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A ZALAI GYERMEKKÖNYVTÁROS MŰHELY ŐSZI 
TOVÁBBKÉPZÉSE 

 
 

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely őszi továbbképzésének témáját a 
műhelytagok javasolták a szeptemberi tanévnyitó értekezleten. A városi 
gyermekkönyvtárak, de különösen a megyei gyermekkönyvtár 2004/2005. tanévre 
tervezett programjai között ugyanis többször felbukkant CD-ROM és internet-használati 
foglalkozás, melynek módszertana még szinte teljesen kialakulatlan. Ezért a szeptemberi 
műhelyértekezleten többen felvetették, hogy az őszi továbbképzés legyen gyakorlati 
jellegű, szervezzünk CD-ROM- és internet-használati bemutató foglalkozásokat, 
melyeken az új információforrások megismertetésének egy-egy példáját mutatnánk be. 

 
A gyerekek önálló tájékozódása, ismeretszerzése napjainkban már a nyomtatott 

dokumentumok mellett az elektronikus információforrások (CD-ROM, internet) 
használatát is jelenti. Könyvtárunkban és a megye sok más települési könyvtárában – 
ahol ehhez a számítástechnikai feltételek adottak - a gyermek felhasználók az internettel 
szívesen és nagyon intenzíven ismerkednek. Az internet térhódításával a CD-ROM-ok 
használata, az offline adatbázisok iránti igény csökkent, pedig a CD-ROM-ok az 
információszerzés megbízható dokumentumai, használatuk beépítése az ismeretszerzés 
folyamatába gyermekkorban is fontos. Már 1-2. osztályban tarthatunk a gyerekeknek 
videoprojektor segítségével játékos CD-ROM-bemutató foglalkozásokat (Mini Manó-
sorozat), melyeken interaktív módon az évszakok jellegzetességeivel ismerkedhetnek 
meg a kicsik. A foglalkozásokon az elektronikus információforráshoz kapcsolhatjuk a 
témához illő hagyományos könyvet és folyóiratot is. 

A nagyobb gyermekek – 4-5. osztályosok számára – a hagyományos és 
elektronikus ismeretszerzési technikákat együtt is alkalmazhatjuk az ismeretszerzés 
folyamatában, így komplex módon vezethetjük rá a gyermek felhasználókat a nyomtatott 
dokumentumok, a CD-ROM-ok és az internetes (online) katalógus használatára. 

E komplex ismeretszerzés egy-egy módszerének bemutatására került sor a 
gyermekkönyvhét keretében rendezett zalai iskolai és gyermekkönyvtárosok őszi 
továbbképzésén a következő tematika szerint: 

 
1. Mini Manó – Ősz: CD-ROM-bemutató foglalkozás 1-2. osztályosoknak. 
    A bemutató foglalkozást vezette: Tóth Renáta gyermekkönyvtáros (DFMK) 
2. Mátyás és kora: CD-ROM- és internet-használati foglalkozás 4.  
    osztályosoknak. A bemutató foglalkozást vezette: Gáll Éva könyvtárvezető  
    (Apáczai ÁMK Könyvtára) 
3. A Gyermekkönyvtári információval (GYI) kapcsolatos észrevételek  
    megbeszélése. 
 
Napjainkban különösen fontos a szakirodalmi információk ismerete, ezért 2004-

ben új szolgáltatást indítottunk, melynek célja a gyermekekkel foglalkozó könyvtárosok 
munkájához kapcsolódó szakirodalmi papíralapú és elektronikus információk 
(szakirodalmi könyvek, cikkek, internetes források stb.) közös összegyűjtése és 
terjesztése. A Gyermekkönyvtári információkat (GYI) hírlevél formájában – legalább 
kéthavonta – eljuttatjuk minden gyermekkönyvtároshoz a ZALATÁR levelezőlistán 




