láthatólag 200-400 ezer látogatót várnak évente.
A látogatók jó része iskolai diák lesz, de szép
számú családostól érkező turistára is számí
tanak, akik a helybeli szállodákban lakhatnak, ét
kezni és pénzt költeni a College Stationi üzletek
ben fognak, ami a város gazdasági életére pozitív
hatású lesz.
A George Bush Könyvtár és Múzeum meg
építésének tegfontosabb feltétele a kellő anyagi
fedezet megteremtése. Bush elnök legidősebb
fia, George F. Bush vezetésével és elnökletével
Dallasban létrejött az elmúlt hónapokban a
„George Bush Elnöki Könyvtári Alapítvány”.
A könyvtár nemcsak a Bush elnöki és alelnöki
munkásságával kapcsolatos dokumentumokat kí
vánja gyűjteni, hanem a közel fél évszázados po
litikai pályáját bemutató iratokat is.
George Bush Fehér Házból történő távozása
- 1993. január 18. - óta több mint 20 kamion do
kumentum érkezett már meg College Stationba; a
szállítmányokat jelenleg három levéltáros dolgoz
za fel és készíti elő 1997-re, a George Bush Elnö

ki Könyvtár és Múzeum hivatalos és ünnepélyes
megnyitására.
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Új utak a
gyermekkönyvtári
munkában?
Krüger, Susanne

A könyvtárak gyermekrészlegeinek dinami
kus fejlődéséről nem nagyon beszélhetünk, a
gyakorlat azt mutatja, hogy a régi és új koncep
ciók békésen élnek egymás mellett. Az 50-es
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években négyzetes alaprajzú, praktikusan kiala
kított és berendezett gyeremekkönyvtárak jöttek
létre, a különböző korcsoportoknak megfelelő fle
xibilis övezetekkel, ami ma is jellemző az elhe
lyezkedésükre. A szakmai vitákban az ismétlődő
témák mindig új megfogalmazásban jelennek
meg. Ez jellemző a gyermekkönyvtárosok „irány
zat-vitájára” is, mely az 1910-es évektől tart a mai
napig, s mindig újra megélénkül a harc a ponyva,
az értéktelen irodalom ellen. Az új médiák könyv
tári érvényesülése gyakran nehézségekbe ütközik:
korábban a képregényt, a hangkazettát és a játékot,
napjainkban inkább a videót vagy a számítógépet
tekintik sokan károsnak a könyvtár életében.
A szerző a tanulmányában szubjektív hely
zetképet rajzol fel a gyermekkönyvtárak helyzeté
ről. Megállapításai vitatézisek, melyek - remélhe
tőleg - megfelelő visszhangot váltanak ki a gyer
mekkönyvtárosok körében.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Kitekintés

1. tézis: A társadalom gyermekellenessége
visszatükröződik a gyermekkönyvtárak helyi ér
tékrendjében és a gyermekkönyvtárosok munká
jának megítélésében.
A gyermekkönyvtári munka jelentőségét szó
ban ugyan elismerik, mint az utánpótlás nevelé
sében fontos szerepet játszó intézményét, de a
munkafeltételekben, s a gyermekkönyvtárosi
munka értékelésében ez már nem tükröződik.
Nem veszik figyelembe a gyermekkönyvtárosok
felkészültségét és rátermettségét, s azt az emo
cionális odafigyelést, ráhangolódást, melyet a
gyerekekkel való kapcsolat kialakításába fektet.
A gyermekkönyvtáros számára alig van előlépési
lehetőség, s ha munkájában előbbre szeretne jut
ni, a gyerekkönyvtár otthagyásával, inkább a fel
nőtt könyvtárban vállal állást. Ez a szemlélet
nemcsak a gyerekkönyvtári munka, hanem a
gyermekek lebecsülését is jelenti.
2.tézis: A nyitott tér koncepció az egyenlőt
lenség felszámolására törekszik, s e kérdésben
megoldást keres a gyermekek és fiatalok számá
ra.
Figyelembe kell venni a gyerekek és fiatalok
életkori sajátosságait és szükségleteit és ezért
ostobaság lenne hangos megnyilvánulásaik és
mozgásigényük teljes korlátozása a gyermekkönyvtárban. Az építészek szerint a használók ál
tal kedvelt könyvtári terek nyitottak és átjárható
ak. Ugyanakkor egy működő gyermekkönyvtár
hangos! Egy építészetileg nyitott térben nehéz
biztosítani a nyugalmat, s elkerülni a konfliktuso
kat. Ezért célszerű bizonyos helyiségeket a gyer
mekkönyvtár rendelkezésére bocsátani, elsősor
ban a rendezvények megtartásához, a társas
élethez, de biztosítani kellene kis, elszigetelt sar
kokat is a nyugodt olvasáshoz.
Probléma még a fiatalok, az úri. ifjúsági olva
sók, azaz a 14-18 éves korosztály kizárása a
gyermek- és ifjúsági könyvtárakból, ahol e fiatalok
számára legfeljebb egy polc áll a rendelkezésére,
ugyanakkor a felnőtt könyvtárban sem találják
meg a helyüket. Ezzel a korosztállyal a könyv
táros sem foglalkozik. A Deutsches Bibliotheksinstitut (DBI) által felállított munkabizottság két
könyvtárban indított olyan kísérletet, ahol külön
foglalkoznak az ifjúsági korosztályból kikerülő ol
vasókkal.
3.
tézis: A gyermekkönyvtári munka lényege
a közvetítés. A programok szervezése nem luxus.
Magától értetődik, hogy egy gyermekkönyv
tárban a nyomtatott dokumentumok mellett kazet
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tákat, játékokat, videokazettákat és számítógé
pes programokat is gyűjteni kell. A könyvtárosok
ezen médiák ismeretében elégíthetik ki a gyere
kek kívánságait. E médiák feltárására szolgáló
katalógusokat mind a gyerekek, mind a felnőttek
kevésbé használják, jobban szeretnek közvetle
nül a polcról válogatni.
A régi szövetségi tartományokban még ma is
fontosabb tevékenységnek tartják a médiák be
szerzését és feldolgozását, mint az ezekre épülő
programok szervezését és a gyerekekkel való
kapcsolatépítést. Szükséges lenne olyan új
szempontokat kijelölni, amelyekben komoly sze
rephez jutnak a személyes kapcsolatok könyv
táros és olvasó között.
Az új szövetségi tartományokban fontosnak
tartják a rendezvények szervezését. Itt az elmúlt
időszakban központilag szervezett, módszertani
lag támogatott irodalompropaganda működött,
melyet erős didaktikai hatás kísért. Ezek szerve
zése inkább iskolai, ill. intézményi érdek volt, mint
a gyermekek érdeke. Mindenesetre jó lenne, ha a
rendezvények szervezése továbbra is alapvető
tevékenység maradna, de a gyerekek igényeire
épülne.
4.
tézis: A gyerekek körében végzett könyv
tárpedagógia alkalmazza a szociálpolitikát és mé
diapedagógiát, azonban az egyes területek ér
vényesítésének súlypontját a gyermekkönyvtá
rosnak magának kell meghatároznia.
A gyerekolvasók minden gyermekkönyvtártól
elvárják, hogy egyszerűen igénybevehető, széles
körű kínálatot biztosítson a számukra. A könyv
tárosnak bizalommal kell közelednie a gyerekek
hez akkor is, mielőtt még a könyvtár használatát
elsajátítanák és az ott folyó munka iránt „tiszteletet”
éreznek. A gyermekkönyvtárosoknak nemcsak a
gyerekek bizalmát kell megszerezniük, hanem
kapcsolatot kell teremteniük azokkal a felnőttek
kel is, akik a gyerekeket a könyvtárban „zavaró
tényező’ -nek tekintik. A gyerekek egy része ne
hezen kezelhető, azonban számukra is lehetővé
kell tenni a könyvtár használatát. Erre példát mu
tat a rüsselheimi gyermekkönyvtár, ahol olyan ne
hezen kezelhető gyerekeket neveltek könyv
tárhasználóvá, akiket máshol eltiltottak volna a
könyvtár látogatásától.
Az integrált irodalom-, játék- és médiapeda
gógia, figyelembe véve a fejlődéslélektani isme
reteket, képes igaz történeteket kínálni és közve
títeni a gyermekolvasóknak, azért, hogy kedvet
ébresszenek az olvasáshoz. Elvben videón és
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hangkazettán éppúgy lehet irodalmat közvetíteni
A gyermekkönyvtárosnak elsősorban játszó
a gyerekeknek, mint könyvek segítségével. Mégis
társnak, beszélgetőpartnernek kell lennie, akit, ha
a gyermek elfogad, kicsit saját képére is formál.
az olyan könyvtár tevékenységét, ahol a gyere
Ebben a tevékenységben olyan didaktikai össze
kek videó vagy számítógépes társasjátékokat
játszanak kevésbé sikeresnek tartják, mint azotevők jellemzők, amelyek megkülönböztetik a fel
két, ahol a gyerekek elvonulva olvasnak.
nőtt olvasók között végzett munkától.
5.tézis: A gyermekkönyvtárnak a kommuná
A frankfurti városi könyvtárban pl. 3 pedagó
lis háló csomópontjának kell lennie.
gus dolgozik a gyermekkönyvtárban, akik a prog
ramok szervezésében, a gyerekekkel végzett te
A gyermekkönyvtárak programszervező tevé
vékenységben új utakat és módszereket kísérle
kenységében széles körű együttműködés alakul
teznek ki. Esslingben a gyerekkönyvtárosok a
hat ki a szülőkkel, a tanárokkal, a szabadidő- és
színházpedagógusokkal együtt keresik a ren
múzeumpedagógusokkal. Pl. angol-amerikai min
tára a német könyvtárakban is szerveznek ún.
dezvények szervezésének új módszereit.
7. tézis: Jelenlegi kezdeményezések.
„csecsemő-programokat”, ahol a szülők és a gye
A könyvtárosoknak tisztában kell lenniük a le
rekek együtt tanulnak dalokat, történeteket. A
gyermekkönyvtárosoknak lehetőségük van a sza
hetőségeikkel, munkájukban új súlypontokat kell
kialakítaniuk, és figyelembe kell venniük a tehet
badegyetemeken szervezett ún. „családi tűzhely”
programokon megismertetni a gyermekkönyvtár
séget és ügyszeretetei. Fontos a kapcsolatterem
lehetőségeit, a médiák választékát.
tés más intézményekkel, így az iskolákkal, de az
óvodákkal is! Az egyes gyermekkönyvtáraknak
Egyes könyvtárakban a tanév befejezésekor
meg kell ismerkedniük más könyvtárak tevékeny
különféle programokat szerveznek a gyerekek
ségével, alkalmazniuk kell azokat a lehetősége
nek, amelyek során a gyerekek csoportokba
ket, amelyekhez adottak a feltételeik. Ugyanak
szerveződve egy-egy témán dolgoznak. Ki kell
használni azt a lehetőséget, hogy a gyermekkor a programok szervezéséhez és lebonyolítá
könyvtárban sokféle információ megtalálható, és
sához kialakított módszereket érdemes lenne
széles körben ismertetni és vitákat lehetne
lehetőség van arra is, hogy a vizsgált témához a
médiákat hozzárendeljék.
kezdeményezni a szaksajtóban. Fontosnak ítélt
6.
tézis: A gyermekkönyvtárosok - „általános kérdések például:
♦ egy történet játékos megjelenítése, drazsenik”.
matizálása,
Az „erre én egyáltalán nem vagyok felkészít
♦ egy történet továbbfolytatása,
ve” vélemény bénítóan hat a munkavégzés köz
♦ „mesepartiturák” készítése, melyek segít
ben. A gyermekkönyvtáros nem pedagógus, nem
ségével a játék továbbfejleszthető,
nevelő, nem színész, nem pszichológus, de min
♦ egyszerű szerepjátékok.
denről tud egy keveset, ha a problémákat a köz
A szerző az említett feladatok megoldásához
mondásosan józan emberi ésszel igyekszünk
kínált példáiban ismert mesékből, irodalmi alkotá
megoldani. A képesítés megszerzése előtt min
sokból meríti az alapanyagot. Úgy véli, majdnem
denki dilettáns, de sok mindenről tud még egy pi
valamennyi képeskönyv története kiválasztható
cit többet is. S ismeri a forrásokat, ahová segítsé
eljátszásra, megjelenítésre, csupán egy kis gya
gért fordulhat.
korlást igényel megjelenítésük.
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