
nem tudnak pontos választ adni arra, hogy egy- A magyar résztvevõk a felmérésben meglehe-
egy dokumentum kölcsönözhetõ-e, de a saját tõsen gyengén szerepeltek. (Ez sajnos erõsen em-
opacjukon keresztül már igen. Sõt, egyre gyako- lékeztet a gyermekeknél végzett PISA vizsgálat
ribb az opacon keresztül azonnal indítható kérés eredményére.)
lehetõsége is. Ez óriási segítséget jelent! Ezzel Az elemzés sok fontos következtetést hozott,
idõt, pénzt és felesleges munkát takaríthatunk meg. ebbõl egyet kiragadva: az a szemlélet és élet-

Az idei tanácskozást is az együttmûködési program, amely a tanulást egy konkrét életsza-
szándék jellemezte. Az elõadások igen színvo- kaszhoz köti s amely a bizonyítvánnyal lezárul,
nalasak és hasznosíthatóak voltak. Sikerült új a mai világban nem tartható! Az átképzéssei,
informáci?kat és címeket szereznünk. továbbképzés seI mindannyiunknak számolnia

Kürti Eva délután, mikor elköszönt, a követ- kell. A magas szintû írásbeliség, szövegértés
kezõket mondta: Jó volt hallani, hogy míg ta- pedig egyszerre elõfeltétele, ugyanakkor követ-
valy azt panaszolták a kollégák, hogy nem bírják kezménye is a folyamatos képzésnek, élethosszig
a terhelést, nem tudják idõre teljesíteni a kérések tartó tanulásnak.
nagy rész~t, ké~telenek az e~õ~~gyzésekkel is Ezután dr. Erényi István beszélt az informá-
foglalkoznI, add1~ mo,st arr~ hivJak fe! a ~g~~l- ciós társadalom új kormányzati stratégiájáról.
met, hogy keressunk allomanyukban es küldjük Elmondta hogy az információs társadalom út
a kéréseket. Micsoda különbség! amely el ~ et a tudásalapú társadalomhoz. Hang~

A, szemlé!et ,v~l~ozásában, a s,egítõkészség súlyozta ve:ben a könyvtárak szerepének fontos-
te~eszete~se v~lasaban sokat seg1tenek a sze- ságát, hiszen kaput nyitnak az ismeretek meg-
melyes talalkozasok. ,., szerzéséhez, közvetítõi a tudásnak és közösségi

, .Fatr~l ~:zseb:t hozzáférési pontok. Idézte C. Sagan véleményét,
Jozsef Attila MegyeI Konyvtar aki szerint a tudomány "a szegénységbõ 1 való

..,. " .". felemelkedés útja, felhívja a figyelmet a kor
,:\z mformaclos tarsadalom klhlvaSal veszélyeire, fontos kérdésekben tájékoztat, s
az olvasás tükrében végül a tudomány és a demokrácia értékrendje

egybeesik".Ezzel a címmel rendezett tanácskozást a könyv- B ' It k ' t ~ 1 1" , , "1 . f' oh ' k 'b b ' ov , . K ..' esze a ormanyza le e ossegero az m -tarI et erete en a tata anyaI aros1 onyvtar ruktúr '1 1"" kü' l " b" "~
lk '

J ' . M OS ' h ' , "1 'b rast a, ese yegyen oseg es on ozole e-a aszal arI zm az epu ete en. , " k ' 'b d .o '10El " k ' t B .k T' 1 , t k SZIto programo megteremtese en, a 19lta ISso en encsl Janos po garmes er oszon- , " , ,
t OOtt ' t " k t E t ' ' 1 ' szakadek felszamolasaban. Az allam szerepe

o e a resz vevo e. zu an programva tozas bb ~ 1 b .' 1 " h 'l ' ~ Ol 't " rt ' tO TF' oP ' o t ' k .~ 1 " " e en a 10 yamat an. sze es savu a ozaheJ eszte-o en. ran eter 19azga o -a 1 a le nott 1ras- k lm d ti t ' , kb t 'bb ' o '
1 t

bbb 1 0' .." h 1 "' 1 d 1 h 1 se az e ara o ersege en, ova a mIlle oelseg, szovegertes e yzetero a ott vo na e y- k 'o t " t "" t t 1, , bO
, ..' ., , ozosseg1 pon on Szam1 ogep es meme e eres 1Z-

zetkepet egy nemzetkoz1 vIzsgalat eredmenye t ,tás' ki t 1 "1' k 'l " k ' , .
H' ,. " OSl a a s e epu ese en e o szamara IS. ang-

nyoman, betegsege miatt lemondta a reszveteit. , 1 zta h kulturálo k ' tts ,.,
tudás.o su yo , ogy a IS, epze egI es -

Tekmtve, hogy fontos volt, hogy bIzonyos meg- . t .. 1, ak ~ 1 lk ztatá ' o '
1 k t' " ,SZln nove ese nemcs a lOg a o SI ese ye e

allap1tasok elhangozzanak e rendezvenyen, egy. ,. h h " ,
1 tartalm bb k ldk '

bb . 1 1 ,.. ~ 1 1 , , J av1tj a, anem ozzaJaru a asa, so o a-

ora an meg}e ent tanu many osszelog a o re- l ' bb '1 t gt t ' 'h ." u e e me erem ese ez IS.
szet sokszoros1tottuk, s a legfontosabb gondola- o ..., ,
tokból néhányat ismertettem. I:Ialadunk az ~lektroru~us ,ko:1gazgat~~ ~e~e,

Az IALS vizsgálatról érdemes tudni, hogy az eddIg ~ m~f!:Y~szekhel~ek~g ~eszul~ el ~ k1e~ltes,
írásbeliséget nem egyszerûen írni-olvasni tudás- ?e a ~?zelJovo~en to:ab?l feJ!es~te~ ~arhato. Ez
nak tekintették, hanem azt vizsgálták, milyen Jelen~os ~ze~I,~letbel1 valt~zast.:s Igenyel ~ la-
szinten képesek alkalmazni az emberek az olva- ~ossa~ resze~~l, hog~ e~h1~g~" ele~tI.omk~s
sott információt. Ennek érdekében háromféle tí- uton IS lehet ugyeket rntezm, sot Igyerdemes.

pusú szöveget használtak fel, amelyek mindegyi- Számunkra is biztató, hogy jövõre otthoni
kére jellemzõ volt, hogy a mindennapi életben számítógéphez juthatnak pályázati úton a közal-
elõforduló olvasnivalók voltak (cikkek, haszná- kalmazottak -ezúttal a könyvtárosok is -, a vál-
lati utasítások, hirdetések, ábrák, grafikonok, lalkozások dolgozói, egyéni adókedvezmények-
menetrend, kérdõívek, megrendelések stb.). kel pedig gyermeket nevelõ családok.
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Ezután Sum István következett a Foglalkozta- olvasótér. Ezután beszélt egy gyeffi1ekek köré- .
tási és Munkaügyi Minisztériumból, aki az élet- ben végzett felmérésrõl, amelyet munkatársaival r~
hosszig tartó tanulás hazai programjáról szólt. együtt végeztek, a családi olvasási szokásokra

.Lényege, hogy egész életünket hassa át a tanulás vonatkozóan. Legfõképpen a magyar klassziku-
-nemcsak állásunk védelmében vagy az elõme- sok találhatók meg az otthoni könyvtárakban,
netelért, hanem érdeklõdésbõl is, hogy ne sor- náluk is fõként ezt keresik. Nagy érdeklõdés
vadjanak el szellemi képességeink, ne kopj on mutatkozik a megfilmesített regények iránt a
meg müveltségünk. Ez is része az európai uniós gyeffi1ek és a felnõtt korosztálynál egyaránt.
követelményeknek. Szakirodalmat, ismeretközlõ könyveket leginkább

Az iskolarendszeren belüli oktatás mellett a tanulmányokhoz, munkához kapcsolódóan olvas-
megjelennek új formák is, legfõképpen tanfo- nak. Érdekes volt hallani, milyen sokoldalú célokat
lyamok, távoktatás, szabadegyetemek és önálló szolgál ki a könyvtár: különbözõ társadalmi réte-
tanulás keretében. gek 'költöznek be' szinte nyitástól zárásig.

Ösztönözni fogják felnõttek képzését vállaló Dr. Hermann Gusztáv Mihály székelyudvar-
tanfolyamok indítását, a távoktatást és az egyéni helyi könyvtárigazgató és történész elõbb bemu-
tehervállalást a tanulás érdekében. Támogatják tatta könyvtárát, majd foffi1ális és infoffi1ális
azokat a munkahelyeket, ahol vállalják dolgozóik feladatvállalásaikról beszélt. Elõadásából két
továbbképzését. A fogyatékos emberek képzését érdekes megoldást idézek. Hangzó- és látvány-
fedezik, hogy õk is teljes értékû életet élhessenek, anyagtáruk különleges audiovizuális lehetõsége-
teljes jogú állampolgárokká válhassanak. ket jelent. Pályázati forrásból profi magnókkal,

A számítógépek otthoni elteIjedése ezekhez a video- és CD-Iejátszókkal, hangosító berendezé-
célokhoz is hozzájárul, akár az infoffi1ációszerzést sekkel, számítógéppel, projektorral rendezték be a
és továbbítást, akár a tanulás lehetõségeit nézzük. részleget, s mellé viszonylag bõséges hanghordo-

A könyvtáraknak ebben a folyamatban sokol- zóval rendelkeznek. A részlegvezetõ színmûvésze-
dalú szerep jut. A képzés ekhez szükséges iroda- ti fóiskolán rendezõ szakot végzett szakember.
lom nyújtásán túl helyszínt biztosítanak a világ- Rendszeres rendezvényeik: filmk1ub, filmtörté-
háló eléréséhez, és -ami nem kevésbé fontos -neti elõadás, komolyzene-hallgatás, filmvetítés
tanácsadá.ssal, biztatással segítenek leküzdeni az mozgássérült és szellemi fogyatékos gyerekeknek,
idegenkedést a modem kor eszközeitõl. (A Szé- szociálisan hátrányos helyzetû gyerekeknek. Átla-
chenyi Terv keretében indított tanfolyamaink is ezt gosan 40 látogatója van e részlegnek naponta.
a célt szolgálták. Érzésem szerint a kötelezõen elõ- Másik értékes kezdeményezésük, hogy tudo-
írt. oktatás befejezése után is nagy igény jelentkezik mányos mûhely foffi1ájában is teret adnak az
.majd a könyvtárakban a folytatás iránt.) értelmiségi lét kibontakoztatásának. Areopolisz

Ezután hidegtálak, meleg ételek, sütemények Történelmi és Társadalomtudományi Kutatócsoport
várták ebédre a résztvevõket, majd a második néven történelem és társadalomtudomány szakos
részben határon túli könyvtárak mutatkoztak be. tanárokból álló csoport tart rendszeresen találkozó-

Zsok Gizella, a révkomáromi Duna Menti kat, vitákat. Munkájuk eredményét a könyvtár
Könyvtár igazgatója mutatta be könyvtárát, amely megjelenteti könyv foffi1ában. Emellett szabadegye-
nagy változások elõtt áll. tem is mûködik az érdeklõdõk számára.

A tervek szerint egy új, szép és ideális épü- Végezetül Csics Gyula, könyvtárunk igazgatója
letbe költözhetnek a múzeummal együtt. Itt lesz zárszavából idézek. A tanácskozás résztvevõi egyet-
végre raktáruk is, kiállítóterem és külön nyári értettek abban, hogy a könyvtárnak az infoffi1ációs

A csepeli Nagy Imre Általános Mûvelõ- társadalo~ alapintézm~?yén~k kelll~nnie. E~ek
dési Központ könyvtára felsõfokú szakirá- megfele!oen, maga a konyvtáros, ~ ~foffi1atikus

nyú végzettséggel keres kollégát könyvtár- meghatáro~o sze~epet k~l~" hogy vallalJon ~ ~eg-
csoportvezetõi állás betöltésére. Bérezés a sokszorozodott mfOffi1aClOS anyag kezeleseben,
kjt. szerint. További információk: Bánátiné keresésében, a lényegében moderálás nélkül az
Papp Kata közmûvelõdés-könyvtár intéz- internetre felkerülõ anyagok váloga~sáb~.

ményegység-vezetõtõl. Cím: 1214 Budapest ~zlla:sl.~ndr~a
Simon Bolivar sétány 4-8. Tel: (1) 420-7874 Varosl Kony;tar,

Tatabanya
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