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Információs és kommunikációs technológiák
a könyvtárhasználóvá nevelés szolgálatában
címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kará-
nak egy csoportja 2011. március 21-én. 
A Pedagógia-Online kurzussorozat 2011 ja-
nuárja óta kéthetente jelentkezik újabbnál
újabb témákkal. A meghívott vendégek be-
szélgetését online közvetítik, majd közzéte-
szik a http://pedagogia-online.ning.com/ fe-
lületen. A kurzus résztvevõinek – jelenleg 268
fõ, de a csatlakozás folyamatosan lehetséges –
azonnal alkalmuk nyílik a kérdezésre, és az
esemény után a bõvebb hozzászólásra. Az ed-
dig feldolgozott témák a könyvtárhasználóvá
nevelés mellett az online viselkedéskultúra, 
az osztályfõnök szerepe, az integráció és az
ICTeacher online továbbképzõ tanfolyam 
voltak.

Mit értünk könyvtárhasználóvá nevelés
alatt? Kit tekintünk egyáltalán könyvtárhasz-
nálónak? Mennyiben és hogyan kell igazodni
a használókhoz? Kell-e könyvtárhasználóvá
nevelni, és ha igen, akkor kinek? Leginkább
ezekre a kérdésekre keresték a választ másfél
órában a meghívott beszélgetõk: Dömsödy
Andrea (az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
– OPKM iskolai könyvtári szakreferense),
Habók Lilla (az ELTE BTK Könyvtártudo-
mányi Tanszék doktorandusza és megbízott
oktatója), Kámán Veronika (az Árpád Gim-
názium iskolai könyvtárosa, az ELTE BTK
elsõ éves MA informatikus könyvtáros hall-
gatója) és Szakmári Klára (a Budai Nagy
Antal Gimnázium könyvtárostanára, a
Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke). 

Abban mindenki egyetértett, hogy 
a könyvtárhasználóvá nevelés az internet ko-
rában is azt jelenti, hogy az embereket meg
kell tanítani a tudatos keresésre – a kapott in-
formációk kritikus kezelésével együtt. Infor-
mációhordozótól függetlenül fejleszteni kell
az olvasáskultúrát, és megtanítani a könyvtá-
ri szolgáltatások igénybevételének mikéntjét.
Mindennek célja a minden szempontból mû-

velt, tájékozott, önálló tanulásra képes pol-
gár képzése. 

Könyvtárhasználónak tekintjük azt, aki
például az online adatbázisainkat használja?
A könyvtárosok minden bizonnyal igen, de
ennél meglepõbb statisztikákkal szolgált
Dömsödy Andrea egy aktuális kutatása, mi-
szerint 302 tanuló (7–10. évfolyamos) és 172
andragógia, pedagógia szakos hallgató ezzel
a feltevéssel nem feltétlenül értett egyet. Ta-
lán az internetezõkben egyáltalán nem tuda-
tosul, hogy mely intézmény szolgáltatásait
veszik éppen igénybe? A könyvtárak „hibá-
ja”, hogy ezt nem tudatosították? 

Ugyanígy a megkérdezett tanulók és hall-
gatók szerint a használóknak nem kell bele-
szólniuk abba, hogy a könyvtár milyen do-
kumentumokat szerezzen be. Azt is csekély
mértékben gondolják, hogy érdemes lenne
egymásnak mûveket ajánlaniuk, véleménye-
iket megosztaniuk. Ennek ellenére a könyves
blogok és például a http://moly.hu könyves
közösségi oldal egyre nagyobb népszerûség-
nek örvendenek, az oldal, fejlesztõjének,
Nagy Bencének az információja szerint, je-
lenleg 25 ezer tagot számlál (közülük példá-
ul az elsõ legtöbbet értékelõ 2436 könyvet
értékelt eddig, a tizedik pedig 1255 könyvet
– http://moly.hu/tagok/toplistak 2011. 04.
05. 23.00). Felmerült kérdésként, hogy eb-
ben az esetben a hasonló célokkal induló
http://konyvtar.hu oldalhoz miért nem érke-
zik annyi kommentár? Azért mert késõbb in-
dult, vagy azért mert az emberekben benne
van a gátlás azzal szemben, hogy egy „kata-
lógusba” beleírjanak?

A kerekasztal-beszélgetés résztvevõi
mindannyian úgy gondolják, hogy az iskola
fenntartóinak és a legtöbb pedagógusnak is
meg kellene változtatnia hozzáállását az is-
kolai könyvtárakhoz. Mivel a 2007-es Nem-
zeti Alaptanterv szerint nem kifejezetten a
könyvtárosok feladata például az önmûvelés
igényének felkeltése vagy az egész életen át
tartó tanulás eszközeinek megismertetése,

✒✒    Habók Lilla

Hogyan neveljünk könyvtárhasználóvá? Pedagógia-Online 
kerekasztal-beszélgetés
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hanem ez minden pedagógus teendõi közé
tartozik, és ehhez a könyvtárosoknak „csak”
az eszközt, a tartalmat és a módszert kell
nyújtaniuk, akár minden tantárgyat színesít-
hetnének könyvtári kereséshez kapcsolódó
feladatokkal, versenyekkel. A könyvtár mû-
ködhetne forrásközpontként és „új” tanulási
környezetként. Ehhez viszont megfelelõ
anyagi támogatásra lenne szükség az iskola
részérõl, és arra, hogy a könyvtárosokat ne
terheljék legalább más feladatokkal. Illetve 
a legfontosabb, hogy a pedagógusoknak és a
könyvtárosoknak is nyitottnak kellene lenni-
ük egymás iránt.

A beszélgetés közben és utána a fórumon
is több pedagógus hozzászólt a témához. Mi-
lyen könyvtári blogokat lenne érdemes 
követniük, ahol számukra is aktuális infor-
mációkról olvashatnak? Milyen oldalon kap-
hatnak az internetes keresésrõl szakszerû 
tippeket? Mely könyvtárak profiljait érde-
mes követniük a közösségi médiában? Erre a
beszélgetésre felkért könyvtárosok tudtak
néhány tippet mondani, de a fórumozók vár-
ják a további javaslatokat.

Az IKT a könyvtárhasználóvá nevelés
szolgálatában fõ gondolata, hogy a könyvtá-
raknak pozicionálniuk kellene szerepüket az
internet világában. Tudatosítani, hogy a
könyvtárak hordozótól függetlenül foglal-
koznak az információval. Ennek megfelelõ-
en pedig az IKT eszközeit egyre fokozottab-
ban használni, és az online szolgáltatásokkal
egyre inkább jelen lenni. ■

Hivatkozások

• Dömsödy Andrea: IKT a könyvtárhasználóvá ne-
velés szolgálatában (összefoglaló blogbejegyzés):
<http://pedagogia-online.ning.com/profiles/blogs/
ikt-a-koenyvtarhasznalova>[2011.04.05.]
• IKT a könyvtárhasználóvá nevelés szolgálatában
prezentációja: <http://www.slideshare.net/
pedagogia-online/ikt-a-khasznnevelesben>
[2011.04.05.]
• Pedagógia-Online kurzus közössége: <http://
pedagogia-online.ning.com> [2011.04.05.]
• Pedagógia-Online kurzus közvetítései a Ustream
csatornán: <http://www.ustream.tv/user/
pedagogia-online>[2011.04.05.]

✒✒    Hock Zsuzsanna

A könyvtárosok világnapjától 
a könyvtári éjszakáig

A Veres Pálné Gimnázium több mint 140
éves történetét végigkíséri könyvtárának fej-
lõdése, formálódása. Ebben semmi egyedi
nincs, hiszen az országban számos iskolai
könyvtár dicsekedhet ezzel. Számunkra
megadatott azonban, hogy egy kiváló
könyvtáros, Gráberné Bõsze Klára vérbeli
kutatóként gyûjti egybe az iskolatörténetet
immár hosszú idõ óta. 

Szeptemberben, még az iskolai könyvtá-
rak hónapjához kötõdõen hirdettük meg azt
a könyvtári játékot, amelynek célja kettõs:
rendszeres könyvtárjárókká tenni s biztos
kézikönyvhasználatra „szoktatni” a diáko-
kat. Épp ennyire fontos a helyi értékek meg-
ismertetése, a lokálpatriotizmus, az iskolá-
hoz kötõdés élményének fejlesztése is.

A naponta változó kérdésekre a megfejté-
sek kézikönyvtárunk segítségével könnyen,
egy-két perc alatt megtalálhatók. Minden
napra jut egy jeles-neves esemény, akár egy
tanárunk, egy diákunk kapcsán.

Minden verseny lényege természetesen
az oktatás-nevelés, de elengedhetetlen eleme
a nyeremény is. A jó válaszokat „könyvtári
zsetonokkal” jutalmazzuk, amelyek bevált-
hatók év közben is, apróbb nyereményekre.
Ezek zsetonszámtól függõen változnak:
könyvek kölcsönzésére, egyéb szolgáltatá-
sokra, s a fõ díj egy könyvtári éjszaka, amely
száz zsetonnal ér fel. 




