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konferencia
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6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Pályázati cél:
Az elmúlt évek felmérései alapján a 15-25 év között korosztály mindössze 7 százaléka olvas
naponta. Tény, hogy az internet megváltoztatta a kultúrafogyasztási szokásainkat, így az olvasást is,
ez az Y és Z generációra kiváltképp igaz. Ez a tendencia a regisztrált olvasók számának
alakulásában is megmutatkozik. A könyvtárak időközben túlnőttek azon, hogy csupán könyvekkel
sűrűn megpakolt polcok “raktárai” legyenek, és eltérő ütemben, de válaszolnak a 21. század
kihívásaira is. A könyvtárak a digitális eszközök, az új generációs szolgáltatások kialakításával
igyekeznek a fiatal olvasók igényeit kielégíteni. Kamaszsarkok, tinikuckók, a nagyobb
könyvtárakban már kialakításra kerültek, de hogyan vegyünk rá több száz helyi fiatalt, hogy
bejöjjenek a könyvtárba és olvassanak?
Ezt a kérdést jártuk körbe 2020. március 5-én, a szakmai napon, amit Csongrád megye és az ország
könyvtárosai számára rendeztünk meg.
A konferencia célja:





Szemléletváltás fontosságára való rávilágítás
A fiatal olvasók igényei alapján kialakított új típusú szolgáltatások bemutatása
Inspiráció további, a fiatalok közössége által vezérelt szolgáltatások fejlesztésére
Rávilágítani új kapcsolatok kiépítésének, a meglévők erősítésének jelentőségére a fiatalok
helyi közösségeivel
 Közösségi oldalakon megjelenő bloggerek, vloggerek, influencerek tevékenységének
tanulmányozása
 Hasznos tanácsok
 A Somogyi-könyvtár felújított és fiataloknak kialakított Stefánia Fiókkönyvtár – klub
könyvtárának bemutatása

A konferencia ideje: 2020. március 05.
Helye: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged, Dóm tér 1-4.
9.30 – Köszöntők
9.45 – 10. 45 Pusztai Ádám: Gamification – Játék erejével a könyvtárban
10.45 – 11. 30 Waldinger Dóra: Hogyan tudnak segíteni a könyves bloggerek, influencerek a
könyvtáraknak? - Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
11.30 – 12.00 Jó gyakorlatok az országból: Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok – Czakóné Gacov
Katalin
12.00 – 12.30 Jó gyakorlatok az országból: FSZK Kőbányai fiókkönyvtár, Budapest – Kaposi
Ildikó
Ebédszünet
14.00 – 15.00 A Somogyi-könyvtár felújított és fiatalok számára kialakított Stefánia Fiókkönyvtár –
klub könyvtárának megtekintése.
Pajer-Boross Dóra - A klubkönyvtár jelene és jövője, fiatal olvasók, új szolgáltatások

A konferencia meghívóját és jelentkezési lapját közzétettük az alábbi levelezőlistákon:
katalist@listserv.niif.hu KATALIST,
cs_megye@sk-szeged.hu Csongrád megyei könyvtárak listája,
kszr@sk-szeged.hu Csongrád megyei KSZR lista,
csmke@sk-szeged.hu Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete lista,
valamint az ehhez kapcsolódó könyvtári Facebook csoportokban.
BESZÁMOLÓ AZ ELHANGZOTT ELŐADÁSOKRÓL

A program összeállításánál igyekeztünk azt a koncepciót követni, hogy a kezdő, témafelvető
hosszabb előadást rövidebb, gyakorlati beszámolók kövessék.
Elsőként a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója
Sikaláné Sánta Ildikó köszöntötte a több mint száz megjelent
könyvtárost. Beszélt az utóbbi évek rohamosan változó olvasói
szokásairól, valamint röviden bemutatta, hogy a 2019-ben fiatal
olvasóknak kialakított Stefánia Fiókkönyvtár-klub az elmúlt
évtizedekben
milyen
funkcióváltásokon
esett
át.
A
Délmagyarország napilap korabeli cikkekből idézett, amelynek
digitalizált lapszámai megtalálhatók a Hungaricana adatbázisban:
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/he
lyi_lapok_szegeditudomanyegyetemkonyvtar
_delmagyarorszag/

Az első előadásban Pusztai Ádám
gamification designer beszélt egyfelől a saját
oktatási tapasztalatairól, másfelől arról, hogy
miként lehet a játékosítást (gamification)
felhasználni látszólag kevéssé kapcsolódó
határterületekkel. Azt hangsúlyozta példáival,
hogy játékszerűvé kell tenni a könyvtári
élményt, például a könyvtárvezetést, a
foglalkozásokat, de akár a Facebook oldalt is.
Ádám előadása rendkívül szórakoztató volt, a
saját bőrünkön próbálhattunk ki pár
játékelemet. Nagyon sok jó, egyszerű,
könyvtári környezetbe átültethető játékformát ajánlott az előadó, amit érdemes a foglalkozások
során kipróbálni. Az összeszedett előadás alatt sokat lehetett tanulni, a sok hasznos ötlet pedig
olvasható a diákon. Érdemes végigböngészni és a hivatkozásokat végigkattintani.
Az előadás anyaga itt elérhető:
http://www.slideshare.net/kszrsomogyi/gamification-a-knyvtrban

Waldinger Dóra a szombathelyi Berzsenyi Dániel városi
könyvtár tájékoztató kollégája, aki azon túl, hogy a saját
könyvtáruk Instagram profilját és félig az FB oldalt kezeli, még
könyvmoly, könyves blogger is. Előadásában igyekezett
megvilágítani a divatos kifejezések jelentését, pontosan mit is
értünk blogger, vlogger, youtuber alatt, hogy mi is az a
bookstagram, a booktube a podcast. Illetve a lényeg, hogy ezek
hogy kapcsolódnak a könyvtárakhoz, miként tudjuk ezeket
használni, kell-e ezeket használnia egy könyvtárnak, miként
tudja használni és hasznosítani a könyvtár.
Ismertette saját felmérésének eredményeit, jó lenne látni egy
megismételt eredményt hamarosan. Dóra nagyon szépen
összefoglalta az ismereteket, és bemutatta, hogy ő(k) hogy
használják a modern eszközöket a közösségi olvasási élmény
megszerzéséhez.
Az előadás anyaga itt elérhető:
https://www.slideshare.net/kszrsomogyi/kamaszok-konyvtarban
Az általános áttekintés és fogalommagyarázatok után két jó gyakorlatot ismerhettünk meg.
Czakóné Gacov Katalin mutatta be, hogy náluk,
Szolnokon milyen színes programokat kínálnak a
tiniknek. Valóban jó példákat láthattunk. Katitól
tudhattuk meg azt is, hogy milyen nehéz megtalálni
a megfelelő embert erre a munkakörre. Nagyon
különleges korosztály, különleges szolgáltatások
különleges könyvtárost kívánnak. Az egyediség
tudja leginkább bevonzani a fiatalokat. Nehéz az ő
nyelvükön
beszélni,
nehéz
elérni,
hogy
megnyíljanak. De ahhoz, hogy valóban tudatosan
építeni
lehessen
a
programokat,
hogy
megtarthatóak legyenek a hozzánk egyedi
programokra
betérők,
olyan
személyiségű
könyvtárost kell keresni. Ezt azonban valójában
csak a befogadók tudják eldönteni, kívülről a
munkaadó, (intézmény)vezető nem. Nem mindig a
legfiatalabb kolléga a legjobb megoldás. A
legfontosabb, hogy a célközönség befogadja őt, és
társként kezelje. Itt tudunk reflektálni Waldinger
Dóra előadására, aki kiemelte, hogy a 21.
században az olvasás is közösségi élmény lett, hogy
fontos az együttlét, a közösség ereje. Fontos, hogy
a könyvtáros vezesse, terelje a közösséget, de tagja
is legyen a közösségnek. Bár az olvasás is közösségi élmény, de valójában azt sem szabad szem elől
téveszteni, hogy ennek a korosztálynak – is – a fő cél a szórakozás, a jó kedélyű együttlét. Itt pedig
visszacsatolunk első előadónkhoz, hiszen Pusztai Ádám is azt emelte ki, hogy minden közösség
célja és lényege a játékosság, minden folyamat könnyebben átélhető, ha játszunk közben. A
kamaszok pedig a könyvtárban játszani akarnak. De játékosan formálhatók is. Igazgató asszony

képekkel gazdagon illusztrált előadása mindezek mellett bemutatta munkájukat, programjaikat, az
Ifi részleget, a részleg mindennapjait is.
Az előadás anyaga itt elérhető:
http://www.slideshare.net/kszrsomogyi/jo-gyakorlat
A szolnoki jó gyakorlat után megismerhettünk
egy fővárosi gyakorlatot is. Utolsó előadónk
Kaposi Ildikó a FSZEK Kőbányai Könyvtárának
vezetője mutatta be munkájukat, eredményeiket.
Aki követi a könyvtárak világát (vagy volt
kapcsolata az Én könyvtáram projekttel, az
ismerheti Ildikót és a könyvtárat. Láthatja, hogy
valóban példaértékű munkát végeznek.
Ildikó előadása nagyon jó összefoglalója volt a
délelőttnek. Sok korábban hallottra reflektált.
Láthattuk, hogy a játék nagyon fontos
mindenben, hogy segíthet a hasznos együttlétben.
Hogy a játékban, és a közös munkában milyen
fontos a jutalmazás. Láthattuk, hogy milyen fontos a könyvtáros(ok) személyisége. Hogy a
személyiség nem korfüggő, de mindenki fel tud oldódni a játék közben. Ehhez türelem és kitartás
kell, de mindig meghozza a gyümölcsét! És a legédesebb gyümölcs az elégedett és boldog
könyvtárhasználó.
Ildikó az előadás végén egy közös játékra invitált bennünket, egy Mentimeter nevű online
alkalmazással készítettünk közösen egy szófelhőt:

A prezi előadás itt megtekinthető: https://bit.ly/2RYuxAh

A záró előadás után pihenésképpen megebédeltünk, és közben folytak tovább a szakmai
beszélgetések viták, minden témában. Nagy örömünkre sokan eljöttek, és sok olyan vendégünk
volt, akik ritkán járnak nálunk. A Dél-Alföldön kívül az ország számos pontjáról érkeztek
könyvtáros kollégák, sőt két vajdasági település könyvtárából is voltak vendégeink.
Ebéd után így is folytatódott a program. Együtt sétáltunk át a Somogyi-könyvtár volt
Hangoskönyvtárába, ami a teljes külső és belső átalakítás után immáron egy éve ifjúsági
könyvtárként működik. Az eltelt egy évről számolt be röviden a könyvtár munkatársa, Pajer-Boross
Dóra.
Mint a délelőtt folyamán már hallhattuk, egy-egy új szolgáltatás sikerességéhez akár évek is
kellenek, de azért szerencsére az elmúlt évről is bőségesen volt mit mondani. Eredeti terveink
szerint ezt a délutáni programot nem is igazán az előadásnak szenteltük, inkább a kötetlen
beszélgetésnek. Célunk az volt, hogy az elhangzottak alapján beszélgetés induljon meg, illetve hogy
az ebédlőasztalnál megindult beszélgetések folytatódjanak. A visszajelzések alapján ez sikerült is.

Az előadás anyaga itt elérhető:
http://www.slideshare.net/kszrsomogyi/stefania-tinikvt
Bízunk benne, hogy mindenki sok jó tapasztalattal, ötlettel tért haza, és használható ötleteket kapott
előadóinktól, vagy tőlünk.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A konferencián 111 fő vett részt.
A pályázati támogatásból származó összeget a kiírásnak megfelelően előadói tiszteletdíjra, utazási
és szállásköltségre, valamint csoportos étkezésre fordította a Somogyi-könyvtár.
SAJTÓMEGJELENÉS

Eseményt beharangozó hírek:

http://www.sk-szeged.hu/rendezveny/-/content/kamaszok-a-konyvtarban-1139142

https://iszeged.hu/program/kamaszok-a-konyvtarban-alom-vagy-valosag

https://szegedma.hu/2020/02/a-kamaszokrol-rendeznek-szakmai-napot-a-somogyi-konyvtarban

http://katalist-to-feed.blogspot.com/2020/02/katalist-kamaszok-konyvtarban-alom-vagy.html

Híradás az eseményről:

http://kszr.sk-szeged.hu/tinik-a-konyvtarban-konferencia/

http://czenema.blogspot.com/2020/03/kamaszok-konyvtarban-szegeden-jartunk.html

https://www.youtube.com/watch?v=_rfFMp3sN60

Jelen beszámolót feltöltöttük a Somogyi-könyvtár weboldalára és a központi működtetésű
hungaricana.hu portálra is.
http://www.sk-szeged.hu/nka-palyazatok
Támogatásukat használóink nevében is köszönjük!
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