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Az információs felelõs tagja meghirdette az eLearning (Elektro-
nikus tanulás) kezdeményezést. A J.övõ oktatá-

, k 8 k ' 8'
es ommum aCIOS sát célzó akcióprogram alapvetõ célként jelöli

t h 1 , 8' k meg a kommunikációs és információtechnikai
ec no ogI.a eszközök hatékony beépítését az oktatást és a

a gyermekkönyvtári szakképzést szolgáló és általában a tanulást se-
, gítõ intézmények mûködésébe, valamint az új

munkaban tanulási kultúra, illetve a digitális írástudás ké-

pességének elsajátítását.
A Szabolcs-Szatmár-Beregi Gyermekkönyvtáros 2000-ben a Lisszaboni stratégia fõ célkitû-
Mûhely 2002. október 7-étõl december 2-áig Az zésként határozta meg, hogy Európa 2010-ig a
információs és kommunikációs technológiák a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb
gyermekkönyvtári munkában címmel továbbkép- tudásalapú társadaImává váljon. Az iskolák in-
zõ tanfolyamot szervezett a nyíregyházi Móricz formatikai infrastruktúrájának elengedhetetlen
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. fejlesztése mellett építeni szükséges azt a biztos

A konzultációkkal és tréningekkel összekö- tudásrendszert is, amelyen a mûveltség alapul.
tött elõadásokra öt alkalommal került sor, napi Mert a hálózatok által biztosított lehetõségek
öt-hat. órában. A negyven résztvevõ zöme a hatalmasak ugyan, de kihasználásuk csak magas
mûhely tagjai körébõl került ki, ám a megye fokú szellemi képességek birtokában lehetséges.
érdeklõdõ könyvtárostanárai is bekapcsolódtak A könyvtár feladata, hogy nyitott virtuális kör-
a továbbképzésbe. A program költségeit a Nem- nyezetévei a számítógépet beágyazza egy nagy
zeti Kulturális Alapprogramtól nyert háromszáz- múltú, értékõrzõ kultúrába, amely mérsékli hasz-
ezer forint támogatásból fedeztük. Elõadóknak si- nálatának szélsõséges kilengéseit. A sok-sok
került megnyemünk a témák legjobb szakértõit. megválaszolásra váró kérdés közül kettõ: Ho-

Október 7-én a program nyitóelõadásaként gyan navigáljanak a könyvtárak a dokumentu-
Komenci Bertalannak, az egri Eszterházy Károly mok hibrid terében? A könyvtárak lesznek-e a
Fõiskola Médiainformatika Intézet docensének az tudás új közösségi terei?
elõadása hangzott el A könyvtár szerepe az infor- Dr. Eigner Judit, a budapesti Ökumenikus
mációs (tudásalapú) társadalomban címmel. Általános Iskola könyvtárostanára A huszonegye-

Bevezetõjében a könyvtáraknak az informá- dik század gyermekolvasói címû elõadása beve-
ciós társadalomban betöltött szerepérõl beszélt, zetõjében feltette a kérdést, hogy miért nem 01-
arról, hogy a könyvtári szolgáltatásokat újra kell vasnak a gyerekeink. Az okok között az érték-
szervezni, igazodva az Európai Unió stratégiai rend válságát, a neveltségi szint romlását, a szel-
elképzeléseihez. lemi alultápláltságot, az elmélyüIni tudásnak és

Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke a példa erejének hiányát sorolja fel. Kokas Klá-
1999-ben meghirdette az eEurópa -információs ra megfogalmazása szerint a számítógép elõtt
társadalmat mindenkinek címû programot. Az ülõ gyereket a "félfigyelem" szellemi járványa
eEurópa abból a felismerésbõl született, hogy ha jellemzi, melyre a felnõttek szoktat ják rá, s
Európa nem tesz határozott, átfogó és gyors lé- melynek táptalaja, háttere a televízió és a rádió.
péseket a társadalom informatizálódása érdeké- Ezt követõen az iskolában végzett kutatásairól,
ben, akkor hátrányba kerül a XXI. század globá- az alsó tagozatos tanulók olvasóvá nevelésének
lis versenyvilágában. A dokumentum nem hagy forrásairól, hatékony módszereirõl adott részle-
kétséget afelõl, hogy az oktatás, a képzés, a to- tes, színvonalas tájékoztatást.
vábbképzés, a tanulás a kívánt átalakulás egyik Nagy érdeklõdés kísérte az ún. sétáló elekt-
kulcseleme. Következésképp Viviane Reding, az ronikus könyv bemutatását. A palmtop mini szá-
Európai Bizottság oktatási és kulturális ügyekért mítógép memóriáját könyvekkel, verseskötetek-
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kel lehet feltölteni, a versek ritmusát is lehet lás; önbizalom, önis~eret, önérvényesítés; fele-
~;; követni rajta, valamint sötétben is használható. lõsségvállalás; segítõkészség, tolerancia; életve-
I

í "Lehet, hogy e számítógép varázsa kell ahhoz, zetés; érdekérvényesítés) ismertetése után a ta-
hogy az új évezred gyermeke rászokjon az olva- nulói kompetenciák hagyományos formái mel-
sásra?" -tette fel végezetül a kérdést. lett (írás, olvasás, számolás) az informatikai kom-

Jávorszky Ferenc, a debreceni Új kerti petenciák fontosságát hr.ngsúlyozta: az informá-
Könyvtár informatikus-könyvtárosa Multimédia cióhordozók és az alkalmazások ismeretét, az
és internet a gyermekkönyvtárban címmel rövid informatikai írástudást, a hálózat lehetõségeinek
elméleti bevezetõt tartott, majd hasznos. gyakor- ismeretét, az adatrögzítést. Az információhordo-
lati tanácsokat adott a résztvevõknek a gyerekek zók ismerete képessé tesz az információhordozó
számára tiltásra javasolt internetes letöltésekrõl, készítésére, az alkalmazások célnak megfelelõ
a vírusirtók frissítésérõl, a CD-RaM-ok beszerzé- felhasználására, a hálózat hatékony használatá-
sének megbízható forrásairól. Ezt követõen külön- ra, az adatfeldolgozásra, a rendszerezésre. A ta-
bözõ témájú -a csoportos foglalkozások kereté- nulói kompetenciák fejlesztése magában foglal-
ben remekül használható -CD-RaM-okat muta- ja az önismeret fejlesztését, a szokások, értékek
tott be, illetve gyakoroltatta a használatukat. kialakítását (könyvtárban tartott órák, nyitva tar-

Október 21-én dr. Dancsó Tünde, a Kodolányi tás, könyvtárhasználati szabályzat), a közös ér-
János Fõiskola adjunktusa Az elektronikus infor- tékrend megteremtését, elfogadtatását, olyan ké-
mációk alkalmazása az oktatásban téma kapcsán pességek, készségek fejlesztését, amelyek a
elöljáróban a tantervek fejlõdésérõl, felépítésé- munka világához egyre közelebb visznek.
rõl beszélt. Az informatika elterjedt alkalmazási területe

Új kihívást jelent az ismeretek alkalmazás- az internethasználat (elektronikus levelezés, on-
szintû oktatása. A kereszttanterv a különbözõ line újságok olvasása, infonnáció keresése, in-
tantárgyak házassága, melynek célja a társadal- formáció feltöltése), valamint a dokumentumké-
mi életre való hatékonyabb felkészítés, a munka szítés (szövegszerkesztés, táblázatkészítés, pre-
világába való beilleszkedés, a tanulói kompeten- zentációkészítés). Az informatika ritkábban al-
ciák kiszélesítése, az önálló életre nevelés. A kalmazott területe az oktatóprogramok haszná-
szociális kompetenciák (közösségi szerepválla- lata és készítése, az adatbázis-kezelõ programok,
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a távoktatás, az on-line vizsgarendszer. Az elekt- és kora témában Gáll Éva, a zalaegerszegi Apá-
ronikus projektkészÍtés menete: a résztvevõk czai Általános Mûvelõdési Központ könyvtárve-
számának meghatározása (egyéni, páros, csopor- zetõje tartott -a számítógép használatára épített
tos), az elektronikus kapcsolattartás módja, az -csoportos bemutató foglalkozást 5. osztályos
információ felkutatása, rendszerezése, a projekt gyerekek részvételével. A bemutató célja: egy.
összekapcsolása. téma köré csoportosítva szemléltetni, hogy az új

Az elõadás végén a kereszttanterv elkészÍté- és a régi információhordozók hogyan építhetõk
sének folyamatát ismertette az elõadó. be szervesen a gyermekfoglalkozásokba. A fog-

Sáráné Lukátsy Sarolta dr. phil. könyvtár- lalkozás elején a témával kapcsolatos könyveket
informatikai szakértõ A szellemi munka techni- a számítógépes katalógus segítségével szedték
káj.ának elsajátíttatása címmel tartott elõadást. össze a gyerekek, majd Mátyás királyról és a

A NAT informatika-mûveltségterület-könyv- kor jellemzõirõl kaptunk mûvelõdéstörténeti
tárhasználat követelményrendszerében meghatá- adalékokat (pl. öltözködés, étkezés, építészet,
rozott négy ismeretkör egyike -a szellemi mun- mûvészetek stb.) Közben hagyományos lemez-
ka technikája -az elsõ három ismeretkör alkal- rõl és magnókazettáról korabeli zenék hangzot-
mazását kívánja meg. Megfelelõ módszereket, tak el. Két CD-ROM használatával ismerkedtek
stratégiát kell adnia a gyerekeknek, hogy eliga- meg a tanulók: a Bibliotheca Multimedianával,
zodjanak a számukra kezdetben még rendezet- amely I\1átyás Corvináiról nyújtott új informáci-
len információhalmazt képviselõ könyvtárban. ókat, valamint a Musical Instrumentsszel, amely
Szemléletesen ismertette, hogy a könyvekre és a Mátyás korabeli hangszerek bemutatásával,
azok rendszerére vonatkozó s a különbözõ kor- megszólaltatásával volt érdek~s színfoltja a fog-
csoportokban megtanÍtandó ismeretek hogyan lalkozásnak.
épülnek egymásra, s hogy milyen fokoz.atokon Ezt követõen a gyermekkönyvtári számÍtógé-
keresztül jutnak el a gyerekek a tallózó olvasás pes katalógus építéséhez kaptak ötleteket a részt-
technikájának elsajátításától (1-2. osztály) ajegy- vevõk, majd a CD-RaM-ok könyvtári alkalma-
zetelés, a kiselõadás (8-9. osztály) készítésének zásáról esett szó.
technikájáig. A fokozatosság mellett a szemléle- Dr. Tószegi Zsuzsanna, a Neumann-ház igaz-
tességre, a versenyszellem kiaknázására hívta fel a gatója új eszközök a gyermekkönyvtárban -a
figyelmet, mely minden korosztály esetében fon- multimédia bevált és járatlan útjai címmel a
tos, mivel érzelmi alapon közelít a gyerekekhez. gyermekkönyvtárak szerepét az ismeretközvetí-

Ezt követõen néhány, a könyvtárhasználati tés, a szórakoztatás és a nevelés összeruggésé-
foglalkozásokhoz jól használható módszert aján- ben láttatta.
lott a hallgatóság figyelmébe. Elsõ osztályos
gyerekek esetében jól bevált forma a betûrend
szemléltetésére, a térbeli tájékozódás fejleszté-
sére a "betûvonat" kialakítása. Minden gyerek

kap egy-egy könyvet, melynek magyar szerzõje
van. Miután mindenki bemutatkozott a szerzõ
nevében, a gyerekek az ábécérendnek megfele-
lõen egymás mögé állnak, kialakítják a betûvo-
natot, és "körbevonatoznak" a könyvtárban.
Harmadik osztályban a könyvek azonosító ada-
tainak megfigyelésére jó módszer a Melyik könyv
öregebb nálad? címû könyvtárhasználati játék.
Negyedik osztályosok már egyszerû referensz
kérdésekre is megkereshetik a választ. Például:
Megnézhette-e Mátyás király távcsõvel az ég-
boltot? Fontos, hogy minden esetben beszéljük meg
a gyerekekkel a keresés technikáját, módját.

November 4-én A számítógép a gyermek-
könyvtári munkában címmel Mátyás király élete
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1: A multimédia fogalmának tisztázása után az dalom tanároknak, könyvtárosoknak: Mesegyûj-
l' off-line multimédiás eszközök (CD-ROM, DVD) temények analitikus bibliográfiája, Irodalmi arc-

valamint az on-line eszközök (HTML, DHTML képcsarnok). A WebKat.hu a magyar internet-
fájlok hangokkal és képekkel, flash) ismertetése források katalógus a, melyben kulcsszavak, té-
következett. A CD-RaM-okat, a DVD-ket gyûj- mák, internetcímek, közgyûjtemények szerint
tik, feldolgozzák a könyvtárak, ám a szerzõi jog lehet keresni. A DIA (Digitális Irodalmi Akadé-! 
tiltja a kölcsönzésüket. Az internetforrásokkal mia) honlapja (www.irodalmiakademia.hu) egye-! 

.ugyanaz a helyzet: a szolgáltatás csak nyilvános dülálló vállalkozás. Jelenleg ötven kortárs ma-i 
elõadás keretében, helyben engedélyezett! gyar és erdélyi magyar író mûve és a róluk szóló

~ Aflash technológia elõnye, hogya flash fájl irodalom hozzáférhetõ (huszonötezer irodalmiIl 
lejátszása átlagos kiépítésû számítógépet igényel, mûvet tartalmaz!). A Neumann-ház saját gyûjte-

li a letöltési idõ alatt is "történik valami", helyigé- ménye a Bibliotheca Hungarica Internetiana (kri-
1"il: 

nye minimális, gyorsan letölthetõ, zenét, hang- tikai kiadásokat tartalmaz), Magyar klassziku-I 
effektusokat lehet beépíteni, a grafikákat és a sok összes költeményei (harminckét klasszikus

r~ szövegeket is lehet animálni. (Letöltés: www. költõ verse tölthetõ le), 238 mese analitikus fel-i 
macromedia. hu) dolgozása., A Neumann-ház hasznos tájékozódási lehetõ- Bíró Ferenc, a budapesti Terézvárosi Polgár-

séget kínál a multimédiás források között. Hon- mesteri Hivatal Oktatási Irodájának szakfótaná-
lapjukon érhetõ el a CD-ROM-ok lelõhely-adat- csosa A diafilmek számítógépen témában tartott
bázisa (háromszáz könyvtár, kilencszázféle le- elõadással egybekötött bemutatót.
mez; ebbõl négyszáz magyar CD-ROM könyv- Rövid történeti bevezetõ után azokról az elekt-
tári lelõhelyekkel.) A CD-ROM diszkográfia ronikus szolgáltatásokról szólt, melyeket a La-
1990 és 2002 között ezerhétszáz lemez adatait terna Magica Diafilmtörténeti (magán-) Gyûjte-
dolgozta fel, melyekbõl kilencven készült a gye- mény az Arcanum Adatbázis Kft.-vel közösen
rekeknek (pl. irodalmi lemezek: Meserdõ, Kam- hozott létre a gyûjtemény állományának és szol-
ramesék, Pál utcai fiúk; oktató lemezek: Ablak- gáltatásainak bemutatása és népszerûsítése érde-
Zsiráf lexikon, Manó-sorozat; szép- és szakiro- kében. .
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A gyûjtemény anyagából az elsõ elektronikus sokaságából válogatva negyven mûvet mutat be
feldolgozás 1997-ben a Magyar Irodalom Cso- teljes terjedel1)1ében.
dái Digitális Albumokon avagy a MiCsoDa so- November 18-án A multimédiás számitógé-
rozat volt. A hat lemezbõl álló sorozat alapvetõ pek az iskolákban és a gyermekkönyvtárakban
célja a magyar gyennek- és ifjúsági irodalom címmel Benyó Bertalan, a kõbányai Pedagógiai
korszerû eszközökkel történõ széleskörû terjesz- Intézet pedagógiai szakértõje tartott elõadást.
tése, a korábban már létrehozott és a sorozat Elöljáróban a multimédiás kiépitésû számitógép
készítésekor felújított mûvészeti értékek bemu- néhány jellemzõjét ismertette. Sok, de minimum
tatása, szórakoztatás, az oktatás céljainak segíté- két médium, álló- és mozgóképek, hangok, szö-
se és az értékmentés. vegek, adatok interaktív együttese. Legalább egy

A MiCsoDa sorozat lemezei szórakoztatnak, idõtõl független -minden pillanatban ugyanaz
mert multimédiás eszközökkel dolgozták fel iro- (pl. állókép, szöveg) -és egy idõtõl függõ -

dal munk kiemelkedõ egyéniségeinek mûveit. idõben végbemenõ vagy folyamatos (pl. zene,
Használatukhoz még írni-olvasni sem kell tudni, mozgókép) -médium ot kell tartalmaznia. Inter-
a legfiatalabb korosztály is játszva ismerkedhet aktív, hiszen a továbblépés irányát a felhasználó
meg költészetünk, monda- és mesevilágunk szép- választja meg, az elõre kialakított kapcsolatok
ségeivel. A MiCsoDa sorozat alkotói Fazekas Mi- (linkek) mentén a felhasználó szabadon baran-
hálJ, Garay János, Arany János, Petõfi Sándor, go Ihat, s a program futásának menetét is a fel-
Benedek Elek, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond használó irányítja. A hipertext számítógépen
mûveibõl válogattak, a Magyar Diafilmgyártó mûködõ, interaktív módon is felhasználható szö-
Vállalat több évtizedes kiadói tevékenysége során veg. A szerkesztõ által meghatározott kapcsoló-

.létrejött grafikákra és illusztrációkra támaszkodtak. dási pontokon -egy-egy adott fogalomra kat-
A rajzolók között Zórád Ernõtõl Richly Zsolrig tintva -elõhívhatók a fogalomhoz tartozó hát-
széles a paletta. A hangfelvételrõl Básti Lajos, tér-információk, definíciók vagy audiovizuális
Törõcsik Mari klasszikus szövegmondásával és médiumok (hipennédia). A virtuális valóság a
Szabó Gyula, Mikó István, Papp Zoltán, Esztergá- számítógépes környezet által teremtett, érzéke-
lyos Cecília, Andresz Kati, Vándor Éva, Pécsi Il- ink által befogadható, a valós világra hasonlító,
dikó a sorozat céljára készült, új elõadásával is- dinamikus, háromdimenziós, látszólagos világ.
merkedhet meg a legfiatalabb közönség. A jó multimédia jellemzõi: jól áttekinthetõ,

Másik jelentõs kiadványuk a Diafilmtár. Diafil- könnyen kezelhetõ, egyszeru felület; egy adat-
mek Magyarországon címû CD-RaM-katalógus, hoz sok utat talál; csomópontok vannak a szerke-
amely több mint kétezer bibliográfiai tételt, egy zetében; ajánlott útvonalakat kínál fel; helyzetér-
mûfajtörténeti tanulmányt, ötven filmet (elsõsor- zékeny segítséget ad; naplózza a bejárt útvonalat,
ban ismeretterjesztõt) közöl teljes terjedelmében, elmenti az eredményeket; jegyzetek csatolhatók
valamiilt négy rövid mozgófilmet is tartalmaz -a hozzá; motiváló elrendezés; videóval, hangidézet-
Laterna Magica Gyûjtemény anyagából. A pergõ tel illusztrál; strukturált tartalmú; nincsenek ben-
filmek között interjút láthatunk a neves illusztrá- ne felesleges hang- és látványelemek; minden
torral, Zórád Ernõvel, Ahol a diamesék születnek elemnek szükséges infonnációtartalma van, s min-
címmel reklámfilmet a diagyártásról, egy kísérleti den elem a fontosságához mérten könnyen érhetõ
darabot a diafilmek videósításáról Aladdin és a el. A multimédiás számítógép elõnyei az oktatás-
csodalámpa címmel és egy klasszikus rajzfilmet, ban: érdekes, ösztönzõ; tevékenykedtetõ; önálló

Csermák Tibor mûvét, A török és a teheneket, ismeretszerzésre nyújt lehetõséget; elvileg vég-
melynek diafilm változatát. a rendezõ készítette. telen számú infonnációt tartalmaz, bõvíthetõ;

Legújabb, elõkészületben lévõ összeállításuk személyre szabható; elvileg végtelen számú ke-
A cár és a madár címmel az 1950-es évek ele- reszthivatkozási lehetõséget ad; interdisz-
jének hazai diafilm-kiadásából szemezget, kivá- ciplináris tájékozódásra alkalmas. Hátrányai: esz-
lasztva az ideológiai és gyakorlati szempontokat közigényes, drága és bonyolult; nehezen szorít-
egyaránt figyelembe vevõ "szovjet-magyar dia- ható keretek közé (pl. tanítási órán); leszoktat a
film-fegyverbarátság" jegyében született alkotá- beszédrõl; elszakít a valóságtól; nehezen átte-
sok legjavát. A CD-ROM az orosz grafikusok kinthetõ; leépíti a választási kritériumok hagyo-
munkáiból készült animációs és mese-diafilm ek mányos rendszereit (tekintély, ceruza.)
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A multimédiás eszközök felhasználási lehe- válasz, akkor a fehér gyöngyszem pirosra válto-
tõségei: önálló szaktárgyi ismeretszerzés; gya- zik, és pontot kap ajátékos. Elõtte lehet lesni is:
korI ás oktatóprogramo~ segítségével; könyvtári a feladat helyes vagy helytelen megoldását a fán
dokumentumok (szótárak, lexikonok, kéziköny- lévõ virág jelzi (vagy elhervad, vagy kinyílik).
vek) kiváltása multimédiás adatbázisokkal (pl. A gomba kalapján megjelenik a pontszám. Ha
az Arcanum lexikon-CD-ROM-jai); szemlélte- nem sikerül a feladatot megoldani, a javításhoz
tés csoportos foglalkozáson; film- és mul~imédia többféle segítséget kap a gyerek. A fóldön egy
készítése (a NAT-ban is szerepel); tanórán kívü- könyv van, ami számos fontos tudnivalót tartaI-
Ii foglalkozások (iskolamédiumok); kísérlet, mo- maz. Noé bárkájára kattintva kétszázharminc
dell, laboratórium. Az elõadó végezetül elmond- állat- és növényfaj mutatkozik be filmekkel, raj-
ta, hogy -a tanulók dolgát megkönnyítendõ -zokkal, fotókkal és az állatok hangjával illuszt-
fontosnak tartaná az Internet helyett az Iskolanet rálva. A kérdõjelre kattintva megjelenik a pro-
létrehozását -választott tartalommal! fesszor, aki segítségként magyarázatot ad a fel-

Budavári Klára, a Fõvárosi Szabó Ervin adat megoldásához. A nyitóoldalon lévõ köny-
Könyvtár (FSZEK) XVIII/3. kerületi fiók- vespolcon van egy dobogó, ahol a játék végén
könyvtárosa a Manó élõvilag és egyéb manók meg lehet nézni, hogy ki hány pontot szerzett.
címmel a Manó család címû CD-RaM-sorozat A Manó IQ CD-ROM a gyerekek intelligen-
néhány tagját mutatta be. ciaszintjének felmérésénél segít. A nyitó olda-

Elõször a Manó kaland CD-RaM-mal talál- Ion három számítógép vár. A vizuális nevû a
kozhattak a résztvevõk: Jaca manó segítségével képekkel, formákkal, színekkel, a terefere a be-
Gombdombon az idõvel, az idõjárással, az anya- széddel, a számtalan nevû a számokkal kapcso-
gokkal; a Kártyavárban az iskolával, a közleke- latos feladatokhoz juttat el. Ha a bagolyra kat-
déssel, a lakóhellyel, a családdal, a mestersé- tintunk, itt egy vegyes teszt vár.
gekkel kapcsolatos fogalmakkal ismerkedhetnek Magyarország megismerését szolgálja a Manó
meg a gyerekek. Magyarország. A kiránduló gyerekek tizenegy

A Manó muzsika a zene, a hangok világába tájra osztják hazánkat. A színe~ pálettáról vá-
kalauzol. Feladatok megoldásával kell segíteni a la3ztva megism.erkednek a táj egység domborza-
manóknak, hogy bejuthassanak a várba. A fest- tával, vízrajzával, közlekedésével, településeivel,
ményes manó zeneszerzõk arcképcsarnokának, növény- és állatvilágával, természet- és környe-
életrajzának, fõbb mûveinek megismerésére, il- zetvédelmével, éghajlatával, látnivalói val. Fel-
letve meghallgatására invitál. A lexikonos manó adatok megoldásával ellenõrizhetik tudásukat.
a zenei kifejezések szótáraként funkcionál, a Tompek Lászlóné, a FSZEK XIII/7. keriileti
kottás manó a dalok meghallgatását szolgálja. fiókkönyvtárának gyemekkönyvtárvezetõje A

A játékos nyelvtanulásban segít a Manó an- mesegyûjtemények feltárása CD-RaM-on címû
gol. A CD-RaM-on témacsoportok vannak, s elõadásában elõször az elõzményekrõl beszélt.
ezekbõl lehet választani feladatokat. A helyes Könyvalakban 1983-ban jelent meg A mese-
feladatmegoldáskor a jobb oldali virágszirmok gyûjtemények analitikus bibliográfiája, melyet az
kinyílnak. A kotta-ikonra kattintva dalokat lehet. elõadó Jakupcsek Ilon ával állított össze. A kötet
tanulni, a könyv-ikonon angol-magyar, magyar- a gyermekkönyvtári tájékoztatómunka fontos
angol szótár, szavak kiejtése, valamint képes segédeszköze lett. A bibliográfia azoknak a
szótár található. mesegyûjteményeknek a feltárását tartalmazta,

A Manó élõvilág a természetismeret tantárgy melyek az iskolai könyvtárak és a gyermek-
második osztályos anyagát dolgozza fel. A nyi- könyvtárak polcain megtalálhatók voltak. Az
tólapon bemutatkozik Albert professzor, aki já- agyaggyûjtés 1979. december 31-éveI zárult.
tékra hívja a gyerekeket (többen lehet játszani.) A használhatóság felvetette a bõvítés igényét,
Be kell gépelni a gyerek nevét, és kezdõdhet a ami el is készült, immár CD-ROM változatban.
játék. Öt fõ témakör van, ezek közül lehet vá- Az adatbázis -mely nyomtatásban megfelelne
lasztani. A témakört megnyitva a játék egy az analitikus bibliográfia második kötetének -
mesével kezdõdik, a manók adják a feladatot. az 1980 és 1990 között megjelent gyûjteményes
Egy pókfonáion gyöngyszem ek vannak, annyi kötetek analitikus feltárását tartalmazza. Az elõ-
gyöngyszem, ahány feladat van. Ha helyes a zõbõl kimaradtak az 1955-ben megjelent A bû-
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vös csengettyû és más mesék és az 1958-ban mányzat által támogatott pályázatuk eredménye-
megjelent Ispirecu: A hegyitündér címû mese- ként -nyolc számítógépet kapott az Oktatási
gyûjtemények, amit most pótoltak. A CD-n MinisztériumtÓl internethozzáféréssel, nyomta-
megjelenõ adatbázis segítséget jelent mindazok tóval, szkennerrel. Az új szolgáltatást 200 1-ben,
számára -gyermekkönyvtárosok, gyerekek, szü- a gyermeknapon indították be.
lõk, pedagógusok, a báb- és filmmûvészet szak- A számítógépeket érvényes könyvtári tagság-
emberei -, akik tevékenységük során kapcsolat- gal, térítésmentesen, tizenhat éves korig hasz-
ba kerülnek amesékkel. nálhatják a gyerekek. A nagy érdeklõdés miatt a

A bibliográfiai adatbázis adatai visszakeres- használati idõt tanulónként egy órára korlátoz-
hetõk cím, név, földrajzi hely és etnikum sze- ták. Naponta átlagosan húsz-huszonkét fiatal tölt
rint. A név szerinti keresésben nemcsak szer- egy-egy órát a gyermekkönyvtárban. Általá-
zõkre, hanem szerkesztõkre, fordítókra, átdolgo- nosságban megállapítható, hogy az általános isko-
zókra és illusztrátorokra is lehet keresni. Ha egy- lások a játéklehetõségeket preferálják, ám ezek
egy mesegyûjteménynek az összes meséjét letöltését -a nagy sávszélesség-igény, a vírusfer-
ugyanazok a személyek fordították, illusztrálták tõzés veszélye, valamint az etikai normák betartá-
stb., akkor azok a közremûködõk nem jelentkez- sa miatt -letiltották. A részleg azt szorgalmazza,
nek mesénként, hanem a gyûjtemény leírásánál hogy az oktató jellegû CD-ket, valamint a tanulást
szerepelnek. segítõ internetes ismeretszerzést részesítsék elõny-

A földrajzi nevek és az etnikai hovatartozás a ben a gyerekek. Jelenleg a legnagyobb népszerû-
rendszerváltás nyomán és a világban végbeme- ségnek az interneten való szörfözés, valamint a
nõ átalakulások során megváltoztak. Ezeket igye- levelezõ programok használata örvend.
keztek rögzíteni, az elõzõ név alapján is vissza- A részleg tervei között szerepel a könyvtárba
kereshetõvé tenni (lásd Jugoszlávia, a Szovjet- látogató csoportok részére egy KÖNYVTÁRNET
unió tagállarnai). Ha a kötet az egyes mesék nevû önképzõkör szervezése, ahol a gyerekek
etnikai hovatartozását nem jelöli, akkor csak megtanulhatnák és gyakorolhatnák a különbözõ
földrész vagy ország szerint kereshetõ vissza (pl. témák szakirodaImában való kutatás technikáját
Fülöp-szigeti.) Néhány mesét, melynek etnikai az interneten, valamint a tanulói "prezentáció"
hovatartozását nem tudták kideríteni, a "tisztá- elkészítését.
zatlan eredetû mesék" jelzõvel iáttak el. A résztvevõk visszajelzései igazolták: mun-

A szerzõ végül elmondta, hogy felkérést ka- kájukban nagy segítséget jelent az, hogy elsajá-
pott az Országos Széchényi Könyvtártól a bibli- títhatták az új információhordozók és technikai
ográfia folytatására. A résztvevõk bíztatták az eszközök helyes használatát, megismerhették az
elõadót e munka elvégzésére, hiszen minden elektronikus információk alkalmazási lehet6sé-
gyermekkönyvtáros nagy haszonnal forgathatná. geit, valamint a multimédia-használat tanításá-

December 2-án Szabó László, a nyíregyházi nak módszereit. Jól hasznosítható ötletekkel let-

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár tek gazdagabbak.
rendszergazdája Mi az Internet? címmel elõadás- Dr. Bihari Albertné

sal egybekötött gyakorlati bemutatót tartott. igazgatóhelyettes
Elméleti bevezetõjében az Internet múltját, Móricz Zsigmond Megyei

, majd a 'hálózati topológiát, valamint az inter- és Városi Könyvtár

netcímek felépítését ismertette. Ezt követõen szó
esett a levelezésrõl, a levelezõrendszerekrõl, a K ' , ".

khkeresési stratégiákról, a honlapokról. eres szerzo,n ez

Az elmélet után a résztvevõk mindegyike A lapban megjelent írások legnagyobb ré-
számítógép-közelbe kerülhetett, s "élesben" gya- sze ma már e-mail ben érkezik a szerkesztõ-
koroIhatta az internet használatát. ség be, ami örvendetes dolog, a frissesség

A SULINET tapasztalatai a Móricz Zsigmond egyik atapfel!é~ele. Kérjük azon~a~ szerz~i~-
Megyei és Városi Könyvtár Gyermekrészlegében ket, hogy a~ Ir~~ukho~ felhasz~alt Illus~tracl-
t' 'b 1 ' L' 1" '1 tn. t ókat eredeti fajlformatumban IS, ha dlagra-
ema an ,gna:z asz one;,~,resz eg veze oje ar- mot alkalmaznak, azt az alapjául szolgáló
tott beszamolot. Bevezetojeben elmondta, hogy táblázattal együtt mellékeljék. Köszönjük.
a gyermekrészleg 2000-ben -a megyei önkor-

,
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