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Az Egyesült Nemzetek Szervezete az 1979-es esztendőt a gyermekek nemzetközi 
óvének nyilvánította, és felhivta a világ népeit, hogy szenteljenek fokozott 
figyelmet a gyermekek jogainak védelmére, segitsék elő e jogok teljesebb ér
vényesülését.

Az OSZK Híradónak ez a száma arról szeretné tájékoztatni olvasóit, ho
gyan válaszolt erre a felhívásra, mivel járult hozzá a nemzeti könyvtár jö
vendő látogatóinak, n mai gyermekkönyvtári olvasók sajátos olvasási és műve
lődési problémáinak jobb megoldásához.

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ két Ízben - 1979* március 22« 
és április 26. - foglalkozott intézeti nap keretében a gyermekek könyvtári 
ellátásának kérdéseivel. Az itt közölt cikkek zöme ezen a két fórumon hang
zott el mint vitaindító, informatív, problémafelvető rövid előadás. A refe
rátumokat követő vita rövidített jegyzőkönyvét szintén közzétesszük.
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Károlyi Ágnes
A gyermekkönyvtárak helyzete

Most a Nemzetközi Gyermekév ás a 6. ötéves terv készitésének idején gyakran 
elhangzik a kérdési milyen a magyar gyermekkönyvtárak helyzete? S ha válasz
ként csupán a Jellemző adatokat sorakoztatjuk fel, nem érhet váratlanul a 
következő, már kategorikusabb kérdés: végül is jó-e a helyzet nálunk vagy 
rossz?

Nos, ha az egész világon modellként számon tartott dán gyermekkönyvtár- 
ügyhöz viszonyítjuk a mi helyzetünket, akkor nyilván rosszul állunk, ha azon
ban a szomszéd országokéhoz, akkor mondhatjuk s néhány adattal bizonyíthatjuk 
is, hogy nagyjából megfelelő.

Ezúttal gyermekkönyvtáraink helyzetét a húsz évvel ezelőtti hazai álla
potokhoz, a felnőtt olvasók mostani ellátottsági szintjéhez és a jelenlegi 
iskolai könyvtári helyzethez mérjük.

Ma és 20 évvel ezelőtt
Húsz évvel ezelőtt 47 olyan gyermekkönyvtárunk volt, amely /egy vagy 

több/ elkülönített helyiségben teljes, vagy részmunkaidőben dolgozó gyermek- 
könyvtárossal működött. Most 247 ilyen egység van. Akkor a 6-14 éves korú né
pesség 18%-a volt könyvtártag, most 50 %, A könyvtártagok között a 14 éven 
aluliak aránya akkor is és most is 40 % körül volt és van. A gyerekkönyv
állomány az egész közművelődési könyvtári állomány 14 %-& volt - 20 évvel 
ezelőtt, most erre vonatkozóéul nincs adatunk. Hogy mennyit költöttünk orszá
gosan gyermekkönyvekre, azt akkor sem, most sem tudjuk.

Mindebből az derül ki, hogy jelentősen növekedett a könyvtár-használók 
száma. Az általános Iskolás gyerekek felét a közművelődési könyvtárak háló
zata magához vonzotta, talán azt is mondhatjuk: olvasóvá nevelte. A másik 
50 %-t61 viszont jóformán semmit sem tudunk, s talán ezzel is magyarázható, 
hogy ez a százalékarány ilyen mozdulatlan az utóbbi évek során.

Az időszakok főbb célkitűzéseit elég jól mutatja a statisztikai adat
szolgáltatás milyensége. Húsz évvel ezelőtt harci kérdés volt a gyermekkönyv
állomány gyarapítása. Akkor a gyermekkönyvtárügy teoretikusai igy érvelteki 
tarthatatlan, hogy az olvasók 40 %-a gyermek, s a könyveknek csak 14 #-a 
gyezmekkönyvI Mikor a könyvtárak - egy bizonyos mértékben - feltöltődtek 
gyermekkönywel - a kérdés lekerült a napirendről.

A következő szakaszban az olvasáspedagógiai munka lépett előtérbe. A 
statisztika mutatja a rendezvények számának növekedését: legutóbb /1977-ben/ 
már országosan 10 ezer rendezvény zajlott le a gyermekkönyvtárosok szervezé
sében.

Ma a gyermekkönyvtárosok általában elégedettek a könyvbeszerzési össze
gekkel, holott a könyvárak emelkedtek és a választék is bővült, különösen
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ha tekintetbe vesszük azt a kezdeményezést, amely a gyermekkönyvtárak gyűjtő
körét kiterjesztette a felnőtt irodalom bizonyos kategóriáira is.

A könyvtárosok ilyen "elégedettsége" azonban kényszerű szerénységnek is 
tekinthető, melyet az egyre nyomasztóbb helyszűke is magyaráz és indokol.

Gyerekek - felnőttek
Ma már - általában - az a természetes, hogy a családban a legjobb fala

tot a gyermekek kapják, hogy a lakás legnaposabb, legegészségesebb részében 
rendezik be a gyermek munkahelyét, s az is, hogy a szülők nem ellenzik, ha a 
gyermek az ő könyveik között is válogat.

Per analógiám, azt szeretnénk, ha a gyermekkönyveink - az életkornak 
megfelelő előadásban - a legmagasabb szintű követelményeknek felelnének meg. 
Szeretnénk, ha a gyermekek a könyvtárainkban a lehetséges legjobb tárgyi és 
személyi feltételek között, szakszerű foglalkozásban részesülhetnének, s azt 
is fontosnak látjuk, hogy természetes lehetőségük legyen a felnőtt könyvtá
rait számukra alkalmas anyagának, szolgáltatásainak hasznosítására.

A gyakorlatban azonban a felnőttek lényegesen jobb ellátásban részesül
nek, mint a gyermekek.

Ila egy családnak csak egyetlen szobája van, akkor természetes, hogy a 
gyermekeknek csak egy sarok jut. Közel 5.000 könyvtárban is hasonló a hely
zet. Ilyen egyszobás, vagy ahogy mondják "társbérleti" ellátásban részesül a 
könyvtárba járó gyermekek kétharmada.

Az egyharmad látogatja a 247 gyermekkönyvtárat, ahol szakszerűen foglal
koznak velük. Itt a légkör derűs, meghitt. Rendezvényekre gyűlnek össze, ese- 
tenlcenu meg a szülők is, könyvtárhasználati képzés folyik s a helyisógviszo- 
nyok is nagyjából megfelelőek.

A legszerencsésebb a helyzet, ha a gyermekkönyvtár egy nagyobb könyvtár 
épületében - "önálló részlegként" funkcionál. Napjainkban azonban egy nega
tív jellegű folyamatnak vagyunk - szinte tehetetlen - tanúi: Még a közelmúlt
ban épitett nagykönyvtárainkban is a felnőtt részleg helyigénye - a funkciók 
bővülésével - olyan mértékben növekszik, hogy a gyermekrészleg kiszorul az 
épületből. Önállósul. Az önálló elhelyezésű fiókkönyvtárnak természetesen 
van elvi létjogosultsága: nagyobb városokban a közművelődési könyvtár elég 
nagy területet fog át és megközelithetősége érdekében a gyermekkönyvtár sű
rűbb telepítése kívánatos lehet. A bemutatott kényszerű önállósulásnak azon
ban súlyos hátulütői vannak.

A tárgyi feltételek hiányosságait a könyvtárosok hozzáértése és ügysze
retete - bizonyos mértékig - képes kompenzálni. A gyermekkönyvtárosok /330-an 
vannak/ valóban sokat tesznek ezen a téren, de számításba kell vennünk, hogy 
ez a tábor csupán a főfoglalkozású könyvtárosok 10 %-a•

Tiszteletet érdemelnek azok a könyvtárosok is, akik a kiskönyvtárakban, 
a "társbérletekben" dolgoznak. Közöttük sokan vallják magukat - joggalI - 
gyermekkönyvtárosoknak, de méltánytalan, hogy ők minden a gyermekkönyvtároso
kat illető képzéstől, kartársi segítségtől és társadalmi elismeréstől elesnek*

Említettük, hogy 20 évvel ezelőtt a gyermekek ellátásának javítása érde
kében azzal érveltek, hogy a felnőtt- és gyermek-állományok aránytalanságát
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mutatták ki. Most annak tarthatatlanságéra kell rámutatnunk, hogy az olvuuó- 
tábor 40 %-át /a gyermek-olvasókat/ a főfoglalkozású könyvtárosok 10 SS-nnuJc 
kell szakszerűen kiszolgálnia.

Nézzük meg közelebbről e 10 %, az un. gyermekkönyvtárosok képzettségót 
is. A gyermekkönyvtárosok képzettségének mércéjét magasra tettük, ügy véltük, 
hogy a gyermekkönyvtárosnak könyvtárosi és pedagógusi képzettséggel kell ren
delkeznie. A 330 gyermekkönyvtárosnak csak 13 íí-a rendelkezik ezzel a kettős 
képzettséggel. Középfokú végzettséggel /érettségivel/ viszont 26 % dolgozik. 
Ezen a helyzeten javítandó, az elmúlt évben sikerült kooperációt létrehozni 
a MKE Gyermekkönyvtáros Szekció, a megyei könyvtárak ill. a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár és a KMK továbbképző tevékenysége között. Ugyancsak nagy re
ményekre jogosít a KMK-ban harmadszor meginduló egyéves gyermekkönyvtárosi 
tanfolyam. A döntő változást azonban az alapképzés oldaláról, a főiskoláktól 
várhatjuk, szorgalmazva és ugyanakkor támogatva a tanulási szándékot.

A felnőttek és a gyermekek ellátását egymáshoz viszonyítva ellentmondást 
látunk az elmélet - a szemlélet - és a gyakorlat között. A felnőtteknek két
ségtelenül viszonylag több tér és energia, több könyvtáros szakértelem jut.

A jelek szerint a káderhelyzet ellentmondásos voltának felszámolása 
könnyebben és gyorsabban megoldható, mint a nyomasztó helyszűke.

Gyermekkönyvtárak - iskolai könyvtárak
Köztudott, hogy a gyermekkönyvtárak helyzete ma az iskolai könyvtáraké

hoz viszonyítva: jó. - Nálunk az első gyermekkönyvtárat és részleget 1913-ban 
létesítette Szabó Ervin. Mondhatni ekkor kezdődött a gyermekek kettős könyv
tári ellátása. A két háború között az iskolák megtartották évszázados priori
tásukat. 1945 utón az általános iskolák megszervezése olyan erőfeszítésekre 
késztette az oktatásügyet, hogy az iskolai könyvtárak kérdése teljesen hát
térbe szorult. Az 1956-1976 közötti időszakra /az időhatárokat a két könyv
tári törvény jelzi/ a közművelődési könyvtárait -se rendszeren belül a gyer
mek-szolgálat - nagyarányú fejlődése jellemző.

Az "Irányelvek a 18 éven aluli ifjúság könyvtári ellátásának fejleszté
sére" o. dokumentum 1971 végén jelent meg, mutatva, hogy ekkorra már mennyi
re előtérbe kerültek a napjainkat leginkább foglalkoztató kérdések: a funk
cióelhatárolás kérdése, mely most leginkább az AV-eszköz ellátottság fejlesz
tését érinti és a kettősfunkcióju könyvtárak problematikája.

Az uj tantervek folyamatos bevezetése ráirányította a reflektorfényt az 
iskolai könyvtárakra és áttételesen - a gyermekkönyvtári munkára is. A gyer
mekkönyvtárak mintegy példaként szerepelnek az intenzív könyv-könyvtár-hasz- 
nálatra nevelés terén. A korszerű olvasáspedagógiai módszerek itt, ezekben a 
műhelyekben alakultak ki. Az AV-eszközökkel kapcsolatos didaktika és könyvtá
ri technológia is előrehaladottabb a gyermekkönyvtárakban.

A gyermekkönyvtárak azonban - nem kis mértékben - instabil helyzetbe ju
tottak. Feladatuk perspektivikusan csak az iskolai könyvtárak - kiszámítha
tatlan /!/ - fejlődési ütemével való konjunkcióban határozható meg. A gyer
mekkönyvtárak - mindenütt a világon — az adott település adott kulturális 
szintjéhez mért kiegyenlítő szerepet kaptak. Ahol nincs bábszínház, ott báb-
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előadásokat rendeznek, ahol nincs hangversenyterem, ott a könyvtárban vannak 
közös zenehallgatások és igy tovább... Ez azonban azt is jelenti, hogy ahol 
az iskolai könyvtár feljavul, ott a gyermekkönyvtárban már megindult olvasás
pedagógiai bevezető-munka problematikussá /feleslegessé/ válik...

Ez az instabilként jellemezhető helyzet a gyakorlatban ma még nem vagy 
alig érezteti hatását. Legfeljebb a könyvtárosok közérzetére hat, s netán fe
szültségeket okoz a könyvtárosok és a pedagógusok között. Figyelmünket most 
a kottős funkciójú könyvtárak kérdésére koncentráljuk. Ezek számos problémát 
vetnek fel. Hint viszonylag uj képződmények elég nehezen illeszthetők a ket
tős ellátás jelenlegi rendszerébe. Felügyeletük például rendezetlen.

A viszonyítások során láthatjuk tehát, hogy gyermekkönyvtáraink, gyer
mekkönyvtári szolgáltatásaink szintje az elmúlt két évtized folyamán jelen
tősen emelkedett. Számos problémát sikerrel oldottunk meg, de helyükbe újak 
léptek, s ezek nem kevesebb szellemi energiát és anyagi-ráfordítást követel
nek.

125



Nagy Attila
A gyermekek olvaaáai kaiturá.iáról

1# Jelenleg s már jónóhány éve változatlanul az általános iskolások 50 
%—a minősíthető könyvtárhasználónak. Természetes törekvésünk ennek az arány
nak a javítása, ugyanakkor jelentős erők hatnak az olvasás általánosabbá vá
lása ellen is. Angliai vizsgálatok tanúsága szerint a 10-15 éves korosztályok 
1971-ben fele annyit sem olvastak mint 1938-ban. A megkérdezettek 60 %-a na
pi 2 órát, 40 %-a napi 3 órát nézi a televíziót.

Magyarországon a 3-4 évesek 50 %-a, a 6 évesek 80 %-a látta annakidején 
a Belphegor cimü 3 részes, borzongató krimit. Gyermekeink a felnőttkor eléré
séig nem egyszerűen többet néznek tévét, mint amennyit olvasnak, hanem az is
kolában eltöltött idő is kevesebb, mint a tv-re fordított órák száma. Vagyis 
a felnőtt társadalomban bekövetkezett kulturális változások /a tanulásra, ol
vasásra fordított átlagos napi 0,7 óra az utóbbi tiz évben 0,4 órára csökkent/ 
a gyermekek körében is érzékelhetők.

Kérdés tehát, hogy az olvasási arányok, az olvasási szokások stabilizál- 
hatók-e, netán még javíthatók is vagy egy kifejezett hanyatlási tendencia ta
núi leszünk a következő, a "televíziós generáció" felnövésének évtizedében?

2. A felnőttek olvasási szokásairól - éppen az Olvasáskutatási osztály 
/főként Kamarás István korábbi munkái nyomán/ - megbízható adataink vannak, 
de a gyerekek ilyen irányú vélekedés- és szokásrendszerérői alig tudunk va
lamit, s különösen hiányosak ismereteink a különböző társadalmi rétegekből 
érkezők közötti kulturális egyenlőtlenségek mértékéről. Az extenziv, felderí
tő munkát, a több szempontból is döntő fontosságú életkorban, a 10-14 évesek 
körében indítottuk el. Az adatok feldolgozása elkezdődött /1200 fős mintát 
vizsgáltunk/, de csupán a kérdőivek átolvasása után is kirajzolódik néhány 
tendenciát

a/ Szakképzetlen fizikai dolgozók gyerekei az esetek jó részében a tan
könyveken kivül semmit sem olvasnak, ugyanakkor az értelmiségi szár
mazású 13-14 évesek jelentős hányada szinte igényes felnőttként vá
logat a kortárs és klasszikus szépirodalom alkotásai, illetve a szín
vonalas ismeretközlő müvek között.

b/ A könyvtárhasználó 10-14 évesek döntő többsége csupán kölcsönzésre 
veszi igénybe a könyvtárakat, s a helyben olvasás, tanulás, a csopor
tos foglalkozás, játék, rendezvény csak az elenyésző kisebbség adomá
nya.

c/ Az olvasmányélmények megosztása, megvitatása meglehetősen általános 
szokás ebben a korosztályban, de a beszélgető partnerek között a rang
sort az osztálytársak, a barát,ok vezetik, majd helyet kapnak még az 
anyák, jóval kisebb arányban az apák és egyéb rokonok, csak a rangsor
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legvégén szerepelnek a pedagógusok, s a könyvtárosok mintha nem is 
léteznénekI Mint ismeretes, a szakképzetlen munkaerők száma a gyer
mekkönyvtárosok körében a legnagyobb. Hogyan is képzeljük az olvasók 
nevelését, a személyiség formálását gyermekkönyvtárainkban?

3* Kikerülhetetlen feladataink közé tartozik a szépirodalmi müvek érzel
mi - és intellektuális - személyiségformáló hatásának kutatása is. Szerencsé
re a közvetlenül, nyíltan mozgósítani, átnevelni akaró olvasmányok ma már 
egyre ritkábban jelennek meg. Ugyanakkor a könyvek, a szépirodalmi olvasmá
nyok szocializáló, magatartásmintákat adó, nevelő erejének sikeres kibonta
koztatása pedagógiai gyakorlatunk és közgondolkodásunk egyik központi s 
egyelőre kevéssé megoldott gondja. Nemrégiben jelent meg egy ilyen jellegű 
kísérletről tudósitó könyvecske. Negyedik osztályos gyerekek kötelező olvas
mánya Móra F.: Kincskereső kisködmön cimü müve, s az adott vizsgálatban a 
szokásos iskolai feldolgoztatás mellett elhatározták a főszereplő Gergő po
zitív magatartásjegyeinek tudatos utánoztatását az iskolában, a családban, 
és az úttörő szervezetben. Vagyis, többszörösen kötelező, számonkérhető fela
dattá tették azt, ami csakis az együttérzésen, a szimpátián alapuló önkénte
len utánzás, mintakövetés eredményeként szokott megvalósulni. Természetesen 
a kísérlet kudarcét nem nehéz megérteni /a gyerekek tudni illik egyáltalán 
nem akartak Gergőre hasonlítani/.

A fenti példa inkább csak a feladat megoldatlanságát kívánta illusztrál
ni, hiszen nagyon kevéssé tudjuk, hogyan is kell valójában a szépirodalmi mü
vek személyiségalakitó hatását optimalizálni. E kívánt pedagógiai célt való
színűleg kiscsoportos formákban, főként az indirekt módszereket alkalmazó ok
tatási stratégiával lehet a leginkább érvényre juttatni. Az olvasótábor! fog
lalkozások ezen a téren biztató kísérletnek minősíthetők.

Olvasáskutatási osztály
Az "Egri csillagok mint olvasmányélmény11 c. kutatásról

Az Egri csillagok bizonyíthatóan a legolvasottabb, legkedveltebb és leghatá
sosabb regény a magyar olvasók körében. Személyiségformáló és világnézeti 
hatását az iskola korán felismerte, s ezért Gárdonyi müvét kötelező olvas
mánnyá tette. Iskolai feldolgozásával számos tanulmány és módszertani útmu
tató foglalkozik, ám ezek közös tulajdonsága, hogy a műből és annak felté
telezett nevelési hatásából indulnak ki, és figyelmen kivül hagyják - egzakt 
vizsgálat hiányában nem is tehetnek mást - annak tényleges hatását a gyermek- 
olvasókra. Tervezett tanulmánykötetünk ezt a hiányt kívánja pótolni. Katsá- 
nyi Sándor vezetésével a KMK Olvasáskutatási osztálya 1976-ban végzett befo
gadásvizsgálatot olyan 4-5. osztályos gyerekek körében, akik először olvas
ták az Egri csillagokat. A vizsgálat eredményeit jelenleg munkacsoport dol
gozza fel. Pogarass.v Miklós készítette el a kutatás alapjául szolgáló müelem—
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zést, Kot Előny1 Sándor dolgozza fel a mü történelmi műveltség-közvetítő hatá
sát, vagyis arra keres választ, hogy a gyerekek rétegei milyen mélysógbon 
képesek befogadni a regény által közvetített korképet, történelmi ismerete- 
ket* Pápay Lőszlőné az Egri csillagok és a gyerekek egyéb olvasmányainak köl
csönhatását, illetve e műnek a gyerekek olvasási kultúrájára gyakorolt hatá
sát vizsgálja résztanulmányában, Bartos Éva a műnek a gyerekek személyiség
fejlődésére gyakorolt hatását elemzi, a műből választott példaképek, a műben 
észrevett és fontosnak tartott értékek alapján.

Már a résztanulmányok készítése során kirajzolódik néhány érdekes észre
vétel: hogy például a gyerekek nem szükségszerűen történelmi regényként ol
vassák a müvet, sokkal inkább nagy kalandregényként; hogy bár sodró és magá- 
valragadó a történet, többen bevallják, hogy az "unalmas" részeket átlapoz
ták benne; hogy az egész regényből az "Eger ostroma" rész a legemlékezetesebb 
számukra, a lányoknak is; hogy a regényben fellelhető humorra alig reagálnak 
a gyerekek# hogy az ostoba Jumurdzsáknál sokkal jobban gyűlölik Hegedűst, az 
árulót, stb. A mü tényleges hatásának feltárásával a müvet iskolában tanitó 
nevelőknek szeretnénk munkájukhoz közvetlenül felhasználható ismereteket nyúj
tani, másrészt olyan alapokat kívánunk lerakni, melyeket a jövő tantervi uta
sításai, módszertani javaslatai stb. esetleg szintén felhasználhatnak.

Az osztályunkon folyó, a gyermekek olvasási kultúráját általában feltár
ni igyekvő vizsgálatokat, reméljük, jól kiegészíti majd e konkrét befogadás- 
vizsgálat valamennyi eredménye és tanulsága.

Gereben Ferenc 
Felmérési tapasztalatok

Az alábbiakban néhány nem kifejezetten gyermekeket célzó olvasásvizsgálat 
gyerek-vonatkozású tapasztalatát szeretném adalékszerüen megemlíteni.

Egy 1971-ben, 1000 falusi család körében végzett felmérés tanúsága sze
rint a 10-14 éves korosztály képviselte magát a legnagyobb, mintegy kéthar
mados aránnyal a könyvtártagok között. A falusi családok egyötöde, a könyv
tárt látogató családok egyhaxmada kizárólag a gyerekek révén tart kapcsola
tot a könyvtárral. Ez korántsem lebecsülendő kulturális haszon, ugyanakkor a 
felmérési eredmények rávilágítanak arra is, hogy ezek a családok - össztelje
sítményűket tekintve - csak alacsony olvasás-intenzitásl szintet érnek el. Ez 
a tény egyfelől azt jelenti, hogy a könyvvel szemben meglehetősen közömbös 
családokban is felnövekvőben van egy könyv iránt érdeklődő és könyvtárhaszná
ló fiatal generáció, ami perspektivikusan kétségtelenül pozitív jelenség. 
Másfelől viszont azt, hogy a család egészének olvasáskulturája szempontjából 
nem elég, ha csak a fiatalok járnak el a könyvtárba. A család olvasási szint
jét ugyanis annál magasabbnak tapasztaltuk, minél több generációra, s ezen 
túl minél több személyre terjedt ki a családon belül a könyvtárhasználat. Köz
ségi könyvtárosainknak mindent meg kell tenniök annak érdekében, hogy az egész
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család számára kölcsönző gyerek ma még meglehetősen általános képlete helyé
re a könyvtár és a /gyerek és felnőtt/ olvasók személyes - az egyéni sajá
tosságokat is érvényesítő - kapcsolata lépjen.

Másik - szintén közvetett - felmérési tapasztalatunk a gyerekek olvasás
kezdési időpontjára vonatkozik. 630 fővárosi középiskolás illetve 3 évvel 
érettségi után álló fiatal körében végzett viszgálatunk szerint a fiatalok 
mintegy fele /nem mesekönyv jellegű könyveket/ a felső tagozat első két osz
tályában kezdett olvasni, több mint egynegyed részük vált olvasóvá az alsó
tagozatban, s mintegy egyötödük olvasáskezdete a felső tagozat befejező, ill. 
a középiskola kezdő osztályaira esett.

Az olvasás elkezdésének időpontja lényegében nem befolyásolta a fiata
loknak a felmérés idején /tehát a középiskola végén ill. után/ tapasztalható 
olvasás-gyakorisági fokát, ugyanakkor erős hatása volt a középiskolában elért 
olvasási szintre: az olvasás minőségi szintjének /az izlósszintnek/ az emel
kedésével párhuzamosan nőtt az olvasni korán kezdők aránya. Ugyanez az össze
függés a végzettek középiskola utáni olvasási szintjére már nem érvényes.
Úgy látszik tehát, hogy az egyes olvasási /minőségi/ szintek eléréséhez szük
ség van bizonyos időre, mégpedig annál többre, minél magasabb szintről van 
szó. E törvényszerűség azonban az érettségi utáni időszakban már módosul, itt 
a korán kezdők előnye megszűnik: a magasabb olvasási szinthez 21-22 éves ko
rukra az olvasást legkésőbben kezdők is felzárkózhatnak. /Feltételezve termé
szetesen, hogy közben középiskolát végeznek./

Benkő Zsuzsa
A gyennekkönyvtárak állományépitésének időszerű kérdései

I. Az állományépitéa. mint a könyvkiadás függvénye
Mindenkor érvényes alapelv: a legjobbat, "igazi" gyermekirodalmat adjunk a 
gyermekolvasónak.

1. Megfelel-e a könyvtermés ennek a - közel sem maximalizmust tükröző - 
követelménynek? Főbb vonásaiban mindenképpen. Kitűnő ismeretterjesztő soroza
tok, rendkivül rangos lirai anyag, a kisiskolás korosztály jól ellátott. Prob
lematikus a 10-12 éves korosztály szépirodalmi ellátottsága: számos másodren
dű irodalom, érzelgős történetek, igen gyakori a többedik kiadás a gyengébb 
müvekből is.

2”. Van-e elegendő kritikai visszhang? Véleményünk szerint változatlanul 
nincs. Az Élet és Irodalom pár év előtti vitáját követően egy ideig előnyös 
változás volt érzékelhető, de az akkor jelzett problémák most ismét érvénye
sek. Még idén, a Nemzetközi Gyermekév alkalmából sem érezzük elégségesnek a 
kritikai visszajelzést.

3. Az Uj Könyvek gyermekirodalmi rovata felelősségét a fentiek megsok
szorozzák* Megfelelnek-e az Uj Könyvekben közölt recenziók a szerkesztési 
irányelveknek, amely fő törekvésként lehetővé kívánja tenni, hogy a könyvtá

129



ros a beszerzéshez szükséges minden lényeges információt megkapjon - könyvis
mertetésen, könyvtári tapasztalatokon alapuló, egyértelműen világos jelzések 
formájában?

4. Az illományópitési Osztály szakreferense maximálisan kell, hogy hasz
nosítsa az Olvasáskutatási Osztály felmérési tapasztalatait. E felmérések je
lentősege igen nagy; az igaz kritikusok, a gyermekolvasók véleményét összeg
zik.

—*■ ^ gye3:meKkönyvtárak állományépítési tevékenysége, irányításának, befolyá
solásának módszerei, eszközei.

1. Elsődlegesen az Uj Könyvek jelzetelési módszerével, illetve ismerte
téseivel. Kérdés: indokolt—e egy kérdőíves felmérés, amelynek tapasztalatait 
szakmai viták összegeznék.

2. Kapcsolattartásunk a gyermekkönyvtárak és a társintézmények szakre
ferenseivel. E kapcsolattartás jegyében konferenciákra kerül sor minden év
ben, a referensek jelen vannak az Uj Könyvek záróértekezletén; külső munka
társakként szerepelnek készülő kiadványaink előkészitő munkái során. Kérdés: 
elégséges-e ez, vagy szükségesnek látszik-e gyakoribb szakmai viták megrende
zése.

3. Az állománygyarapítási segédanyagok jelentősége. A már elkészült, s 
a készülő retrospektív, annotált bibliográfiai összegzések /összesítő törzs
anyag Jegyzék, mintakatalógus, válogatás a magyar és világirodalom klasszikusai 
alkotásaiból /részben könyvtártípusok és részben korosztályok szerint tárják 
fel az állományt^ Használhatóságukat nem vitatjuk, de visszajelzést ill. ja
vaslatokat várunk használhatóságuk mértékét, határait^ illetve a "folytatást" 
illetően.

III. A közös Iskolai és gyermekkönyvtár! szervezeti modell
1* A gyermek- és iskolai gyarapítás közös /átfedő/ területe igen jelen

tős. A gyarapítási keret 70 százalékát azonos müvek gyűjtésére fordítja a két 
intézmény. Kérdés: az anyagi lehetőségek ésszerű kihasználása elégséges-e a 
közös fenntartás és az együttes gyarapítás megvalósításához?

2. Az állománygyarapítási segédeszközök hatékonysága. Két kiadványunk
kal kívántuk támogatni a közös modell állománygyarapítási tevékenységét. Kéa>- 
dés: á gyűjtőköri javaslat és a mintakatalógus kettős segédeszközeként elég
ségesnek bizonyul-e a könyvtártípus állománygyarapítása főbb támpontjainak 
megragadásához ?

IV. A gyermekkönyvtárak állományának elemzése
A munkát az olvasási szokásokkal kapcsolatos eredményekre, az Olvasáskutatási 
Osztály tapasztalataira kívánjuk építeni; szembesíteni a tapasztalatokat a 
gyermekkönyvtári állománnyal és az állománygyarapítási gyakorlattal.

Ezen belül megvizsgáljuk, hogy a könyvanyag tematikus bontása milyen mér
tékben felel meg a jelzett igényeknek. Megvizsgáljuk az állománygyarapítás 
mechanizmusát, tudatosságát, különös tekintettel az állománygyarapítási segéd-
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anyagok felhasználásának mértékére. Részletes felmérést kívánunk közzétenni 
az állomány összetételéről és az állománygyarapítás gyakorlatáról.

A felmérés során a legteljesebb mértékben építünk a gyeiroekkönyvtárosok, 
a társintézmények szakemberei és kollégáink tapasztalataira.

Skaliczki Judit
A gyermekkönyvtárak és az AV eszközök

Nem szabad az AV /audio-vizuális/ eszközök könyvtári térhódítását a könyv
tárügy legújabb kampánymozgalmaként kezelnünk. Nem az a kérdés ugyanis, hogy 
a dokumentumok melyik fajtáját részesítjük előnyben, a könyveket-e vagy a 
nem könyv jellegű dokumentumokat, hanem az, hogy a számunkra - a könyvtár 
és a használók számára - fontos információt melyik információhordozó tartal
mazza. Éppen ezért ne higgyük és ne is hitessük el, hogy az AV dokumentumok 
gyűjtése, feltárása és szolgáltatása a gyermekkönyvtárak legfontosabb fela
data, de teremtsünk meg minden olyan lehetőséget, amelynek a segítségével 
ezek a dokumentumok a könyvtárak állományának és szolgáltatásainak szerves 
részeivé válhatnak.

A szakirodalom alapján az amerikai, ausztráliai, svéd, finn és nyugat
német gyermekkönyvtárak AV ellátottságáról van képünk.

Ezek a könyvtárak a következő nem hagyományos dokumentumokat gyűjtik: 
plakátokat 
diákat 
filmeket
képzőművészeti reprodukciókat 
hangfelvételeket és 
gyermekj átékokat•

A dokumentumok mellett a használatukhoz szükséges közvetítő eszközök is meg
találhatók: a filmvetítők, diavetítők és dianézők, lemezjátszók, magnetofo
nok és képmagnók.
A dokumentumok szolgáltatásának három szintere van:

- a helyben használás
- a kölcsönzés
- az előbbi kiegészítése a lejátszó berendezések kölcsönzésével.

A helyben használás legelső foka a dokumentumok illusztratív anyagként
történő kezelése: csoportos foglalkozások színesítésére szolgál. Ezen kivül 
a helyben használásnál meg kell különböztetnünk az egyéni és a csoportos 
használatra alkalmas eszközöket, ez a fajta megkülönböztetés ugyanis befo
lyásolja az eszközök számát, elhelyezését stb.

A gyűjtemény növekedésével lehetővé kell tenni a dokumentumok kölcsön
zését is*

A dokumentumbázis gyarapítását katalógusok segítik. A vizuális dokumen
tumokat ismertető kiadványok közül kiemelkedőek az egyesült államokbeli Okta
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tási Filmkönyvtárosok Szövetségének /EFLA/ filmográfiái. A hangzó dokumentu
mok gyarapítását az évenként megjelenő Schwann Children’s Record and Tape 
Catalog /Boston, USA/ könnyíti meg.

A külföldi példák után a hazai gyakorlat ismertetése sajnos nem okoz 
gondot. Nálunk ugyanis Jelenleg az AV eszközök csupán néhány hanglemez és 
régi diafilmek formájában Jelennek meg a gyermekkönyvtárakban. Azonban álta
lában ezek a dokumentumok sem a szolgáltatás szerves részeként, hanem a kü
lönböző foglalkozások illusztrációs anyagaként.

Az elkövetkezendő években mind a hangzó, mind a vizuális dokumentumok
ból törzsállományt kell kialakítani a gyermekkönyvtárakban. Ehhez törzsállo- 
manyjegyzékek összeállítása szükséges. Az UJ Hanglemezek, illetve az Országos 
Oktatási Központ kiadásában megjelenésre kerülő UJ Médiák c. kiadványokban 
Jelölni kell a gyermekkönyvtárakba és az iskolai könyvtárakba beszerzendő do
kumentumokat ,

A vizuális dokumentumok közül elsősorban a művészeti diapozitivokat, és 
hogy használni is tudják, minél több dianézőt kell beszerezni. Önálló zene
pultot kell kialakítani a gyerekkönyvtárakban, hogy a legkisebbek is hallgat
hassanak zenét, azok is, akiknek az életkori sajátosságaik megakadályoznák a 
nagyobbak és a felnőttek elmélyült zenehallgatását,

'A gyermekkönyvtár! foglalkozások között helyet kell adni minden olyan 
tevékenységnek - hanglemezről, rádióból magnetofonra történő átjátszás, dia
vagy poszter-keretezés, fényképnagyitás stb.-, amivel a gyerek részt vehet a 
könyvtár állományának kialakításában, és ami lehetővé teheti, hogy a könyv
tárat a magáénak érezhesse.

Csapó Edit
A gyermekkönyvtárosi tanfolyam szervezéséről

1976 nyarán a KMK Oktatási Osztálya kérdőívet Juttatott el a megyei könyvtá
rakhoz és a nagyobb szakkönyvtárakhoz, hogy tájékozódjon a könyvtárak tovább
képzési igényeiről. A 74 könyvtárnak csaknem kétharmada igényelte a gyermek
könyvtárosi tanfolyamot. Ez a szükségletek felelősségteljes felismerését és a 
korábbi gyermekkönyvtárosi tanfolyamaink sikerét egyaránt Jelentheti, hiszen 
az osztály már két Ízben is szervezett /1970/71-ben és' 1974/75-ben/ gyermek
könyvtárosok részére továbbképzést, ahol összesen 79 hallgató végzett,

A szükségletek kielégítése végett idén szeptembertől újabb gyermekkönyv
tárosi tanfolyamot szervezünk,

A gyermekkönyvtárosoknak ideális esetben pedagógusoknak és könyvtárosok
nak is kell lenniük egyszemélyben, "Tudniuk kell mindent, ami igazán lényeges 
és fontos mindkét pályáns Jól képzett könyvtárosoknak, az oktató-nevelői elmé
let és gyakorlat ismerőjének, a gyermekirodalom szakértőjének a neveléslélek
tani problémákban Járatos pedagógusnak, kezdeményező, ötletes, vezetni és Ját
szani egyaránt tudó, derűs, könnyen barátkozó, kellemes, kiegyensúlyozott ér

152



zelmi légkört teremtő, közlékeny felnőttnek kell egyszerre lennie." /Nagy 
Attila: A gyermek és az olvasás kapcsolatáról lélektani megközelitésben. 
Kézirat./ Kivánatos lenne tehát, hogy az e területen dolgozó könyvtárosok 
rendelkezzenek mind pedagógusi, mind pedig könyvtárosi végzettséggel.

A valóság pedig a következő: /Katsányi Sándor felmérése alapján az 1978- 
-as állapot/ 292 gyermekkönyvtáros dolgozik a megyékben, illetve a Szabó Er
vin Könyvtár hálózatában. Közülük 192-nek van könyvtárosi, 60-nak pedagógusi 
végzettsége, 100 fő dolgozik könyvtárosi végzettség nélkül, 232 pedagógusi 
képzettség nélkül.

Könyvtárosi £s pedagógiai végzettsége mindössze 37 főnek van, csak könyv
tárosi végzettsége 155-nek, csak pedagógusi végzettsége 23-nak, a végzettség 
nélküliek száma 77.

Ebből a végzettség-képből a következő továbbképzési feladatokat lehet 
leszűrni:

1. Szervezhetnénk a 37 könyvtárosi és pedagógusi végzettséggel rendel
kező kolléga részére korszerű, magas szintű továbbképzést. Ám a jelenlegi 
helyzetben, amikor a gyermekkönyvtárakban dolgozó könyvtárosok zömének nincs 
kellő alapképzettsége sem, egy ilyen tanfolyam fölösleges luxus volna, ezért 
egyelőre nem foglalkozunk vele.

2. A 23 pedagógusi végzettségű számára szervezhetnénk könyvtárosi alap
tanfolyamot, de úgy érezzük, hogy ez nem intézetünk feladata, sokkal inkább 
a hálózat gondja.

3. A 77 végzettség nélküli kolléga képzése sem lehet a mi feladatunk.
A megfelelő képzettség megszerzésére mód nyilik a különböző főiskolákon.

4. Foglalkoznunk kell viszont annak a 155 gyermekkönyvtárosnak a tovább
képzésével, akiknek van könyvtárosi végzettsége, de nem rendelkezik pedagógi
ai képzettséggel. A szakma igénye és lehetőségeink is azt diktálják, hogy en
nek a csoportnak - természetesen ebből csupán 45 könyvtáros részére - szer
vezzünk olyan képzést, amely a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai ala
pozó tudást gyermekkönyvtári specifikus képzés keretében nyújthatja.

Következésképp a tanfolyam belső arányaiban a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai előadások, gyakorlatok, szemináriumok dominálnak. A rendelkezés
re álló 150 órából 84 órát fordítunk ezeknek az ismereteknek az oktatására, 
mig a gyermekirodalomra, a gyermekkönyvtár! eszközrendszerre 30-34 óra jut.

A tanfolyam időtartama egy óv. 1979 szeptemberétől 10 alkalommal jönnek 
össze három-három napra a hallgatók 1980 júniusáig. A tanfolyam egyes szemi
náriumaihoz előre összeállítottuk a feldolgozandó szakirodalom jegyzékét, 
hogy elősegítsük az otthoni tanulást.

133



Urbán László
Az önálló gyermekkönyvtárakról

A gyermekek könyvtári ellátásának Javítása érdekében létrehozott részlegek 
és önálló gyermekkönyvtárak kételyeket ébresztenek. /Bennem/

Bélének tartom, hogy ez az elkülönítés a gyermekek erőszakos elszakitá- 
sa a felnőttek kincseitől. E félelem alapját azok a Jelenségek képezik, ame
lyek hrról árulkodnak, hogy a gyerekkönyvtárügy képviselői egyre több mor
zsát követelnek a felnőttek asztaláról:

- válogatás a felnőttek irodalmából
- mini zenei gyűjtemények
- gyermekkönyvtári tájékoztatás.

És eközben a folyóirat választékuk vagy leszűkül a Dörmögő, Pajtás, Kisdobos, 
Ludas színvonalra, vagy a felnőttektől kell elvenni az Eulenspiegeltől a 
Burdáig^az Auto-motortól a National Geographic-ig mindent, vagy párhuzamosan 
kell két példány mindenből.

A szakirodalomról még nem is beszélve, bár a 13 évesektől azt kivánja a 
társadalom, hogy már döntöttek volt légyen, mivel foglalkoznak majd a követ
kező 4x13 évben. Ugyanakkor a legcsábitóbb szines folyóiratokat - amelyek 
legközelebb állnak a gyermek koncentráló képességéhez és legmesszebb vezet
hetnének a világ sokféleségének megismerésében - elzárjuk előlük. Én a mor
zsák helyett a tortákat követelem a gyermekeknek is! Legyen.Joguk mindarra, 
amire a felnőtteknek van. Legyen övék az egész könyvtár, ELVSZERÜEN és nem 
annak egy kihasított része.

Legyenek gyermekkönyvtárosok a jövőben is, éppúgy mint eddig, és éppúgy, 
ahogy vannak szakreferensek és különgyüjteménykezelők. Be ne az legyen a fő 
törekvésük, hogy minél több párhuzamosságot hozzanak létre.

Ne az anyagokat emeljék ki a gyerekeknek, hanem a gyerekeket vezessék 
az anyagok egész birodalmában. Nehezebb feladat!

Ez alól kivételt tenni csak a legkisebbek tekintetében szabad. /Úszni 
tanulni tényleg nem a mélyvízben szokás. De az úszást gyakorolni már nem a 
langyosvizes medencében célszerű./

A tamási könyvtár épületének tervezésénél a fenti elveket érvényesítet
tük.' A gyermek részleg határait nem huztuk meg. Bár az ekkora könyvtáraknál 
eddig szokásos volt a gyermekek hangsúlyozott elkülönítése. A falak elleni 
apró lázadásunkban egytapró meggyőződés vezetett. A gyermekek önmagukban nem 
hangosak, nem hangosabbak a felnőtteknél. Csak a közösségi tevékenységeikben. 
Abban viszont a felnőttebbek sem csendesek. Elkülöníteni tehát nem a csendes 
gyerekolvasót kell a csendes felnőttektől, hanem a társas elfoglaltságot az 
egyénitől - függetlenül az életkori vonatkozásoktól. így aztán lehessenek 
együtt a kisebbek és nagyobbak minden tevékenységük során, mert tanulni igy 
mindig többet lehet. A gyermek szellemi fejlődéséhez a könyvtárban is, a 
könyvtárral is járulhasson hozzá a szülő is; süllyesszük el az életkori ha-
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tárokat, minden serdülő minél hamarabb nője ki a gügyögő-irodalmat, és kap
csolhasson a neki jóleső legnagyobb szellemi sebességbe; mellékesen pedig 
takarítsuk meg a kézikönyvbeszerzés párhuzamosságait; beteg gyermekek hozzá
tartozói ne hőköljenek meg a gyermekrészleg küszöbénél stb.

135



A vita

A vita lényegében azt célozta, hogy a KMK-ban egységes állásfoglalás alakul
jon ki a gyerekek könyvtári ellátásával kapcsolatban*

Katsányi Sándor: A gyerekkönyvtáraink történetében a felszabadulás óta 
két periódus körvonalazható. Ezekre jellemző egyrészt a gyors, spontán meny- 
nyiségi felfutás, másrészt a konzervatív pedagógia maradványaival szemben 
való tudatos állásfoglalás. Az uj tanterv azonban, legalábbis elméletileg éa 
tendenciáiban magáévá tette az általunk hangoztatott elveket, s nntmif a gya
korlatnak a megvalósítására is törekszik, amely a gyermekkönyvtárakban ala
kult ki /olvasásszociológiai, -pszichológiai és -pedagógiai szempontok érvé
nyesítése/. Kérdés, hogy a továbbiakban hogyan fogalmazható meg a KMK irány
vonala. Célkitűzésűnk lehet arra törekedni, hogy a könyvtárát ifjuságnevelő 
alapintézménnyé tegyük. A megjelölt KMK-feladatok közül az első kettővel 
ért egyet.

Katsányi kérdésfelvetése után a szerteágazó hozzászólások során nyilván
valóvá vált, hogy a kérdés egyik allergikus pontja a gyerekkön.vvtári ellátás 
viszonya a felnőttek ellátásához. A problémát Urbán László exponálta: "Káin 
bélyeget kell sütni az önálló gyerekkönyvtári mozgalom homlokára." Szerinte 
az optimális megoldás az lenne, ha a jelenlegi 8 plusz 4-os iskola rendszert 
felváltaná a 6 plusz 6-os rendszer, mely lehetővé tenné, hogy a gyerekeket 
12 éves korig .könyvtári szolgáltatással is az iskola lássa el. 13 éves kor
tól kezdve pedig a párhuzamosságok kiküszöbölésével, a gyerekek mindent kap
janak, amit a felnőttek kapnak. Megismétli medence-hasonlatát, melyet bőveb
ben Írásos anyagában fejtett ki.

Szente Ferenc: "minden" túl általános és laza fogalom,, adott esetben 
még kevésnek is tűnhet. A realitások jegyében, Urbán hasonlatánál maradva, 
úgy látja, hogy medencéről nem beszélhetünk, legfeljebb arról, hogy az isko
lákban egy lavór, a gyermekkönyvtárakban egy fürdőkád várja a gyerekeket.
Az elszigetelés ellen valóban ktizdenünk kell, mint a gettók ellen. Okosabb 
lenne, ha a jövőben gyerekkönyvtárakat létesítenénk, felnőtt részleggel /de
rültség/.

Katsányi Sándort ugyancsak a realitások jegyében Urbán ezzel az erővel 
azt is kívánhatná, hogy engedjük be a gyerekeket a Gundel és az Alabárdos 
éttéxmekbe, mert ott a legjobb a koszt. Nekünk az üzemi konyhát kell normá
lissá, elfogadhatóvá tennünk.

Károlyi Ágnes: senki sem akarja elhatárolni, leszakítani a gyerekek el
látását. Senki sem akar párhuzamosságokat létrehozni, falakat emelni. Viszont 
évente 8-10 uj, önálló gyerekkönyvtár létesül, egyszerűen azért, mert a fel
nőtteknek szóló, egyre bővülő szolgáltatások kiszorítják a gyerekrészleget 
még a viszonylag uj épületekből is.

Papp István: az olvasóknak mindig a lehető legteljesebb szabadságot 
kell biztosítani a tanuláshoz. A szabadság egyik formája a tanulás maga, 
melynek során megszabadulunk saját butaságunktól. A gyakorlatban meg kell
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nézni, esetleg szakdolgozati témaként kiadni, hogy a gyerekek számára melyik 
jelenlegi épülettipus a legalkalmasabb. Pl. Szombathelyen vagy Miskolcon ked
vezőbb-e az ellátás. Egzakt és praktikus vizsgálattal kell azt a kérdést is 
megközelíteni, hogy a gyerek milyen nagyságrendű könyvtárban a legotthono
sabb.

Nagy Attila: A gyermekek könyvtári ellátásának tervezésekor az életkori 
sajátságok figyelembe vétele elkerülhetetlen, nevezetesen:

A 10-14 évesek jellegzetes magatartásformája a "bandázás", a csoportos 
együttlétek kedvelése. Tehát a könyvtár okosan teszi, ha tudatosan épit ezek
re az. "együttes élményeket" kereső igényekre.

A gyermekek tanulása erősen kötődik a mintát, példát, modellt nyújtó 
felnőtthöz. Vagyis a közvetlen gyerek - könyvtáros kapcsolatok szerepe a gyer
meki személyiségfejlesztésben igen jelentős, akkor is, ha a jelenlegi gyakor
latunkban ez ma még nem is érvényesül elég meggyőzően.

Mandy Gábor: a gyerekekre orientált szolgáltatásokból kell kiindulni 
/ezt a gondolatot részletesebben kifejti/. A gyerekkönyvtáros tulajdonképpen 
nem különbözik a szakrészlegek referenseitől. Mindent tud /elvben/, amit a 
könyvtárosnak általában tudnia kell és még ezenkivül pedagógiailag és pszi
chológiailag tájékozott. /Helyeslés./

Szinal Zsuzsa: egyetért Mándyval, hozzáfűzve, hogy a szolgáltatást sok
színűvé és vonzóvá kell tenni. Ehhez azonban az anyagi eszközök racionálisabb, 
koncentráltabb felhasználása, sőt bővítése szükséges.

A vita másik csomópontja a gyerek, mint olvasó, illetve a gyerekkönyv- 
tár és a tömegkommunikáció viszonyának kérdése volt.

Nagy Attila: Károlyi Ágnes hangsúlyozta, hogy a magyar gyerekek fele 
könyvtári tag, ez az arány évek óta változatlan és semmit nem tudunk a "má
sik feléről", a nem könyvtártagokról. Külföldi szociológiai vizsgálatok ered
ményei /részletezi/ meggyőzően bizonyítják, hogy a könyvtártagok száma a tv 
elterjedésével párhuzamosan csökken. A probléma tehát nem az, hogy hogyan 
tudjuk az olvasótábort növelni, hanem, hogy hogyan tudjuk megtartani. Ma már 
nemcsak a könyvtárnak, hanem az iskolának, sőt az óvodának is riválisa a tö
megkommunikáció /pl. Belfegor az óvodások körében/. Másik probléma: hazai 
vizsgálatok szerint egyáltalán nem jellemző az, hogy a gyerek a könyvtáros
sal beszélget olvasmányairól.

• Pázmán Péter: tény, hogy a gyerek magára van hagyva a könyvtárban /pél
dák/. Tény az is, hogy a tv elterjedése megállíthatatlan folyamat. Arra tö
rekszünk, hogy magát a könyvtárhasználatot is a rádión és a tévén keresztül 
propagáljuk. Pontosnak tartja, hogy a KMK a nem könyv jellegű anyagokkal is 
érdemben foglalkozzon.

Skaliczky Judit: a könyvtárak "kiscserkész” munkája helyett közös stra
tégiát kell kidolgoznunk a szülőkkel, az iskolával, az úttörőmozgalommal és 
a tömegkommunikációval /helyeslés/.

Gereben Perenc: különös figyelmet érdemelnek azok a gyerekek, akik csa
ládjuknak is kölcsönöznek könyveket.
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A gyerekkönvvtárak és az iskola.
Károlyi Ágnes: többen többször kijelentették, hogy a gyerekkönyvtárak 

és az iskola, illetve az iskolai könyvtárak viszonya már megoldott kérdés.
Nem igaz. Katsányi a leglényegesebb kérdést érintette, mikor az uj tanterv
ről beszélt. Valóban nincs ertelme annak, hogy nyitott kapukat döngessünk.
Az iskolai könyvtárak fejlődésének üteme nem kiszámítható, de a fejlődés szük
ségszerű. A viszony problematikusságát egy példával lehet illusztrálni: a gye
rekkönyvtár belekezd a könyvtárhasználatba való bevezetés munkájába. A vonzás- 
körzetébe tartozó iskolai könyvtárak közben annyira megerősödnek, hogy képesek 
ezt a-feladatot vállalni. Ekkor a gyerekkönyvtároa munkája problematikussá 
válik. Ma még nem érzékelhető, de valószínű, hogy ez a bizonytalanság a gye
rekkönyvtárosokban rossz közérzetet vált ki. A bizonytalanságból kell tudato
san programot csinálni. A klasszikus értelemből vett könyvtári munka mellett 
vállalnunk kell a kiegyenlítő szerepet: ahol nincs bábszínház, hangverseny 
lehetőség, ott a könyvtár mindezzel foglalkozzon. Ahol nincs iskolai könyvtár, 
a gyerekkönyvtárnak kell magát behelyettesítenie. De ahol bőségben adottak a 
kulturális lehetőségek, ott a könyvtár maradjon meg a tiszta profilnál és ar
ra igyekezzen, hogy a sajátos közművelődési feladatait minél magasabb szinten 
teljesítse.

A vita során egységes álláspont született a következő kérdésekben:
1. A könyvtárakban a helyhiányon ne a gyerekrészlegek kihajózásával se

gítsenek.
2. A gyerekkönyvtárosok presztízsét minden eszközzel erősíteni kell.
3. Pontos megfigyeléseket kell gyűjteni arra vonatkozóan, hogy jelenleg 

melyek a gyerekrészlegek optimális működési feltételei.
4. Az Olvasáskutatási Osztály minden kutatásának legyen gyermekkutatási 

aspektusa is.
5. A KMK soronkövetkező feladatai: Az AV eszközellátottság javítása, a 

nem könyvjellegű anyagok minősitósének megoldása; és a további intenziv mun
kálatok a kettős funkciójú könyvtárakkal kapcsolatban.

A Nemzetközi Gyermekév propagandaakciói

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Budapesti Úttörőelnökséggel közösen "Bará
tunk a könyv" c« akció keretében vetélkedőt hirdetett 5—6.ill. 7—8. osztályo
soknak.
A három Írásbeli forduló után korosztályonként! záró vetélkedő volt 1979. jú
niusában.

A Rzeszow-i megyei közkönyvtár nemzetközi gyezmekkönyv-illusztráció pályáza
tot hirdetett; "Barátság és testvériség minden nemzet ifjúsága és gyeiméi®i 
között!" mottó alapján.
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A Könyvértékesitő Vállalat a KMK-val együttműködve leporelló sorozatot ad ki, 
valamint reklámszatyor ás könyvtéka elkészítését tervezi.

x
Az Eseménynaptár 1979/1* száma foglalkozott a nemzetközi gyermekévvel.

x
A Rádiónál folyik egy olyan gyermekműsor kikísérletezése, amely elősegíti a 
könyvtárhasználat jobb megismerését. Koncepciója: ne direhfc módon, hanem indi- 
rekt módon próbáljuk megközelíteni a kérdést; ne instrukciókat adjunk a gyer
mekeknek, hanem olyan feladatok vállalására ösztönözzük őket, amelyek csak a 
könyvtárakban, sok esetben csak a könyvtáros segítségével oldhatók meg. Eb
ben a kérdésben a könyvtárosoknak /nemcsak a gyermekkünyvtérosoknak/ nagy sze
repet kell játszaniuk.

PR osztály

A magyar gyermekkönyv 1527-1979

A Nemzetközi Gyermekév programjához 
kapcsolódóan a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülése 1979. júni
us 5 ás 20 között reprezentatív gyer
mekkönyv kiállítást rendezett a Magyar 
Nemzeti Galéria épületében. A kiállí
tás történeti áttekintést adott a ma
gyar gyermekkönyv kiadásról Heyden 
Sebald 1527-ben Krakkóban megjelent 
Gyermeki beszélgetések c. részben ma
gyar nyelvű nyomtatványától a Móra Ki
adó legfrissebb Képes Történelem-köte
té igj, A történeti anyag főként a gyer- 
mekkÖQyv kiadás kezdeteit mutatta be 
részletesebben Comenius Qrbis Pictusá- 
nak több kiadásától kezdve Szekér 
Joakhim, Sándor István fordításain át 
a legnépszerűbb és a legtöbb kiadást 
megért magyar gyermekkönyv: Bezerédj 
Amália Flóri könyve megjelenéséig. A 
régi hungarika anyag kiválasztásában 

és összegyűjtésében jelentékeny részt vállalt az OSZK munkatársa Kelecsényl 
Gábor, aki alapos szaktudásával segítette a két intézmény közös munkáját a 
kiállítás sikere érdekében. A régi gyermekkönyveket az OSZK bocsátotta a ki
állítás rendelkezésére. A könyveken kivül megismerkedhettek a látogatók a

A MAGYAR 
GYHRMHK KÖNYV

1527-1979
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legjelentősebb régi és uj gyermekfolyóiratainkkal is, a legelsőtől az 1843-ban 
Kolozsvárott megjelent Gyermekbarát-tól a Pajtásig és a Dörmögő Dömötörig* Vi
szonylag ritkán találkozunk kiállításokon a Tanácsköztársaság gyermekfolyóira
taival /Bukfenc, Darwin, Ifjú proletár stb#/ - ezek közül is jónéhányat be
mutatott a kiállítás. A történeti rész mellett természetesen a magyar könyv
kiadás legfrissebb kötetei kaptak helyet és foglalták el a kiállítás min
tegy 3/4-ed részét.

Hasonló reprezentatív jellegű és méretű kiállítás a felszabadulás után 
nem volt még Magyarországon. A kiállítás első termében, ahol a megnyitó is 
lezajlott, a gyermek és a könyv kapcsolatát bemutató művészi fotók mellett 
gyermekirodalmunk legkiválóbb alkotóinak és illusztrátorainak fényképét lát
hatták az ifjú és kevésbé ifjú könyvbarátok. A második terem a történeti anyag
gal indult, ahol az eredeti kiadványok mellett a régi gyermekkönyvekből kifény
képezett nagyméretű tablók és könyvcimlapok váltották ki a látogatók érdek
lődését*

A történeti áttekintés, mely csupán a csúcsokra és a kiemelkedő alkotá
sokra hívhatta fel a figyelmet, 1945-el zárult. A történelmi sorsfordulót 
sokkolóén, ugyanakkor rendkivül finoman érzékeltette a kiállitás rendezője 
Fekete György Munkácsy-dija3 belsőépítész: egy mezítlábas, egyedül bandukoló 
fiú a sinek között, hátán batyuval - fotó a Valahol Európában c. filmből, egy 
összetört gyerekjáték, egy rombadőlt ház - minden csupa feketében; ez volt 
1944* 1945-öt "csupán" egy hatalmas méretű színes fotó jelezte: a legtisztább 
és talán egyik legszebb virágunkból a margarétából egy feledhetetlen mező. A 
szocialista magyar gyermekkönyvkiadást 1.500 köteten keresztül mutatták be a 
rendezők, mozgalmassá téve kinagyított színes fotókkal, legkiválóbb grafiku
saink gyerekkönyv illusztrációival. A gyermekkönyvek egyik fontos alkotóeleme, 
az illusztráció sem hiányzott a kiállításról. Mintegy 200 eredeti illusztrá
cióban gyönyörködhetett a látogató; Reich Károly, V/ürtz Ádám, Heinzelmann Em
ma, Réber László, Kass János - a teljes magyar élgárda - remekeiben.

A kiállitás az érdeklődő közönség, a felnőttek számára is készült, első
sorban azonban azok számára, akik e köteteket olvassák. A harmadik terem azon
ban már kizárólag a gyerekeké volt, itt zajlottak le a kiállításhoz kapcsoló
dó gyerekműsorok, bábelőadások és gyermekirodalmi délutánok. Rajzlap és szí
nes filctoll állt a kicsinyek rendelkezésére, hogy papírra vethessék legújabb 
gondolatukat, élményüket. A legfrisgétb műalkotások elkészültük után rögtön a 
kiállitás részévé váltak, az e célra biztosított kiállítási felületen. A hár
mas gyexmekprogram, a kiállitás szerves részeként sok ifjú olvasót ás leendő 
olvasót vonzott: "Vedd le és olvass", "Olvass és rajzolj"^ "Vedd meg és vidd 
haza"•

A megnyitó időpontját a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
az Ünesoo nemzetközi Könyvbizottsága budapesti üléséhez igazította, mely egy
beesett á hagyományos és jubileumi 50. könyvhéttel. A kiállítást Cella R. Za- 
her asszony, az Unesco Könyv- és Kulturális Cserék főosztályának vezetője nyi
totta meg, a nemzetközi Könyvbizottság tagjainak jelenlétében. Emlékezetes 
könyvkiállitás volt.

Zéef
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