
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. július28

A KTE szellemi mûhelye

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE)
fennállása óta évente több, találkozásra is
alkalmat adó szakmai programot szervez.
A rendszertelenül megrendezésre kerülõ
rövidebb eseményeket 2011 óta Szellemi
mûhely néven fogjuk egy sorozatba. Ezek
aktuálisan felmerülõ szakmai problémák
vagy kollégáktól származó kezdeménye-
zések köré szervezõdnek.

A sorozat 2014. június 4-én megtartott
harmadik darabjára Pataki Mariannának,
a Kispesti Károlyi Mihály Magyar–
Spanyol Tannyelvû Gimnázium könyvtá-
rostanárának kezdeményezésére az 
Országos Idegennyelvû Könyvtárban ke-
rült sor The New Librarian – Találkozás
az ELLA-projekt keretében címmel. 
Az elõadások angol és magyar nyelven is
elhangzottak, mert jelen voltak az
ELLA-projekt éppen hazánkban járó
résztvevõi is.

Az ELLA-projekt

A társadalmi változások következtében
új könyvtári szolgáltatási stratégia szük-
séges például a bevándorlók, a fogyaték-
kal élõk, a fiatalok és az idõsek igényei-
nek megfelelõ mûködéshez. A sikeres
fejlesztések érdekében az ELLA-projekt
célja az európai kulturális intézmények
interkulturalitás területén végzett jó gya-
korlatainak összegyûjtése, és ezekre épít-
ve pedig egy képzés összeállítása.

A projekt angol nyelvû honlapja:
http://ellaprojecteurope.blogspot.hu/ 

A projekt magyar résztvevõinek 
tapasztalatai

Spanyolország
Pataki Marianna a spanyolországi,

zaragozai CUBIT ifjúsági könyvtárat
mutatta be. Ez építészetileg és szolgálta-
tási koncepcióját tekintve is egy nyitott,
modern könyvtár. A bemutatott fotók is
jól mutatták, hogy az építészeti megoldá-
sokkal és a berendezéssel is igyekeznek a
szolgáltatásokat a tizenhat és huszonöt év
közötti fiatalok igényeihez igazítani.

A hagyományos információ- és olvas-
mányszolgáltatás mellett kiemelt szere-
pük van a továbbtanulással, munkaválla-
lással, szórakozással kapcsolatos infor-
mációknak is. Emellett a terek lehetõsé-
get nyújtanak a közös zenehallgatáshoz
vagy más médiahasználathoz is.

Az új szemléletet tükrözi, hogy a szol-
gáltatásokban nemcsak a dokumentumok
dominálnak. Nagy hangsúly van a közös-
ségen, a közösségi téren, a kommuniká-
ción. Biztosítanak csoportosan is hasz-
nálható tereket, helyeket a könyvtárhasz-
nálathoz és más önszervezõdõ tevékeny-
ségekhez is.

I s k o l a i  k ö n y v t á r a k
Az ELLA-projekt a könyvtárostanárok 3. szellemi mûhelyében

✒✒    Dömsödy Andrea

Az elõadások prezentációi, az esemény
fotói és más beszámolói elérhetõk a KTE
honlapján: http://www.ktep.hu/KSZM3



Svédország
Galamb Eszter, a Moholy Nagy Mû-

vészeti Egyetem könyvtárosa, a svédor-
szági Västerås könyvtárait mutatta be. Az
itt mûködõ városi könyvtárnak is kiemelt
célja, hogy közösségi térként mûködjön.
Az ELLA-projekthez kapcsolódóan az
ötvenkét különbözõ nyelvet beszélõ olva-
sói rétegnek szóló speciális, nyelvtanu-
lást és munkavállalást támogató szolgál-
tatásokról hallhattunk. Az egyetemi
könyvtárban minden olvasószolgálati te-
vékenység automatizált, a könyvtáros
dolgozók a háttérbõl támogatják a szol-
gáltatásokat. 

A szellemi mûhely könyvtárostanár
résztvevõi figyelmét két hasznos, adaptá-
lásra érdemes svéd projekt keltette fel
igazán. A Skoldatatek-projekt az iskolák
munkáját támogatja a fogyatékkal élõ
gyermekek olvasásfejlesztésében. A do-
kumentumokon kívül a legkülönbözõbb
olvasást segítõ infokommunikációs esz-
közöket lehet kölcsönözni és azok hasz-
nálatához, használtatásához módszertani
támogatást kapni.

Az IDA enheten-projekt célja pedig a
bevándorló lakosság gyermekeinek olva-
sásfejlesztése és nyelvtanulásuk támoga-
tása. A szolgáltatásnak fontos része a
könyvcsomagok kölcsönzése óvodák és
iskolai könyvtárak részére. A csomagok
az igényeknek megfelelõen lehetnek
anyanyelviek, tematikusak, egy mûbõl
több példányt tartalmazók. Emellett pe-
dig szerveznek olvasási és íróvetélkedõ-
ket, melyek során kiemelt szempont,
hogy ne csak az elsõ helyezett gyermeke-
ket jutassák sikerélményhez.

Anglia
Pataki Marianna beszámolt a

Cornwallban szerzett tapasztalatairól is.
Egy középiskolai könyvtárban tett láto-
gatásával kapcsolatban megtudhattuk,
hogy Angliában az iskolai könyvtárak
többféle központi módszertani segítséget
kapnak. Például az Accelerated Reader
(AR) programot. Ebben olvasási tesztek
segítségével mérik a tanulók olvasási
szintjét, majd annak alapján a tanuló ma-
ga választhat az elõre szintezett, színkód-
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dal jelölt olvasmányok közül. A mérés a
mû elolvasása után ismételhetõ, így biz-
tosított a folyamatos és egyénre szabott
fejlesztés.

A települési könyvtárakban hangsú-
lyosak az állampolgári lét adminisztratív
feladataihoz nyújtott szolgáltatások.
Emellett itt is elterjedtek az iskolai
könyvtárakon keresztül kölcsönzött te-
matikus és szépirodalmi könyvcso-
magok. 

Magyarországi iskolai könyvtárak

A program zárásaként a külföldi résztve-
võk a magyarországi iskolai könyvtárak
helyzetét ismerhették meg. A KTE el-
nöksége által összeállított prezentációt
Horváth Viktória, a Kõbányai Szent
László Gimnázium könyvtárostanára
mutatta be.

A Könyvtári Intézet honlapján elérhe-
tõ statisztikából kiemeltük többek között,
hogy a 2010/2011-es tanévben hivatalo-
san 3836 iskolai könyvtár mûködött,
melyben 1505 könyvtárostanár dolgo-
zott. Az adatok szerint az iskolák hat-
van–hetven százalékában érhetõ el a
könyvtári szolgáltatás. Szó esett a
könyvtárostanárok két szakma határán
való mûködésbõl is adódó presztízsprob-
lémáiról, és arról is, hogy végre 2006 óta
lehet célirányosan könyvtárostanár diplo-
mát szerezni. Bemutattuk, hogy az isko-

lai könyvtárak elõírás szerinti szolgálta-
tási kínálata széles körû, de a hagyomá-
nyos értelemben vett könyvtári és
használóképzési tevékenységek köré cso-
portosul. A ténylegesen végzett egyéb te-
vékenységek között viszont találhatunk a
jövõ iskolai könyvtára felé mutató szol-
gáltatásokat is: tanulásmódszertani támo-
gatás, személyes kapcsolat, lelki támoga-
tás, közösségi tér.

Összefoglalásul

A szellemi mûhelyen elhangzott beszá-
molók közt több olyan ötletet is hallhat-
tunk, mely a hazai iskolai könyvtárügy-
nek is hasznára válna. Irigylésre méltók
az iskolai munkát, a gyerekeket az isko-
lai könyvtárakon keresztül támogató tar-
talmas és igényekhez szabott központi
szolgáltatások. A külföldiek szemével a
kötelezõ fenntartás és a tantervi beépülés
hazai elõírása figyelemre méltó.

Rövid összegzésként megfogalmaz-
hatjuk, hogy Magyarországon létezik egy
olyan iskolai könyvtári rendszer, melyet
alapvetõ infrastrukturális fejlesztés és
központi szolgáltatások segítségével a je-
lenleginél hatékonyabban is lehetne mû-
ködtetni. Jó lenne, ha minden iskolába já-
ró gyermeknek meglenne az esélye arra,
hogy az alapszintû könyvtári, könyvtár-
pedagógiai szolgáltatást megkapja. Szük-
séges határozottabb lépéseket tenni a 
társadalmi változásokra való tudatos
szolgáltatásfejlesztés területén is. Ezek
jelenleg csak az olvasásfejlesztés terén
elszánt vezetéssel, könyvtárostanárral
rendelkezõ iskolákban érhetõk el. Ha-
zánkban ezen a területen nagyok a föld-
rajzi és az egyes iskolák közötti különb-
ségek. ■
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