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Pulman weblapon (wwww.ki.oszk.hu/pulman). A
Digitális útmutató kiegészítését magyar intézmé-
nyek és adattárak kapcsolataival a magyar
Pulman honlapon folyamatosan elvégezte. Köz-
remûködött a Pulman Network of Excellence
elektronikus kiadványának frissítésében (www.
pulmanweb.org).

A Calimera útmutató készítésében, magyar
nyelvre fordításában és hozzáférhetõvé tételében
is szervezõ és kivitelezõ feladatokat látott el a
Publika MKK.

Tájékoztató füzetet adott közre a fogyatékkal
élõ felhasználók könyvtári szolgáltatásainak fej-
lesztésérõl.

Összefoglalás

Mindezekhez a programokhoz az egyéni szel-
lemi és fizikai hozzájáruláson felül jelentõs anya-
gi forrásokra is szükség volt, amelyeknek csak
kis része volt fedezhetõ a projektek költségveté-
sébõl. További források érdekében különféle
pályázati lehetõségeket felhasználva jelentõs tá-
mogatásokat sikerült megszerezni minisztériu-
moktól, alapítványoktól, különféle szakintézmé-
nyektõl.

A fentiekbõl talán levonható az a következte-
tés, hogy az EB K+F projektjeibõl a hazai köz-
könyvtárak is nyertek, saját erõforrásaikat sza-
porítva fejlõdést segítettek elõ igen fontos fel-
adataik ellátásában. Közel sem fejezõdött még
be ez a folyamat, tennivaló van bõven. Hadd
emeljem ki ehhez befejezésként a Pulman mani-
fesztumból az egyik, közkönyvtárak számára igen
fontos ajánlást: támogatniuk kell az etnikai, kul-
turális, nyelvi és vallási sokszínûség megõrzését,
elõmozdítani a kulturális azonosságtudat és tár-
sadalmi integráció kialakulását, bevonva a helyi
polgárokat és közösségeket egy mindenki által
hozzáférhetõ – digitális forrásokat tartalmazó –
„kollektív emlékezet” létrehozásába.

Billédiné Holló Ibolya
könyvtári információs tanácsadó

„Tudás és érzelem”

A zalai gyermekkönyvtárosok
együttmûködése a jövõ
könyvtárhasználóiért

(Tízéves a Zalai Gyermekkönyvtáros
Mûhely)

A címben szereplõ mottó, „Tudás és érzelem”,
azokra a gyermekkönyvtári törekvésekre utal,
amelyek napjainkban munkánk fõ jellemzõi. A
tudás átadása hatékonyabb, ha érzelmileg meg-
alapozzuk az ismeretszerzési folyamatot. Máso-
dik értelmezésben: a gyerekek olvasmányszer-
kezetére jellemzõ az ismeretterjesztõ irodalom
túlsúlya, ugyanakkor az érzelmi intelligenciájuk
fejlõdéséhez szükségük van (lenne) a szépiroda-
lom (mese, regény, vers) olvasására is. Végül
harmadik értelmezésünk szerint: az információs
majd tudástársadalom legfõbb értéke az ismeret,
a tudás, melyet korunkban a számítógépes isme-
retszerzés – elsõsorban az internet –, valamint a
hagyományos források együttese jelent, ez utób-
bi érzelmi életünket is gazdagíthatja.

A tudással, az információval élni tudó társa-
dalom az információs társadalom. Ennek kiala-
kításában nagy szerepük van az információt hi-
vatalosan kezelõknek, közöttük elsõsorban a
könyvtárosoknak. Felelõsségünk éppen abban
rejlik, hogy átvehetõ magatartásformákat kell
kialakítanunk, melyekkel segíthetjük egyrészt a
felhasználókat, másrészt azokat a könyvtáros
kollégákat, akik tõlünk várnak útmutatást. Ez
pedig módszertani jellegû feladat, mely összetett
tevékenységet jelent – szervezési, tapasztalatát-
adási és összefogási kötelezettséggel.

A módszertani munka hatékonysága érdeké-
ben át kell csoportosítanunk anyagi és szellemi,
nem utolsósorban lelki erõforrásainkat, meg kell
növelnünk adaptációs képességünket és segítõ-
készségünket. Jól kell ismerünk azt a felhaszná-
lói réteget, amelyet szolgálni kívánunk, meg kell
találnunk az együttmûködés hatékony formáját,
és kellõ kitartással és hittel kell dolgoznunk
céljaink megvalósításáért.

Melyek napjainkban a gyermekek informáci-
ós kultúrájának fõbb jellemzõi? Ismert megálla-
pításokat tehetünk ezzel kapcsolatban: a könyv-
olvasás visszaszorulása, a televízió térhódítása



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. február • 15

(napi három-négy óra), a számítógép növekvõ
használata.

Ez utóbbival kapcsolatban talán elégedettek
is lehetünk, ami a számítógép-használattal kap-
csolatos technikai ismereteket illeti. Azonban ha
megvizsgáljuk, mire használják a gyerekek a
világhálót, már nem lehetünk optimisták. A játé-
kon és a csevegésen nagyon kevesen jutnak túl,
úgy tûnik, hogy az iskolában a tartalomhaszná-
lat elmarad, tehát, mint ahogy korábban a ha-
gyományos könyv- és könyvtárhasználati isme-
retek átadásán nekünk is munkálkodnunk kel-
lett, most az internet és a helyi adatbázisok, azaz
a gyerekek számára hasznos tartalmak közvetí-
tését is vállalnunk kell.

Az alsó fokú oktatási intézményekben a
könyv- és könyvtárhasználat a NAT-ban is, és
2001 szeptemberétõl a kerettantervben is kötele-
zõen oktatandó tananyag az informatika, a ma-
gyar nyelv és irodalom, valamint az osztályfõ-
nöki órákon. Ugyanakkor tantárgyközi ismeret-
anyag is: az iskolai munkában minden tárgy
szerves részeként kell tekinteni az órán való
közös olvasást, és minden egyes tantárgy célkitû-
zésében ott található az információszerzés techni-
kájának elsajátíttatása is. Az iskola információs köz-
pontja az iskolai könyvtár, ahol könyvtáros-
pedagógus(ok) szakavatottan oktatja(ják) az infor-
mációszerzés forrásait és technikáját a tanulóknak.

A gyermekkönyvtárak és a gyermekfoglalko-
zások jól kiegészítik az iskolai oktatást. Hiszen
a cél azonos: megszerettetni a gyermekekkel az
olvasást és a könyves-számítógépes könyvtári
környezetet. Eltérés az eszközökben és a mód-
szerekben van. A gyermekkönyvtárban több a
játék, a tréfa, kötetlenebb a hangulat, mint az
iskolai könyvtárban. Feladatának azonban csak
akkor tud eleget tenni, ha ismeri a tantervi köve-
telményeket, felkészül a gyermekek és a peda-
gógusok fogadására, igényeik kielégítésére, sõt
a releváns dokumentumok beszerzésével és szol-
gáltatásokkal elébe is megy az igényeknek.

Az internet térhódításával egyre több gyer-
mek számára természetessé kell, hogy váljon az
elektronikus könyvtáraknak, valamint a könyv-
tárak on-line katalógusainak és más adatbázisa-
inak használata.

Feltehetjük a kérdést, vannak-e Magyarorszá-
gon olyan gyermekkönyvtárak, amelyek irány-
tûként szolgálhatnak, azaz mintát adhatnak más
gyermekkönyvtárak számára. Ilyenek lehetnek az

újonnan épült könyvtárak, illetve a felújított
könyvtárak gyermekrészlegei. A korábban gyer-
mekkönyvtár nélkül mûködõ Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának felújí-
tásakor 2000-ben új gyermekkönyvtárat avattak,
a Sárkányos könyvtár már az új évezred korsze-
rû gyermekkönyvtárának példája, a fõvárosi gyer-
mekek „könyves paradicsoma”. Építkezések vagy
épületrekonstrukciók során megjelenésükben
hasonló színvonalú gyermekkönyvtárak jöttek
létre például Kecskeméten a Katona József
Könyvtárban (Gyermekvilág), Veszprémben az
Eötvös Károly Megyei Könyvtárban (Játékkönyv-
tár), Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Könyv-
tárban, Gödöllõn a Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központban, vagy éppen a zalaegerszegi József
Attila Városi Könyvtárban. Ezek a gyermekkönyv-
tárak már valóban megfelelnek az európai igények-
nek.

A külföldi példák – a magyarországi felhasz-
nálók igényeinek megfelelõen – az 1990-es évek-
tõl kezdtek meghonosodni. A nyitott tér koncep-
ció a megváltozott iskolarendszerben (hat- és
nyolcosztályos gimnáziumok) nálunk is hódít.

Megnõtt az igény az óvodások és a kisisko-
lások magasabb szintû könyvtári ellátása iránt,
ezzel együtt megnõtt a személyes kapcsolat sze-
repe, mely kiterjed a felhasználókra, szüleikre és
pedagógusaikra egyaránt. Fontos az iskolai
könyvtárakkal való együttmûködés, ugyanakkor
lényeges a két könyvtártípus funkcióinak meg-
határozása. A fõfoglalkozású iskolai könyvtáro-
sok feladata a könyvtárhasználati ismeretek ok-
tatása, míg a közmûvelõdési gyermekkönyvtárak-
ban elõtérbe kerülnek a kötetlenebb szabadidõs te-
vékenységek, a saját állomány használatára vonat-
kozó ismeretek elsajátíttatása és gyakoroltatása. Az
új információhordozókat (számítógépes játékprog-
ramok, CD-ROM-ok, interaktív mesekönyvek) meg
kell ismertetni a gyerekekkel.

A gyermekkönyvtárakat színes, játékos, gyer-
mekbarát berendezéssel tehetjük vonzóvá. Mind-
ezek feltételezik a gyermekkönyvtárak belsõ tere-
inek átalakítását, a sokféle szolgáltatás helyigényé-
nek biztosítását, valamint a számítógépes infrast-
ruktúra kiépítését. Az információforrások és a
korszerû berendezés mellett elengedhetetlen a spe-
ciálisan a gyermekkönyvtári munkában alkalmaz-
ható médiapedagógia módszereinek kidolgozása.
Végül a gyermekkönyvtáraknak a szociális funkci-
óknak is meg kell felelniük, segíteniük kell a hát-
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rányos helyzetû gyerekek felzárkózását, mert a
könyvtáraknak az esélyegyenlõtlenség csökkenté-
sében is jelentõs szerepet kell vállalniuk.

A gyermekkönyvtári módszertani munkának
tehát nagyon sok feladatot fel kell vállalnia. A
gyermekkönyvtári módszertan lényege: releváns
módszerek alkalmazásával a munka hatékonysá-
gának növelése. A gyermekkönyvtári szakmód-
szertan szereplõi a könyvtári rendszer különbö-
zõ szintjein (megyei, városi, községi) dolgozó,
gyermekekkel foglalkozó könyvtárosok és a mód-
szertanosok. Természetes, hogy minél kisebb
könyvtárról van szó, annál inkább szükség van
segítségre. Az is nyilvánvaló, hogy a jobb felté-
telek között mûködõ, nagyobb kitekintéssel ren-
delkezõ, szakképzett megyei, városi gyermek-
könyvtárosok segíthetik a kisebb könyvtárakat
tapasztalataikkal.

A módszertani menedzsment változásokra vál-
toztatásokkal reagáló irányítási technika. A vál-
toztatásoknak mindig azt kell szolgálniuk, hogy
a használók számára az igényeknek megfelelõ
könyvtári szolgáltatásokat szervezzünk a mód-
szertani munka segítségével és a könyvtári háló-
zatok mûködésével. Olyan könyvtári együttmû-
ködésekre van szükség, melyek úgy funkcionál-
nak, hogy abból a használó profitáljon.

A kissé hosszadalmas elméleti alapvetés után
lássuk a gyakorlatot! 1995-ben alakult meg a zalai

gyermekkönyvtárak együttmûködése céljából a
Zalai Gyermekkönyvtáros Mûhely, melynek
koordinációs központja a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár gyermekkönyvtára. Az együttmûködé-
sünknek különbözõ szintjei vannak: községi szint,
városi szint, megyeszékhelyi szint, országos szak-
mai szint (lásd: együttmûködési háló).

Legfontosabb feladataink a következõk:
• közös programok szervezése (felhasználók szá-
mára);
• megyei tapasztalatcserék, továbbképzések (be-
mutató csoportos foglalkozás szervezése, kézmû-
ves foglalkozási módszerek átadása);
• tájékoztatás országos továbbképzésekrõl, tan-
folyamokról;
• módszertani kiadványok megjelentetése és ter-
jesztése;
• gyermekkönyvtári információk (GYI – hírle-
vél) – tájékoztatás a friss, papíralapú és on-line
gyermekkönyvtári szakirodalomról;
• anyagi erõforrások biztosítása (pályázatok,
szponzorok);
• a szolgáltatások népszerûsítése a világhálón
(honlap).

Évek óta a zalaegerszegi József Attila Városi
Könyvtárral közösen szervezzük meg a Zala
megyei gyerekek balatoni olvasótáborát, mindig
más-más tematikával. Az elmúlt évben a tábor
nagy könyvét kerestük a gyerekekkel. Jelentõs
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közös rendezvény a no-
vemberi zalai gyermek-
könyvhetek rendezvény-
sorozata, melynek kere-
tében megyeszerte író-
olvasó találkozók, isme-
retterjesztõ elõadások,
rendhagyó könyvtári
foglalkozások, verses-
zenés gyermekmûsorok,
kiállítások zajlanak (át-
lagosan harminc-negy-
ven program).

A megyei tovább-
képzéseket a Zala Me-
gyei Pedagógiai Intézet
Könyvtárával közösen
szervezzük félévente,
õsszel és tavasszal. Mindig aktuális, a gyer-
mek- és iskolai könyvtárosokat egyaránt ér-
deklõ témákról hallgatunk elõadást, melyet mû-
helymegbeszélés, tapasztalatcsere követ. A
megyei szintû továbbképzõ tanfolyamok célja
elsõsorban a számítógéppel (CD-ROM-hasz-
nálat, internet, IT-módszerek) kapcsolatos új
ismeretek megszerzése, de fontosnak tartjuk a
korszerû olvasáspedagógiai módszerek elmé-
leti és gyakorlati bemutatását is (pl. biblio-
terápiás tanfolyam, kézmûves foglalkozások).
2005-ben három helyszínen került sor a me-
gyében A (z olvasni) tudás hatalom… címû
szakmai konferenciára, melyen a 2003-as
PISA-vizsgálat kapcsán a gyerekek értõ olva-
sóvá nevelésérõl hallhattak elõadásokat és
gyakorlati útmutatókat az érdeklõdõk.

A mûhelyen belüli együttmûködés nem csak
a megyében valósul meg, fontos feladatunk az
országos szakmai szervezetekkel való kapcsolat-
tartás, ezek programjairól történõ tájékoztatás
(HUNRA – Magyar Olvasástársaság, MKE
Gyermekkönyvtáros Szekció stb.).

Feladataink megvalósításához anyagi erõfor-
rásainkat pályázati forrásokból biztosítjuk (kö-
zös és egyéni pályázatok).

A Gyermekkönyvtári Információk (rövidítve
GYI) egészen új szolgáltatásunk. A legfrissebb
gyermekkönyvtári papíralapú és on-line informá-
ciókat a mûhelytagok közremûködésével össze-
gyûjtjük, kéthavonta hírlevélbe szerkesztjük, és
a ZALATÁR levelezõlistán keresztül eljuttatjuk
az érdeklõdõkhöz.

A Zalai Gyermekkönyvtáros Mûhely számára
a Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyv-
tárának honlapja széles körû nyilvánosságot biz-
tosít. A honlap GONDOLKODJUNK EGYÜTT! menü-
pontjában a gyermekek olvasási kultúrájával kap-
csolatos írások, tanulmányok olvashatók, a ZA-
LAI GYERMEKKÖNYVTÁROS MÛHELY menüben a mû-
hely munkájáról, célokról és feladatokról, aktu-
ális információkról és a mûhelytagok elérhetõ-
ségérõl lehet tájékozódni.

A módszertani kiadványok közül a Tarkafor-
gó megyei módszertani kiadvány (melynek ed-
dig 21 füzete jelent meg) digitalizált változata
honlapunkról is elérhetõ, de ugyanitt letölthetõ
más módszertani kiadvány is (Könyvajánló…,
Versajánló…, Így ünnepelünk mi).

Végezetül vegyük számba, milyen eredménye-
ket ért el a Zalai Gyermekkönyvtáros Mûhely,
mely tíz évvel ezelõtt, a budapesti mûhely után
másodikként alakult meg az országban, s a pél-
dát azóta már két megye is átvette (Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye Karcag központtal, valamint
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyháza
székhellyel):
• kiterjedt (együttmûködési) kapcsolati háló ki-
építése;
• korszerû gyermekkönyvtári szolgáltatások ki-
alakítása, az új módszerek szétsugárzása;
• sikeres közös pályázatokkal a mûhely mûködé-
séhez szükséges anyagi források biztosítása,
• kölcsönösségen alapuló (egymást segítõ) mun-
kakapcsolat.

Oláh Rozália


