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TANTÁRGY CÉLJA:
Ismerjék meg a hallgatók az iskolai-és gyermekkönyvtárak, középiskolák könyvtárainak feladatait, az
állomány összetételének sajátosságait. Legyenek járatosak az információszerzés új módszereivel, az
olvasásban betöltött könyvtári szerep megújulásával. Ismerjék meg a szövegértés és szövegalkotás
feladatait, a kapcsolatot az iskolában oktatott tárgyakkal.
TANTÁRGY TARTALMA:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

„Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény tanítási, tanulási médiatára, oktatási
helyszíne és kommunikációs centruma. Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az
információhordozókat, információkat, amelyeket az iskola oktató-nevelő tevékenysége
hasznosít, befogadva és felhasználva a különböző rögzítési, tárolási és kereső technikákat.
Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére és a könyvtári hálózaton elérhető forrásokra
épülő szolgáltatásaival az iskola tevékenységét átfogó forrásközpontként működik. Az önálló
ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és, a nevelőtestülettel
együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését. Egyúttal széleskörű
lehetőséget kínál az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás technikájának,
módszereinek elsajátítására." Dán Krisztina
A gyermekek könyvtári kiszolgálásának alakulása nemzetközi és hazai viszonylatban. Rövid
áttekintés az iskolai könyvtárak évezredes múltjáról, fejlődéséről, iskola és könyvtár
elválaszthatatlan egységéről
A könyvtári szolgálat szabályozásának hazai dokumentumai a középkortól napjainkig.
A szabályozás jelenlegi helyzete és feladatai. Változó technika, változó követelmények, a
könyvtárak változó szerepköre és feladatai.
A gyermek- és iskolai könyvtárak állománya, feltárása, eszközei, szolgáltatásai.
A gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozás típusai, módszerei. A gyermek- és iskolai
könyvtárak együttműködésének formái és lehetőségei, kapcsolatai más művelődési
intézményekkel.
Könyv- és könyvtárhasználatra nevelés az iskolai- és gyermekkönyvtárakban. Az iskola
nevelési és oktatási programjának segítése. Könyvtári órák tervezése.
Tanórák a könyvtárban.
Az olvasótáborok szerepe a hazai közművelődési rendszerben: tervezésük, szervezések,
lebonyolításuk.

Gyakorlat:
• A könyvtári informatika és az olvasási módszerek alkalmazása az iskolai könyvtárban.
Olvasási szokások segítése, új lehetőségek feltárása.
• A gyermek-és iskolai könyvtárak állományának elemzése (kézikönyvtár, folyóiratok,
sorozatok, tartalmi összetétel).
• Szolgáltatások bemutatása és elemzése.
• Gyermekolvasók szokásainak vizsgálata, megfigyelés, interjúk, gyermekkönyvtári szituációk
elemzése. Gyermekkönyvtári foglalkozások tervezése.
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