani képzés részeként. 

Az „akadémai” írástudás és az információs műveltség fontos találkozási pontja a 

felsőoktatási könyvtárakban van. A 21. század felsőoktatási könyvtára más informá-

ciós környezet, mint korábban volt, ezért a könyvtárosoknak be kell vinniük az in-

formációs műveltséget a tantervekbe. Az információs műveltségnek az egyetemi-

főiskolai élet integráns részévé kell válnia (Doherty–Ketschner 2005). 

Az információs műveltség és a könyvtárak 

Az információs műveltség terjesztésében kiemelkedő szerepe van a könyvtárnak 

és a könyvtárosoknak, annak ellenére, hogy az – a már említett módon – nemcsak a 

könyvtárhoz (Wills 1997). 
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Információs műveltséggel a könyvtárosoknak is rendelkezniük kell, hiszen segít 

abban, hogy fenntartsák az egész életen át tartó tanulás attitűdjét, hogy lépést tartsa-

nak a folyamatosan változó információs környezettel, a tanulást támogató, másokat 

az információs műveltség megszerzésében segítő szakemberek legyenek (Virkus et 

al. 2005). 

Az információs műveltség és a könyvtárosképzés 

A könyvtárosképzésnek és a -továbbképzésnek biztosítania kell, hogy a hallga-

tók: 

1. Ismerjék az információs műveltség fogalmát; 

2. Maguk is információsan műveltek legyenek; 

3. Megismerjék az információs műveltség oktatásának néhány vonatkozását. 

A fogalmak tekintetében meg kell ismerniük: 

− az információs műveltség legfontosabb definícióit, 

− különböző kontextusait, 

− a más műveltségekhez (írástudásokhoz) való viszonyát 

− az információs műveltség és a könyvtári-információs készségek és tudáste-

rületek (pl. tudásmenedzsment, információs-visszakeresés) viszonyát, 

− az információs műveltség főbb modelljeit és elméleteit, 

− az információs műveltséggel kapcsolatos szervezetek és kezdeményezések 

funkcióit és hatókörét, 

− az információs műveltség történetét és eredetét. 

Különösen fontos, hogy tudatában legyenek az információ használatát körülvevő 

– fentebb már említett – etikai, jogi és társadalmi-gazdasági problémáknak (Virkus 

et al. 2005). 

Az első pontban megfogalmazott feladat teljesítése jelenti megítélésem szerint 

azt a minimális keret-feladatot, amelyet mindenképen el kell végeznünk. Ehhez nem 

szükséges önálló tantárgy, ahogy maga az információs műveltség oktatása is inkább 

a tanterv egészéhez, mintsem egyes tantárgyakhoz kötődik. 

Ennek a minimális programnak a főbb elemei a következők: 

− Az írástudás és a funkcionális írástudás fogalma; 

− A különböző írástudások (műveltségek);  

− Az információs műveltség átfogó jellege; 

− Az információs műveltség definíciói;  

− Az információs műveltség és a könyvtáros a változó könyvtár, az egész éle-

ten át történő tanulás kontextusában 
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