
633

A gyermekkönyvtári munka. Szerk. KÁROLYI Ágnes. 
Bp. N P I.  1 9 7 9 .  2 0 7  p.

A gyermekkönyvtárosok régen várják a magyar 
gyermekkönyvtári kézikönyv megjelenését. Ez a tanul
mánykötet, amely a gyermekkönyvtári munka minden 
területét felöleli, annak előfutára. Nagy segítséget nyújt
hat minden gyakorló és kezdő gyermekkönyvtárosnak, 
segítheti a képzést is. A kötet négy részre tagolódik.

Az I. részben, amely a visszapillantás
címet viseli, Károlyi Ágnes a gyermekkönyvtári munka 
helyzetét, törekvéseit mutatja be a nemzetközi szakiro
dalom tükrében. Érdekes, hogy a világ különböző részein 
a gyermekkönyvtár fogalma mennyire más-más elméleti 

és gyakorlati tartalmat hordozhat. A könyvtár potenciális használóinak életkora szinte 
országonként változó. Csak két ellentétes példa: van, ahol a gyermekkönyvtárakban az 
1—16 éves olvasókat (és a velük foglalkozó felnőtteket) kell kiszolgálni, máshol viszont 
a 12 év körüli fiú vagy lány már nem gyermekolvasó, hanem a felnőttkönyvtár ifjúsági 
részlegét látogathatja. A tanulmány tehát azokat a dokumentumokat veszi számba, ame
lyek a 18 éven aluli ifjúságot érintő könyvtári munkával foglalkoznak.

Tarka, változatos kép rajzolódik ki mind a gyermekkönyvtárak szervezése, mind 
pedig a gyakorlati munka területéről. Sok tekintetben nincs szégyellenivalónk. A rendez
vényekről például nem sok újat tud mondani a külföldi szakirodalom. Úgy tűnik viszont, 
hogy többet, rendszeresebben foglalkoznak külföldön az óvodáskorú gyermekekkel.

A gyermekek olvasási szokásainak vizsgálati módszerei még más országokban sem 
kristályosodtak ki. Egy jól szervezett hazai kutatással ezen a téren viszonylag könnyen 
lehetne a nemzetközi élvonalba kerülni — írja a tanulmány. Megállapítja azt is, hogy 
a gyermekirodalom elméletével a külföldi gyermekkönyvtárosok többet foglalkoznak, 
mint nálunk.

Kovács Mária írása a gyermekkönyvtárak hazai fejlődését, történetét mutatja be 
a felszabadulástól a hetvenes évek közepéig. A fejlődés fontos határkövének tekinti az 
1971-ben megjelent Irányelveket (Irányelvek a 18 éven aluli ifjúság könyvtári ellátásának 

javítására). Ez ugyanis az első olyan dokumentum, amely egységesen foglalkozik az iskolai 
és a közművelődési könyvtárak fejlesztésének kérdéseivel. Tartalmazza mindkét könyv
tárhálózat normáit.

A II. rész: Szervezet, kapcsolatok, könyvtárosképzés. Ebben a fejezetben ismét 
Kovács Mária tollából olvashatunk egy tanulmányt, amely a gyermekkönyvtárak helyét, 
szerepét határozza meg a magyar könyvtári ellátás rendszerében. Bánhegyi Gyuláné
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cikke a szélesebben értelmezett kapcsolatrendszerről szól. Elemzi a PR (public relations) 
munka fogalmát, az olvasókkal, a családi környezettel, az irányító szervekkel, valamint 
a tömegkommunikációs intézményekkel való együttműködést.

Igen frappáns Katsányi Sándor tanulmánya, amely a gyermekkönyvtári munkához 
szükséges szakismereteket szedi rendszerbe. A szükségesnek tartott ismeretek plasztikus 
áttekintése után azt a véleményét fejezi ki, hogy a gyermekkönyvtárosok oktatását olyan 
intézmény szolgálná a leghatásosabban, amely a pedagógiai ismereteket és a könyvtárosi 
törzsismereteket párhuzamosan nyújtaná, kiegészítve a speciális gyermekkönyvtári isme
retek elmélyült feldolgozásával. Hangsúlyozza: „A magyar könyvtárosképzésnek nagy elvi 
vívmánya a pedagógusképzéssel való kapcsolata és nagy gyakorlati kudarca, hogy ennek 
a vívmánynak a gyümölcséből éppen az a könyvtárosréteg nem részesült, amelynek min
denkinél nagyobb szüksége lenne rá.” Megállapítja, hogy a könyvtárilag és pedagógiailag 
megfelelően képzett gyermekkönyvtárosok számaránya alacsony.

A III. fejezet: Könyvtártechnológia. Bena kettős funkciójú könyvtárak
ról szól. A kisközségekben és az új lakótelepeken élő gyermekolvasók ugyanis legtöbb 
esetben nélkülözik a könyvtári szolgáltatások minimumát is. A közös fenntartású, a taní
tási időn túl a terület nyilvános ellátását is biztosító iskolai könyvtár jól megalapozott 
megszervezéséhez egységes gyűjtési szempontokra van szükség, amelyek mindkét könyv
tártípus számára irányadók lehetnek.

Pápayné Kemenczey Judit A gyermekkönyvtári állomány feltárása c. írása a szolno
ki Verseghy Könyvtár gyermekrészlegének raktározási rendszerét, katalógusait és külön- 
gyűjteményeit ismerteti. Bár hazánkban a raktározás különféle módjait alkalmazzák 
(sok gyermekkönyvtárban például az utóbbi években megváltozott a szépirodalmi állo
mány kihelyezésének módja), a tanulmány igen hasznos lehet a gyakorlati munkában, 
különösen a katalógusszerkesztés tekintetében.

Ugyancsak sokféle gyakorlati tanáccsal szolgál Sáráné Lukátsy Sarolta: A gyermek
könyvtári adminisztráció c. cikke. Az állománygyarapítás technikai lebonyolításától 
a kölcsönzés nyilvántartásán keresztül a nyomtatványok használatáig sokféle szükséges 
tudnivalóról esik szó benne. Másik írása a könyvvédelem módjait, annak gyakorlati 
megoldását ismerteti.

Mónus Ferencnének szintén két tanulmányát olvashatjuk ebben a fejezetben. 
A Folyóiratok a gyermekkönyvtárban c. munkában különösen a képregényekről írt 
gondolatai érdekesek. De hasznosak a folyóiratok propagandájáról, raktározásáról, a cikk
katalógusokról mondottak is. Másik tanulmánya az audiovizuális eszközök gyermek
könyvtári szerepével, hasznosításával foglalkozik. Ilyen eszköztár a közművelődési 
könyvtárakban még igen kevés helyen található, holott az iskolai oktatásban egyre 
nagyobb tért hódít.

A médiák együttese (információcsomag) a programozott oktatáshoz nyújt segítsé
get. A különféle ismeretforrások együttes ajánlása olvasószolgálati munkánk fontos része 
lehet. Bármely tantárgyhoz összeállítható információcsomag az odavonatkozó, a téma
körhöz kapcsolódó könyvekből, hangszalag, képek, tárgyak együtteséből.
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Foglalkozik a cikk az AV eszközök könyvtári feldolgozásának speciális kérdéseivel 
(leltározás, katalogizálás). Ismerteti a technikai berendezések telepítésének ütemét, 
a különféle technikai eszközök elhelyezésének módját, problémáit.

SallaiIstván: A gyermekkönyvtár építése, berendezése c. tanulmánya tudomásom 
szerint a szerző halála előtti utolsó munkája volt. Sallai köztudottan a könyvtárügy 
minden területén újat és időszerűt tudott mondani. Különös figyelemmel fordult a gyer
mekek könyvtári ellátása felé: erre vonatkozó gondolatainak összegezése ez a cikk. 
Megállapítja, hogy a lakosság számához viszonyítva hány olvasó várható a különböző 
típusú gyermekkönyvtárakban. Az olvasók számához viszonyítva hány kötet könyvre, 
hány könyvtárosra van szükség. Megállapítja a gyermekkönyvtár alap területének normáit. 
Sorraveszi egyes helyiségeinek tervét, méreteit. Külön teret biztosít a gyermekkönyvtári 
olvasóteremnek! ír a könyvtárak bútorzatáról is. A tanulmányt 7 ábra egészíti ki, közöt
tük 2 dániai könyvtár alaprajza.

A kötet IV. fejezete: Pedagógia és lélektan a gyermekkönyvtári munkában. Vargha 
Balázs tanulmányában elsősorban azt fejtegeti, milyen nagy mértékben segítheti a könyv
tár a gyereket képességeinek kibontakoztatásában, a tananyag összekapcsolásában, 
integrálásában.

Nagy Attila a pszichológus szemével vizsgálja az olvasás célját, motivációit. Fejlődés
lélektani szempontból veszi sorra, hogy kisgyermekkorban miért van szükség vershallga
tásra, később a mesére. Kitér az olvasástanulás különböző módszereire. Felvázolja a kis
iskolások és felsőtagozatosok olvasmányainak kedvelt típusait, a különböző életkorú 
olvasók érdeklődésének tükrében.

Sáráné Lukátsy Sarolta cikkében megállapítja, hogy az olvasószolgálat a könyvtár 
egyik legfontosabb feladata. Elsősorban az egyéni irányítás és a könyvtárhasználatra való 
nevelés eszközeit és módszereit mutatja be.

Juhász Andrásné — Pécs város iskolai könyvtáros-szakfelügyelője — az 1976—77-es 
tanévben 24 iskolai könyvtárban tartott tanórát látogatott meg. Tanulmányában e tan
órák értékelését olvashatjuk. Leírja, hogy bármely tantárgyból, bármelyik anyagrészből 
lehet könyvtári órát tartani, de a tanárok leggyakrabban összefoglaló órákra vállalkoznak. 
Az órák ott sikerültek jól, ahol átgondolt volt a problémafelvetés, logikusak, gondolkod- 
tatóak a kérdések. A könyvtári órának sem szabad túlkomplexnek, túlzsúfoltnak lennie. 
Legyen ott a könyv a legfőbb munkaeszköz. Könyvtári órát csak akkor érdemes tartani, 
ha a kiválasztott tanulócsoport már rendelkezik bizonyos könyvtári ismerettel.

A kötet utolsó tanulmánya Kamarás István tollából származik. Címe : Olvasótábo
rok. A gyermekkönyvtári munka egy speciális, komplex és intezív formája.

Az első olvasótábor 1973-ban létesült, azóta nyaranként sokfelé alakul országszerte. 
A szerző a következőket írja róla: „Közművelődési kísérlet. Életmódkísérlet. Résztvevői 
olyan gyerekek és fiatalok, akiknek gazdasági, érzelmi és kulturális környezete nem tette 
lehetővé, hogy önmagukat megfelelően meghatározzák. Az olvasás lehetőségeit képtele
nek kihasználni, mert életmódjuk szokásrendszerében nem vert gyökeret az olvasás.”

Az olvasótáborokban folyó munka az alkotó olvasás nevelésére összpontosít, ilyen 
vonatkozásban kapcsolódik a gyermekkönyvtárosi feladatokhoz.
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A kötet tanulmányainak egy része régebbi keletű, és valószínűleg a hosszú nyomdai 
átfutás nem tette lehetővé, hogy szerepeljenek benne az új tantervek is: hiányzik tehát az 
ehhez kapcsolódó újfajta gyermekkönyvtári feladatok, módszerek leírása.

Csaknem minden tanulmány végén irodalomjegyzéket találunk. Ezek témakörbe 
való osztásával és felsorolásával megkaphatnánk a magyar gyermekkönyvtári szakirodalom 
korszerű jegyzékét.

Reméljük, hogy e gyűjteményes kötet megjelenése nem késlelteti, hanem elősegíti 
a magyar gyermekkönyvtárosi kézikönyv megjelenését.

KEPES ÁGNES

A Buch und Bibliothek 1980. 7/8. számában olvastuk, hogy Münchenben a kölcsönzés
nyilvántartás a városi és a kerületi könyvtárakban elektronikus adatfeldolgozás (on-line 
system) segítségével történik. Minden egyes könyvtárban legalább egy terminált helyeztek 
el, amelyek a város központi nagy számítógép berendezéséhez csatlakoznak. Az ismert 
átmeneti nehézségek után most már jelentős munkamegtakarítást értek el. A zenei könyv
tárak állományait is csatlakoztatni kívánják az elektronikus adatfeldolgozás nyilvántartásá
hoz. Mindez csupán egy része azoknak az előkészületeknek, amelyeket a kultúrközpontba 
való átköltözéshez terveznek. Ebben a kultúrcentrumban 1982-től kezdődően a városi 
könyvtárakon kívül (igazgatóság, gazdasági hivatal, adminisztráció, központi könyvtár, 
gyermek- és ifjúsági könyvtár) népfőiskolát és egy nagy hangversenytermet is elhelyeznek.

ÜJ ÉPÜLETBE KÖLTÖZNEK a Kongresszusi Könyvtár különgyűjteményei (50 millió 
egység). A Madison Memorial Building építése (Georg M. White-nak, a Capitolium főépí
tészének tervei alapján) 1971-ben kezdődött, 1980 áprilisában avatták fel. Hasznos 
alapterülete 1,4 millió m2;az 1965-ben előirányzott 75 millió dollár helyett 131 millióba 
került.

(Library of Congress Information Bulletin, 1980. 16.no.)
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