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alkotás, amely a hazai helyismereti tevékenység soknak e téren nincs okuk panaszra, eddig sem

~ jelentékeny értéke lehet. Szakmánk, a magyar voltak elhanyagoltak (mint az a füzet végén ta-

f: könyvtárosok és bibliográfusok nevében szívbõl lálható, jól válogatott bibliográfiából is kiderül).

ii. gratulálok a közremûködõknek és a könyvtár Könyvek, segédeszközök születtek egyrészt gya-

vezetõjének. Hiszem, hogy e jeles vállalkozás korlati munkájuk segítésére, másrészt igényes ké-

kedvezõ fogadtatása erõt ad a további feladatok- zi könyvek, fõiskolai jegyzetek láttak napvilágot

hoz: az anyaggyûjtés folytatásához, mindenek- fõ tevékenységük, a könyvtárhasználati nevelés

elõtt a folyóiratokban rejtõzõ cikkek számbavé- támogatására. Az iskolai könyvtárakkal foglal-

teléhez. S nemcsak számukra, hanem minden bib- kozó kiadványok örvendetes gazdagsága mellett

liográfus könyvtáros számára biztató tanulságul is hiányzott azonban e könyvtártípus jellegének,

szolgálhat, hogy egy ilyen munka nemcsak fárad- problematikájának elméleti megalapozottságú

sággal terhes, hanem igen sok öröm forrása is. kifejtése. (A Könyvtárosok kézikönyvének ide-

A Jászság bibliográfiája I [szerk. Gu- vágó -egyébként kiváló -fejezete szükségsze-

lyás Erzsébet] i [közrem. Dobos László, rûen csak szûkszavú összegezést nyújthatott.)

Hasznos Rozál,ia, Szabó Já.~osné] ; Jköz-: Most na
p vilá g ot látott az a mû mel y az iskolá-read. a] Jaszok Egyesulete, VarosJ. ,..,., ' .

Könyvtár és Információs Központ. Jász- ban folyo konyvtarosI munkahoz -a napl prak-

berény. -Jás zberény : Jás zak Egyes. ; tikummal kiegészítve -szilárd és korszerû el-

Vár. Kvt. és Inf. Közp., 2002: -.23~~. méleti alapozást adhat.

Benyel MIklos Dán Krisztina a mai eredményekhez vezetõ

, "ff hazai és külföldi utak rövid történeti áttekintése

Tovabbkepzes felsofokon után a könyvtártípus korszerû modelljét, ideáltí-

pusát és feladatrendszerét írja le, majd elemzi a

A Továbbképzés gyûjteményépítés, a funkcionális téralkotás és a

felsõfokon a szakmai irányítás kérdéseit. A legrészletesebben
Könyvtári Inté- .( -indokolt módon -e könyvtár pedagógiai funk-

zet induló soro- ciójával, a könyvtárhasználati képzés tantervi

zatának címe, ,. programjába való beilleszkedés seI foglálkozik.
1 k 1 " k " Dan Krlsztma A fü h k .'" k II ' kl k ' me yne e so o: Iskolai könyvláli ismeretek zetet asznos legeszItese -me e ete zar-

tetét most vehetI ják: az iskolai könyvtárak fejlesztésének straté-

kézbe az olvasó. giai szempontjai, a vonatkozó jogszabályok fel-

Dán Krisztina sorolása és a téma válogatott bibliográfiája.

írta, Iskolai A szerzõ jól ismeri az iskolai könyvtárak

könyvtári isme- angol, amerikai, skandináv és német útját és az

retek címmel. ott kialakított modelleket. Ezek alapján építi fel

Aligha vélet- saját ideáltípusát. Széles körû, naprakész átte-

len, hogya so- kintése korszerû szemléletmódot ad írásának, a

rozatot az isko- hazai valóság ismerete viszont megóvja a reali-

lai könyvtárak- tásoktól való elszakadástól.

ról szóló füzet nyitja meg. Bár az elmúlt egy- A Könyvtári Intézet e füzet kiadásával elsõ-

másfél évtized minden könyvtártípus számára a sorban az egyetemeken és fõiskolákon folyó

nem kis erõfeszítést kívánó változások-változta- könyvtárosképzés (azon belül különösen a spe-

tások idõszaka volt, az iskolai könyvtárak a töb- ciálkollégiumi képzés) és az akkreditált szakmai

binél is nagyobb átalakuláson mentek keresztül: továbbképzések számára adott kézbe elméleti

a számítógépes technológia bevezetése mellett a összegezést, jól használható segédanyagot. Ez-

módosulások itt a könyvtár alapfunkcióját is zeI egyik legfontosabb feladatának tett eleget.

I érintették. Ez tette idõszerû feladattá az iskolai Bizakodva várjuk a folytatást.

.1 könyvtár modelljének újrafogalmazását a könyv- Iskolai könyvtári ismeretek I Dán

'.1 tárügy, a gyakorlat és nem utolsó sorban a kép- Kri~ztina ; [közread. ..aJ !<ö~yvtá~i
I "' bbk' , " ., h' Intezet. -Budapest: KonyvtarJ. Inte-
j zes es a tova epzes szamara, ez az Igeny lV- zet, 2002. -87 p. (Továbbképzés fel-

j ta létre a most megjelent füzetet. Ami a szakiro- sõfokon, ISSN 1589-1682)

'~ dalom gazdagságát illeti, az iskolai könyvtáro- KS.
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