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1. Digitális tananyagok és taneszközök készí-
tése (már meglévõ, akkreditált tankönyv alapú
fejlesztés tantárgyakhoz)

2. Interneten, mindenki számára elérhetõ for-
mában megjelenõ, új fejlesztésû, választható ok-
tatási modulok tananyagainak kifejlesztése és di-
gitális formában történõ elkészítése

3. Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése
(kiegészítõ tananyagok, adatbázisok)

4. A Nemzeti Alaptanterv követelményeihez il-
leszkedõ, az interneten hozzáférhetõ digitális oktatá-
si segédanyagok forgatókönyveinek elkészítése

Az elsõ pályázat keretében elkészült munká-
kat jelenleg lektorálják, ezek javított változatai
május közepéig kerülnek a keretrendszerbe, a
második pályázat keretében elkészült pályázatok
pedig május végéig.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium-
mal közösen gondozott harmadik pályázat nyer-
tesei 2004 tavaszán kezdték el a tananyagfejlesz-
tést. Ezek a tananyagok 2005 júniusa és szeptem-
bere között folyamatosan kerülnek publikálásra.
Néhány példa az itt elkészülõ tananyagokból:

• Huszártörténelem
• Képes történelmi atlasz
• Magyar digitális várlexikon
• A formák képe – A képek formanyelve
• A magyar nép tánchagyománya, Néptánc és

tánckísérõ muzsika a közoktatásban
• Magyarország madarainak gyûjteménye
2005-ben elkészül a közismereti tárgyak 1–6.,

illetve 1–8. évfolyama. A teljes, adott tantárgy-
hoz, mûveltségi területhez tartozó tananyagok
mellett különbözõ gyûjtemények is színesíteni
fogják az SDT tartalmát:

• Feldolgozásra kerül a Magyar Távirati Iroda
által egy politika- és társadalomtörténeti képgyûj-
temény 1945-tõl napjainkig, ami tízezer képet
jelent ez év végéig.

• Az Országos Széchényi Könyvtár által elké-
szített Magyarország képes történelmi kronológi-
ája mint link májusban már elérhetõ lesz az SDT-
bõl. Ebben a képtárban található többek között a
magyar katonaviseletet bemutató képgyûjtemény is.

• Reményeink szerint az év végéig az SDT
tovább bõvül feladatokkal, példatárakkal, filmrész-
letekkel és újabb olyan, már nemzetközileg is
használt tartalmakkal, amelyek segítik a pedagó-
gusok, diákok munkáját.

• Az újabb tananyagok publikálása mellett a
Sulinet Digitális Tudásbázis rendszer továbbfej-

lesztése is folyik, és 2005 szeptemberéig a fel-
használók újabb funkciókat vehetnek birtokba.

Pedagógus-továbbképzés

Ahhoz, hogy a pedagógus használni tudja a
tanítás és a tanulás folyamatában a digitális tan-
anyagot, szükséges, hogy továbbképzésen vegyen
részt.

2004 márciusában huszonkét témában tízezer
pedagógus számára kezdõdött támogatott tovább-
képzés. A pedagógusokat pályázat útján válasz-
tották ki. 2005. május 30-áig befejezõdnek a to-
vábbképzések. A témák nagy része az IKT alap-
kompetenciákat erõsítette.

2005 májusában újabb pályázatokat írnak ki,
hozzávetõlegesen 17 ezer pedagógus számára. Itt
a cél az IKT alapismereteken kívül olyan tovább-
képzések támogatása, amelyek segítik a pedagó-
gust abban, hogy miként alkalmazza a digitális
tananyagokat az óráján, hogyan alkalmazza az
IKT eszközöket más kompetencia területen.

Amikor megérintett
a könyv szaga…

1980 márciusában születtem Budapesten. Lakó-
telepi környezetben nõttem fel, de szüleimnek
köszönhetõen nem holmi bandákba verõdve töl-
töttem el a szabadidõmet.

A békásmegyeri lakótelep nem sokkal születé-
sem elõtt épült, ezért még nem volt helyben könyv-
tár. Születésem után három évvel, 1983-ban nyílt
meg a békásmegyeri lakótelepen a gyerekek és a
szüleik legnagyobb örömére a gyermek- és
felnõttkönyvtár egyszerre, de külön épületben. A
könyvtárosok, Janovszkyné Ági, Gogel Mária és
Kócsné Ani, nagy örömmel fogadtak minket.

Kialakult a könyvtáron belül Mesekuckó és
Tini-polc egyaránt. A Mesekuckó a kicsiknek, a
Tini-polc a nagyobbaknak (iskoláskorúaknak) állt
a rendelkezésükre.

Azért volt jó, hogy külön épületben voltak a
gyerekek, mert így a felnõtteket nem zavarták, és
a gyerekeknek lehetett különbözõ vetélkedõket,
kézmûves foglalkozásokat tartani. Ezek a foglal-
kozások nem voltak kötelezõek, de mégis moti-
válták a gyerekeket különbözõ ajándékokkal, mint
például a Sebaj Tóbiás címû mesekönyv, vala-
mint kisautók és apró ajándékok. A mai napig is
megvannak azok a nyeremények, amiket kaptam.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. május • 21

A nyertesek névsora kikerült a könyvtár bejárati
ajtajára, ha szerepelt a nevünk, büszkék voltunk
mi, gyerekek és a szüleink egyaránt. Sok gyerek
járt a könyvtárba, megszerettették velünk a köny-
vet és a könyvtárat. A szabadidõt kulturált körül-
mények között, jó hangulatban töltöttük el. An-
nak köszönhetõen, hogy a könyvtárban megsze-
rettették velünk a vetélkedõket, sok iskolai verse-
nyen vettem részt a késõbbiekben.

Amikor elõször jártam az Országos Széchényi
Könyvtárban a nõvéremmel, mivel õ ott dolgo-
zott, végigmentem a polcok között és „megérin-

tett a könyv szaga”, ami egy életre befolyásolta
pályaválasztásomat. A gimnáziumi évek alatt fel-
ajánlottam az iskolai könyvtárosnak, hogy segí-
tek, amiben tudok. Elmentem a Szabó Ervin
Könyvtár Fõ téri fiókkönyvtárába, ahol felaján-
lottam, hogy teljesen ingyen dolgozom, hogy
közelebbrõl megismerhessem a könyvtárosok
munkáját és életét. Élményekben gazdag heteket
töltöttem ott, és akkor határoztam el végleg, hogy
könyvtáros leszek. A nõvérem is könyvtár szakra
járt, és sokszor elmentem hozzá a könyvtárba.
Úgy látszik, a gyermekkori élmények hatására
választottuk mindketten ezt a pályát.

2000-ben érettségiztem, és mindjárt szeptem-
bertõl elvégeztem egy könyvtáros asszisztensi
tanfolyamot a Könyvtári Intézet szervezésében.
Ebben az évben kezdtem el dolgozni megbízás-
sal az Országos Széchényi Könyvtár olvasószol-
gálatán.

A szakmai egyesület tagja úgy lettem, hogy
egyik nap az ebédszünet alkalmával bóklásztam
az interneten, rátaláltam a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének honlapjára, és on-line jelentkez-
tem. Sokat köszönhetek az egyesület minden tag-
jának, mivel ilyen fiatalon bekerültem egy nagy-
szerû csapatba. 2001 májusában már részt vettem
a kassai és krakkói tanulmányúton, ahonnan él-
ményekben gazdagon tértem haza. Megtekintet-
tük a Jagelló Egyetem könyvtárát is.

A 2002 áprilisában megrendezett Nemzetközi
Könyvfesztiválon határon túli magyar könyvtá-
rosokkal találkoztam. 2003 márciusában részt
vettem a hatvani tanácskozáson, melynek közép-
pontjában az Európai Unió és a könyvtárügy állt.
2003. április végén egy csodálatosan szép tanul-
mányi kiránduláson voltam Párizsban. Jártam töb-
bek között a Sorbonne könyvtárában, ahová átla-
gos turistaként nem juthattam volna el. Látogatást
tettünk a francia nemzeti könyvtár épületében is,

ilyen monumentális és modern könyvtárt még
sohasem láttam. Júniusban Dunaszerdahelyre
utaztam az egyesülettel, ahol Hódossy Dezsõ

vezetésével megismerkedtünk a városi könyvtár-
ral. Határon túli magyar kiadók is képviseltették
magukat, és megtekintettük a Kortárs Magyar
Galériát.

Jelenleg a bajai Eötvös József Fõiskola Buda-
pesti Kihelyezett Tagozatának másodéves hall-
gatója vagyok, informatikus könyvtáros szakon.
Az év elején még gyermek- és iskolai könyvtá-
ros vagy honlapkészítõ szakirány volt választha-
tó a második évtõl. Azért is jelentkeztem, mert az
volt a célom, hogy átadjam azt a könyvszeretetet
a mai gyerekeknek, amit én kaptam annak idején
a helyi könyvtárosoktól. Az idén változás történt,
informatikus vagy marketing a könyvtárban szak-
irány indult. Az informatikus szakirányt válasz-
tottam, mivel úgy gondolom, hogy ennek van
jövõje, de azért nem mondtam le arról, hogy
gyerekekkel (iskolásokkal) foglalkozzam. Nagy
elõrelépés a könyvtárak életében is a számítógép
és az internet használata. Gyorsan, könnyen elér-
hetõvé válnak mindenki számára, még akár ott-
honról is.

Egy könyvtáros számára – legalábbis nekem
– ugyanakkor sokkal jobb érzés abba a „könyv-
szagú” könyvtárba bemenni, megkeresni, kézbe
venni, olvasni, esetleg csak átlapozni vagy néze-
getni a könyvet. Jobb érzés, mint egy képernyõn
olvasni. Ha kikapcsolódni szeretnék, akkor szí-
vesebben veszem a kezembe a könyvet. Egyál-
talán nem vagyok a fejlõdés ellen, de a könyv
mégiscsak könyv marad az idõk végezetéig.

Salamon Gábor

könyvtáros asszisztens

Legendás lények
az emberek körül

Kemény Zsuzsa Homo Pictus és a  Mózner Anna

– Horváth Ágota alkotócsoport Legendás lények
címû dupla kiállítás megnyitójára került sor má-
jus 9-én 14.00 órakor az Egyetemi Könyvtár
aulájában.

A 2005. június 3-áig megtekinthetõ kiállítást
Boldizsár Ildikó író, kritikus, néprajzkutató nyi-
totta meg.

Kemény Zsuzsa gyermekkora óta érdeklõdik
a festés-rajzolás iránt, festményeken és grafiká-
kon kívül gyakran készít illusztrációkat is kiadvá-


