
A közmûvelõdési könyvtárak intenzíven
részt vesznek a felhasználók képzésében ha-
gyományos, blended és eLearning tanfolya-
maikkal. A felhasználóképzésben betöltött
szerepük és feladatuk is eltér a felsõoktatási
könyvtárakétól. Az oktatással foglalkozó
kollégáknak nem csak az eszközhasználattal
kell megismertetniük a képzések résztvevõit,
de szemléletüket is formálniuk kell, mert si-
keres és hatékony eszközhasználat szemlé-
letváltozás nélkül nem lehetséges. Minél
több ember tartja fontosnak, kívánatosnak a
web 2.0-ás alkalmazások használatát, annál
inkább kezd formálódni, változni az egyén és
a társadalom szemlélete, hozzáállása az esz-
közhasználat terén is. 

A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
(BMTK) képzéseire általában eltérõ infor-
matikai ismeretekkel rendelkezõ felhaszná-
lók, olvasók jelentkeznek. Így szinte minden
haladó szintû tanfolyamként meghirdetett
képzésünkön azzal a problémával kell szem-
benéznünk, hogy miként oktassunk eltérõ in-
formatikai ismeretekkel, kompetenciával
rendelkezõ felnõtteket.

A megoldási lehetõségek tárgyalása elõtt
vessünk egy pillantást Kulcsár Zsolt kompe-
tenciaszint ábrájára.

A jelentkezõink egy része kezdõ. Õk azt
várják el tõlünk, hogy megmutassuk, megta-
nítsuk nekik egy-egy program vagy webes
alkalmazás használatát. Mások már gyakor-
lott internet- vagy könyvtárhasználók, de

többet és jobban szeretnék használni az
internetet, a könyvtárat. Nekik segítségre,
mentorálásra van szükségük.

Komoly dilemma. Mit csináljunk? Ha 
a kezdõk kedvében akarunk járni, akkor a
résztvevõk egy része nem azt kapja, amit vár.
Ha viszont a csoport másik felének kedve-
zünk, akkor a kezdõk le- vagy kimaradnak.
A kívánatos az lenne, hogy mindkét csoport
tagjait hozzásegítsük ahhoz, hogy fejlõdje-
nek, a jelenlegi kompetenciaszintjüknél egy
szinttel feljebb léphessenek.

Mi a megoldás?

Kompetenciaszintek szerint csoportbontás-
ban, külön idõpontokban képezzük õket? Ha
van elég emberünk, termünk, idõnk, ez is
megoldást jelenthet. A másik alternatíva a
szimultán oktatás, amit azok, akik kisisko-
lásként osztatlan iskolába jártak, már megta-
pasztalhattak. A szimultán oktatás során egy
oktató vezetésével egy idõben, ugyanazon
teremben a csoportok teljesen vagy nagy
részben eltérõ tananyagot tanulnak. Míg az
egyik csoport önálló munkát végez, addig a
másik csoport tagjai közvetlen foglalkozás
részesei. Az iskolai oktatásban a finnek rég-
óta sikerrel alkalmazzák ezt a módszert. Az
elmúlt években több európai projekt – ame-
lyeknek magyar résztvevõi is voltak – fóku-
szában is a szimultán oktatás állt (NEMED1,
MUSE2, KP-LAB3). A projektek céljai kö-
zött volt, hogy az oktatáspolitika elõterébe
hozza az összevont csoportos iskolákat és
IKT-alapú (infokommunikációs technológiá-
ra alapozott) módszereket és gyakorlatok
dolgozzon ki az osztatlan iskolák számára
(lásd a finn példát).

A 2. számú ábra a szimultán oktatás elõ-
nyein és hátrányain túl összefoglalja azt is,
hogy mit jelent a tanuló felnõtt számára ez a
fajta oktatási módszer, milyen kompetenci-
ákkal kell rendelkeznie és milyen nehézsé-
gekkel kell szembenéznie az oktatónak, s azt
is hogy ezzel a módszerrel érhet el jó ered-
ményeket.
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A konnektivista kurzusok résztvevõi több
hasonlóságot is felfedezhetnek a konnekti-
vista szemléletû és a szimultán képzés kö-
zött. A módszer a résztvevõk együttmû-
ködését, egymás segítését, az oldottabb, 
inspirálóbb légkör kialakulását, az ismeret-
és tudásmegosztást, a gondolkodást, a kon-
centrációt, a kreativitást erõteljesen segíti, és
mindemellett a hagyományos képzési mód-
szereknél jobban inspirál az önképzésre, ak-
tivizálja a személyiséget, s ezzel megváltoz-
tatja a résztvevõk szemléletét, akik ennek
következtében magabiztosabbá, tudatosabbá,
kezdeményezõbbé, önállóbbá válnak.

A blended learning képzés során használt
alapprogramok, alkalmazások: böngészõk
(Firefox, IE) információszerzés, programok
letöltése kommunikációs szolgáltatások
használatához; e-mail (Gmail, freemail, 
citromail stb.) kommunikációhoz, kapcsolat-
tartáshoz; Google Csoportok csoportkom-
munikációhoz, segítségkéréshez, segítség-
nyújtáshoz, információmegosztáshoz; Skype
önálló tevékenység alatt egymás közötti

kommunikációhoz, résztvevõk órán kívüli
kommunikációjához, konferenciabeszélge-
téshez; Google Dokumentumok tananyag és
feladatmegosztáshoz, feladatok elkészítésé-
hez; Teamviewer távsegítséghez (oktató-
tanuló, tanuló-tanuló); Ustream virtuális 
órához, távoktatáshoz, távsegítség szemlélte-
téséhez és kipróbálásához. (3. ábra)

A képzést miért pont ezekre az alkalmazá-
sokra építettük?

Azért, mert a használt alkalmazások népsze-
rûek, közismertek, használatuk könnyen
megtanulható, támogatják az együttmûkö-
dést, a személyközi és a csoportkommuniká-
ciót, tanuláson kívül a mindennapi életben is
jól használható alkalmazások, információk,
dokumentumok megosztására alkalmasak, és
hogy a résztvevõk a foglalkozási idõn túl is
tudjanak egymással kommunikálni, egymás-
nak segíteni.

A könyvtárunkban tartott elsõ szimultán
oktatás résztvevõi pozitívan nyilatkoztak a 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. augusztus 15

2. ábra



Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. augusztus16

3. ábra

4. ábra



képzésrõl. A résztvevõk a tanfolyam értéke-
lésekor a családias, baráti légkör mellett az
inspirációt emelték ki a további tanuláshoz,
együttmûködéshez, önképzéshez. A tizenkét
fõs csoportból két embernek okozott némi
nehézséget az önálló munka alatti koncentrá-
ció. Ez valószínûleg a módszer szokatlansá-
gának köszönhetõ. A koncentrációs képesség
gyakorlással növelhetõ. A húsz-harminc órás
képzési idõ ennek a képességnek a megfele-
lõ mértékû fejlesztéséhez nem elegendõ. 

Jelenleg milyen szerepe van a konnek-
tivista szemléletnek és az eLearningnek
egy közmûvelõdési könyvtárban?

Ez jó kérdés! Az idei NetworkShop konfe-
rencia közgyûjteményi szekciójának kerek-
asztal-beszélgetésén is elhangzott, hogy a
könyvtáraknak érdemes specializálódniuk,
egy egyedi területre fókuszálniuk. A megyei
könyvtárak gyûjtõkörüknél fogva kiaknáz-
hatják a helyismereti gyûjteményükben rejlõ
lehetõségeket. Hogyan? A következõ (4.) áb-
ra jól szemlélteti, hogy a könyvtárunkban tá-
rolt digitális, digitalizált, nyomtatott és
egyéb dokumentumokra milyen szolgáltatá-
sokat építünk. 

A szolgáltatásaink elsõdleges célja, hogy
gyûjteményünket minél több helyrõl, minél
többen érhessék el. Ehhez két eszközt hasz-
nálunk: a digitális dokumentumaink leíró
adatainak szüretelését (harvestelését) és a hi-
vatkozások elhelyezését külsõ és saját adat-
bázisainkban.

A felhasználó gyorsan, lehetõleg egy hoz-
záférési ponton keresztül szeretné megtalálni
az õt érdeklõ releváns információkat, legyen
szó akár oktatási, akár helyismereti anyag-
ról. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartjuk,
hogy biztosítsuk a Békés Megyei Tudásház
és Könyvtár digitális gyûjteményének az Eu-
rópai Digitális Könyvtáron és a létrehozandó
MaNDA-n (Magyar Nemzeti Digitális Ar-
chívum) keresztül való elérhetõségét.

Az ábrán is jól látható, hogy szolgáltatá-
saink között az elektronikus könyvtárunknak
kulcsfontosságú szerepe van. Az elektroni-
kus könyvtár leíró adatait az Europeana az
Europeanalocal magyar adatbázisából szüre-
teli. Különbözõ belsõ és külsõ adatbázisok-

ban elhelyezett hivatkozások is ezeknek a
dokumentumoknak valamelyikére mutatnak. 

Hol helyezhetünk el hivatkozásokat
könyvtárunk dokumentumaira? Hol hozha-
tunk létre kapcsolódási pontokat?

A Wikipédiában, a helyismereti wikiben
(BékésWiki), a saját LMS-rendszerünkben –
Moodle (oktatási, oktatáshoz kapcsolódó
anyagokra történõ hivatkozás) és egyéb okta-
tást támogató adatbázisainkban.

A helyismereti wiki építésébe érdemes
bevonni a lakosság minden rétegét. A
BMTK-ban ennek elsõ lépése a BékésWiki
online helyismereti vetélkedõ megrendezése
volt. A vetélkedõ elsõdleges célja az elsõ
szócikkek létrehozása volt. A szócikkek elbí-
rálásakor fontos szerepet kapott a tömörség,
a forrás és az ajánlott irodalmi hivatkozás,
valamint a kreativitás. A részt vevõ csapatok
munkáiból leszûrt tanulság: A felhelyezett
oktatóanyagokból és a wikipédia szerkeszté-
sére vonatkozó szócikkeibõl könnyen elsajá-
tították a wikiszerkesztés alapjait. Tájékozó-
dásnak, forrásnak többnyire az internetet
használták. Levéltári és múzeumi forrásokra
egyáltalán nem támaszkodtak annak ellené-
re, hogy felhívtuk rá a figyelmüket, és a kon-
taktszemélyek elérhetõségét is megadtuk.

A wikiszerkesztés a felhasználó- és
könyvtárhasználó-képzés újabb elemeként is
megjelenhet. 

Mit jelent a helyismereti wiki a szerkesz-
tõk számára?

Egészséges önbizalommal végzett, kellõ ön-
ellenõrzéssel párosult egyéni és közös mun-
ka révén egy életre kiható értékes képesség,
személyiségtulajdonság megszerzésének le-
hetõségét. A diákoknak kiváló felkészülési
lehetõség a továbbtanuláshoz, az élethosszig
tartó tanulásról nem is szólva. 

Gondoljuk csak végig, hogy mit lehet
megtanulni, megtapasztalni a szócikkek
szerkesztése kapcsán!

A tömör fogalmazást, a könyvtárhaszná-
latot, a levéltári kutatómunkát, az irodalom-
kutatást, az együttmûködést, az információ-
és ismeretmegosztás élményét, a környezet, 
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a lakhely alaposabb megismerését, a tárgyi-
lagos nézõpont elsajátításának módját, a to-
leranciát – és még sorolhatnám tovább.

A legnagyobb hozadéka a helyismereti
wikinek az, hogy a szerkesztõk magukénak
kezdik érezni a helyismereti enciklopédiát.
Önkéntes munkájuknak köszönhetõen nem
csak a saját tudásuk, de a wikilapokra látoga-
tóké is gyarapszik. A jövõben a megye isko-
lái számára jól használható, könnyen elérhe-
tõ információ forrásává válhat a helyismere-
ti wiki, sõt alkalmas arra is, hogy a diákokat
is bevonjuk a szerkesztésbe, s ennek révén
reményeink szerint gyakrabban veszik majd
igénybe a könyvtár szolgáltatásait.

A helyismereti wiki szerkesztésére úgy is
tekinthetünk, mint a könyvtárhasználói kép-
zésnek egy újabb, praktikusabb megközelíté-
sére, közösségi központú alternatívájára. Be-
szélhetünk-e már képzéseink 2.0-ás változa-
táról? Talán. Tény, hogy lassan és fokozato-
san változik a könyvtár felhasználói és
könyvtárhasználói képzéseinek szemlélete,
módszertana, és egyre több web 2.0-ás esz-
közt használunk az oktatás során is.

A konnektivista szemlélet és az eLearning
milyen hatással lehet a könyvtárak jövõjé-
re? Az eLearning támogatja a könyvtárat
vagy a könyvtár az eLearninget?

A közmûvelõdési könyvtárnak közmûvelõ-
dési funkciói, információszolgáltató, az élet-
hosszig tartó tanulást támogató szerepe, illet-
ve a kollégák informatikai ismereteinek nap-
rakészen tartása miatt mindenképpen szük-
sége van és lesz az eLearningre. Az eszközök

használatát nem puszta tudásvágyból, kíván-
csiságból szeretnék elsajátítani a felhaszná-
lók, hanem praktikus okokból. A képzése-
inkre jelentkezõket az érdekli, hogy egy-egy
konkrét feladathoz, munkához milyen prog-
ramot, milyen alkalmazást és hogyan hasz-
nálhatnak, segítségükkel mennyire és ho-
gyan könnyíthetik meg munkájukat, tevé-
kenységüket.

A közmûvelõdési könyvtár gyûjteménye
helyismereti információk és oktatási anya-
gok „tárháza”. Az intézmény publikus doku-
mentumaihoz való hozzáférést többféle esz-
közzel, módon oldhatjuk meg, sokféle új
szolgáltatást építhetünk rá. Nem csak a
könyvtár, de az általános és középiskolák
eLearningre alapozott képzései is támasz-
kodhatnak a könyvtár elektronikus könyvtá-
rában elhelyezett szöveges, audio és audiovi-
zuális dokumentumaira. Sõt, saját dokumen-
tumaikat is érdemes itt elhelyezniük, így
azok más iskolák, felhasználók számára is
hozzáférhetõk lesznek, s ezzel a dokumentu-
mok megõrzését is biztosítanák az utókor
számára. Mindezekbõl levonhatjuk azt a kö-
vetkeztetést, hogy az eLearning és a könyv-
tárak kapcsolata a kölcsönösségen alapszik.
Az eLearning támogatja a könyvtárakat kép-
zéseik sikeres megvalósításában, a könyvtá-
rak pedig gyûjteményeikkel támogatják az
eLearninget. 

A jelek szerint ez a szimbiotikus kapcso-
lat egyre inkább erõsödik.

A könyvtár szerepét a társadalomban el-
foglalt helye szabja meg. Azt, hogy milyen
helyet foglal el, kapcsolati hálója határozza
meg. A hálózatelmélet szerint a hálózat egy
eleme minél több elemhez/ponthoz kapcso-
lódik közvetlenül és közvetve, annál fonto-
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sabbá válik a hálózatban betöltött szerepe és
hatása. Az elõadáson elhangzottakból azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a közmû-
velõdési könyvtárak jövõje a saját egyedi
gyûjteményeik többféle felhasználásában, a
kapcsolataik, hivatkozásaik sikeres kiépíté-
sében, valamint a praktikus szemléletû
blended és eLearninges felhasználói és
könyvtárhasználói képzéseik és az új, közös-
ségi tevékenységen alapuló szolgáltatásaik
bevezetésében rejlik. ■
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Jegyzetek

1 A NEMED (Network of Multigrade Education

and MustlearnIT) projekt céljai között volt, hogy az

oktatáspolitika elõterébe hozza az összevont cso-

portos iskolákat és IKT-alapú módszereket és gya-

korlatok dolgozzon ki az osztatlan iskolák számára.

2 A MUSE (Multigrade School Education) célja

olyan tréningprogram megszervezése, amely növe-

li a tanárok oktatási teljesítményét az összevont

csoportos környezetben.

3 KP-LAB (Knowlege Practices Laboratory) –

www.kp-lab.org – (Gárdonyi kör – kommunikáció

Moodle rendszerben)
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