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A pályázat célja megvalósult
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Élménykönyvtár módszertani segítség gyakorló
könyvtárosoknak, újítás és tapasztalat a könyvtárosi munkában és attitűdben távoktatási tanfolyam
tananyagát sikeresen kidolgoztuk és közzétettük a távoktatási felületen.

Az Élménykönyvtár távoktatási tanfolyam kidolgozásával és közreadásával az egri Bródy Sándor
Megyei Könyvtár innovatív, gyakorlatorientált, azonnal hasznosítható képzési anyagot állított össze,
amelyet a résztvevők saját ütemük szerint, de bizonyos pontokon visszacsatolási kötelezettség
mellett sajátítanak el, a képzés végén pedig önálló csoportvezetési gyakorlatról készített 4000
karakteres beszámolóval adnak számot a tanultakról.

A kidolgozott tananyagokkal az alábbi kitűzött céljainkat érjük el:
•

a képzést a megyei hatókörű városi, a városi és a települési könyvtárosok, valamint a
könyvtárellátási szolgáltató helyeken dolgozó könyvtári munkatársak egyaránt el tudják
végezni;

•

fejlődik a résztvevők önismerete, magabiztossága és önbecsülése,

•

a tananyag támogatja a könyvtáros szemléletformálását és kiegészíti kreativitását,
szaktudását,

•

a résztvevők megismerik, hogy a mesék, mondókák, irodalmi szövegek, alkotások, játékok,
beszélgetések és a könyvtáros személyiségének harmonikus együttesével, hogyan lehet
örömteljes együttléteket varázsolni a könyvtárba,

•

a tanfolyam elvégzése után a résztvevők képesek új szemléletű, a hagyományostól eltérő,
online

és

személyes

találkozáson

alapuló

könyvtári

foglalkozásokat

szervezni

a

legkülönbözőbb célcsoportoknak,
•

a hallgatók támpontokat, ötleteket kapnak arra vonatkozóan, hogy a tanfolyam során
megszerzett tudásukat, hogyan használják a különböző célcsoportoknál.

A 162 oldalnyi kidolgozott tananyagot minden óránál szemelvénygyűjtemény, népmesei gyűjtemény,
szép- és szakirodalmi ajánlók, játékleírások, valamint – mind helyszínét, mind célcsoportját tekintve
– többszörösen kipróbált foglalkozástervek, forgatókönyvek, videó- és podcast ajánlók egészítik ki.

A távoktatási tananyag az Élménykönyvtár távoktatási felületén érhető el: a tananyagok
közzétételéhez a Google Classroom online tanulásmenedzselő rendszert használjuk. Az
alkalmazást a három alkalommal a Zoom webinárium használatával egészítjük ki, amely során
lehetőségünk van az online térben videókonferencia-megbeszéléseket tartani a hallgatókkal, ahol
szóban is fel tudják tenni a tananyaggal kapcsolatos kérdéseiket.

Tematika:
A távoktatási tanfolyam időtartama alatt a résztvevőket arra kérjük, hogy vezessenek szubjektív
tanfolyami naplót. Ennek oka, hogy a megfogalmazott többféle cél a tanfolyam résztvevőjének önnön
tükrében legyen nyomon követhető, és hogy ötleteire, impulzív benyomásaira később visszatérve
segítse a tananyag elsajátítását és saját személyiségére szabását.

A tanfolyam egésze alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a tanfolyamvezetőkkel a Google
Classroom privát üzenetküldő funkciójával.

Részletes tematika:
1-2. óra:

Kapcsolatok – kapcsolódások

3-4. óra:

Kapcsolódás – kapcsolat (Zoomos óra)

5-6. óra:

A könyvtáros személyisége, mint csodateremtő eszköz

7-8. óra:

A kapcsolatteremtés lehetőségei

9-10. óra:

Hogyan kezdjem 1.

11-12. óra:

Hogyan kezdjem 2.

13-14. óra:

Ismerkedő, ráhangoló és egyéb játékok

15-16. óra:

Élmény-könyvtár 1.

17-18. óra:

Élmény-könyvtár 2.

19-20. óra:

Élmény-könyvtár 3.

21-22. óra:

Élmény-könyvtár Zoom

23-24. óra:

Szövegfeldolgozás 1.

25-26. óra:

Szövegfeldolgozás 2.

27-28. óra:

Csoportvezetés a gyakorlatban (önálló munka)

29-30. óra:

A tanfolyam zárása (Zoomos óra)

Óraszámok:
30 óra, 15x2 órás eloszlásban. A 30 órából
•

22 óra elektronikus tananyag feldolgozásával,

•

6 óra konferenciabeszélgetés a Zoom webinárium alkalmazásával,

•

2 óra önálló munka

eloszlásban valósul meg.

A képzés meghirdetése és kommunikációja:
A képzési felhívást a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár honlapján tettük közzé az intézményi
honlap fejlesztésével. Közvetlen link: https://brody.iif.hu/node/40135
Ezen túl a KATALISTen adtunk hírt a tanfolyam indulásáról:

Az eredetileg 12 fővel tervezett képzésre, a felhívás közzététele után 36 jelentkezés érkezett az ország
minden pontjáról az alábbi megoszlás szerint:
munkakörük alapján:
•

15 fő gyermekkönyvtáros

•

10 tájékoztató könyvtáros

•

4 könyvtárvezető

•

3 iskolai könyvtáros

•

2 KSZR könyvtáros

•

1 feldolgozó könyvtáros

•

1 módszertani könyvtáros

lakóhelyük alapján:
•

7 fő a fővárosból

•

12 fő megyeszékhelyekről

•

15 fő városokból

•

2 fő községekből

A képzés időpontja:
2021. március 1. – 2021. május 16.
Zoomos kontaktórák tervezett időpontjai:
2021. március 9. 10:00-11:30
2021. április 15. 10:00-11:30
2021. május 6. 10:00-11:30

Elvégzést igazoló dokumentum:
A tanfolyam teljesítése után az alábbi igazolást adjuk ki:

Eredményesség:
Az Élménykönyvtár távoktatási továbbképzésen dinamikus, inspiráló segítséget nyújtunk a
kollégáknak, tapasztalataink, ötleteink, lehetőségeink és a jó gyakorlatok bemutatásával. A program
tapasztalati úton, élményalapú tanulás módszerével segíti a résztvevők mentális megerősítését.
A képzésen átadott tapasztalatok ráirányítják a figyelmet arra a tényre, hogy mind a nagyvárosi,
mind a kistelepülési könyvtári ellátás úgy tud jelentősen hozzájárulni a városokban és

kistelepüléseken élők életminőségének, társadalmi, kulturális helyzetének javításához, ha a helyi
könyvtárosok szemlelete optimista, bizakodó irányba változik. A tanfolyam végére a résztvevők
könyvtárosi hivatástudata erősödik, készek lesznek önmaguk fejlesztésére, képességeik felismerésére.
A jógyakorlatok inspiráló átadásával a résztvevők ismereteinek bővítése és készségeiknek fejlesztése
valósul meg.
A tanfolyami hallgatók a képzés során számos (nem kifejezetten hagyományos módon alkalmazott)
mondókát, drámapedagógiai játékot, népmesét és kortárs irodalmi alkotást ismernek meg, amelyeket
magukénak éreznek. Betekintést kapnak az élőszavas mesemondás rejtelmeibe, a Zoomos órákon
lehetőségük van magukat kipróbálni a mesemondás, szövegátadás, irodalmi alkotások interpretálása
terén, sőt azonnali visszacsatolást, tanácsokat is kapnak. Korosztálytól függetlenül képesek könyvtári
foglalkozásokat szervezni, és megtartani az így létrejött könyvtári csoportokat. Tapasztalatot
szereznek a népmesék és a kortárs irodalmi szövegek könyvtári feldolgozásában, felismerik saját
természetes terepüket a csoportmunkákban.

A szakmai beszámoló elérhető a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár honlapján:
https://brody.iif.hu/sites/default/files/elmenykonyvtar_szakmai_beszamolo.pdf

Az Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatást a tananyag kidolgozásának és közzétételének
költségeire használtuk: a megbízási díjra és annak járulékaira, az intézményi honlap fejlesztésére, a
Zoom webinárium előfizetésének megvásárlására.
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