MŰHELY
AZ ÉN KÖNYVTÁRAM
A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP-3.3.3VEKOP/16-2016-00001) projekt könyvtári fejlesztési céljai
2017. február 1-jén indult útjára a program, amelyet a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi
Múzeum (SZNM) és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK), mint felkért konzorciumi
partner közösen valósít meg. A program együttműködő partnerei a 19 megyei könyvtár, a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Könyvtárostanárok Egyesülete, a Magyar
Olvasástársaság, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári
Szövetség.
A projekt szakterületi célja – illeszkedve a korábbi TÁMOP, illetve az új EFOP
pályázatokhoz - a könyvtárak és a közoktatás közötti kapcsolat erősítése, a program keretében
a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló új típusú kompetencia- és
készségfejlesztő, tanulást támogató szolgáltatások fejlesztése valósul meg. Az én könyvtáram
projekt új programok kidolgozásával, jó gyakorlatok megismertetésével kíván hozzájárulni a
korszerű könyvtári szolgáltatás és szemlélet erősítéséhez. Kiemelt szempont a hátrányos
helyzetűek bevonása, a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának csökkentése, az
esélyegyenlőség biztosítása.
Módszertani fejlesztés:
Az olvasásfejlesztés, szövegértés, könyvtárhasználat-információkeresés és digitális
kompetencia fejlesztési irányokhoz kapcsolódva 2017 májusában szakmai műhelyek jöttek
létre.
A műhelytagok véleményezték a jó gyakorlatok gyűjtését, segítették a közvéleménykutatási
tervek előkészítését. Közreműködtek az új módszertan alapjának kidolgozásában, ehhez
kapcsolódóan 20 módszertani tanulmány született, ezek értékelése még folyamatban van.
A tanulmány szerzője
Jávorka Brigitta
Eszenyiné dr. Borbély
Mária
Márföldi István
Pataki Marianna Edit

A tanulmány címe
Gamification könyvtári környezetben.
A 21.századi könyvtáros kompetenciák a közkönyvtárakban:
digitális kompetencia.
Digitális tartalomszolgáltatás a könyvtárakban.
Könyvtárak és könyvtárosok a „digimodern érában”.

Dr. Varga Katalin

Az információs műveltség és a digitális írástudás helye és
szerepe a könyvtári munkában.
Új típusú együttműködések.
A könyvtárhasználati foglalkozások és az információkeresés
tanítása - A hagyományos könyvtári foglalkozástól az oktató
könyvtárig.
Hatékony információszerzés és forráshasználat.
Könyvtárak az éjszakában avagy a könyvtári marketing új
útjai.
Z generáció a könyvtárban. Kik ők és mit szeretnének?
Az olvasás szerepe a személyiség gazdagításában.
Olvasásfejlesztés és olvasóvá nevelés.
Értő olvasók - Sikeres emberek - Segítő könyvtárak.
Az országos felnőtt reprezentatív vizsgálatról.

Dr. Tóth Máté
Dr. Csík Tibor

Németh Szilvia
Mészáros Eszter
Csépányi Zoltán
Dr. Béres Judit
Borostyáni Gézáné
Simon Krisztina
Péterfi Rita
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Dr. Gombos Péter
Tóth Viktória
Dr. Juhász Valéria
Dömsödy Andrea
Kiss Gábor

A digitális generáció olvasási szokásai - a 2017-es
reprezentatív olvasásfelmérés tapasztalatai.
A köznevelés és könyvtárai - az iskolai könyvtárak.
Hídszerep a köznevelés és a könyvtári rendszer között.
Szókincs az olvasásfejlődés és a szövegértés tükrében
(Radics Márta társszerzővel közösen)
A szövegértés fejlesztésének könyvtári lehetőségei, korlátai.
Képregény, a "kilencedik művészet".

Az országos, reprezentatív közvéleménykutatásokról bővebb információ
http://www.fszek.hu/azenkonyvtaram/?article_hid=37898 oldalon található.

a

Jó gyakorlatok összegyűjtése, mintaprogramfejlesztés
Megvalósult a könyvtári jó gyakorlatok összegyűjtése, a felhívás 2470 könyvtárba került
kiküldésre, 135 településről 342 jó gyakorlatot töltöttek fel, ezekből kerül kiválasztásra a
fejlesztésre szánt 90 mintaprogram.
A megvalósuló mintaprogramok kipróbálására 2018-2019-ben országosan kerül sor. Minden
megyében – a lakosság és települések számának figyelembe vételével, az együttműködési
megállapodásokban rögzítettek szerint – 4-6 mintaprogram kipróbálása valósul meg, de
minden fejlesztési irányhoz kapcsolódva legalább egy mintaprogram megjelenik minden
megyében. Zala megyében 4 mintaprogram valósul meg.
A mintaprogramok kipróbálása során 2000 fő diák bevonására kerül sor. A cél, hogy a ciklus
végére legalább 50 új helyszínen alkalmazzák az új módszereket.

Országos szaktanácsadói hálózat működtetése
A projekt egyik alapvető célja országos könyvtári szaktanácsadói hálózat kialakítása és
működtetése, megyénként két szakemberrel. Zala megyében Dóráné Mészáros Anikó és
Szabóné Mikla Éva tagjai a szaktanácsadói hálózatnak, akik 2017. augusztus 1-jétől 2020.
január 31-ig látják el feladataikat. Figyelemmel kísérik és segítik a mintaprojektek
megvalósulását,
támogatják
a
pedagógusok
érzékenyítését
célzó
könyvtári
kezdeményezéseket, koordinálják a területi szakmai műhelyek tevékenységét,
közvetítik a módszertani fejlesztéseket. Felmérik a megyében jelentkező igényeket, és
programokat szerveznek.
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Rendezvények, szakmai programok
Összesen 80 szakmai rendezvény,
konferencia, workshop valósul meg a
projekt időszakában, ezek döntő
többsége a megyékben. Minden
megyében sor kerül könyvtárosok (20
alkalom), továbbá pedagógusok és
könyvtárosok (40 alkalom) részvételével
szervezett szakmai találkozókra.
Kommunikációs tevékenység
A www.azenkonyvtaram.hu címen
megvalósuló új honlap egyszerre
funkcionál majd szakmai információs
portálként, ad teret a lakossági
interaktivitásnak és tölti be médiacenter
funkcióját, illetve szolgál képzési
felületként. A portál fejlesztését 2017
novemberétől
a
kapcsolódó
közbeszerzési eljáráson nyertes Monguz
Kft. valósítja meg. A fejlesztés
megvalósításáig a FSZEK honlapján,
illetve
a
facebook.com/azenkonyvtaram címen
érhetők el a projekttel kapcsolatos
információk.



Dóráné Mészáros Anikó
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