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IDŐSEBBEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI OKTAT ASA

DIETRICH, Jerrolyn M. : Library use instruction for older adults. (Canadian 
Library Journal vol.41. 1984. no.4. pp.203-208) c. tanulmányát ZOLTÁN 
Imre tömörítette.

A szakirodalom mind következetesebben igyekszik nyomon követni azt az átalaku
lást, amely az utóbbi évtizedekben az idősebb korosztályt jellemzi. Felismerték, hogy 
korunkban az előrehaladottabb életkor már nem jár kötelezően együtt az általános le
épüléssel, sőt az átlagéletkor meghosszabbodása és a szabadidő megnövekedés mind 
több idős ember természetes életfunkciójává tette az olvasást, a tanulást, a nyitottságot 
a társadalmi mozgások jobb megértése érdekében.

Az idősebb lakosság megváltozott helyzetét az Egyesült Államok 1965. évi Idősebb 
Amerikaiak Törvénye (Older Americans Act) hivatalosan is elismerte, majd 1971-ben 
ugyanez a felismerés tükröződött az Idősek Könyvtári Szolgáltatásai Országos Tervében 
(National Survey of Library to the Aging).

Felmérések, tanulmányok sora most már közelebből is kezdte vizsgálni a kérdést. 
Megfigyelték egyebek között, hogy az évek múlásával az ismeretek befogadásának jellege 
is átalakul. Eszerint a korábban jobbára mechanikus vagy logikus hajlam helyét a hatva
nadik t,j;6v után fokozatosan mindinkább az észlelő vagy gondolkodó készség váltja fel. 
Megállapították továbbá, ho^v a tájcKoztatá i médiák к ízül az idősebb korosztálynál a 
könyv, azaz az olvasási tevékenység foglalja el az első helyet. Kanadai statisztika arra is 
figyelmeztet, hogy míg 1976-ban a 65 éven felüliek a teljes lakosságnak csak 8 7%-át 
tették ki, 2001-re már 17,6%-kal kell számolni. Mindez viszont parancsolóan sürgeti a 
könyvtárak megfelelő felkészülését.

Helyzet és feladat

Bár az idősebbek iránti szemléletváltoztatás időszerűségét a kormányzat törvénye
sen elismerte, a könyvtárügy pedig országos tervébe felvette, hatékony előrelépés alig 
észlelhető. S noha a közömbösség a társadalmi élet csaknem valamennyi területén meg
található, fokozott felelősség hárul e téren éppen a könyvtárosokra. A közművelődési 
könyvtár hivatása, hogy megfelelő tartalmú könyvtárhasználati oktatással is mozgósitsa 
társadalmunknak ezt a számban is növekvő, felszabadult idejével rendelkező, új ismerete
ket készségesen befogadó s az olvasásban pihenést és gyönyörűséget kereső idősebbek 
csoportját. Mindenekelőtt azonban a könyvtárosnak kell szakítania azokkal az öröklött 
nézetekkel, amelyek az időseket szinte kizárják, „leírják” a társadalom életéből. Sőt, az
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elkészítendő könyvtárhasználati program tervezésébe ajánlatos a legilletékesebbeket, 
magukat az idősebb használókat is bevonni, hiszen inkább fogják sajátjuknak érezni a 
megvalósított modellt, ha a szórakoztatási és információs anyagok kiválasztásában, el 
helyezésében stb. ők is résztvettek.

Könyvtárhasználati oktatás

A múltban jobbára csak az iskolai és a tudományos könyvtárakban folyt könyvtár- 
használati oktatás, míg a közművelődési könyvtárak mellőzték azt, holott éppen ezek a 
művelődési fórumok állnak nyitva a teljes lakosság számára. Ez azzal magyarázható, hogy 
sokáig nem vettek tudomást az idősebb lakosság átalakulásáról, megváltozott magatartá
sáról és igényéről, megelégedtek az ún. közönségkapcsolatok (public relations) program
jával, ami azonban nem helyettesítheti az oktatást. Az idősek különálló könyvtárhaszná
lati oktatási programja még új, előzmény nélküli, kiforratlan. Megérett a helyzet egy 
olyan rugalmas könyvtárhasználati modell kifejlesztésére, amely eleve lehetőséget kínál 
kiigazításokra, biztosítva ezáltal a tanfolyam idős hallgatói igényeihez való alkalmazko
dást. Az alábbiakban bemutatandó modell egy olyan doktori disszertáció téziseire épült, 
amelynek lényeges sajátossága, hogy az oktatási program az előkészítés és alkalmazás 
valamennyi szakaszában módosítható, ennélfogva kiválóan alkalmas arra, hogy a helyi 
viszonyokhoz optimálisan illeszthető legyen. A modell egyes állomásai:

Nevelési cél

Tájékozódás
Eligazodás a könyvtári gyűjteményben; a dokumentumok elhelyezésének tanulmányozása a 
könyvtártérkép alapján.

Használat
Bevezetés a katalógusok használatába, a cím, szerző, tárgy szerinti keresésbe; a szépirodalom és 
a szakirodalom katalogizálása közti különbségek.
Az időszaki kiadványok indexeinek használata; különféle tárgyú cikkek visszakeresése a 
Reader's Guide-ban és a Canadian Periodical Indexben; egyeztetés a könyvtár időszaki kiad
ványok gyűjteményével; régi folyóiratszámok kérése.
Dewey tizedes osztályozási rendszerének alapjai.
A tájékoztatási segédletek szerepe.
A Canadian New Facts és a Keeting’s Contemporary Archives használata.
Könyvismertetések visszakeresése az indexekből (a Canadian Periodical Index, a Book Review 
Digest és a Cummulative Book Index használata).

Magatartás
Az önálló dokumentumhasználati készség kialakítása és a könyvtárhasználati készség fejlesz 
tése.

Az oktatási program kiválasztása

Felmérő szakasz
Hány tag tartozik a könyvtárhoz, ül. más könyvtárakhoz; miért nem veszik igénybe a könyv
tárat; a könyvtárhasználók életkori megoszlása; társadalmi és szociális helyzete; nemek aránya.
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Igényfelmérést szakasz
Az egyes csoportok információs szükségletének felmérése; mennyire érdeklődnek a könyvtár- 
használati oktatás iránt; milyen az egyes csoportok viszonya a könyvtárhoz; kívánatosnak tart
ják-e a programot.

Módszertani szakasz
A könyvtárbemutatás módjai, helye, ideje.
Az oktatás célja, az oktatandó témakörök; az optimális csoportnagyság; az elmélet és gyakorlat 
helyes aránya.

A munka értékelése

Előteszt
Az oktatási bizottság beszámolója és értékelése az elvégzett szakaszok után 
Utóteszt
Az előteszt és az utóteszt eredményeinek összehasonlítása

Minta a tanterv kialakításához

1. szakasz (Központban)
Programismertetés; előteszt, az érdeklődési szint felmérése.

2. szakasz (Központban)
A bevezetés folytatása; az idősek könyvtárhasználatával kapcsolatos film, ill. egyéb anyag be
mutatása; példák az idősek könyvtári igényeinek kielégítésére.

3. szakasz (Könyvtárban)
A könyvtár bemutatása, a katalógushasználat ismertetése -  a részvétel alapján döntés a prog
ram folytatásáról.

4. szakasz (Könyvtárban)
A referensz-gyűjtemény bemutatása, az időszaki kiadványok indexeiben való keresés, tájékozó
dás az új könyvekről, könyvismertetések visszakeresése -  a részvétel alapján dönteni arról, 
szükség van-e utó tesztre.

5. szakasz (Központban)
Az utóteszt értékelése; a program hatására változott-e az idősek gondolkodása a könyvtár- 
használatról, a felmerülő kérdések megvitatása, köszönetnyilvánítások.

Összefoglalva

A nevelési célokat és a tantervet elméletileg az előzetes felmérés alapján kell fel
állítani. Az optimális program a menet közbeni folyamatos kiértékelésekkel és az ezekre 
reagáló változtatásokkal valósítható meg. A bemutatott modell segítségével könnyen el
dönthető, hogy az adott könyvtárban meg kell-e szervezni az oktatást, vagy nincs iránta 
kellő érdeklődés. Amennyiben a használók többségét az idősebb korosztály alkotja, a 
hivatástudat is kötelezi a könyvtárosokat olyan könyvtárhasználati oktatás megszerve 
zésére, amely az idősebb lakosságban rejlő, eddig kiaknázatlan energiákat felszabadítja 
a köz javára.
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