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A kultúrák sokszínûségéért témához kapcso-
lódott a megyei könyvtár felújított épületszár-
nyában az elsõ, avató rendezvény, a Vivát! címû
est, amelyen a pécsi Bordalnokok Együttes adott
koncertet a zeneirodalom legszebb bordalaiból.
Nagy sikerû rendezvény volt a lengyel nap is.

A könyves vasárnapon 10-tõl 17 óráig teljes
körû szolgáltatással várták olvasóikat.

Csongrád megyében a helyi lehetõségek és
sajátosságok figyelembevételével leginkább a
Könyvtárak a játékosságért és a Könyvtárak a

kultúráért témákhoz kapcsolódtak. Gazdag prog-
ramot állított össze Szentes, Makó és Csongrád
városi könyvtára. Október 8-án, a könyves va-
sárnapon bekapcsolódott a programba Ásott-
halom, Pitvaros, Szegvár, Zákányszék is. A kis-
települések könyvtárainak segítséget nyújtott a
Somogyi-könyvtár a szervezésben, a helyi pla-
kátok elkészítésében is.

A Somogyi-könyvtárban október 6–7-én re-
gionális konferencia zajlott Gyermekirodalom

címmel, amely a gyermekkönyvtáros kollégák-
nak adott elméleti és gyakorlati ismereteket.

Október 8-án, a könyves vasárnapon a köz-
ponti könyvtár mellett három fiókkönyvtár tar-
tott nyitva. Nagyon sok családot vonzott a Tü-

csökkaland címmel meghirdetett játékos vetél-
kedõ. A könyvtár törzsolvasói a szolgáltatások-
ról, a könyvtár közönségkapcsolatairól beszél-
gettek a könyvtárosokkal. Szép számú közönség
elõtt zajlott a Hölgykoszorú címû kiállítás meg-
nyitója, amelyen három szegedi grafikusmûvész
alkotásait mutatták be. 2006. június 23-án hatal-
mas felhõszakadás zúdult a városra. Sajnos a
megyei könyvtár is több helyen beázott, értékes,
muzeális kötetek szenvedtek károsodást. E köte-
tek restaurálás utáni nyilvános bemutatásával
zárta a könyvtár a könyves vasárnapot.

Kiemelt rendezvény volt a Könyvtárak az

egészségért akció keretében meghirdetett prog-
ramsorozat. Két napon át gyakorlatban és elmé-
letben mutatták be az érdeklõdõknek, hogyan tud
a könyvtár segíteni az egészség megõrzésében, a
betegségek megelõzésében. Kitelepültek a kol-
légák a helyi rendelõintézetekbe, ahol az érdek-
lõdõk megismerkedhettek a könyvtár szolgálta-
tásaival, lapozgathattak egészséggel kapcsolatos
könyveket, folyóiratokat, beíratkozhattak. Jóga-
oktató, reflexológus tartott gyakorlati bemutatót,
de több helyszínen volt vérnyomás- és vércukor-
szint-mérés is. Négyfordulós irodalmi pályáza-

tot hirdetett a Gyermekkönyvtár Csatang és

Mufurc címmel Békés Pál és Lázár Ervin mûvei
alapján. A feladatok a helyi és a megyei sajtó-
ban jelennek meg.

A központi PR-anyag sokat segített az orszá-
gos akció széles körû megismertetésében, a he-
lyi rendezvényekre pedig meghívók, plakátok, a
megye jelentõs könyvtári rendezvényeit tartal-
mazó programfüzetek készültek.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy régiónk-
ban nagyon sikeres volt a rendezvénysorozat, ezt
mutatja a résztvevõk kiemelkedõen magas szá-
ma is. Igazolódott, hogy érdemes országosan
összefogni, egységes PR-rel megjelenni, amely
megsokszorozhatja az egyedi rendezvények ha-
tását. A folytatásban az a feladatunk, hogy a
programok során bemutatott szolgáltatásokat
minél szélesebb körben elterjesszük, a megszer-
zett új használókat, érdeklõdõket megtartsuk.

Lukács Anikó

A szükségszerû rossz
vagy a lehetõségeket rejtõ
eszköz?

A Békés Megyei Könyvtár és a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete
közös rendezésében háromnapos gyermek-
könyvtáros továbbképzésre került sor 2006. no-
vember 15–16–17-én. A több éve rendszeresen
megszervezett találkozók célkitûzése mindenkor
a szakmában felmerülõ aktualitások, új kihívá-
sok megvitatása, feldolgozása és a könyvtárosok
felkészítése hivatásukban és mentálisan.

A tizenegyedik találkozó apropóját az adta,
hogy a gyermekkönyvtárakban szinte mindenhol
megjelent a számítógép, használatuk ma már
természetes a gyermekek számára is. Sokunkban
azonban eldöntetlen kérdések sorakoznak: Mit
engedjünk, korlátozhatjuk-e a gyermekeket az
internet használatában, megszabhatjuk-e, milyen
oldalakat látogassanak, mennyi ideig ülhetnek a
gép elõtt, hogyan tanítsuk, irányítsuk õket? Elõ-
nyei mellett van-e káros hatása a számítógép
használatának (látásromlás, idegi feszültség, testi
károsodás stb.)? Mikor mondható függõnek egy
gyermek? Milyen hatása van az olvasási szokása-
ikra, a tanulásra, egyáltalán: mindennapi életükre?

A program egynapos nyílt konferenciával in-
dult, melynek címe és témája A gyermek és a
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számítógép. Lehetõségek és veszélyek volt. A
tanácskozást a témához kapcsolódó kétnapos,
szûk körû, problémamegoldó tréning követte.

A konferencián elméleti megközelítések és
gyakorlati megoldások kaptak hangot. Az elsõ-
ként megszólaló Török Balázs (szociológus, pe-
dagógus, a Felsõoktatási Kutatóintézet tudomá-
nyos munkatársa) az óvodai számítógép-haszná-
lat kapcsán arról beszélt, hogy az oktatáspoliti-
kai döntések következtében miként terjed a szá-
mítógép használata. Elõadása sokkal szélesebb
spektrumú volt, mint amit a cím – Számítógép

az óvodában – sejtetett, hiszen a tõkének az
információtechnológia fejlõdésére gyakorolt hatá-
sával és „a technológiai fejlesztés foglyai vagyunk”
filozófiai kérdésével is foglalkozott. A konferencia
témáját szociológiai oldalról közelítette meg, kitért
a számítógép óvodai, kisgyermekkori használatá-
nak szakmai és szülõi megítélésére is.

A számítógép-használat és az információs és
kommunikációs technológiák terjedését egy „PR”
esettanulmányon (IBM-KidSmart programcso-
mag) keresztül vezette le, az IBM 1996 és 1998
között adott (a kisgyerekkori nevelésben hasz-
nosítható számítógép és ahhoz való speciális
számítógépes program kidolgozására szóló) meg-
bízásától egészen a magyarországi hatásig, Ma-
gyarország oktatási informatikai stratégiájáig.
Beszélt az infokommunikációs technológia (IKT)
óvodai használatának legitimációs elveirõl és a
2004-ben indult Brunszvik Teréz óvodai számí-

tógépes programról, az azt körüllebegõ anomá-
liákról, a program statisztikákban megmutatko-
zó eredményeirõl. A számítógép óvodai haszná-
latának szakmai, illetve szülõi megítélésében
pozitívumként fogalmazódott meg, hogy a kis-
gyermekek képességeinek fejlesztésében hatéko-
nyan alkalmazható eszköz (amennyiben fejlesz-
tõ játékprogramokat használnak), illetve, hogy a
számítógépes készségfejlesztés jelentõsen befo-
lyásolja a gyerek késõbbi tanulmányi sikeressé-
gét. De számos kritikai észrevételt is hangsúlyo-
zott, például a kreativitást korlátozzák a drillezõ
programok, interaktív de nem interperszonális,
háttérbe szorítja a mozgást, virtuális világot kí-
nál stb., és jelentõsen nem befolyásolja a társa-
dalmi különbségekbõl adódó hátrányok leküzdé-
sét. S ami még a felmérések megszívlelendõ ta-
nulsága, hogy a társadalmi elvárások (szülõk, gye-
rekek) szempontjából a humán szolgáltatás iránti
igény többszöröse a technológiai igénynek.

Péterfi Rita (könyvtáros, szociológus, a
Könyvtári Intézet munkatársa) elõadásában – A
gyerekek és a számítógép. Lehetõségek és veszé-

lyek – a hangsúlyt a lehetõségekre helyezve nem-
csak remek, kisebb és nagyobb gyerekek számá-
ra vonzó honlapokat mutatott be, hanem rámuta-
tott a könyvtár szerepére és a könyvtáros fele-
lõsségére a digitális kultúra terjesztésében. Az
új technológiák térnyerése kapcsán kialakulhat
függõség, de ebben nem az eszköz a hibás. A
gyerekek akkor használják igazán jól az internet
adta lehetõségeket, ha van segíteni, irányítani
tudó felnõtt a közelében, ezért is fontos, hogy
gyerekeink ne elõzzenek le minket a technika
alkalmazásában. Az internetes tartalmak kapcsán
a hitelesség és pontosság kérdése is szóba ke-
rült. A könyvtárról szólva kifejtette, miért jó,
miért vonzó terep a gyerek számára. Semleges
helyszínként szolgálunk, nincs osztályozás, érté-
kelés, illetve az értékelési mezõt kitágítva tu-
dunk dicsérni, simogatni. Bár rávilágított a digi-
tális és a kulturális szakadék kapcsolatára, az olva-
sás fontosságát is kiemelte, mint az élhetõbb világ,
normális környezet alakításának eszközét.

A klinikai szakpszichológus Török Imre And-

rás (egyetemi tanársegéd, SZTE BTK Pszicho-
lógiai Tanszék) a veszélyek bugyrát tárta fel.
Elõadását – Az információtechnológia hatása a

viselkedési addikciók alakulására. Szocializáci-

ós hatások és mediáló tényezõk – a könyvtárnak
a kultúra terjesztésében betöltött speciális szere-
pével kezdte, ahogy õ mint könyvtárhasználó
látja. Tapasztalja, hogy egyre több eszközt veze-
tünk be az információ elérésére, s hogy az internet
támogatja a könyvtár funkcióit. Ugyanakkor
verseng is, mert minden tartalmat közvetít. S bár
az internet új szintet, minõségi változást jelent a
könyvtár életében, vitathatatlan az internet és az
olvasás paradox viszonya.

Az addiktivitás kérdéskörének bevezetéseként
a szabadidõrõl mint a téma kulcsfontosságú té-
nyezõjérõl beszélt (szerepe a személyiségfejlõ-
désben, kommercializálódása stb.), megemlítve
a média idõstrukturáló szerepének növekedése
és az életforma-változás összefüggését. Az
internettel kapcsolatban feltette a kérdést, mi-
szerint az internet addiktív-e vagy a személyi-
ség, aki képes függõvé válni bármitõl. Igaz, hogy
az eszköz addiktív potenciálja nagy, de az érett-
ség védelmet jelenthet. Az ellenállás a gyere-
keknél azért nehéz, mert feltétele a fejlett, in-
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timitásra képes személyiség. Végeredményben
az internet addiktivitása abban rejlik, hogy fel-
fedezés és újdonság, kielégítheti a társas in-
terakciók iránti igényt, intimitást biztosít, de
lehetõséget nyújt az önmegmutatásra is, és nem
elhanyagolható szerepe van a szabadidõ inak-
tív eltöltésében. Végül elõadásában vizsgálati
eredmények bemutatásával rávilágított az
internet-tévé-mobiltelefon használata és az
addiktivitás összefüggésére.

Az internet gyakorlati hasznosításának izgal-
mas módját mutatta be Maszlag-Lénárt Mónika

(a gödöllõi Városi Könyvtár és Információs
Központ gyermekkönyvtárosa) Digitális Gödöl-

lõ 40. Helyismereti vetélkedõ rendhagyó módon

címû prezentációjában. A vetélkedõ a könyvtár
és a város iskoláinak közös megmozdulása volt
azzal a céllal, hogy az IKT és mobil berendezé-
sek (GPS) adta lehetõségeket használva létrejöj-
jön egy Gödöllõ kultúráját, életét, kulturális örök-
ségét a gyerekek szemén keresztül bemutató
honlap. A játék alapötlete a geocaching elgon-
doláson, valamint az AITMES projekten alapul.
A könyvtár által „vezényelt” egyik feladat a
Kultúr(kincs)vadászat – Digitális Gödöllõ, 40 év

gyerekszemmel volt. A verseny során nemcsak a
technikai eszközök biztosabb és hatékony fel-
használását gyakorolták a gyerekek, de végül
majd létrejön egy olyan gyûjtemény, digitális tar-
talom, amely Gödöllõ és a könyvtár honlapján
helyet kapva mind az oktatásban, mind a helyi
értékek közvetítésében jelentõs szerepet játszik.
És lám, mit tudhat egy könyvtár azzal, hogy az
iskola falain túli oktatás szereplõje! A tanulók
játék közben, szinte észrevétlenül elsajátítják a
korszerû eszközök használatát, és megtanulják
azokat saját tudásuk, személyiségük fejlesztésé-
re – az élethosszig tartó tanulásban – innovatív
módon hasznosítani. Alkalmas volt a vetélkedõ
arra is, hogy az abban részt vevõ diákok szem-
lélete, viszonya a társadalom intézményeihez, a
hivatalokhoz változott, a tanár-diák-könyvtáros
kapcsolat megújult.

Réthey-Prikkel Brigitta (doktorandusz, ELTE)
Egyszerûen kezelhetõ interaktív oktató játékok

gyermekeknek címû elõadásában a már magyar
nyelven is elérhetõ Imagine-t mutatta be, amely
játékos formában az aktív tanulás módszerével,
a gyerekek számára érthetõ módon segíti a digi-
tális írásbeliség elsajátítását. Olyan eszköz,
amelynek használatával a tanár partner lehet,

amelynek segítségével a gyerek önállóan képes
megtanulni az IKT-t, hiszen õ nyitja meg az utat
a tanulás felé. Az Imagine széles körû tevékeny-
ségek, mint pl. a szimulációkészítés, játékfejlesz-
tés, webszerkesztés, animációk készítése, multi-
médiás alkalmazások stb. létrehozása iránt is
érdeklõdõ gyerekek (és tanárok) számára készült.
A használónak nem kell feltétlenül programozói
ismeretekkel rendelkeznie, használata már igen
fiatal, tíz–tizenkét éves korban elsajátítható, és
bármilyen képességekkel rendelkezõ gyerek
könnyen igénybe veheti a tanulási folyamat meg-
könnyítésére. Az Imagine különlegessége, hogy
országok közötti („nyelvek nélküli”) kommuni-
kációt is lehetõvé tesz, egy valós idejû, az
Imagine-t futtató számítógépek közti szélessávú
interaktív kapcsolat létrehozásával.

Egy kisvárosi könyvtár tapasztalatairól szá-
molt be Pallagi Mária könyvtáros (mb. igazga-
tó, Mezõberényi Városi Könyvtár). Az olvasók
által használható számítógépek gyarapodásának
történetét – a tíz–tizenkét évvel ezelõtti elsõ,
„levetett” számítógéptõl a mai nyolc számítógé-
pig és korlátlan internethasználatig – kiegészí-
tette a gyermekek internethasználatával kapcso-
latos, gyarapodó könyvtárosi dilemmákkal: Ho-
gyan, mi módon merjük adni, milyen formát
kellene kitalálni, ami túlmutat a chat puszta hasz-
nálatán és értéket is közvetít, hogyan küzdhetõ
le az állandó lelkiismeret-furdalás, hogy a gye-
rek bármit megnézhet? Hogyan érhetõ el, hogy
a gyermek passzív használóból információszer-
zõvé váljon? És akkor jött az ötlet: kulcs a szá-
mítógéphez. Amikor a gyerekek számítógépet
szeretnének használni, kapnak egy feladatot,
amelynek megoldása a „kulcs”, ami a számító-
gépet „nyitja”. Elõre kidolgozott – olykor az
elérési utat is megadó –, egyszerû kérdéseket
tartalmazó feladatokat kapnak az õket érdeklõdõ
témakörökbõl, egy-egy cédulát húzva. Ha valaki
nem tudja megoldani, ott az azonnali segítség a
könyvtárostól, illetve a hétvégéken felajánlott
foglalkozás. A játék népszerûségét mutatja, hogy
a gyerekek már maguk kérik a feladatot, és szin-
te spontán kialakult a folytatás: egyfajta verseny,
amikor a helyesen megoldott feladatért jutalom-
pont jár, amit egy év végi gyermekprogramon
ajándékra lehet beváltani.

Végül, az eszköz, a használó, a használat után
Szabóné Kállai Klára (klinikai szakpszicholó-
gus) Kényszerû vagy áldásos? Könyvtárosok és



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. január • 9

számítógép címû elõadásában szembesített ön-
magunkkal. Arról beszélt, hogy õ mint könyv-
tárlátogató milyennek lát minket, számára mit
jelent a könyvtárosság. Hogyan nyilvánulnak meg
szerepeink: humanista-nevelõ, liberális szolgál-
tató, vagy szociális munkás, karitatív, szociális
támogató, vagy számítógépes menedzser. A
könyvtáros személyiségével is dolgozik – mondta
–, együtt fedezi fel a világot a könyvtárhaszná-
lóval, a gyermekkel, tanítva tanul. Megszívle-
lendõ mondata: „Gyermekkoromból a könyvtá-
rosra emlékszem, aki ott volt.” Az is tanulságos,
amit a változásokból és kihívásokból adódó
stresszhelyzetekkel szembeni pszichológiai im-
munrendszer (ki)fejlesztésérõl mondott. Szavai
már a konferenciát követõ tréninget készítették
elõ. Elõadását egy idézettel zárta (a beszámoló
élére mottónak is helyezhettem volna): „Az
ember azt szereti, amiért fárad, és azért fárad,
amit szeret.” (Fromm).

A rendezvényhez a Nemzeti Kulturális Alap
nyújtott támogatást.

Litauszky Györgyné

A mindennapi
kommunikáció

és az elektronikus
kommunikáció hatása

a mindennapokra

Határon túli magyar
könyvtárosok VII. továbbképzése

Nyíregyházán

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
szervezésében szeptember 24. és 28. között részt
vehettem – tíz kollégámmal együtt – a határon
túli magyar könyvtárosok hetedik nyíregyházi
továbbképzésén. Több program torlódása miatt
elõször bizonytalan volt részvételem, de végül
elfogadtam  a meghívást. Örülök, hogy így dön-
töttem. Állíthatom, ez az idõ életem egyik leg-
hasznosabban eltöltött periódusa volt.

Kövér Tibor és Kovács Ferenc

Puky Istvánné kommunikációs tréninget vezet

Schmercz István

Éva Erzsébet


