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/Versenypályázatok, történelmi naptárjai olvasók oktatása.,/

Versenypályázatok

\gy rmekkönyvtárban a munkav<?rs ny a többi között kifejezésre Jut 
a verseny pályásatokban is; ki tud aVban, jobban,, szebben olvasni ,ki tudja az anyagot hibátlanabbal kiválogatni ki tud szebben illusztráld , stbo

A gyermekek számára a versenypályázatok érdekes foglalkozást je
lentenek* Ugyanakkor segítik a könyvtárost;

1/ akönyv, szerző vagy valamely kérdés propagálásában„
2/ az olvasó könyvből merített ismereteinek ellenőrzésében*
A pályázatok egy bizonyos fajta gyakorlati foglalkozást jelentenek* Ez a foglalkozás
a/ tanítja a gyermekeket a szépirodalmi és népszerű tudományos könyvek hozzáértő használatárab/ hozzászoktatja a katalógus igénybevételéhez,c/ rávezeti a tájékoztató jellegű könyvek /segédkönyvek/ használatára d/ megtanít a könyvek értékelésére,©/ tökéletesíti a gyermekeknek az anyaggyűjtésben való jártasságét
A pályázatok több fajtáját különböztetjük meg*
1/ Az első típushoz azok a versenypályázatok tartoznak, amelyek az olvasókat m e g h a t á r o z o t t  t é m á r a  vonatkozó anyag gyüj tésére szólítják fel; plo a fiatalabb gyermekek az albumba ragasztott képek kiegészítésére.kikeresik az idevágó verseket a könyvekből és folyóiratokból* Ez alkalomból megtanulják a tartalont jegyzék használatát*
A nagyobbak nehezebb feladatokat kapnak; részleteket kell közölni- ök a könyvekből, plo a gyermekek hősiességéről és életéről a Szovjetunióban* A szövegek kikeresése több könyv átnézését teszi szükségessé*
A legidősebb olvasók összeállítják az olyan tudományos, szépirodaí mi könyvek és folyóiratcikkek jegyzékét, amelyek plo a munkaversenyről, az Októberi Forradalomról, stbo szólnak* Ezúton témakatalógusok jönnek 

létreo
Az összeállított tételeknél a gyermekek feltüntetik a forrásokat,
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ahonnét ez ismerete!!: >-t merítették /szerző, cim, lapszám/, megtanulnak Jegyzetelni, idézeteket közölnie
2/ A versenypályázat második típusát jelentik a különféle kérdések, melyek a k ö n y v e k  i s í n e r e t é n a k  e l l e n ő r z é s ér e szolgálnak* Pl*
a/ Milyen könyvet illusztrálnak a közölt képek?b/ Ki irta a mellékelt verset?c/ Milyen könyvekből valók a közölt szemelvények?d/ Ki tette mag a térképen berajzolt utat?e/ Melyik könyvből vagyok?/egy előre elkészített bábu vagy rajz/.
f/ Lengyelország milyen tájáról Jöttem? /bábu/-g/ Ki ez, mit csinált életében? /kifüggesztett arcképek/*
A kérdéseket tetszésszerint szaporíthatjuk*
A versenypályázat felveheti a könyvek elmeihez és a szerzők nevéhez kapcsolódó képrejtvények, keresztrejtvények, szótegrejtvények formáját,
3/ A pályázatok harmadik típusa azt célozza, hogy a gyermekekkel megkedveltesse a n é p s z e r ű  t u d o m á n y o s  k ö n y v e k e t  . s e g é d k ö n y v e k e t  . a t l a s z o k a t  . Íme, példák 

az efajta pályázatokra?
a/ felszólítás arra, hogy közöljék a tavaszi virágokra vonatkozó ismereteiket, vagy közöljék az északsarki expedíciókat, ahogyan azok idő rendben következtek,
b/ felhívás arra, hogy rajzolják le az útleírások hőseinek útját,/A versenypályázat célja a résztvevőket rávenni a földrajzi atlasz használatára/,
A pályázat résztvevői által készített térképeket beragasztjuk a könyvekbe, ami megkönnyíti a gyermekek számára azok olvasását,
c/ Felhívással fordulunk az olvasókhoz, hogy készítsék el egy bábelőadás vagy újévi megemlékezés díszleteinek tarvét a könyvekben foglalt Útmutatások szerint,
A versenypályázatok részei az olvasók oktatásának, amely teljes mér tékben majd a könyvtári leckéken érvényesül.

Történelmi naptár
Ez az évfordulók minden hónapra szóló naptára. Olyan korán kell elkészíteni, hogy a hónap első napján már rendelkezésünkre álljon.
Minden évfordulót külön kartonra jegyzünk fel /pl, március 8 - Nemzetközi Nőnap/, B karton alatt egy másik, ugyanilyen nagyságú kartont 

helyezünk el, amelyen részletesen felsoroljuk a könyvtárban e témára 
vonatkozóan található brosúrákat, könyveket, cikkeket. /Pl. azokat, .amelyek történelmünk kiváló nőalakjairól szólnak* a nők életéről a S*ovJ«t- unlóban, a nők életéről egyéb országokban, etb»/
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Hogy a elvisz ókkal ellátott kartonokat szembetűnővé tegyük, negfé™ 
lelő illusztrációkkal díszítjük őket* A kartonokat a naptár szétszedé- 
sa után katalógusanyagként használjuk fel.

A történelmi naptár a könyvtáros r--járnám tökéletes útmutatást ad 
« r a  nézve, hogy milyen könyveket kell ott hónapra-asz évfordulók™
kall kapcsolatban előkészítenie, minden karton pedig egyúttal jegyzéke 
aá abbén az időszakban időszerű könyveknek* Megkönnyíti az iskolai műn™ 
kával kapcsolatos szükségletek önálló kielégítését és ösztönzi az olva™ 
sókat e körbe vágó ismereteik bővítésére*

Az olvasók oktatása

Az olvasók oktatása /könyvtári oktatás/ tula jdor.képen már a gyér™ 
mek első látogatása alkalmával megkezdődik* Ilyenkor abból áll* hogy az 
olvasót megtanítjuk a szabadpoi--rendszer használatára, ismertetjük a 
könyvek elrendezését a polcokon* De a könyvtáros ezt a  munkát itt még 
«sak alkalmilag vc.jtgi és C 3 a k  oly .mértékben, hogy kielégítse az olvasó 
mindennapos szükségleteit és megkönnyítse számára a könyvtár használa™ 
tét* Az igazi oktatás viszont a könyvtárostól megkívánja, hogy munkáját 
8 téren tervbe foglalja és azt következetesen végrehajtsa*

Az olvasók tervszerű oktatásának célja, hogy megtanítsa őket a ka™ 
talőgusok, a tájékoztató források és a népszerű tudományos könyvek he
lyes használatára* A népi Lengyelországban az olvasóképzést felvették 
az iskolai tantervekbe *

Az oktatás három láncszemét különböztetjük meg:
1/ bevezető tanulmányi kirándulás a könyvtárba,
2/ könyvtári gyakorlati foglalkozások,
3/ könyvtári leckék*
1/ A bevezető tsnulmán?/i kirándulás célja: 
a/ megmutatni a gyermekeknek az utat a könyvtárba,
b/ felbátorítani őket a könyvtár használatára azzal, hogy ismertet

jük velük a szabályzatot, a nyitvatartási időt, az előírásokat és a 
könyvtár életét*

c/ megismertetni a könyvek elrendezését a polcokon és azok kiválasz
tását szabadpolc-rendszsr esetében és szabadpolc™rendszer hiányában,

d/ megismertetni a szakcsoportok vagy kor szerint szétbontott cso
portok tartalmát, amelyekre a könyvállományt felosztották* 

e/ megismertetni a katalógusokat.
Megjegyzés: A kirándulás során jellemezhetjük a könyvállomány egyes 

©söpörtjait, a gyermekeknek egész rövid, jól megválasztott szemelvénye
ket olvasva fel a könyvekből*

A népszerű tudományos könyvek szakcsoportjában a könyvek elrendező™ 
sít csak az V* osztálytól kezdve magyarázzuk meg a gyermekeknek, közben 
felhívjuk figyelmüket a szótárakra, naptárakra és segédkönyvekre*
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A kirándulás megszervezésére fordított munka a könyvtárost sok 
egyéni felvilágosítástól mentesíti, de nem mentesíti teljesen.. Mindig 
lesznek majd olvasók, akik nem vettek részt a tanulmányi kiránduláson®

2/ A könyvtári gyakorlati foglalkozás céllá g
e/ az olvasóval közelebbről megismertetni a könyvtári katalóguso

kat, megmagyarázni e. katalóguscédula elemeinek, tehát a szerzőnek, a 
Óimnak, e jelzetnek, esetleg a megjelenési adatoknak Jelentőségét,

b/ kalauzolás a könj'.katalógustól a könyvig®
A II® és III® osztályos gyermekek megismertetése a ki tálógurokkái 

osak a korcsoportok szerint szerkesztett, könnyen érthető katalógusok 
illeg isme rés éré korlátozódik® Megbeszéljük velük á katalóguscédulát, fi
gyelmüket csupán a cimre, a szerző vezeték- és utónevére, valamint a 
Jelzetre hívjuk fel® Megmutatjuk nekik az utat a katalóguscédulától a 
könyvig a jelzeten keresztül /a hely megjelölése által/® Megtanulják a 
szerző nevének és a könyv címén k helyes leírását, felhívjuk figyelmü
ket a borit ófedélre, illusztrációkra, tartalomjegyzékre®

A gyakorlati foglalkozás alőtt, de már a gyermekekkel való kapcso
lat létesítése után, megmagyarázzuk a legegyszerűbb kis katalógusok cé
duláinak alkotóelemeit és elmondjuk, milyen a cédulák elrendezesse a ka
talógusban®

Megjeryzés? A gyakorlat megkezdése előtt elő kall készíteni egy be
mutató katalóguscédulát, amelynek felülete legalább ló-szorosa a nemzet
közi katalóguscédula méretének® Ezt úgy kell elhelyezni, hogy a gyakor
lati fog isik ozás összes résztvevői jól láthassák®

Maga a gyakorlati foglalkozás annak az ellenőrzésére szolgál, hogy 
a gyermekek megjegyezték-e azt a magyarázatot, amely a gyakorlatot meg
előzte®

A gyakorlati foglalkozás lebonyolítása;
A gyűrneketonok olvasható írással /nagy rajzolt betűkkel/ kitöltött 

kartonokat osztunk szót® A kartonokra kiírjuk a könyv cimát, a szerző 
vezeték- és utónevét® Minden karton más itönyvre vonatkozik® A könyveket 
úgy kell megválasztani, hogy azok közül mindegyik u«Í3 katalógusba tar
tozzék® A gyakorlat idejére szükség esetén a nagyobb katalógusokat né
hány kisebbre lehet felosztani® A gyakorló cédulával /kartonnal/ együtt 
a gyermek valódi katalógust lg... > ...* ® A katalógusban mosta Iái ja a kere
sett könyvet és azt a jelzmt segítségével megleli a polcon. Azután a 
könyvet elhozza, átnézi és abból kiválaszt agy rövid érdvkés ' részletet, 
hogy est később a csendes fogléluv’ás után felolvassa® Mielőtt megkez
dené e felolvasást,, meg kell neveznie a szerzőt /vezetók- és utónevet/, 
valamint e könyv óimét® Ha a gyakorlatokba;, a kösy~ikr.t végfala Ige s* vJ 
lasztcrttak ki, a gyermekek értesülnek arról, hogy e könyv-sárban egy 
szerzőtől több könyv i„, van® A ló. r.aztálye* gyermekek könyvekre vonat
kozó ismereteit azáltal gyarapítjuk, hegy megtárgyaljuk velük a magja- 
lonési adotoks-t /impi*».'jsz«ai/, c terjedelműt, a tartalomjegyzéket®.

A gyermekeknek azt a csoportját megtanítjak tájékozódni a tártál t
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felől Is a könyv átnézése, az Illusztrációk megtekintés*, a tart.-..1.- 
J'»ílték vagy fejezetek elmeinek elolvasása utján, Azonkívül magic/aui- 
Jáfc, hogyan kell használni a nagyobb katalógusokat,

3/ A könyvtári leckék a gyakorlati foglalkozások magasabb fokát
jelentik.

Céljuk*
1/ az olvasók megismertetése a katalógusok valamennyi típusával#
2/ a könyv szerkezetének megtárgyalása,
3/ a népszerű tudományos könyvek közelebbi megismerése.

Ezeket a leckéket a gyermekekkel az osztálytól kezdve tartja!;*
Az V, osztályban e. könyvről szerzett ismereteket kibővítetik azzal 

hogy megtárgyaljuk az eíS'szftés az utóhangot, a mottót* as ajánlást, 
az alcímet, továbbá a tárgymutatót, valamint a lábjegyzeteket,

A magyarázatok után következik a gyakorlat, A gyermekek cédulákat 
kapnak, amelyek szövege olyan, hogy csendes foglalkozásra alkalmasak 
legyenek. Az anyag összegyűjtésekor a gyermekektől meg kell tudnunk 
sorban a könyv felépítésének valamennyi alkotóelemét /az előző osztá
lyokban megismerteket és a magyarázatok során megismételteket is/, 
rá kell mutatnunk arra, hogy ezek a könyvre vonatkozó ismeretek forrá
sául szolgálnak, ugyanakkor .pedig tájékoztatást nyújtanak a könyv tar
talmáról, anélkül, hogy az egész könyvet el kellene olvasni, A gyakor
lat egyszerű, a gyermekeket érdeklő, A könyvtárostól viszont megköve
teljük* 1 / a könyvek igen gondos kiválasztását úgy, hogy a gyermekek 
ne torlódjanak a katalógusoknál, 2/ a gyakorló kartonok /cédulák/ hoz 
értő megszövegezését, 3/ tájékoztatást arról, hány csoport számára el 
gondok a. katalógusok, 4/ a csoportok számúnak meghatározását, 5/ 0 
kartonok sorrendjének megállapítását a feleletek elolvasásakor /az 
anyag összegyü jtésekor/o

A VI, osztályos gyermekek számára /néha már as V, osztályosokiÚ1 
is/ a gyakorlatot kitővitjük egy további magyarázattal. Ez arra ver.át
kozik, hogyan kell használni a tájékoztató jellegű munkákat /segéd 
könyveket/ és az idegen szavak szótáráto

A témafeldolgozásról szóló,könyvtári lecke .

Célja*
1/ A probléma kidolgozása,
2/ a források, sokró 'ősegének bemutatása, amelyekből a probléma 

kidolgozásához szükséges anyag meríthető,
3/ a gyermekek megtanítása arra, hogyan gyűjtsék össze a könyvök

ből a nekik szükséges tudnivalókat, anélkül, hogy a könyvet elejétől 
végig elolvasnák,

A gyakorlati foglalkozás az előbbiekben leírtakhoz hasonlóan

© 
ta
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megy végbe, d® feladata máe» a kiválasztott probléma köré Összponto
sul és azt különböző oldalakról világítja mag*

A könyvtári lecke lehet csoportos munka is* Tekintettel a kata
lógusok /fiókok é3 dobozok/ korlátozott számára, a csoportokat 2-4 
gyermekből állítjuk össze* A csoport a kapott témán közösen dolgozik, 
de a munkát úgy osztják el, hogy a csoportban minden gyermek pontosan 
meghatározott feladatot kap, s ezt önállóan dolgozza ki,

A gyermekektől az anyagot a csendes foglalkozás befejezése után 
és abban a sorrendben gyűjtsük össze, amelyet a kartonok Számozása mu
tat, A gyakorlati foglalkozás megtanít arra, hogy a problémát több 
részre válik és Így kidolgozásához különféle könyvek segítsége szüksé
ges,

A könyvtári lecke harmadik formája, amelyet a legidősebb és elő
zetesen jól kiképzett olvasóknál alkalmazunk, meghatározott' témával 
kapcsolatos könyvek jegyzékének összeállítására tanít a könyvtár ren
delkezésére álló valamennyi katalógusa segítségéveié Ez a fiatalságot 
megtanítja a különféle tipusu könyvekből /népszerű tudományos könyvek, 
kézikönyvek, segédkönyvek, regények, költemények/ származó anyag össze
gyűjtésére, Az az olvasó, aki végigmegy ez olvasók oktatásának vala
mennyi fokozatán, megtanulja a könyvvel való önálló munkát,

* Korespcndeacyjny kurs blbliotekarski, 15*skrypt,
50-36,lap.


