CSALÁDBARÁT KÖNYVTÁRI
SZOLGÁLTATÁSOK A NAGYVILÁGBAN ÉS
A FSZEK KÖNYVTÁRAIBAN

„Könyvtárak a családokért”
IKSZ Városi Könyvtári Tagozat
Cegléd, 2019. március 5-6.

GLOBAL FAMILY RESEARCH PROJECT
• NGO, Boston (előzménye: Harvard Family Research
Projekt)
• egyenlő esélyeket minden gyerek számára – kutatások,
stratégiák, politikák, szakmai szervezetek kapacitásának
fejlesztése, jó gyakorlatok kidolgozása
• a családok, az oktatás és a közösségépítés
összekapcsolásával, kormányzati és önkormányzati
döntéshozók, szervezetek, partnerek bevonásával
• Víziójuk: a tanulás ökológiája
• Magába foglalja mindazokat a helyeket és interakciókat,
amelyek lehetőséget nyújtanak a tanulás, a fejlődés és a
teljesítmény elérésére egy személy életében.
• Az ilyen környezet
• ösztönzi a felfedezést, a kreativitást, a másokkal való kapcsolatok
építését, illetve
• az otthon, az iskolában, a közösségben és a digitális terekben
szerzett készségek elsajátítását.

https://globalfrp.org/

FAMILY ENGAGEMENT – CSALÁDOK IRÁNTI
ELKÖTELEZETTSÉG
2015: Family Engagement Task Force
 kapcsolódás a GFR projekthez
 keretek megteremtése, partnerkapcsolatok felkutatása, szakmai anyagok kidolgozása
 http://www.ala.org/pla/initiatives/familyengagement

2015 vége: Libraries for the 21st Century: It’s A Family Thing projekt
 felmérés: közkönyvtárak vezetőinek elkötelezettsége; szolgáltatások, jó gyakorlatok
 könyvtárosok „tanulási közösségének” létrehozása: tapasztalatok, ötletek, jó gyakorlatok megosztása
 IDEABOOK kidolgozása a könyvtárak számára

2016: Call to Action
 dokumentum: Public Libraries. A Vital Space for Family Engagement

„FAMILY ENGAGEMENT”
A családok, a pedagógusok és a közösségek közös felelőssége a
gyermekek tanulásának és fejlődésének támogatásában.
A születéskor kezdődik és fiatal felnőttkorig folytatódik.
Mindenütt megtörténik, ahol a gyerekek tanulnak - különösen a
könyvtárban.
Olyan tudás, hozzáállás (attitűd) kialakítása, illetve olyan értékek és
magatartásminták átadása, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerekek
motivált, lelkes és sikeres tanulók legyenek.
Könyvtárban:





kölcsönös tiszteleten alapuló partnerség a családokkal,
tájékoztatás, információ-szolgáltatás,
iránymutatás és támogatás, illetve
olyan lehetőségek megteremtése, amelyek a gyerekek tanulását és fejlődését szolgálják

Könyvtárosok = közösségi edukátorok, akik arra bátoríthatják és
ösztönözhetik a szülőket, hogy odafigyeljenek gyermekeik nevelésére,
oktatására.

Ideabook: Libraries for
Families (2016)

 ötletgyűjtemény – több mint
50 könyvtárból
 kistelepülési könyvtárak
lehetőségei
 iskoláskorú gyerekek és
fiatalok iskola időn túli és
nyári programjai
 a reáltudományok világa
(Science, Technology,
Engineering, and Math STEM)
 digitális média
 családok erősítése és
támogatása

Értékelési módszertan a közkönyvtárak számára
 hogyan jelenítsék meg és értékeljék a családok iránti
elkötelezettségüket a stratégiában, a finanszírozásban, a
partnerségekben és a programfejlesztésekben
 erre építve hogyan dolgozzanak ki cselekvési terveket

Family Engagement Toolkit (2018)

 célja: eszközöket adni a közkönyvtáraknak ahhoz, hogyan
kommunikálják a családok iránti elkötelezettségüket és
családoknak szóló szolgáltatásaikat a pedagógusok, a
családok és a kormányzati vezetők számára
 6 db ún. Because… állítás, plusz kapcsolódó üzenetek és
promóciós anyagok
 http://www.ilovelibraries.org/librariestransform/familyengagement-toolkit-intro

MIÉRT IDEÁLIS HELYSZÍNEI A KÖNYVTÁRAK A
FAMILY ENGAGEMENT-NEK? BECAUSE…

a családi idő
csökkentheti az
egyes gyerekek
teljesítménye közti
különbségeket

a szülőknek és a
tinédzsereknek
szükségük van
olyan helyekre,
ahol kapcsolatokat
építhetnek

a tanulás 24/7ben történik

a közösség
támogatja a szülők
gyarapodását,
fejlődését

a könyvtárosoknak megvan a
szakértelmük
arra, hogy segítsék a tanulókat,
bármely korúak is

a könyvtárak
minden családot
várnak

AZ 5R ÚTJA, AVAGY A FAMILY ENGAGEMENT IS A
KAPCSOLATOKRÓL SZÓL
Reach out

Raise up

Reinforce

Relate

Reimagine

kinyújtja a kezét a
családok felé

emel, felemel

megerősít

összekapcsol

újragondol

különös tekintettel a
hátrányos
helyzetűekre és a
speciális körülmények
között élőkre

meghallgatja a
családok igényeit,
szükségleteit,
véleményét és
programjai,
szolgáltatásai
alapjául teszi

tájékoztatja őket

megértésük jobb
szolgáltatásokat
eredményez

a könyvtárak
útmutatást adnak és
modellezik azokat a
konkrét cselekvéseket,
amelyeket a szülők a
tanulás támogatására
tesznek

erősítik a szülők
szerepét és a
hatékonyság-érzetét

a könyvtárak
lehetőséget nyújtanak
a családok számára,
hogy új kapcsolatok
építsenek, s erősödjön
a szülő-gyermek
kapcsolat is

a könyvtárak az
erőforrások összekapcsolásával és
kiterjesztésével
bővítik
partnerségeiket
javítják a családok
jól-létét
új tanulási
alkalmakat
teremtenek

MINDEZEK EREDMÉNYEKÉPPEN…

Könyvtárak
Családok nagyobb elérése.
A családok igényeinek és
szükségleteinek beemelése a
szolgáltatás-tervezésbe.
Közösségen belüli interakciók
számának és hatékonyságának
erősödése.
A family engagement új útjainak és
eszközeinek fellelése.
Új és erősödő partnerségek.
Családi interakciót segítő terek.

Szülők
A családok tájékozottabbak lesznek
a könyvtárral kapcsolatban.
Javuló egészség, jól-lét és pozitív
szülői gyakorlat.
Több kapcsolat és interakció a
közösségben.
Növekvő tudás, képességek és
magabiztosság a gyerekek
tanulásának segítéséhez.
Képesek és készek lesznek kiállni a
közösségért és a könyvtárért.

Gyerekek
Felkészültebbek lesznek az iskolára.
Több segítséget kapnak az iskolai
feladataikhoz.
Javul az érdekérvényesítő
képességük.
Az élethosszig tartó tanulás útjára
lépnek.
Egyre több pozitív családi élményben
lesz részük.

SZOLGÁLTATÁSOK, PROGRAMOK
KORAI FEJLESZTÉS
Kampányok, online segítség – ötletek

 Denver Public Library
 partnerek: kihez, hova lehet fordulni; hova lehet menni a
gyerekkel; ki kínál jó programokat stb.

Családlátogatás - Columbus Metropolitan Library
 Ready to Read Home Visitation program
 havonta 1x, születéstől 5 éves korig
 minden hónapban más-más könyv: hogyan fejleszthetők vele a
gyerek egyes képességei és készségei – a könyvet megtarthatják
a családok
 könyvtárbusszal is

App Time / Family App

 Plano Public Library System / Allen County Public Library
 hogyan használhatók a digitális média eszközök a gyerekek
korai fejlesztésében
 digitális meseolvasás (3-6 éveseknek) applikáció segítségével
 könyvajánlók, rövid videók, hanganyagok a közös énekléshez stb.

https://www.earlieriseasier.org/

SZOLGÁLTATÁSOK, PROGRAMOK
KORAI FEJLESZTÉS
Words at Play Vocabulary Initiative
 Philadelphia
 születéstől 5 éves korig – szókincsfejlesztés dallal,
játékkal, közös olvasással családoknak
 öt nagy közgyűjtemény, köztük a helyi múzeum és az
állatkert együttműködésében

Ready, Set, Kindergarten! Program
 Brooklyn Public Library
 óvodai előkészítő programok 3-5 éveseknek –
beszéd, olvasás, írás, éneklés és játék-fejlesztés
 rövid, szöveges üzenetek hetente 1x a szülőknek –
ötletek, hogyan folytassák otthon

SZOLGÁLTATÁSOK, PROGRAMOK
ISKOLÁSKORÚAK
Homework Help Centers / Homework Mentors
 iskola utáni segítség a házi feladathoz a könyvtárban
 kapcsolódó:

Homework Help Family Literacy Nights
 havonta 1x, pszichológusok és más fejlesztők,
pedagógusok, tanácsadók bevonásával – nem csak új
dolgokat tanulnak, hanem együtt is tanulnak

Make-HER Program
 8-12 éves lányok anyukájukkal közös, heti 2 órás kreatív
tevékenysége a könyvtárban a STEM területeken (Science,
Technology, Engineering, Math)
 önbizalom-növelés a reál tárgyak területén és erősödő
anya-lánya kapcsolatok
 https://sunnyvalemakeher.wordpress.com/

SZOLGÁLTATÁSOK, PROGRAMOK
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS
Healthy L.I.F.E. (Literacy Initiative For
Everyone)
 több, mint 50 partnerszervezet összefogásával
Houstonban
 „family- and community-centered intergenerational
learning events and activities”
 szegénységben élő családok számára
 információ és eszközök az egészségesebb életvitelhez
 életmód- és táplálkozási tanácsok, stresszmentes élet
és iskolai siker

SZOLGÁLTATÁSOK, PROGRAMOK
KAPCSOLAT- ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, SZÜLŐVÉ VÁLÁS
Library Cafés
 míg a gyerekek játszanak, a felnőttek (szervezetten)
beszélgetnek: az élethosszig tartó tanulásról, a
gyereknevelés szépségeiről és nehézségeiről – közben
a szülők összebarátkoznak, támogatják, segítik
egymást

Dads ‘N’ Donuts
 havonta 1x, hétvégén reggel, apukáknak,
nagypapáknak és más minőségben gyermeket
nevelőknek
 kávé és fánk közben közösen fedezik fel a
könyvtárat, közben ismeretségeket kötnek

S HA MÁR FÉRFIAK…
Gender-Neutral Bathrooms / Inclusive
Bathrooms,
azaz nem-semleges mosdók a könyvtárban
kiindulási alap:

 esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség

kiindulási alap:

 transzneműek a könyvtárban

DE!
Apuka kislányával a könyvtárban?
Anyuka kisfiával a könyvtárban?

IFLA: http://library.ifla.org/1670/

SZOLGÁLTATÁSOK, PROGRAMOK
VONZÓ TEREK – A KÖNYVTÁRON BELÜL ÉS KÍVÜL
Sensory Wall – Boston
 interaktív falszakasz a korai fejlesztés segítésére 3 év
alattiaknak és érzékszervi problémákkal küzdő
fiataloknak
 vizuális, halló- és tapintható panelek, különböző
textúrákkal ellátott körök, csillogó töltött kapszulák,
forgó kerekek, mágneses golyók, színeket
megváltoztató fények, buborékok

Bookmarks - könyvtár a plázában
 vigyük oda a könyvtárat, ahol az emberek vannak!
 könyvek, meseolvasás, segítség házi feladatban,
ingyenes Internet
 születéstől 12 éves korig közös gyerek-szülő
programok szombatonként

Pop-up libraries

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Read Down Your Fines - Késedelmi díj? Elfelejtve!
 ha a gyerekek és a tinik minden héten olvasnak a
könyvtárban, azzal „kifizethetik” esetleges tartozásaikat
 15 perc regisztrált könyvtári olvasás = 1-2 $
 van, ahol felnőtteknek is elérhető szolgáltatás
 jelentősen segíti az alacsony jövedelmű családok
könyvtárhasználatát!

KÜLÖN RÉSZ A HONLAPON!

FAMILY PLACE
LIBRARIES
országos hálózat
alapja:
 az egészség, a korai fejlesztés
és tanulás, a szülők bevonása és
a támogató környezet jelentős
szerepet játszik a gyerekek
értelmi, érzelmi és szociális
fejlődésében

https://www.familyplacelibrari
es.org/
alapelemei:

képzett könyvtáros személyzet
(Family Place Training Institute és
online kurzusok)

szülő-gyerek workshopok

speciális gyűjtemény(rész)ek
(könyvek, játékok, multimédia,
szakkönyvek stb.)

speciálisan kialakított terek
(színek, interaktív eszközök,
játékok, mesekönyvek, kreatív és
logikai eszközök stb.)

York County Libraries
együttműködés és partnerség
(oktatási, egészségügyi, szociális
stb. partnerekkel)

outreach tevékenység

kiegészítő programok babáknak
és totyogóknak a játék öröméről
és fontosságáról, az egészséges
szülő-gyerek kapcsolathoz

CSALÁDBARÁT KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK A
FSZEK KÖNYVTÁRAIBAN

KEREKÍTŐ - MONDÓKÁS MÓKA 0-3 ÉVESEKNEK JÁTÉKOS FOGLALKOZÁS
Korai fejlesztő program - Kapcsolatépítés, közösségépítés –
Szülők fejlesztése
Előzmény: kisgyerekes szülők rövid bábműsorokat adtak elő,
utána beszélgetés előre meghirdetett témában
Alternatíva: Ringató
Módszertan:
 Ölbeli játékok, mondókák hangszerjátékkal.
 Közös éneklés, mondókák tanulása a szülőkkel.
 A foglalkozás végén a szülők beszélgetnek egymással a gyerekek nézegetik
a mesekönyveket, játszanak a helyben biztosított egyéb játékokkal.
 Sok résztvevőből könyvtárhasználó válik.

Közreműködők: óvodapedagógus, zenepedagógus
Ingyenes

CSALÁDI DÉLUTÁNOK VAGY SZOMBAT DÉLELŐTTI
PROGRAMOK, MESESZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
Minden korosztálynak – Családi program – Kapcsolatépítés, közösségépítés – Szülőgyerek kapcsolat fejlesztése
Formája:
 bábszínház, Mikulás parti, Születés Hete rendezvény, zenei előadók stb. plusz kiegészítő kézműves foglalkozás
közös játékkal
 pl. családi nyomkereső a könyvtárban, rejtvényfejtés stb.

Mesés délután a Kossuth utcában (Budafok)
 mese- és kézműves délután minden hónap első péntekjén
 különböző technikák a mesélésre (diafilmvetítés, papírszínház, vagy
bábszínház)
 utána a meséhez kapcsolódó kézműveskedés
 több gyerekkel érkezők: amíg a nagyobb alkot, az anyuka mesél,
mesekönyvet nézeget a kisebbel
 külön pelenkázó helyiség és kényelmes fotel az etetéshez

BABA-MAMA KLUB (ANGOLUL IS), IZGŐ-MOZGÓ KLUB
Kelenföldön, szülői kezdeményezésre
 a kerületben élő kismamáknak, kispapáknak
 kimozduljanak otthonról, ismerkedjenek, tapasztalatokat cseréljenek,
olvasgassanak, s néha egy-egy előadást meghallgassanak
 Esetenként feldolgoznak egy könyvet, s megbeszélik

Mums’ English Club, Újpest
 anyukáknak és 3 év alatti gyermekeiknek, ingyenes

Kismama keddek (Terézváros)
 havonta egyszer, keddenként, tematikus zenés, mozgásos foglalkozás 0-3
éves korú kisgyermekek és szüleik számára

Pestszentlőrincen
 2 évesnél idősebb gyerekeknek havi 1 szerda délután
 logopédus játszik, énekel, versel, könyvtáros kézműveskedik a gyerekekkel
 a szülők, nagyszülők is játszanak, a logopédustól pedig tanácsokat is
kapnak és egymással is kapcsolatot teremtenek

SZÜLETÉSNAP ÉS NYÁRI TÁBOR A KÖNYVTÁRBAN
Terézvárosi Gyerekkönyvtár
 szombatonként a bezárt könyvtárban
 kortól függetlenül, akár nagypapa születésnapját is
nálunk ünnepelheti a család
 főre biztosítunk tányért, villát, poharat, tortatálat
 létszámtól független fix terembérleti ár

Napközis nyári tábor (Terézváros)
 egy hetes nyári napközis olvasótábor júliusban,
ingyenesen, 25 általános iskolásnak
 drámapedagógiai olvasótábor, színházi neveléssel
egybekötve
 nyáron játszódó klasszikus magyar ifjúsági regények
játékos feldolgozása
 az évről évre egyre több jelentkező miatt, a tábort már
meg sem tudtuk hirdetni nyilvánosan, mert már előre
betelnek a helyek

KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
Minden korosztálynak – Családi program - Kapcsolatépítés,
közösségépítés Szülő-gyerek kapcsolat fejlesztése
Formája:
 Pl. mackókiállítás – Mackóparty
 A kiállítás "gazdájának„ rövid tárlatvezetése. Mackómese.
Kézműveskedés: saját mini mackókönyv elkészítése vagy mackós
kifestők a kicsiknek. Fényképezkedés két „nagy mackóval”.
13+1 mackó-totó és zsákbamacska-meglepetés. Aprósütemény, üdítő.

PARTNERSÉGBEN MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
• Minden korosztálynak – Családi program
- Kapcsolatépítés, közösségépítés Szülőgyerek kapcsolat fejlesztése

• Állati jó bemutató – 20 féle élő állat
bemutatása Gőgös Zsuzsa zoológus
előadásával. Utána kézműveskedés.
• Közös családi virágkötészet a Csepeli
Kertbarátkör Egyesülettel
• Családi buszkirándulások és
hajókirándulás helytörténettel kibővítve

SPECIÁLIS PROGRAMOK
Minden korosztálynak – Családi program - Kapcsolatépítés,
közösségépítés Szülő-gyerek kapcsolat fejlesztése

Éjszaka a könyvtárban (Újpest)










már 8 éve, mindig „A magyar kultúra napja" alkalmából
2019. jan. 19. reggel 9-től hajnal 2-ig
ingyenes, az Újpesti Önkormányzat támogatja
kisgyermekeknek interaktív bábelőadás
este 8-tól élő jazzkoncert
festmény-kiállítások
társasjátékozás, olvasgatás, beszélgetés
kávé, tea, pogácsa, ropi
fél éves ingyenes beiratkozás a jutalma annak, aki aznap velünk,
a könyvtárral ünnepli a kultúra napját

SPECIÁLIS PROGRAMOK
Minden korosztálynak – Családi program Kapcsolatépítés, közösségépítés Szülő-gyerek
kapcsolat fejlesztése

Nyomozás a könyvtárban (Kőbánya)
 a családok együtt járnak végig egy nyomokkal
tarkított utat, s mindenki hozzá tud adni valamit
a megoldás megtalálásához
 ehhez használják a webes katalógust, egy
könyvtári térképet, netes oldalakat, a polcok
alját, ruhatári szekrényeket, számrejtvényeket
stb.
 a könyvtárosok jelmezbe bújnak, egy szerepbe
helyezik magunkat, s a résztvevőket is erre
buzdítják

Halloween-éjszaka, Krimi éjszaka,
Farsangi nyomozás

SPECIÁLIS PROGRAMOK
Star Wars nap (Kőbánya)
 Darth Vader nagyúr és katonái látogattak el a
könyvtárba szeptember 22-én (szombaton)
 játékos tesztek, kérdőívek
 csillagközi akadályok, lézersugarakkal
keresztben-hosszában védett űrfolyosó
 előadás: A Csillagok háborúja és a politika
kapcsolata, Földi Bence újságíró - Hogyan
tudott Palpatine uralomra törni? Miként
alakulnak ki a diktatúrák, illetve, milyen
kapcsolat van a római császárság és a náci
Németország között?
 „ezen a délelőttön (is) a szülők nem csak
elkísérték csemetéiket, de velük közösen játszva
töltötték el az időt”

AMIRE NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK: TEREK

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

