
Nemzeti könyvtárak

Lásd 301,359, 389

Felsőoktatási
könyvtárak
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W HITE, Andrew C.: Using heterogeneous components 
to construct online library portals = EI.Libr. 20.vol. 
2002. 3.no. 224-230.p. Bibliogr.

Különféle technológiák használata online könyvtári 
portál kiépítésére

Egyetemi könyvtár; File-szervezés -gépi; Információ- 
technológia; Számítógép-hálózat; Szolgáltatások

A Stony Brook Egytem orvostudományi tanszéké
nek központi könyvtára különféle új technológiák 
felhasználásával virtuális portált épít on-line szol
gáltatásaihoz, amivel a könyvtárat és állományát 
mind a fizikai épületen belül, mind azon kívül hoz
záférhetővé teszi. A portál célja kettős: személyre 
szabott szolgáltatások a könyvtár használói (hallga
tók és oktatók) számára, és statisztikai adatok gyűj
tése az elektronikus információk használatáról. A 
portál azért egyedülálló, mert a hagyományos 
könyvtári forrásokon túlmenően speciális, a tan
anyagokhoz kapcsolódó alkalmazásokat is kínál, 
pl. a webes katalóguson keresztül teljes szövegű 
e-folyóiratokat és adatbázisokat. A cikk részletesen 
ismerteti a portál kiépítéséhez szükséges technoló
gia összetevőit. A portál jó példa arra, hogyan lehet

az egyetemi könyvtárak személyre szabott szolgálta
tásait javítani új technológiák alkalmazásával.

(Autoref. alapján)

Lásd még 301, 313, 333, 351, 353, 357, 361, 367, 
377-379, 387, 392-393, 395

Közművelődési
könyvtárak
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MUIR, Lindsey -  D O U G LA S, Alex: Where now for the 
UK public library service? = Libr.Manage. 22.vol. 2002. 
6/7.no. 266-271.p. Bibliogr.

Merre tovább, közkönyvtárak?

Gazdálkodás -könyvtárban; Közművelődési könyvtár; 
Szolgáltatások

Az utóbbi időben a brit sajtó sokat foglalkozott a 
brit közkönyvtári szolgáltatások hanyatlásával. A 
helyi politikusok ennek fő okát abban látják, hogy 
a sok fiókkönyvtárral rendelkező közkönyvtárak 
könnyű célpontjai a költségvetési korlátozásoknak 
és bezárásoknak. A pénzügyi támogatás csökkené
sének eredményeként csökkent a szolgáltatások 
színvonala és az állományok minősége. A központi 
kormányzat új teljesítménynormák bevezetésével 
szeretné megállítani ezt a folyamatot, ám ezek sike
ressége helyi szinten fog eldőlni. A jelen cikk a 
könyvtári szolgáltatások hanyatlásával, illetve en
nek a használókra gyakorolt hatásával foglalkozik. 
Megvizsgálja a könyvtárak szerepét a közösségben,
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és módszereket javasol a szolgáltatások javítására. 
Hangsúlyozza a megfelelő', igazságos támogatás fon
tosságát, amennyiben a könyvtárra és szolgáltatása
ira valóban szükség van az adott helyen.

(Autorej.)

02/326
B O E S E , Engelbrecht: Kuhlmanns Gespenst. Zur 
neuesten Entwicklung der Berliner Öffentlichen Biblio
theken = BuB. 54.Jg. 2002. 5.no. 306-311 .p.

Res. angol és francia nyelven

Kuhlmann kísérlete. A berlini közkönyvtárak fejlő
dése az utóbbi néhány évben

Fejlesztési terv; Gépi könyvtári hálózat; Könyvtári há
lózat; Városi könyvtár

Sok évvel ezelőtt, mikor az NSZK könyvtárai zavar
talan paradicsomi állapotban éltek még, kísértet 
járta be Nyugat-Berlin közkönyvtárait: a Kuhl- 
mann-javaslat. 1988-ban Hans Joachim Kuhlmann 
-  korábban esseni könyvtárigazgató, ekkor a Berli
ni Közkönyvtárak Szövetségének elnöke -  röpiratá- 
ban azt javasolta, hogy szüntessék meg Nyugat-Ber- 
linben a kerületi könyvtárak önállóságát, hozzanak 
létre (az Amerikai Emlékkönyvtárat is bevonva) 
egy egységes könyvtári rendszert központi irányí
tással, a hamburgi Bücherhalléhoz hasonló alapít
ványi jelleggel.
A következő évek eseményeit a politika határozta 
meg: leomlott a berlini fal, a kettészakított város 
hatalmas anyagi áldozatokkal egybeépült, miköz
ben adóssághegyek halmozódtak fel. A 90-es évek 
közepén döbbent rá a várospolitika, hogy véget ért 
a „boldog sziget” helyzet, s a városi háztartás csőd
je radikális és könyörtelen takarékossági intézkedé
seket követel. Ennek következtében a berlini kerüle
ti könyvtárak állománygyarapítási kerete 1995-től 
2001-ig 46,6%-kal zuhant vissza, (8 861 000 DM- 
ről 4 731 000 DM-re). Radikális leépítések történ
tek a személyzet terén is. A krízis ma is fennáll,

2006-ig Berlinnek további egymilliárd eurót kell a 
személyzeti kiadások csökkentésével megtakaríta
nia.

A személyi kiadások csökkentése volt az egyik célja 
a berlini közigazgatási kerületek időközben lezaj
lott átszervezésének. A korábbi 23 kerületet 12-re 
vonták össze, ami érzékenyen érintette a könyvtára
kat is. Az elmúlt évtizedek alatt ugyanis az egyes 
kerületek sajátos könyvtárosi munkaformákat és 
könyvtári kultúrát alakítottak ki, ezek egyesítése 
most herkulesi munkát igényelt, miközben a könyv
tárosok jelentős része állásának elvesztésétől rette
gett. A 2000-es év a kerületek egy részében az új 
szervezeti formák megtervezésének, az időhatárok 
megállapításának, átszervezési munkacsoportok ki
alakításának az éve volt, más kerületekben viszont 
a fejetlenség és a káosz éve. Végül a 23 egykori ún. 
főkönyvtárból 12 „kerületi központi könyvtárrá” 
vált (Bezirkszentralbibliothek), a többi a „közép
ponti könyvtár” (Mittelpunktbibliothek) nevet vise
li. Rajtuk kívül még 120 kisebb könyvtár működik, 
ennyi maradt a korábbi 160-ból. (Elsősorban Ke- 
let-Berlin kis fiókkönyvtárai estek áldozatul.)

Bár a kerületi központi könyvtárak most a korábbi
nál nagyobb területet fognak át, még mindig kiseb
bek a Kuhlmann által tervezetteknél. Ő ugyanis há
rom vagy négy erős regionális könyvtárat javasolt, 
melyek több közigazgatási kerületet is átfognának, 
s melyek 300-350 ezer dokumentum felett rendel
keznének. (A jelenlegi kerületi központi könyvtá
rak állománya sehol sem haladja meg a 200 ezer 
dokumentumot, némelyik pedig a 100 ezret sem 
éri el.)

A berlini közkönyvtárak egységes rendszeréhez -  
Kuhlmann egykori ideájához -  a számítógépesíté
sen keresztül vezet az út. 2001-ben a 12 kerületi 
központi könyvtár csatlakozott a Berlini Közkönyv
tárak Szövetségének közös számítógépes program
jához, s ezzel a 12 kerület közös számítógépes szö
vetségbe tömörült. Az egyes kerületek állománygya
rapítási, katalogizálási és kölcsönzési tevékenységé-
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nek egységes gépi formája a technikai területén -  
de nem csak ott -  a kerületi autonómia feladásá
nak irányába mutat. A berlini könyvtárak állomá
nyának WebOPAC útján való áttekinthetősége egy
re növekvő számú kerületen túli kölcsönzést ered
ményez. Az első évben 120 ezer dokumentum ju
tott el így a használókhoz, ez megfelel egy nagyobb 
kerületi központi könyvtár forgalmának. A berlini 
könyvtárak közelebb kerültek egymáshoz, szolgálta
tásaik összefonódnak, s ez a könyvtárosok szemlé
letmódjában is változást hoz. Az új generáció már 
a város egészében gondolkodik.
Ez a szemléletváltás szükségszerűen el fog vezetni 
a szervezet módosulásához is. A kuhlmanni alapel
vek ismét időszerűek, de a megváltozott körülmé
nyek között ezeket is újra kell gondolni. A kardiná
lis kérdés az, hogy a berlini közkönyvtárak a Köz
ponti és Tartományi Könyvtár (Zentral- und 
Landesbibliothek, ZLB) mellett vagy az alatt alkos
sanak egységes egészet? Kuhlmann más körülmé
nyek között még az „alatt”-ból indult ki. Az Ameri
kai Emlékkönyvtár azonban a Berlini Városi 
Könyvtárral egyesülve jelenleg a tudományos 
könyvtárak irányába fejlődik. A berlini könyvtár
ügy számára meghatározóan fontos lenne egy sem
leges szakértői bizottság összehívása, mely hivatott 
lenne eldönteni: milyen közkönyvtári struktúra len
ne optimális Berlinben az évtized végére.

öt városrész könyvtárát tervezik bezárni, 2005-ig 
pedig még újabb négy, ún. lakóhely-közeli könyv
tár (lähikirjasto) jutna hasonló sorsra. Elsőként, 
2002. április 24-én Käpylä városrész olvasói vonul
ta utcára tiltakozásul, amennyiben azonban a fővá
rosi önkormányzat kulturális és könyvtári bizottsá
gi is jóváhagyja a tervet, számítani kell újabb tünte
tésekre. A käpyläi könyvtár előtt felvonuló tüntető 
csoport gerincét a közeli iskolák diákjai alkották, a 
csatlakozott felnőttek között pedig 10 író is jelen 
volt. A felszólalók azt sérelmezték, hogy a lakóhely
hez közeli könyvtárakból távolabbi nagykönyvtá
rakba akarják átkényszeríteni a lakosokat, s ez kü
lönösen a gyermekolvasók szempontjából nehezíti 
meg a könyvtárlátogatást.

(Sz. Nagy Lajos)

0 2 /3 2 8
M ÄM ECKE, Irmgard: „Halbzeit” im Projekt „Bibliotheks
filialen” bei der Stadtbücherei Bochum. Das Projekt -  
Ausschreibung, Kooperationsvereinbarung, Inhalte, 
Ziele = ProLibris. 2002. 2.no. 77-83.p.

A fiókkönyvtárak fejlesztését célzó projekt első 
félideje a Bochumi Városi könyvtárban

Fejlesztési terv; Fenntartó szerv; Fiókkönyvtár; Szol
gáltatások; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági; 
Városi könyvtár

(Katsányi Sándor)

02/327
Kirjastomielenosoitus Helsingissä -  verkkoa ollaan 

karsimassa kovalla kädellä = Kirjastolehti. 95.vsk. 
2002. 4.no. 36.p.

Tüntetés egy könyvtárért Helsinkiben

Fiókkönyvtár; Megszűnés -könyvtáré; Városi könyv
tár

A Helsinki Városi Könyvtár súlyos takarékossági 
intézkedésekre kényszerül: a dologi (épületfenntar
tási költségeket 4%-kal kell csökkentenie. Emiatt

A Bertelsmann Alapítvány 1998-ban pályázatot írt 
ki „Fiókkönyvtárak: modellterv a kínálat és a szer
vezet optimalizálására közkönyvtárakban” címmel. 
Nagyvárosok (300 ezertől egymillió lakosig) vagy 
legalább nyolc fiókkönyvtárral rendelkező városi 
könyvtárak pályázhattak. A 19 jelentkező közül Bo
chum és Drezda nyerték el a pályadíjat. A nyertes 
2,2 millió DM-et kapott a tervek megvalósításához, 
ezt elsősorban az állomány felfrissítésére és fiók- 
könyvtárak felújítására lehetett fordítani. Bochum 
város szerződésben kötelezte magát, hogy a projekt 
időtartama alatt (öt év) nem fogja csökkenteni a 
könyvtár költségvetését és nem szüntet meg könyv
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tári munkahelyeket, valamint anyagilag hozzájárul 
(100 000 DM) a vállalkozáshoz.

A projekt célja, hogy a fiókkönyvtárakban innova
tív üzemszervezési eljárásokat, új állománykínála
tot és új állomány-bemutató módszereket tervez
zen és kísérletezzen ki, sajátos témakörre illetve 
meghatározott könyvtárhasználói célcsoportokra 
orientált könyvtárakat hozzon létre, és minden te
vékenységnél a használó-orientáltság álljon előtér
ben. Az olvasók számának 30-40%-os növekedése 
a cél, (Bochum esetében az az elvárás, hogy a terv 
végére a lakók 50%-a könyvtárhasználó legyen), a 
kölcsönzés terén 30%-os növekedést kíván meg a 
terv.
A bochumi könyvtári hálózat helyzete a projekt 
megindulása előtt -  tizenöt sovány esztendő ismét
lődő „takarékossági hullámai” következtében -  a 
mélypontra süllyedt: a tizenhárom fiókkönyvtár kö
zül hatot be kellett zárni, tizenhat státuszt meg
szüntetni, a három könyvtári busz közül kettőt leál
lítani. Az állománygyarapítási keret egyharmadá- 
val csökkent. Mindennek következményeként az ol
vasók száma felére esett vissza. Javulást belátható 
időn belül nem lehet várni. Ilyen előzmények után 
a projekt nem remélt fordulatot hozott.

A régi, lepusztult könyvtárak újjászülettek: beren
dezésükben és állományukban megújultak, és sajá
tosan egyedi, új funkciót kaptak. A korábbi általá
nos ellátás helyett egy-egy kiemelt témakörre és en
nek megfelelően egy-egy kiemelt olvasói célcsoport
ra koncentráltak.

A bochum-wiemelhauseni fiókkönyvtár a felújítás 
során teljesen új, barátságos berendezést kapott. 
Űj funkciója: családi könyvtár. Célcsoportja: szülők 
és gyerekek a városrészből, „fiatal” családok egész 
Bochumból. (A könyvtártól nem messze működik 
egy másik fiók, amely általános ellátást nyújt, ez 
tette lehetővé, hogy a wiemelhauseni könyvtár egy 
témára specializálódjon. A könyvtár állományát té
macsoportok szerint rendezte, egy-egy témacsopor
ton belül együtt szerepeltetve könyvet, folyóiratot,

CD-ROM-ot, DVD-t és videokazettát. A könyvtár 
sajátos tájékoztató szolgálatot is nyújt a családdal 
kapcsolatos témákról (elsősorban a fiatal családok 
tájékozódási igényeinek kielégítésére), ennek szol
gáltatásai az internet útján is megrendelhetők. A 
könyvtár beváltotta a hozzá fűzött reményeket: a 
használók száma 58%-kal nőtt. 
Bochum-Langendreerben a 70-es évek gyakorlata 
szerint kialakított közös iskolai-lakóhelyi könyvtár 
működik. Ez most „Iskola és oktatás” témakörű, a 
tanuló -  szülő -  pedagógus csoportot megcélzó 
könyvtár lett. Az átszervezés után a forgalom 40%- 
kal növekedett.
A központi könyvtár épületében alakították ki a 
„Foglalkozás -  karrier -  könyvtár” témakörű gyűj
teményt illetve szolgáltatást. Ez a pályaválasztás (el
helyezkedés) előtt álló fiatalokat, a pályakezdőket, 
pályaváltoztatókat célozza meg. A város képzési, to
vábbképzési, munkaerő-gazdálkodási intézményei
vel szoros kapcsolatban álló, elsősorban tájékozta
tó jellegű szolgáltató pontot alakítottak ki, a köz
ponti könyvtár tájékoztató szolgálatára építve.
A projekt következményeképp a városi könyvtár 
presztízse érezhetően megnőtt a városvezetés sze
mében. Kérdés, hogy mi fog történni a kísérlet befe
jezése után, hiszen a könyvtár önállóan nem tudja 
ezt a hatalmas munkát a most folyó nagyságrend
ben folytatni.

(Katsányi Sándor)
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CA DKO VÁ , Marie: Vzdélávání bez informací? Informa- 
ce bez knihoven? = Ctenár. 54.roc. 2002. 5.no. 
134-136.p.

Művelődés információk nélkül? Információk 
könyvtárak nélkül?

Közérdekű tájékoztatás; Közművelődés; Városi
könyvtár

A cseh könyvtárügyben is napirenden van az a kér
dés, hogy lehet-e oktatni információ nélkül, és
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van-e információ könyvtár nélkül. A cikk ezzel kap
csolatosan a prágai városi könyvtár gyakorlatát mu
tatja be.

A prágai városi könyvtár általános gyűjtőkörű köz
könyvtár, amelynek küldetése az információk, iro
dalom és egyéb kulturális értékek gyűjtése és közve
títése a használók számára. Biztosítja a prágaiak jo
gát az információhoz, az életen át való tanuláshoz 
és megismeréshez, valamint hozzáférésüket a nem
zeti kulturális örökséghez.

Nemcsak a beiratkozott olvasóknak, hanem a láto
gatók széles körének is rendelkezésére áll. Az állo
mányát és szolgáltatásait 58 hálózati tagkönyvtár 
és két bibliobusz segítségével bocsátja a használók 
rendelkezésére. 2001-es statisztikai adatok szerint 
az állomány kb. 2,3 millió könyvtári egységből áll, 
több mint 165 ezer beiratkozott olvasója van, a 
könyvtárlátogatások száma meghaladja az 1,9 milli
ót, a kölcsönzések száma pedig a 6,2 milliót. A há
lózat fiókkönyvtárainak egy része már gépesítve 
van, ezekbe a fiókokba iratkozott be az összes olva
sónak több mint fele, több mint 87 ezer fő. Az át
lagéletkoruk 27,5 év, az olvasók 44%-a tartozik a 
19-30 év közötti korosztályba. Az olvasók 63 %-a 
diák (az általános iskolástól az egyetemi hallgató
kig), 3%-a pedagógus, 6%-a nyugdíjas, 28%-a 
egyéb foglalkozású. A kölcsönzött dokumentumok 
között 41%-ot képez a tudományos irodalom (szép- 
irodalom: 43% , hangfelvételek: 10%, zeneművek 
és időszaki kiadványok: 3%). Az arány fiókkönyvtá
ranként eltérő, az összes kölcsönzéshez viszonyítva 
a tudományos irodalom aránya a központi könyv
tárban a legmagasabb (46%), ez azt tükrözi, hogy a 
fiókkönyvtárakba kevesebb tanuló iratkozott be, 
mint a központi könyvtárba.

A könyvtárak dolga könyvtári és bibliográfiai-tájé
koztató szolgáltatások nyújtása. A közkönyvtárak 
jelentős része az interneten is hozzáférhetővé teszi 
adatbázisait. 2002 óta a prágai városi könyvtár 9 fi
ókjában 45 olvasói munkaállomást létesítettek. 
Közvetítik más könyvtárak szolgáltatásait is.

Széles körű a prágai könyvtár kulturális tevékenysé
ge. Gyakran szerveznek különböző beszélgetéseket, 
szerzői felolvasásokat, előadásokat. Tanórákat is 
tartanak a könyvtárakban, az iskolákkal együttmű
ködve. Sok látogatót vonzanak az előadássoroza
tok, szemináriumok, irodalmi rendezvények, vala
mint a Népfőiskola előadásai.

Szerveztek az olvasók számára felkészítő szeminári
umokat a könyvtár integrált rendszerének a haszná
latáról. Az internetnek konkrét életszituációkban 
való alkalmazását tanítják, pl. Hivatalos ügyintézés 
az interneten keresztül, Internet és a jog, Utazás az 
interneten stb. A személyzet továbbképzéséről is 
gondoskodnak.

A könyvtárnak az oktatásban játszott szerepéről a 
szerző a következő téziseket fogalmazta meg:

1. Mi nem lehet a könyvtár? A könyvtár nem lehet 
iskola, amely pedagógus képzettségű munkatár
sakkal meghatározott tanterv alapján működik; 
és nem lehet konkurense egyéb olyan szervezet
nek, intézménynek, egyesületnek vagy cégnek 
sem, amelynek a fő tevékenysége az oktatás.

2. Mit tehet a könyvtár? A könyvtár gyűjthet a 
képzéshez és a továbbképzéshez szolgáló irodal
mat és információt; gyűjthet információt a he
lyi vagy regionális képzési lehetőségekről; szer
vezője vagy társszervezője lehet néhány oktatá
si formának; helyszíne lehet a CD-ROM-haszná- 
lat oktatásának; távoktatási helyszín lehet.

3. Mit kell tennie a könyvtárnak? A könyvtárnak 
szolgáltatnia kell az érdeklődők számára a ha
zai és a külföldi irodalmat bármely szakterület
ről; hozzáférhetővé kell tennie a legszélesebb 
használói kör számára a legszélesebb spektru
mú információt; ki kell elégítenie a szakképzés
sel kapcsolatos információs igényeket; érdeklő
dést kell keltenie a képzés és a továbbképzés 
iránt; saját munkatársait motiválnia kell az éle
ten át való tanulásra.

(Rácz Ágnes)
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Olvasásfejlesztési projektek a közkönyvtárakban

Közművelődési könyvtár; Olvasásra nevelés

Egyre általánosabbá válik a projektekre alapozott 
munka a könyvtárakban, s ehhez megfelelő me
nedzsment készségekre van szükség. Ez különösen 
érvényes az ún. olvasásfejlesztési projektekre, ame
lyek az utóbbi években rohamosan terjedtek el kü
lönösen a felnőtt olvasók körében. (Olvasásfejlesz
tés: aktívan közreműködni abban, hogy új olvas
mányválaszték táruljon föl, hogy növekedjék az ol
vasók öröme, s hogy alkalmak nyíljanak az embe
rek számára megosztani egymással az olvasás út
ján nyert tapasztalataikat).
A szerzők a Branching Out (kiágazás vagy szétága- 
zás az ország egész könyvtári rendszerére) nemzeti 
olvasásfejlesztési projekt tapasztalatai alapján vizs
gálják a projektmenedzselési tanulságokat. A pro
jektet egyébként a Könyvtárigazgatók Társasága 
kezdeményezte és az Opening the Book Limited 
menedzselte.
A projektmenedzsereknek (jelen esetben 34) nem 
szükségképpen kell betölteni vezető pozíciót a 
könyvtári rendszerben, sőt előnyösebb, ha köze
lebb vannak a szolgálat első vonalához. Viszont lé
nyeges, hogy megfelelő támogatásban részesülje
nek a felső vezetés részéről, mert ha az igazgató 
szemmel láthatóan elkötelezett a projekt mellett, ez 
vonzóvá teszi mások számára is. Ez azért is fontos, 
mert a munkatársak gyakran keményen ellenáll
nak bizonyos dolgoknak.
Ugyanilyen fontos, hogy a projektmenedzser meg
nyerje kollégái támogatását is. Ez könnyebben 
megy, ha a szervezet valamennyi egységében szapo
rodik a projekt iránt elkötelezettek száma. így a 
projekt nem egy ember, hanem az egész szervezet 
ügyévé válik. Különösen fontos azok elköteleződé

se, akiket a legközvetlenebbül érintenek a projekt 
eredményezte változások. Ennek az a feltétele töb
bek között, hogy a projekt céljait egyértelműen fo
galmazzák meg és világosan megértessék.
A projekt általános vezetésének tisztában kell len
nie a projektmenedzserek személyes tapasztalatai
val és érzéseivel. Erről öt felmérés révén tájékozód
tak a projekt futamideje alatt (1998-2001). Kide
rült, hogy egyre inkább magukénak érezték a pro
jektet, s hogy milyen hasznot hoztak az adott és ka
pott támogatások.
Egy ilyen hosszú ideig tartó vállalkozás során elke
rülhetetlenek a személyi változások a csapatban. 
Az ebből adódó nehézségeken sikerült úrrá lenni, 
mert eleve számoltak velük, építettek az igazgatók 
felelősségére, az újonnan belépő menedzsereket is 
kellően felkészítették, gyakran éppen az elődök se
gítségével. Kialakult a projektrésztvevők szélesen 
kiterjedt hálózata, amelyre egyre inkább lehetett 
építeni. Az új projektmenedzser sokszor alacso
nyabban állt a vezetési hierarchiában, mint elődje, 
de ez is csak a sikerességet bizonyította.
Az egész projektet menedzselő vezetőséget a 
Society of Chief Librarians bízta meg, mint a pro
jekt elindítója. Tanulságos volt, ahogy a vezető tes
tület illetékességi és érdeklődési köre egyre inkább 
túlterjedt a projekten magán, s szélesebb stratégiai 
dimenziót nyert.
A projekt sikeresen járult hozzá ahhoz, hogy az ol
vasásfejlesztés alaptevékenységgé váljék a köz- 
könyvtári szektorban annak ellenére, hogy ezt még 
nem minden igazgató tekinti annak.

(Papp István)
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Számítógépes laboratóriumok tizenévesek számá
ra: az Austin Public Library programja

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Ifjúsági olvasó; 
Információtechnológia; Városi könyvtár

Az Austin Public Library (APL) Carver fiókkönyvtá
rát -  amely egyike a hálózat tíz ifjúsági internetes 
(Wired for Youth, FY) központjának -  naponta 
50-60 tizenéves látogatja. A WFY programot a Dell 
Alapítvány támogatása teszi lehetővé. Az alapít
vány 500 ezer dollárt szán a 8-18 éves fiatalok szá
mára szervezett, a számítógépes kultúra és jártas
ság terjesztésével kapcsolatos programokra. A tá
mogatás a könyvtár által erre a célra összegyűjtött 
egyéb pályázati támogatás arányában válik hozzá
férhetővé. Az egyes WFY könyvtárakban külön 
könyvtáros foglalkozik a fiatalokkal teljes munka
körben. Nyaranta meghosszabbított nyitva tartás
sal, könyvtároshallgatók alkalmazásával üzemel
nek.

Az egyes könyvtárak felszereltsége azonos, de a 
használók nyelvi és kulturális összetétele szerint el
térő lehetőségeket kínálnak. A számítógéppel kap
csolatos kurzusok (honlap tervezése, komputergra
fika, szövegszerkesztés, asztali kiadványszerkesztés 
stb.) mellett különböző csoportok keretében közös
ségfejleszt ő, önismereti programok, találkozók is 
zajlanak. A rendezvényeket egy, a használók össze
tételét reprezentáló tanácsadó bizottság tervezi 
meg és készíti elő. Havonta nyomtatott és elektroni
kus formában hírlevelet adnak közre Wired at 
Carver! címmel.

A program több ezer új használót mozgósított, 
akik egyébként gyermekkoruk és felnőttkoruk kö
zött aligha látogattak volna el a könyvtárba. A ha
sonló programokat fontolgatóknak a következőket 
ajánlja a szerző:

Naponta egy meghatározott időszakban egy-két ter
minált hagyjanak szabadon a tizenéveseknek. Hív
ják meg a helyi közösségből a hozzáértő szakembe
reket vagy egyetemi hallgatókat, hogy tartsanak in
formációkeresési, szövegszerkesztési stb. tanfolya
mokat. A fiatal használók bevonásával készítsék el, 
és folyamatosan frissítsék a házi feladatokkal, elekt
ronikus levelezéssel, hálózati játékokkal, közérde
kű információkkal stb. kapcsolatos webcímek jegy
zékét, nemcsak saját használatra, hanem kisebb 
testvéreik számára is. Vegyék számba, hogy hol le
het ingyenesen letölthető programokat találni. Ta
lán az ilyen programok résztvevői a későbbiekben 
is eljárnak majd a könyvtárba.

(Hegyközi Ilona)
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Klubmunka -  kinek a feladata?

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Hátrányos 
helyzetű olvasó

A könyvtári klubmunkát csak a konzervatív könyv
tárak utasítják el. Azok az intézmények viszont, 
amelyek „élnek-halnak” a közönség kiszolgálásá
ért, mondják: mi sem természetesebb. Különösen a 
társadalmilag és fizikailag hátrányos helyzetűek 
számára jelent kedvező lehetőséget a könyvtári klu
bok létezése és működése.
A divnogorski városi könyvtár felmérte a város hát
rányos helyzetű lakosainak számát, jellegét és ér
deklődési körét. Kiderült, hogy gyerekek, felnőttek, 
öregek, sokgyerekesek és kiskeresetűek egyaránt 
vannak közöttük.
A számbavétel alapján 1999-ben a könyvtár három 
klubot indított, majd hamarosan további hetet, 
íme a klublista:
-  Optimisták: a városi tanács veteránjainak aktívá

ja
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-  Remény: fiatal rokkantak zenei és irodalmi klub
ja,

-  Érdekes találkozások és beszélgetések klubja -  
öregek számára,

-  Fecske: rokkant gyerekek klubja, amely rendez
vényeit egészséges gyerekek részvételével teszi 
„társas eseménnyé”,

-  Együtt: a süketek és nagyothallók klubja,

-  Segíts magadon klub: a vakokat és gyöngénlátó- 
kat szervezi hasznos összejövetelekre,

-  Irgalom klub: a város hajdani, megrokkant épí
tőinek klubja, amely -  többek között -  az emlék
iratírást ösztönzi,

-  Retro, amely zenei foglalkozásokon fogadja a 
legkülönfélébb akut betegségben szenvedőket,

-  A kék képernyő mellett: a háborús veteránok 
régi filmeket vetítő és megvitató klubja,

-  Szivárvány: nyugdíjas pedagógusklub.
A klubmunka a városban felettébb népszerű. Ez
arra vezethető vissza, hogy a klubok tagsága barát

ságos, jól felszerelt színhellyel rendelkeznek, a klub
alkalmakon a szabad véleménynyilvánítás dívik, 
senkit nem faggatnak hite és ideológiai meggyőző
dése felől, aminek következtében a résztvevők fel
szabadulnak gátlásaik alól. (Ezek egyébként általá
ban is előfeltételei a sikeres klubmunkának.)

(Futala Tibor)

Lásd még 363, 369, 371, 373, 376, 385

Tudományos és 
szakkönyvtárak

Lásd358, 371-372, 375

Gyermek- és ifjúsági 
könyvtárak

Lásd 331, 386

Állomány, állomány- 
alakítás
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Állománygyarapítás központi támogatásból

Állománygyarapítás; Egyetemi könyvtár; Folyóirat
előfizetés; Gyarapítási keret; Támogatás -pénzügyi 
-állami, hatósági

A tudományos könyvtárak, mindenekelőtt az egye
temek központi könyvtárai jelenleg nem tudnak 
költségvetési keretükből megfelelni szakirodalmi el
látási feladatuknak. A hiányok pótlására a miniszté
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