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BEVEZETÉS

2000-ben jelent meg az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata Az iskolai 
könyvtár mindenki számára a tanítás és tanulás színhelye címmel. A nyilatkozat fogadtatása az 
egész  világon  jó  volt,  és  számtalan  nyelvre  lefordították.  Egyre-másra  készülnek  az  új 
fordítások, és ez alkalmat ad a könyvtárosoknak arra, hogy saját iskolai könyvtáruk, régiójuk és 
országuk iskolai könyvtárainak presztízsét hathatósan emeljék.

A nyilatkozat megállapítja:

„A  kormányokat  az  oktatásért  felelős  minisztereken  keresztül  ösztönözzük,  hogy  olyan 
stratégiákat, irányelveket és terveket fejlesszenek ki, melyek a nyilatkozat alapelveit átültetik a  
gyakorlatba.”

A végrehajtási elvek azért készültek, hogy tájékoztassák az országos és a helyi döntéshozókat az 
egész  világon,  és  támogatást,  iránymutatást  adjanak  a  könyvtáros  közösségnek.  Azért 
fogalmazták meg, hogy az iskolákat a nyilatkozat alapelveinek megvalósításában segítsék.

Az végrehajtási elvek tervezetének elkészítése sok ország igen különböző helyi körülmények 
között dolgozó könyvtárosát arra ösztönözte, hogy valamennyi iskolatípusban kipróbálják, és az 
igényeikhez  igazítsák  azokat.  Az  Irányelveket  a  helyi  körülményeknek  megfelelően  kell 
értelmezni és alkalmazni.

Az  IFLA-konferenciák  idején  műhelybeszélgetések  folytak;  tanácskozásokat  szerveztek,  és 
vitákat tartottak könyvtári szakértők személyes részvételével, illetve e-levelezés révén. A sok 
vita  és  megbeszélés végeredményeként  alakultak ki  az  Irányelvek;  a  szerkesztők mindezért 
nagyon hálásak.
Köszönet  az  iskolai  könyvtárak és  forrásközpontok szekciójában működő állandó bizottság 
tagjainak  és  sok  országnak  az  elküldött  irányelveikért,  melyek  az  IFLA/UNESCO-
irányelvekhez információt és ötleteket adtak, különösen nagy segítséget nyújtott az IFLA által 
2001-ben megjelentetett a Közkönyvtárak irányelvei című dokumentum.

A szekció 2002-ben kiadta az  Iskolai könyvtár ma és holnap  elnevezésű dokumentumot is.  
Reméljük, hogy a nyilatkozat, a jövőkép és az irányelvek együttesen alapul szolgálnak kiváló 
iskolai könyvtárak számára az egész világon.

Tove Pemmer Saetre és 
Glenys Willars
2002
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1. FEJEZET

KÜLDETÉS ÉS IRÁNYELVEK

“Az iskolai könyvtár mindenki számára a tanítás és tanulás színhelye.”

1.1 Küldetés

“Az iskolai könyvtár biztosítja napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában a 
feladatok sikeres ellátásához szükséges alapvető információkat és eszméket. Az iskolai könyvtár  
kialakítja a diákokban az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségeket, és fejleszti  
képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek.”

1.2 Irányelvek

Az iskolai  könyvtár  irányításának a  keretét  a  világosan  meghatározott  irányelvek  adják.  A 
könyvtári  irányelvekben  az  iskola  egészére  érvényes  küldetést  és  igényeket  kell 
megfogalmazni,  és  ennek  tükröznie  kell  az  iskola  erkölcsi  világképét,  céljait,  feladatait, 
valamint valós gyakorlati életét.

Az  irányelvek  meghatározzák,  hogy  mikor,  hol,  kinek  és  ki  által  valósul  meg  a  könyvtár 
biztosította összes lehetőség. A könyvtári irányelvek csak akkor valósíthatók meg, ha az egész 
iskolai közösség támogatja és segíti az abban megfogalmazott célok és feladatok elvégzését. 
Ezért annyi beleérzéssel kell megírni, amennyivel csak lehet, annyi eszmecsere előzze meg, 
amennyi megtehető, és nyomtatott formájában a lehető legszélesebb körhöz kell eljuttatni. Ily 
módon a küldetésnyilatkozat filozófiája, eszméi, koncepciója és a gyakorlatra, a fejlesztésre 
vonatkozó törekvések világossá válnak, mindenki megérti és jóváhagyja, ami pedig lehetővé 
teszi a hatékony és lelkes gyakorlati megvalósítást.

Az irányelveknek átfogónak és működőképesnek kell lennie. Az iskolai könyvtárosnak nem 
egyedül kell elkészítenie azt, hanem közösen a tanári karral és a vezetőséggel. Az irányelvek 
tervezetét széles körben meg kell beszélni az iskolában, s alapos és nyílt vitában elfogadtatni. 
Maga a dokumentum és az azt  követő tervek a könyvtár szerepét a következő szempontok 
szerint állapítja meg:

 a helyi tanterv,
 tanulási módszerek az iskolában,
 a megfelelő nemzeti és a helyi szabványok és elvárások,
 a diákok tanulása és személyes fejlődési igényeik,
 a tanárok tanítási igényei,
 a teljesítményszint emelése.

Az iskolai könyvtárak hatékony, sikeres és jó működéséhez a következő összetevők járulnak 
hozzá:

 a gazdálkodás és költségvetés,
 az elhelyezés,
 a források,
 a szervezet,
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 a munkatársak,
 a könyvtárhasználat,
 a fejlődés / fejlesztés lehetősége.

Mindezek az összetevők alapvető fontosságúak a megvalósítható irányelvekhez és működési 
tervekhez. A későbbiekben ez a dokumentum részletesebben is foglalkozik majd mindezekkel. 
A működési tervnek stratégiákból, feladatokból, célkitűzésekből, felmérő és értékelő rutinból 
kell felépülnie. A küldetésnyilatkozatnak és a működési tervnek olyan aktív dokumentumnak 
kell lennie, amely rendszeres felülvizsgálatot igényel.

1.3 Felmérés és értékelés

Az  iskolai  könyvtári  célok  elérése  során  a  vezetőknek  folyamatosan  figyelnie  kell  a 
szolgáltatások  teljesítését,  biztosítva  ezzel,  hogy  az  alkalmazott  stratégia  révén  elérjék  a 
meghatározott  célokat.  Időközönként,  a  trendek  meghatározása  érdekében  statisztikai 
vizsgálatokat is szükséges végezni. Az éves értékelésnek a terv fő területeit le kell fednie, hogy 
válaszolni tudjon a következő kérdésekre:

 teljesítették-e  a  feladatokat,  megvalósultak-e  a  könyvtár,  a  tanterv  és  az  iskola
kinyilvánított céljai;

 megfelelnek-e az iskolai közösség igényeinek;
 képesek-e a változó igényeknek megfelelni;
 rendelkeznek-e megfelelő dokumentumforrásokkal;
 hatékony-e a pénzfelhasználás?

A könyvtári  célok  elérésének monitorozásában,  felmérésében és  értékelésében a  következő 
kulcsfontosságú teljesítménymutatók bizonyulhatnak hasznos eszközöknek:

Használati mutatók:

 az  egy  főre  jutó  kölcsönzések  száma az  iskolai  közösségben  (külön  lebontva  a
diákokra és a tanárokra is),

 az egy főre jutó könyvtárlátogatások száma az iskolai közösségben (külön lebontva a
diákokra és a tanárokra is),

 az egy kötetre jutó kölcsönzés (azaz: forgási sebesség),
 egy nyitvatartási órára eső kölcsönzések száma (tanítási időn belül és azon kívül),
 az iskolai közösség tagjainak egy főre eső referenszkérdései száma (lebontva külön a

diákokra és a tanárokra is),
 a számítógépek és on-line információs források használata.

A forrásokhoz való hozzáférés mutatói:

 az iskolai közösség egy tagjára jutó könyvek száma,
 az iskolai közösség egy tagjára jutó terminálok, illetve személyi számítógépek száma,
 az iskolai közösség egy tagjára jutó, on-line elérést biztosító számítógépek száma.

A humán erőforrások mutatói:
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 a  könyvtári  munkatársak  -  teljes  munkaidőben  foglalkoztatottra  átszámítva  -
számaránya az iskolai közösségben,

 az egy könyvtári munkatársra - teljes munkaidőben foglalkoztatottra átszámítva - jutó
könyvtárhasználat.

Minőségi mutatók:

 a felhasználói megelégedettség mutatói,
 a célcsoportok eredményei,
 a konzultációs tevékenység.

Gazdaságossági mutatók:

 az alapfeladatok, szolgáltatások és más tevékenységek egységárai,
 az alapfeladatokra eső személyzeti költségek (pl. könyvkölcsönzés),
 a könyvtár összköltségéből az iskolai közösség egy-egy tagjára jutó összeg,
 a könyvtár összköltségének százalékos aránya a teljes iskolai költségvetésben,
 a médiára fordított kiadások százalékos aránya a teljes könyvtári költségvetésben.

Összehasonlító mutatók:

 a teljesítménymérő statisztikai adatok összevetése más, hasonló nagyságú és jellegű
iskoláknak a megfelelő és összehasonlítható könyvtári szolgáltatásaival.

2. FEJEZET

FORRÁSOK

“A könyvtárnak  adekvát  és  hosszú  távra  szóló  anyagi  fedezetet  kell  kapnia  a  megfelelően  
képzett  munkatársak,  az  anyagok,  a  technikai  eszközök  és  a  feltételek  biztosítására.  A  
hozzáférésnek ingyenesnek kell lennie."

2.1 Az iskolai könyvtár anyagi fedezete és költségvetése

Annak biztosítása érdekében, hogy a könyvtár megkapja az iskola költségvetéséből a jogos 
részesedését, a következő szempontok fontosak:

 meg kell érteni az iskola költségvetési folyamatát,
 figyelembe kell venni a költségvetési időszakok menetrendjét,
 tudni kell, kik a kulcsemberek,
 biztosítani kell, hogy a könyvtári igények is megjelenjenek.

A költségvetési tervnek a következő részekből kell állnia:

 a megvásárolandó új források összköltsége (pl. könyvek, időszaki kiadványok, nem
nyomtatott anyagok); a tájékoztatóanyagokra költendő összeg (pl. poszterek),
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 az irodaszerek és az ügyvitelhez szükséges anyagok ára,
 bizonyos összeg a rendezvények számára,
 az információs és kommunikációs technikai (IKT - ICT) eszközök, a szoftver- és

licencköltségek, amennyiben ezek nem jelennek meg az egész iskolára vonatkozó
IKT-költségekben.

Az általános szabály az, hogy az iskolai könyvtár kapja meg az oktatási rendszerben az egy 
diákra jutó költségek legalább 5%-át (nem számítva a költségbe a fizetéseket, a kisegítő oktatás 
költségeit, az utaztatást és a felújítási alapokat).

A munkatársak bérét tartalmazhatja a könyvtár költségvetése, de egyes iskoláknál ennél sokkal 
megfelelőbb,  ha  az  az  összes  dolgozó  bértömegéhez  tartozik.  Mindezek  mellett  fontos 
hangsúlyozni, hogy a könyvtári dolgozók díjazásának megállapítása olyan feladat, amelybe az 
iskolai könyvtárost be kell vonni. A könyvtári dolgozók fizetésére fordítható összeg szorosan 
összefügg olyan fontos  dolgokkal,  mint  az,  hogy hány órát  tart  nyitva  a  könyvtár,  milyen 
színvonalon és mennyi szolgáltatást tud biztosítani. Speciális projektek vagy egyéb fejlesztések 
- mint a könyvtár felszerelése új polcokkal - külön fedezetet igényelnek.

A költségvetés felhasználását gondosan meg kell tervezni az egész évre, s ennek összhangban 
kell lennie az irányelvekkel. Az éves jelentéseknek rá kell világítaniuk arra, hogyan használták 
fel a könyvtári költségvetést, és tisztázniuk kell, hogy a könyvtárra költött pénz elegendő volt-e 
a feladatok elvégzésére és az irányelvekben meghatározott célokra.

Az iskolai  könyvtárosnak tisztában  kell  lennie  a  megfelelő  összegű könyvtári  költségvetés 
fontosságával, és meg kell győznie az iskola vezetését arról, hogy a könyvtár az egész iskolai 
közösséget  szolgálja.  A pénzügyi  támogatás  növelésének igényét  a  következőkkel  érdemes 
alátámasztani:

 A  diákok  tanulmányi  teljesítménye  előre  jól  jelezhető  az  iskolai  könyvtár
munkatársainak száma és a gyűjtemény nagysága alapján.

 Azok  a  diákok,  akik  magasabb  pontszámot  érnek  el  az  egységes  tesztek
megoldásában,  általában  olyan  iskolákból  érkeznek,  ahol  nagyobb  az  iskolai
könyvtári dolgozók létszáma, több a könyv, az időszaki kiadvány és a videofelvétel, s
ez független más, akár a gazdasági tényezőktől is.

2.2 Elhelyezés és alapterület

Az iskolai könyvtárnak az oktatásban betöltött fontos szerepét tükröznie kell a felszerelésének, 
bútorzatának és eszközeinek is.  Alapvető fontosságú,  hogy az iskolai  könyvtár  funkcióit  és 
használatát  figyelembe  vegyék  új  iskolaépületek  tervezésekor,  valamint  a  meglévők 
átalakításakor is.

Az iskolai könyvtárak felszerelésére vonatkozóan nem létezik általánosan elfogadott szabvány, 
de hasznos és segítséget jelent, ha a van egy bizonyos szabálysor, amelyre a tervezés alapozható 
annak érdekében,  hogy az új  vagy újonnan kialakított  könyvtár  a  lehető leghatékonyabban 
feleljen  meg  az  iskola  igényeinek.  A  tervezési  folyamatnak  a  következő  tényezőket  is 
figyelembe kell vennie:

 központi elhelyezés, lehetőség szerint a földszinten,
 elérhetőség és közelség: minden oktatási területhez közel legyen,
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 zajtényezők: legalább a könyvtár bizonyos részei mentesek legyenek a külső zajtól,
 megfelelő és elegendő világítás: ablakokkal és mesterséges fénnyel egyaránt,
 megfelelő hőmérséklet (pl. légkondicionálás, fűtés): egész évben jó munkafeltételek

biztosítása és a gyűjtemények állagának megóvása érdekében,
 a fogyatékos olvasók speciális igényeinek figyelembevétele a tervezés során,
 elegendő  alapterület  ahhoz,  hogy  a  könyvgyűjtemény  elférjen,  melynek  részei  a

szépirodalom és a szakirodalom, a kötött és fűzött könyvek, újságok és magazinok,
nem nyomtatott dokumentumok, valamint legyen hely a tárolás, a tanulás, az olvasás,
a  számítógépes  olvasóhelyek,  a  kiállítások,  a  dolgozók  munkahelye  és  a
kölcsönzőpult számára,

 a  rugalmas  kialakítás  tegye  lehetővé  a  tevékenységek  sokféleségét,  és  adjon
lehetőséget  a  jövőbeni  tantervi  és  technológiai  változásokhoz  igazodó  újabb
funkcionális egységek kialakítására.

Új  könyvtár  tervezésekor  érdemes  átgondolni  a  különböző  célú  funkcionális  terek  alábbi 
jegyzékét:

 a  tanulói,  kutatói  tér:  a  tájékoztatópult,  a  katalógusok,  az  on-line  számítógépes
munkaállomások, a tanuló- és kutatóasztalok, a kézikönyvtár és az alapgyűjtemény
számára,

 kötetlen  olvasói  tér:  az  írni-olvasni  tudást,  az  egész  életen át  tartó  tanulást  és  a
szabadidős olvasást, művelődést segítő könyvek, időszaki kiadványok elhelyezésére,

 oktatási tér: ülőhelyek és terek kis csoportos és nagy csoportos tevékenység, valamint
egész osztály hagyományos tanítása számára, ‘oktatófal’ a szükséges oktatástechnikai
eszközökkel felszerelve, valamint a kiállítási terület,

 tér a munkavégzéshez és a csoportos projektekhez: területek a könyvtári munka és az
egyének,  csoportok  és  osztályok  megbeszélései,  valamint  a  médiakészítés
feltételeinek biztosítása számára,

 igazgatási  és  ügyintéző  tér:  kölcsönzőpult,  irodai  egység,  hely  a  könyvtári  nem
nyomtatott  dokumentumok  feldolgozásához,  audiovizuális  eszközök  és  egyéb
anyagok tárolóhelye.

2.3 Bútorzat és fölszerelés

Az iskolai könyvtár megtervezése és kialakítása azért is központi jelentőségű, mert ettől függ, 
hogyan fogja a könyvtár az egész iskolát szolgálni. Az esztétikus külső hozzájárul ahhoz, hogy 
az iskolai közösség jól érezze magát, valamint ahhoz, hogy kialakuljon a vágya, hogy idejét a 
könyvtárban töltse el.

A megfelelően felszerelt iskolai könyvtár főbb jellemzői:

 biztonságosság,
 jó világítás,
 úgy tervezték meg, hogy a szilárd, tartós és a célnak megfelelő bútorzat elhelyezhető

legyen  benne,  ugyanakkor  megfeleljen  a  speciális  terekre  vonatkozó,  a
tevékenységekhez kapcsolódó igényeknek és a könyvtárhasználói elvárásoknak is,

 a tervezésnél figyelembe vették, hogy a lehető legkevesebb korlátozással elégítsék ki
az iskola egyedi igényeit,
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 megtervezésekor  ügyeltek  arra,  hogy  meg  tudjon  felelni  a  könyvtári
foglalkozásokban, az iskola pedagógiai  programjában, valamint a gyorsan fejlődő
audio-, video- és elektronikus technológiában bekövetkezett változásoknak is,

 úgy tervezzék meg, hogy lehetővé tegye a bútorzat, az eszközök, a felszerelések és a
dokumentumok helyes használatát, karbantartását és biztonságát,

 az elrendezése és a munka megszervezése lehetővé teszi a rendszerezett és változatos
forrásgyűjtemény bármely részéhez való egyenlő és gyors hozzáférést,

 az  elrendezése esztétikus  és  megnyerő az olvasók számára,  valamint  egyértelmű,
vonzó  útbaigazító  táblákkal,  feliratokkal  segít  a  szabadidős  tevékenységben  és  a
tanulásban.

2.4 Elektronikus és AV-eszközök

Az  iskolai  könyvtár  fontos  feladata,  hogy  kapu  legyen  napjaink  információra  alapozott 
társadalmához.  Ezért  hozzáférést  kell  biztosítania  minden  szükséges  elektronikus, 
számítástechnikai és audiovizuális eszközhöz. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

 számítógépes munkaállomások internet-hozzáféréssel,
 a diákok korához és szintjéhez alakított nyilvános katalógusok,
 magnetofonok,
 CD-ROM-lejátszók,
 szkennerek,
 videolejátszók,
 látási vagy más testi fogyatékosok számára kifejlesztett számítógépes eszközök.

A számítógépes gyermekbútoroknak könnyen állíthatóaknak kell lenniük, hogy megfeleljenek a 
gyermekek testméreteinek.

2.5 Dokumentumforrások

A könyvtár magas színvonalú elhelyezése és a széles körű, jó minőségű források biztosítása 
alapvető. Ezért létfontosságú a gyűjtőköri szabályzat, amely meghatározza a gyűjtemény célját, 
témakörét és tartalmát, valamint a külső információhoz való hozzáférést.

2.6 Gyűjtőköri szabályzat – gyűjteményszervezési alapelvek

Az iskolai könyvtárnak hozzáférést kell biztosítania a források széles köréhez annak érdekében, 
hogy kielégítse az olvasóknak az oktatáshoz, az információszerzéshez és az egyéni fejlődéshez 
kapcsolódó  igényeit.  Alapvető  a  gyűjtemény  folyamatos  fejlesztése,  hogy  a  felhasználók 
állandóan új anyagok közül is választhassanak.

Az  iskolai  könyvtár  munkatársainak  a  közös  gyűjteményszervezési  alapelvek  kialakítása 
érdekében  együtt  kell  működniük  az  iskolai  vezetőkkel  és  a  tanárokkal.  A  gyűjtőköri 
szabályzatnak a  tanterven,  az iskolai  közösség speciális  igényein és  érdeklődési  körén kell 
alapulnia,  és  tükröznie  kell  az  iskolán  kívüli  társadalom  sokféleségét.  A  gyűjtőköri 
szabályzatnak a következő fő részeket kell tartalmaznia:

 az IFLA - UNESCO iskolai könyvtári nyilatkozatából az iskolai könyvtár misszióját,
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 a szellemi szabadság kinyilvánítását,
 az információ szabadságát,
 a gyűjteményszervezési alapelvek célját és kapcsolatát az iskolához és a tantervhez,
 a hosszú és a rövid távú célkitűzéseket.

2.7 A hagyományos dokumentumok gyűjteménye

A könyvgyűjtemény ésszerű mennyisége tíz könyv diákonként. A legkisebb iskolának legalább 
2.500  gyűjtőkörbe  tartozó  és  korszerű  tételre  (könyvre)  van  szüksége  ahhoz,  hogy 
kiegyensúlyozott  könyvállománya  legyen  a  különböző  korú,  képességű  és  hátterű  olvasók 
számára. A gyűjtemény legalább 60%-ának a tananyaghoz kapcsolódó szakirodalomnak kell 
lennie.

Az  iskolai  könyvtárnak  a  fentieken  kívül  a  szabadidős  tevékenységekhez  kapcsolódó 
dokumentumokat  is  be  kell  szereznie:  népszerű  regényeket  (bestseller),  zenei  felvételeket, 
számítógépes játékokat, videokazettákat, videolemezeket, magazinokat és posztereket. Ezeket 
az  anyagokat  a  diákokkal  együttműködve  kell  kiválasztani,  így  biztosítva,  hogy 
érdeklődésüknek és kultúrájuknak megfeleljenek, de megtartsuk az ésszerű erkölcsi szintet.

2.8 Elektronikus források

A szolgáltatások körébe bele kell tartoznia az olyan elektronikus információforrásokhoz való 
hozzáférésnek is, melyek a tantervet és a felhasználók érdeklődési körét és kultúráját tükrözik. 
Az elektronikus források közé kell tartoznia az internethez való hozzáférésnek, a megfelelő 
referensz- és a teljes szövegű adatbázisoknak, valamint az oktatáshoz kapcsolódó számítógépes 
szoftvercsomagoknak. Ez utóbbiak általában CD-ROM-on vagy DVD-n kaphatók.

Alapvető  fontosságú,  hogy  olyan  számítógépes  könyvtári  feldolgozórendszert  válasszunk, 
amellyel az elfogadott nemzetközi és nemzeti bibliográfiai szabványoknak megfelelően lehet 
osztályozni és katalogizálni a forrásokat. Ez teszi lehetővé, hogy azok a szélesebb hálózatokba 
is  bekerülhessenek.  A világ  számos  helyén  az  iskolai  könyvtárak  hasznára  van  a  helyi 
közösségen  belül,  hogy  anyaguk  bekerül  a  közös  katalógusba.  Ilyen  együttműködés 
megnövelheti a könyvek feldolgozásának hatékonyságát és minőségét, s megkönnyíti a források 
összerendezését a legjobb eredmény érdekében.
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3. FEJEZET
A DOLGOZÓK

"Az  iskolai  könyvtáros  szakmailag  jól  képzett  dolgozó,  aki  felelős  az  iskolai  könyvtár  
munkájának megtervezéséért és működtetéséért, akit egy lehetőleg jó szakembergárda segít, s  
aki  együttműködik  az  iskolai  közösség  minden  tagjával,  továbbá  kapcsolatot  tart  a  
közkönyvtárakkal és más intézményekkel."

3.1 Könyvtári munkatársak

A könyvtári  szolgáltatások gazdagsága  és  minősége  a  könyvtárban  és  az  annak hátterében 
meglévő humán erőforrásoktól függ. Ezért különleges fontosságú, hogy jól képzett és erősen 
motivált,  az  iskola  nagyságának  és  a  könyvtári  szolgáltatásokkal  szemben  támasztott 
követelményeknek megfelelő számú szakember alkossa a könyvtár dolgozói gárdáját. Ez ebben 
a  szövegkörnyezetben  szakképzett  könyvtárosokat  és  könyvtáros  asszisztenseket  jelent. 
Tanárok,  technikusok,  szülők  és  más  önkéntes  dolgozók  támogathatják  még  a  könyvtári 
munkát. Az iskolai könyvtárosoknak szakképzetteknek kell lenniük, ezenkívül az oktatáselmélet 
és tanulásmódszertan területén további képzettséget kell szerezniük.

Az  iskolai  könyvtári  munkatársak  irányításával  kapcsolatban  az  egyik  fő  cél  az,  hogy 
mindnyájan  világosan  lássák  a  könyvtári  szolgáltatási  alapelveket,  pontosan  körülhatárolt 
feladataik és felelősségük legyen, kellően szabályozott feltételek között legyenek alkalmazva, 
és fizetésük versenyképes legyen, amely tükrözi a munka szakszerű és hivatásszerű ellátását.

Az  önkéntesek  nem  dolgozhatnak  a  fizetett  dolgozók  helyettesítőiként,  csak  segítőkként, 
alkalmazásuk szerződésen alapul, hivatalos keretet adva az iskolai könyvtári tevékenységekbe 
való bevonásuknak. A helyi vagy országos szaktanácsadók külső tanácsadókként alkalmazhatók 
az iskolai könyvtári szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben.

3.2 Az iskolai könyvtáros szerepe

A könyvtáros  fő  feladata  az,  hogy  elősegítse  az  iskola  küldetésének  és  céljainak  elérését, 
ideértve az értékelési eljárásokat, s kialakítsa és alkalmazza az iskolai könyvtár küldetését és 
céljait.  Az iskola  felső vezetőivel,  az  igazgatókkal  és  tanárokkal  együttműködve az iskolai 
könyvtáros is részt  vesz a tervezésben és a tanterv megvalósításában. A könyvtáros az, aki 
rendelkezik  az  információellátással  és  az  információs  problémák megoldásával  kapcsolatos 
tudással és készségekkel,  valamint szakértelemmel a nyomtatott  és az elektronikus források 
felhasználása terén. Tudása, készségei és szakképzettsége az adott iskolai közösség igényeit 
kielégíti. Ezeken felül még a könyvtárosnak olvasást ösztönző rendezvényeket kell szerveznie 
és népszerűsíteni a gyermekeknek szóló irodalmat, médiumokat és kultúrát.

Amint a könyvtárnak tantárgyközi (interdiszciplináris) feladatokat is fel kell vállalnia, az iskolai 
vezetők támogatása alapvetővé válik. Ilyenkor a könyvtáros közvetlenül az igazgatónak vagy az 
igazgatóhelyettesnek tartozik beszámolással. Ekkor fontos igazán, hogy a könyvtárost a tanári 
kar egyenrangú tagjaként fogadják el,  és a könyvtári egység vezetőjeként joga legyen részt 
venni a team-munkában, valamint minden megbeszélésen.
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A könyvtárosnak vonzó, hívogató és mindenki számára félelem és előítélet nélkül hozzáférhető 
környezetet kell teremtenie a tanulás és a szabadidő eltöltése számára. Minden könyvtárban 
dolgozónak jó kapcsolatban kell lennie a gyermekekkel, a fiatalokkal és a felnőttekkel.

3.3 A könyvtáros asszisztens szerepe

A könyvtáros asszisztens a könyvtáros beosztottja és segítője  a munkában.  Ez a feladatkör 
adminisztrációs  és  technikai  tudást  és  készségeket  feltételez.  A könyvtáros  asszisztensnek 
alapfokú könyvtárosi végzettséggel kell rendelkeznie. Ha ez nem volna meg, a könyvtárnak kell 
biztosítania  annak  megszerzését.  A  munkakör  bizonyos  feladatai  rutintevékenységeket 
tartalmaznak,  pl.:  rendrakást  a  polcon,  a  könyvtári  anyag kölcsönzését,  a  visszavételt  és  a 
feldolgozást.

3.4 Együttműködés az iskolai könyvtáros és a tanárok között

A könyvtári szolgáltatások kínálta lehetőségek teljes kihasználása érdekében alapvető a tanárok 
és az iskolai könyvtáros közötti együttműködés.

A tanárok és a könyvtáros az alábbi célok eléréséért működnek együtt:

 a tananyag elvégzése során folyamatosan fejlesszék és értékeljék a diákok tanulását,
 fejlesszék  és  értékeljék  a  diákok  információszerzési  készségeit  és

információhasználati tudását,
 óraterveket dolgozzanak ki,
 speciális,  könyvtárat  is  tartalmazó,  kiterjesztett  tanulási  környezetben  végzendő

projektmunkákat készítsenek elő és valósítsanak meg,
 olvasásfejlesztő  programokat  és  kulturális  rendezvényeket  készítsenek  elő  és

hajtsanak végre,
 integrálják a tantervbe az információs technológiát,
 az iskolai könyvtár fontosságáról győzzék meg a szülőket.

3.5 Az iskolai könyvtári dolgozók készségei

Az iskolai  könyvtár  olyan  szolgáltatás,  mely  az  iskolai  közösség  minden  tagjának  szól:  a 
diákoknak,  a  tanároknak,  a  vezetőknek,  a  szaktanácsadóknak,  valamint  a  szülőknek. 
Valamennyi csoport sajátos kommunikációs és együttműködési készségeket igényel.

A legfontosabb használók a diákok és a tanárok, de olyan szakmabeliek, mint a vezetők és a 
szaktanácsadók is olvasói közé tartoznak.

Az iskolai könyvtár munkatársaitól elvárt alapvető jellemvonások és készségek a következők:

 legyen  képes  arra,  hogy  pozitív  hozzáállással  és  nyílt  gondolkodásmóddal
kommunikáljon a gyermekekkel és felnőttekkel,

 legyen képes arra, hogy megértse a felhasználók igényeit,
 legyen  képes  arra,  hogy  egyénekkel  és  csoportokkal  az  iskolán  belül  és  kívül

együttműködjön,
 ismerje és értse a kulturális sokféleséget,
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 ismerje a tanulásmódszertan és tanuláselmélet tudományos eredményeit,
 ismerje az információs készségeket és azt, hogyan használható fel az információ,
 ismerje könyvtár gyűjteményét alkotó dokumentumokat, és tudja, hogyan találhatja

meg azokat,
 ismerje a gyermekirodalmat, a médiumokat és a kultúrát,
 legyenek készségei a menedzsment és a marketing területén,
 az információs technológia alkalmazásához legyenek ismeretei és készségei.

3.6 Az iskolai könyvtáros feladatai

Az iskolai könyvtárostól a következő tevékenységeket várják el:

 elemezze az iskola közösségének forrás- és információigényét,
 alakítson  ki  alapelveket  és  alkalmazza  azokat  a  gyakorlatban  a  szolgáltatások

fejlesztése érdekében,
 alakítsa ki a gyűjteményépítés alapelveit és a könyvtári források rendszerét,
 katalogizálja és osztályozza a könyvtár anyagait,
 tanítsa a könyvtárhasználatot,
 tanítsa meg az információs ismereteket és az információs készségeket,
 segítse  a  diákokat  és  a  tanárokat  a  könyvtár  anyagainak  és  az  információs

technikáknak a használatában,
 adjon  tájékoztatást,  és  a  megfelelő  anyagok  használatával  válaszoljon  az

információkérésre,
 segítse elő az olvasási programokat és a kulturális rendezvényeket,
 vegyen részt a tanterv végrehajtásához kapcsolódó tervezőtevékenységekben,
 vegyen  részt  a  tanulási  tevékenységek  előkészítésében,  végrehajtásában  és

értékelésében,
 segítse  elő  az  iskola  általános  értékelési  rendszerének  természetes  részeként  a

könyvtári szolgáltatások értékelését,
 alakítson ki a külső szervezetekkel partneri kapcsolatot,
 készítsen költségvetést, és hajtsa végre azt,
 alkosson stratégiai terveket,
 vezesse és képezze a könyvtári dolgozókat.

3.7 Etikai kívánalmak

Az iskolai  könyvtár  munkatársai  felelősek  azért,  hogy  magas  szintű  etikai  kívánalmaknak 
feleljenek  meg,  amikor  az  iskolai  közösség  tagjaival  foglalkoznak.  Minden  olvasóval 
egyformán kell foglalkozni képességétől és előismereteitől függetlenül. A szolgáltatásokat úgy 
kell kialakítani, hogy az egyes felhasználók igényeinek megfeleljenek. Annak érdekében, hogy 
az  iskolai  könyvtár  nyitott  és  biztonságos  tanulási  környezetet  nyújtó  szerepét  erősítsük,  a 
munkatársaknak a tanácsadói szerepüket kell előtérbe helyezniük a régi ételemben vett tanári 
szerepkör helyett. Ez elsősorban és leginkább azt jelenti, hogy a könyvtári szolgáltatások során 
inkább  alkalmazkodniuk  kell  a  felhasználó  szempontjaihoz,  mint  hagyni,  hogy  saját 
elképzeléseik és előítéleteik befolyásolják őket.

4. FEJEZET
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PROGRAMOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

“Az iskolai könyvtár az oktatási folyamat integráns része.”

4. 1 Programok

A nemzeti tanterv és az országos oktatásfejlesztési programok esetén az iskolai könyvtáraknak 
hatékony eszközökként kell működniük, hogy végrehajtsák a következő nagyszerű célokat:

 az információs műveltség átadása, az iskolarendszer egészében, az egyes oktatási
szinteknek megfelelően,

 az  információforrások  elérhetővé  tétele  a  diákok  számára  az  oktatás  valamennyi
szintjén,

 az információ és a tudás nyitott átadása minden tanulócsoportnak a demokratikus és
az emberi jogok gyakorlása érdekében.

Az országos és a helyi szinten is tanácsos speciális programok kialakítása az iskolai könyvtár 
fejlesztése érdekében. Az ilyenfajta programok az adott helyzettől függően különböző célokat 
és tevékenységeket tartalmazhatnak. Néhány példa ezekre:

 nemzeti és helyi szabályozók, útmutatók kidolgozása és nyilvánosságra hozatala,
 modellkönyvtárak létrehozása a ’legjobb gyakorlat’ bemutatására,
 iskolai könyvtári bizottság alakítása helyi és nemzeti szinten,
 az  iskolai  és  a  közkönyvtárak  közötti  együttműködés  hivatalos  kereteinek

megtervezése országos és helyi szinten,
 iskolai  könyvtárosok  számára  szakmai  képzési  programok  kezdeményezése  és

nyújtása,
 iskolai  könyvtári  projektek  -  pl.  az  olvasómozgalom  -  számára  anyagi  fedezet

biztosítása,
 kutatások  kezdeményezése  és  finanszírozása  az  iskolai  könyvtárak  tevékenysége,

illetve fejlesztése területén.

4.2 Együttműködés a közkönyvtárakkal és a források közös használata

Az iskolai és a közkönyvtárak közötti együttműködés igen hasznosnak bizonyulhat egy adott 
közösségben a gyermekeknek és a fiatal  felnőtteknek szóló iskolai  könyvtári  szolgáltatások 
színvonalának  javítása  érdekében.  Az  írásos  együttműködési  szerződésnek  a  következő  fő 
pontokat kell tartalmaznia:

 az együttműködés közös szabályai,
 az együttműködési területek felsorolása és meghatározása,
 a gazdasági vonzatok és a költségek megosztásának tisztázása,
 az együttműködési időszak tervezett ideje.

Például a következők lehetnek az együttműködés területei:
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 a dolgozók közös képzése,
 közös gyűjteményfejlesztés,
 közös programtervezés,
 az elektronikus szolgáltatások és hálózatok koordinációja,
 együttműködés  a  tanulási  segédeszközök  kifejlesztésében  és  a  felhasználók

képzésében,
 az osztályok látogatásai a közkönyvtárban,
 az olvasás és a műveltség közös népszerűsítése,
 a  könyvtári  szolgáltatások  együttes  meghirdetése  a  gyermekek és  fiatal  felnőttek

körében.

4.3 Tevékenységek az iskola szintjén

Az iskola missziójának és jövőképének megvalósítása érdekében az iskolai könyvtárnak széles 
körű tevékenységet kell  végeznie, és jelentős szerepet kell  vállalnia. A cél,  hogy az iskolai 
közösségen belül minden lehetséges olvasó igényét kiszolgáljon, és a különböző célcsoportok 
speciális szükségleteit is kielégítse.

A programokat és a tevékenységeket a következő személyekkel szoros együttműködésben kell 
megtervezni:

 az igazgató / vezető tanár,
 a szakmai munkaközösségek vezetői,
 a tanárok,
 a segédmunkatársak,
 a diákok.

A felhasználók megelégedettsége függ attól, hogy az iskolai könyvtár képes-e meghatározni az 
egyének  és  a  csoportok  igényeit  és  szolgáltatásait  az  iskolai  közösség  változó  igényeinek 
megfelelően fejleszteni.

Az igazgató és az iskolai könyvtár

Az  igazgató  mint  az  iskola  pedagógiai  vezetője  és  a  tanterv  megvalósításának  keretet  és 
megfelelő környezetet teremtő kulcsembere el kell, hogy ismerje a hatékony iskolai könyvtári 
szolgáltatások fontosságát, és azok használatát elő is kell mozdítania.

Az  igazgatónak  szorosan  együtt  kell  működnie  a  könyvtárral  az  iskolai  fejlesztési  tervek 
kialakításában, különösen az információs műveltség és az olvasásfejlesztő programok területén. 
A tervek  megvalósításához  az  igazgatónak  biztosítani  kell  a  rugalmas  időbeosztást  és  a 
forrásokat, lehetővé téve a tanárok és a tanulók számára, hogy hozzáférjenek a könyvtárhoz és 
szolgáltatásaihoz.

Az igazgatónak fentieken kívül biztosítania kell az oktatási és a könyvtárosi feladatokat ellátó 
dolgozók közötti együttműködést. Azt is meg kell teremtenie, hogy az iskolai könyvtárosok be 
legyenek vonva az oktatás- és tantervfejlesztésbe, a munkatársak folyamatos továbbképzésébe, 
a programok és a diákok tanulásának értékelésébe.
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Az egész iskola értékelésébe az igazgatónak a könyvtár értékelését is integrálnia kell (ld. az 1. 
fejezetet),  és  ki  kell  emelnie,  hogy  egy  erős  iskolai  könyvtári  szolgáltatás  hozzájárulása 
alapvető fontosságú a kitűzött oktatási követelmények megvalósításához.

A szakmai munkaközösségek vezetői és az iskolai könyvtár

A munkaközösségek vezetőinek mint egy-egy szakterület képviselőinek együtt kell működniük 
a  könyvtárral,  hogy  biztosítva  legyen  a  munkaközösség  tantárgyi  területének  megfelelő 
információforrások  széles  választéka  és  a  speciális  igényeiket  kielégítő  szolgáltatás.  Az 
igazgatóhoz  hasonlóan  a  munkaközösségek  vezetőinek  is  be  kell  vonnia  a  könyvtárat  a 
fejlesztések  megtervezésébe,  kiemelt  figyelmet  fordítva  a  könyvtárra,  mint  létfontosságú 
tanulási környezetre és tanulási forrásközpontra.

A tanárok és a könyvtár

A tanárok és a könyvtáros közötti együttműködésről már a 3.4. alfejezetben szó volt. Érdemes 
mégis ezt néhány szemponttal kiegészíteni.

A tanárok oktatásfilozófiája elvi alapul szolgál a tanítási módszerek kiválasztásához. Néhány 
módszer,  mely  azon  a  hagyományos  szemléleten  alapul,  hogy  a  tanár  és  a  tankönyv  a 
legfontosabb a tanulási források között, az iskolai könyvtár szerepét a tanulási folyamatban nem 
tartja  fontosnak.  Ha  ez  a  szemlélet  azzal  az  erős  vággyal  kapcsolódik  össze,  hogy  az 
osztályterem ajtaját tartsuk csukva, és szigorúan ellenőrizzük a diákok tanulási tevékenységét, a 
könyvtár fontos, információs támogatást nyújtó szerepe akár ki is lehet zárva a tanár gondolatai 
közül.  Még  akkor  is  fontos  a  könyvtár  számára,  hogy  a  tantervhez  kapcsolódó  segítő 
szolgáltatásként megtalálja a helyét, ha sok tanár előnyben részesíti a ‘bankügyletszerű oktatási 
alapelveket’, és ezért úgy tekintenek a diákra, mint feltöltendő passzív tárolókra, átadva nekik a 
tudásukból egy válogatást. A partneri kapcsolatok létrehozása érdekében hasznos stratégiának 
bizonyul  az  imént  leírt  alapelvek  keretében  is,  ha  a  könyvtár  különösen  a  tanárok  között 
népszerűsíti szolgáltatásait. Az ilyen népszerűsítésnek a következőket kell kiemelnie:

 olyan forrásokat tud biztosítani a tanároknak, melyek szélesítik szaktudásukat, vagy
javítják tanítási módszereiket;

 képes forrásokat biztosítani a különböző értékelési és mérési stratégiákhoz;
 partnerként  dolgozhatnak  az  osztálytermi  munka  megtervezésében  és

megvalósításában;
 segíteni  tud  a  tanárok  abban,  hogy  megbirkózzanak  a  legkülönbözőbb  nevelési,

tanítási  helyzetekkel,  speciális  szolgáltatásokat  szervezve  azok  számára,  akik
nagyobb támogatást, illetve több ösztönzést igényelnek;

 a könyvtár kapu a globális  faluhoz a könyvtárközi  kölcsönzés és az elektronikus
hálózat révén.

Azon tanárok, akik fejlettebb és nyitottabb oktatási alapelveket vallanak, valószínűleg buzgóbb 
könyvtárhasználók.  A  fentiekben  említett  feladatokon  és  lehetőségeken  túl,  az  oktatás 
helyszíneként  is  használhatják  a  könyvtárat,  elmozdulva  ezzel  a  hagyományos  oktatási 
módszerektől. Annak érdekében, hogy aktívvá tegyük a diákokat a tanulási folyamat során, és 
fejlesszük önálló tanulási készségeiket, a tanárok a könyvtárral például a következő területeken 
működhetnek együtt:

 információs műveltség,  fejlesztve a diákok ‘kérdezőszellemét’ és megtanítva őket
arra, hogy az információ kritikus és kreatív felhasználói legyenek,
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 projektmunkák és a feladatok elvégzése,
 minden szinten a diákok olvasásra motiválása egyénileg és csoportkeretekben.

A diákok és a könyvtár

A diákok  jelentik  az  iskolai  könyvtár  legfontosabb célcsoportját.  Az iskolai  közösség  más 
tagjaival való együttműködés csak azért fontos, mert a diákok érdekében történik.

A diákok számos különböző célra használhatják a könyvtárat. Nyitott, szabad, félelem nélküli 
tanulási  környezetként  kell  megélniük,  ahol  minden  típusú  feladatot  elvégezhetnek,  mind 
egyénileg, mind csoportosan.

A lehetséges tanulói tevékenységek közé tartoznak a következők:

 a hagyományos házi feladat,
 a projektmunka és a problémamegoldó feladat,
 az információkeresés és -használat,
 a portfóliók / mappák és anyagok készítése, melyeket a tanárnak és az osztály többi

tanulójának mutatnak majd be.

Internethasználat

Az új  elektronikus  források különös kihívást  jelentenek minden könyvtárhasználó  számára. 
Használatuk nagyon meg is zavarhatja őket. A könyvtáros képes segíteni annak bemutatásában, 
hogy ezek a forrásanyagok csak a tanulási  és  a  tanítási  folyamat  eszközei,  eszközök a cél 
érdekében, de nem magát a célt jelentik.

A könyvtárhasználók nagyon csalódnak akkor, ha információt keresve azt hiszik, hogy ha az 
internetre  kapcsolódhatnak,  akkor  minden  információs  problémájuk  megoldódik.  Általában 
ennek az ellenkezője az igaz. A könyvtáros segíthet az olvasónak az internet használatában, és 
segíthet  az  információkeresésből  származó  frusztráció  legyőzésében.  Ezen  a  területen  a 
legfontosabb,  hogy  a  lehető  legrövidebb  időn  belül  a  releváns  és  minőségi  információt 
válasszuk ki az interneten. A diákoknak is fokozatosan ki kell alakítaniuk a készségüket, hogy a 
forrásmunkák minden témaköréből megtalálják, szintetizálják és integrálják az információt és 
az új tudást.
Az  információs  műveltség  programjai  ezért  a  könyvtár  egyik  legfontosabb  feladatai  közé 
tartoznak.  (További  átgondolásra  ld.  a  korábbiakban  leírt  A tanárok  és  a  könyvtár  című 
fejezetet).

Az iskolai könyvtár kulturális feladatköre

A  könyvtárat  fesztelenül  is  lehet  használni,  olyan  esztétikus  kulturális  és  stimuláló 
környezetként, amely a folyóiratok, a regények, egyéb kiadványok és az audiovizuális források 
sokféleségét tartalmazza.

A könyvtárban rendezvények is szervezhetők, többek között kiállítások, író-olvasó találkozók és 
nemzetközi irodalmi napok. Ha elegendő hely van, akkor a diákok az irodalom által inspirált 
színielőadásokat tarthatnak a szülők és a többi tanuló előtt, a könyvtáros pedig könyvekről szóló 
beszélgetéseket szervezhet az ifjabb diákoknak, illetve történeteket mesélhetnek. A könyvtáros 
felkeltheti  az érdeklődést az olvasás iránt,  és szövegértés- és olvasásfejlesztési  programokat 
szervezhet. Az olvasásfejlesztő tevékenységeknek egyaránt van kulturális és tanulási jellege. A 
könyvtárosok hozzáállásának – amikor olvasnivalót adnak – egyszerre kell gyakorlatiasnak és 
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rugalmasnak lennie, és az egyéni érdeklődést támogatva el kell ismerniük az olvasók személyes 
jogait. A diákok szocializációs folyamatát és személyes fejlődését elősegítheti az igényeiknek és 
a szintjüknek megfelelő szép- és szakirodalom olvasása.

Együttműködés a szülőkkel

Országonként változik annak a hagyománya, hogyan vonják be a szülőket és a gondviselőket az 
iskolai tevékenységekbe. A könyvtár lehetőséget biztosít a szülőknek az iskola munkájába való 
bekapcsolódásra. Önkéntesként gyakorlati feladatok teljesítésében segíthetnek, és a könyvtár 
munkatársainak  támogatói  lehetnek.  Részt  vehetnek  olvasási  programokban  is  úgy,  hogy 
gyermekeik otthoni olvasási tevékenységét motiválják. Gyermekeikkel együtt részt vehetnek 
irodalmi vitacsoportokban, és így mintegy a tanulás mestereiként hozzájárulhatnak az olvasási 
tevékenységek sikeréhez.

A szülők bevonásának másik módja a ’könyvtár baráti köre’ csoport megalakítása. Egy ilyen 
csoport  külön anyagi  eszközöket  is  biztosíthat  a  könyvtári  tevékenységekre,  és  segít  olyan 
kulturális  rendezvények  szervezésében,  amelyekhez  több  forrásra  van  szükség,  mint 
amennyivel a könyvtár rendelkezik.

5. FEJEZET

A KÖNYVTÁR FEJLESZTÉSE ÉS A TANULÁS

5.1 Népszerűsítés 

Az iskolai  könyvtár  nyújtotta  szolgáltatásokat  és  lehetőségeket  folyamatosan népszerűsíteni 
kell, egyértelművé téve a célcsoportok számára az intézmény alapvető szerepét: partnerként a 
tanulásban  és  kapuként  mindenfajta  információforráshoz.  A  célcsoportokat  már  többször 
említettük. Közéjük tartozik az igazgató és az iskola vezetőségének további tagjai,  szakmai 
közösségek vezetői, tanárok, diákok, az iskolaszék vezetői és a szülők. Nagyon fontos, hogy a 
népszerűsítés módját az iskola jellegének és különböző felhasználóinak megfelelően alakítsuk 
ki.

5.2 Könyvtárfejlesztés és marketing

Az iskolai könyvtárnak dokumentumban lefektetett, az igények elemzésén alapuló stratégiával 
és népszerűsítési irányelvekkel kell rendelkeznie, melyek megadják a célokat és a cselekvési 
tervet. Az iskolai vezetőkkel és a tanári karral együttesen kell kidolgozni ezt.

A dokumentumnak a következő részekből kell állnia:
 a célkitűzések és stratégiák,
 a célkitűzések elérését biztosító akcióterv,
 az értékelés módszerei.

A szükséges tevékenységek a célkitűzésektől és a helyi körülményektől függően különbözőek 
lehetnek. Szemléltetésül néhány alapvető szempontot mutat be a következő jegyzék:
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 az  iskolai  könyvtári  honlap  létrehozása  és  frissítése,  amely  ismerteti  a
szolgáltatásokat  és  biztosítja  az  összeköttetést  (linkek)  a  hasonló  honlapokkal  és
portálokkal,

 bemutatók és kiállítások szervezése,
 a  nyitvatartási  időt,  a  szolgáltatásokat  és  a  gyűjteményt  ismertető  kiadványok

megjelentetése,
 a  tanórákhoz  és  a  tantárgyközi  témakörökhöz  kapcsolódó  forrásjegyzék  és

összefoglaló készítése,
 az új diákokkal és szüleikkel történő találkozáskor tájékoztatás a könyvtárról,
 ’könyvtár baráti köre’ csoportok szervezése a szülők és mások számára,
 könyvvásárok és kulturális vetélkedők szervezése,
 hatékony belső és külső feliratok készítése,
 kapcsolatfelvétel kezdeményezése a környék más szervezeteivel (pl. közkönyvtárak,

múzeumi szolgáltatások és helytörténeti szervezetek).

Az  akciótervet  évenként  kell  értékelni,  felülvizsgálni  és  módosítani,  és  valamennyi, 
irányelveket meghatározó dokumentumot legalább kétévente alaposan meg kell vitatni.

5.3 Felhasználóképzés

A könyvtárra alapozott tanfolyamok és azok a programok, melyek megismertetik a diákokat és 
a tanárokat a könyvtár használatával, talán a leghatékonyabb marketingeszközök. Ezért nagyon 
fontos, hogy ezeket a tanfolyamokat jól tervezzék meg, és tartalma átfogó és kiegyensúlyozott 
legyen.

Mivel  ezeknek a  programoknak kulcsszerepük van  a  könyvtárban,  ezért  a  4.  fejezetben is 
tárgyalható  lett  volna.  A  marketing  szerepe  azonban  olyan  jelentős  mindenfajta 
felhasználóképzés során, hogy talán még lényegesebb, hogy ebben a fejezetben tárgyaljuk ezt a 
kérdést.

A  kifejezetten  tanárok  számára  tervezett  tanfolyamoknak  világosan  be  kell  mutatniuk  a 
könyvtárnak  a  tanulási  és  a  tanítási  folyamatban  betöltött  szerepét,  s  hogy  a  könyvtár 
munkatársaitól  milyen  segítség  kapható.  Ezek  a  tanfolyamok  –  kapcsolódva  a  részt  vevő 
tanárok tanította tantárgyakhoz –, elsősorban az információkeresés gyakorlati oldalára helyezik 
a  hangsúlyt.  A releváns  források megtalálásában nyert  tapasztalataikon  keresztül  a  tanárok 
mélyebben megértik, hogy a könyvtár milyen módon képes kiegészíteni az osztályban végzett 
munkát, és hogyan integrálható mindez a tantárgyakba.

Az iskola más tanulási programjaihoz hasonlóan a tanulónak szervezett kurzusok különböző 
részeinek  logikus  rendben  kell  követniük  egymást,  hogy  segítsék  az  előrelépést  és  a 
folyamatosságot  a  diákok  tanulásában.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  készségeket  és  a  forrásokat 
lépésenként  és  szintenként  kell  fokozatosan  bevezetni.  Az  iskolai  könyvtárosnak  kell  a 
használóképzési programokért a fő felelősséget vállalnia, de együtt kell működnie a tanárokkal 
is, azért hogy azok különböző alkotóelemei a lehető legjobban kapcsolódjanak a tananyaghoz. A 
tanárnak  mindig  jelen  kell  lennie  a  diákok  könyvtárhasználati  képzésén,  melyben  a 
könyvtárossal együttműködve tanácsadóként szerepel.

A felhasználóképzés során három fő területet kell figyelembe venni:
 ismeretek   a  könyvtárról;  mi  a  célja,  milyen  szolgáltatásokat  biztosít,  milyen  a

szervezete és milyen forrásokat tartalmaz,
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 készségek   az információkeresés és -használat területén,
 motiváltság   a könyvtár használatában az iskolarendszerű és az informális tanulási

projektek végzése során.

5.4 Tanulási készségbeli és információs műveltségi programok modellje

Filozófia

Az információs műveltséggel  rendelkező diákok kompetens,  önálló tanulók.  Tudatában kell 
lenniük  információs  igényeiknek,  és  aktívan  be  kell  kapcsolódniuk  az  eszmék világába.  A 
problémamegoldó képességeiknek magabiztosan kell működniük, és tudniuk kell, mi a releváns 
információ. Képeseknek kell lenniük, hogy információszerzésre és kommunikációra használják 
a technikai eszközöket. Minden helyzetben biztosnak kell lenni magukban, akkor is, amikor 
több válasz is van,  akkor is,  amikor egyáltalán nincsen.  Magas szinten kell  dolgozniuk,  és 
minőségi  munkákat  készíteniük.  Az  információs  műveltségű  diákoknak  rugalmasnak  kell 
lenniük,  képeseknek arra, hogy a változásokhoz alkalmazkodjanak, és mind önállóan,  mind 
csoportban jól tudjanak tevékenykedni.

Az  információs  műveltségi  irányelvek  minden  diák  számára  olyan  tanulási  módszert 
biztosítanak, amely átvihető más szakterületre is, és az oktatási környezetből a valódi életbe is.

Az irányelvek pontosan meghatározzák, hogy a diáknak képesnek kell lennie arra, hogy

 az információból értelmezze a lényeget,
 jó minőségű munkákat készítsen,
 önállóan tanuljon,
 munkacsoport tagjaként hatékonyan tevékenykedjen,
 az információt és információs technikát felelősen és etikusan használja.

A fenti filozófiát élettel telítő tanulási készségek a következők:

 az önálló (önszabályozott) tanulás készsége,
 az együttműködési készség,
 a tervezési készség,
 az információ megtalálásának és összegyűjtésének készsége,
 a kiválasztás és az értékelés készsége,
 a rendszerezés és a lejegyzés (rögzítés) készsége,
 a közlés (kommunikálás) és megvalósítás készsége,
 az értékelési készség.

Az önálló (önszabályozott) tanulás készsége

Az  önálló  (önirányított)  tanulás  készsége  alapvető  az  egész  életen  át  tartó  tanulás 
szempontjából.  Az  önálló  diákoknak  képeseknek  kell  lenniük  világos  információs  célokat 
kitűzni, és olyan módon megszervezni a haladást, hogy el is érjék azokat.
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Képeseknek  kell  lenniük,  hogy  a  médiumokat  forrásként  használják  az  információs  és 
személyes  igényeiknek  megfelelően,  megkeresve  a  kérdésekre  a  választ,  megvizsgálva  az 
alternatív lehetőségeket és értékelve a különböző szempontokat. Képeseknek kell lenniük, hogy 
szükség esetén segítséget kérjenek, ismerve a könyvtár szervezetét és struktúráját. A könyvtáros 
tanulási partnerként szerepel, a diákoknak a tanulási tevékenységükre vonatkozóan szaktanácsot 
ad, de nem oktat.

Az együttműködési készség

Az  iskolai  könyvtár  az  a  hely,  ahol  az  egyéni  különbségek  kapcsolódnak  a  források  és 
technológia  sokféleségével.  Amikor  a  diákok  csoportokban  dolgoznak,  akkor  megtanulják, 
hogyan védjék meg az álláspontjukat,  és  azt  is,  hogyan lehet  a véleményeket  építő módon 
bírálni. Elfogadják a különböző gondolatokat, és tiszteletben tartják mások eltérő hátterét és 
tanulási  stílusát.  Még ezen is  túlmenően segítenek olyan projektek kialakításában,  amelyek 
tekintettel vannak az egyéni különbségekre, és hozzájárulnak az egyéni feladatok szintéziséhez. 
A  könyvtáros  lehet  a  csoport  tanácsadója,  a  szükséges  mértékben  támogatva  a 
problémamegoldó tevékenységet a könyvtár forrásként történő alkalmazásában.

A tervezési készség

Minden  kutatómunka,  feladat,  projekt,  tanulmány  vagy  témakör  elvégzésének  alapvető 
előfeltételét  jelentik  a  tervezési  készségek.  A tanulási  folyamat  kezdeti  szakaszában  olyan 
tevékenységek, mint az ötletgyártás (brainstorming), a kérdés megfelelő körülhatárolása és a 
kulcsszó meghatározása nemcsak találékonyságot, hanem rendszeres gyakorlatot is igényel.

A tervezési  készségekkel  rendelkező  diáknak  képesnek  kell  lennie  arra,  hogy  kialakítsa  a 
célokat, megfogalmazza a megoldandó problémákat, és megtervezze az adott célra használandó 
munkamódszereket.  A tervezés  folyamatában  a  könyvtárosnak  olyan  mértékben  kell  részt 
vennie, amennyire a diák azt igényli. A könyvtárostól elvárják, hogy a megtalálható forrásokról 
és a munkafolyamat elejétől kezdve bármely feladat elvégzésének lehetséges útjáról tanácsot 
adjon.

Az információ megtalálásának és összegyűjtésének készsége

Az információ megtalálásának és összegyűjtésének készsége alapvető fontosságú ahhoz, hogy 
diákok megbirkózzanak az információkereséssel a könyvtárban és önálló tanulásuk során. Ezek 
a készségek magukban foglalják a tárolási rend (betűrend és a szám szerinti rend) megértését, és 
a  különböző  információkereső  eszközök  használatát  a  számítógépes  adatbázisokban  és  az 
interneten.  Az  információ  megtalálását  biztosító  készségeket  többször  is  szükséges 
megerősíteni.  Ezen  készségeknek  a  tananyag  egészével  kell  kapcsolatban  állniuk,  és 
fokozatosan  fejlesztendők  a  tantárgyi  keretben.  A készségek  gyakorlásában  a  mutatók,  a 
kézikönyvek széles köre, valamint az információs technológia teljes választéka használható. A 
kompetens  tanuló,  aki  rendelkezik ezekkel  a  készségekkel,  képes  integrálni  azokat,  amikor 
olyan  különböző információ-létrehozó módszerekkel  dolgozik  mint  a  kérdőív,  az  interjú,  a 
kísérlet, a megfigyelés és a forráselemzés. A könyvtárosnak az információ megtalálásának és 
összegyűjtésének  területén  az  egyének  és  csoportok  speciális  igényeinek  megfelelő 
tanfolyamokat kell terveznie. A tanárokkal együttműködve kell a tervezni. A készségek többféle 
módon történő kialakítása a könyvtári felhasználóképzés leglényegesebb részét alkotja.
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A kiválasztás és az értékelés készsége

Szükséges,  hogy  a  diákokban  a  kritikus  és  értékelő  gondolkodás  készsége  kifejlődjék.  A 
fentiekben említett készségekkel együtt ezek a készségek alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a 
könyvtárhasználatnak optimális eredménye legyen.

A készségeket fejlesztő programoknak a következők gyakorlását kell magukban foglalniuk:

 a megfelelő kérdések megfogalmazása.
 a lehetséges források meghatározása,
 különféle stratégiák alkalmazása,
 az ésszerű időkeretek kialakítása,
 etikai döntések meghozatala.

A könyvtárosnak  elsősorban  a  diákokat  kell  irányítania,  hogy  hogyan  találjanak  releváns, 
korszerű, megbízható információt,  és hogyan fedezzenek fel bármilyen egyoldalúságot vagy 
pontatlanságot.  A források széles körét kell  megvizsgálni,  összehasonlítani  és értékelni,  így 
biztosítva, hogy a hipotézisek és a következtetések a lehető legszélesebb tudás alapján jöjjenek 
létre.  A kompetens  diáknak képesnek kell  lennie  arra,  hogy  megállapítsa  a  hitelességre,  a 
teljességre,  a  formai  jellemzőkre,  a  relevanciára,  a  nézőpontra,  a  megbízhatóságra  és  az 
időszerűségre vonatkozó kritériumokat.

A rendszerezés és a lejegyzés (rögzítés) készsége

A könyvtár feladatára vonatkozó hagyományos elképzelések gyakran az információ gyűjtésére 
és kiválasztására korlátozódnak. Még nem ilyen mértékben elfogadott, hogy az információk a 
következetes megszerzése és rendszererezése is idetartozik. Az iskolai könyvtárban azonban a 
folyamatnak ez a része is ugyanolyan fontos, mint a kezdeti lépések. A könyvtárosnak ezen 
készségek fejlesztésében is segítenie kell a projekteken vagy házi feladatokon dolgozó diákokat. 
Ezért  a  könyvtárosnak  a  projektről  készülő  jelentés  felépítésére  vonatkozó  szokásokat 
szakértőként  kell  ismernie,  tanácsot  kell  adnia  a  diákoknak,  hogyan  írják  a  címeket,  a 
fejezeteket és az utalásokat. A könyvtárban és a könyvtáros támogatásával kell fejleszteni az 
olyan  készségeket,  mint  az  összefoglaló  írása,  az  idézés,  a  teljes  és  pontos  bibliográfia 
összeállítása. A kompetens tanulóknak képeseknek kell lenniük a jegyzetelésre, az információ 
tárolására és a felhasználásra való előkészítésre.

A közlés (kommunikálás) és megvalósítási készsége

A két legnehezebb tanulási készség az információ értelmezése és felhasználása a projekt vagy 
feladat  végzése közben.  Ezen készség segítségével  a  diák megmutatja,  hogy valóban tudja 
értelmezni az információt,  amit átad. Az összegyűjtött információ átalakítása az egyén saját 
ismeretévé valóban nagy kihívást jelent.

A kompetens  diáknak  képesnek  kell  lennie  arra,  hogy  az  információt  a  következőképpen 
dolgozza fel:

 a különböző forrásokból származó információk integrálása,
 a következtetések levonása,
 a döntéshozatal,
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 az értelmezés kialakítása,
 a kapcsolatok kialakítása a meglévő ismeretekhez.

A fentieken kívül képesnek kell lennie arra, hogy:

 világosan kommunikáljon,
 visszatükrözze a kitűzött célokat és elvárásokat,
 hatékony bemutatókészségekkel rendelkezzék.

A könyvtáros  feladata  az,  hogy  tanácsot  adjon,  és  képezze  a  diákokat  ezekben  a 
tevékenységekben, és olyan tanulási környezetet hozzon létre a könyvtárban, amely a diákok 
támogatásra vonatkozó igényeit kielégíti.

Az értékelési készség

Az értékelési folyamat és az eredmény jelenti a tanulási feladat végső fázisát. Nagyon 
fontos, hogy a tanulók képesek legyenek az erőfeszítésükkel és az eredményükkel kapcsolatos 
kritikai gondolkodásra.

Ezért a kompetens tanulónak a következőkre kell képesnek lennie: 

 a kész feladatot az eredeti tervvel összevetni és meghatározni, hogy a munka elérte-e a
célját,

 meghatározni a tanulási feladat erősségeit és gyengeségeit,
 jövőbeni feladatai tökéletesítése érdekében átgondolni a javítási lehetőségeket és azok

alkalmazását.

Két oka van annak, hogy a tanárok mellett a könyvtárost is részt vegyen az értékelésben.
Az egyik az,  hogy tájékoztatást  kapjon arról,  hogyan volt  képes a könyvtár a felhasználók 
igényeinek megfelelni.  A másik ok pedig az,  hogy képes  legyen aktív  tanulási  partnerként 
tevékenykedni, aki a tanulási folyamat és a végtermék közötti kapcsolatra rá tud világítani.

Sok országban helyi hatóságok és iskolai könyvtárak nagyon sikeres terveket dolgoztak 
ki a felhasználóképzés területén. Néhány közülük az interneten is megtalálható.
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