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Könyvtárostanárok 
a könyvfesztiválon 

*» Bacsó Ildikó  

Idén április 23. és 26. között immár tizenhato
dik alkalommal rendezték meg az irodalom- és 
könyvkedvelő közönség egyik legfontosabb 
eseményét, a Budapesti Nemzetközi Könyv
fesztivált. Ismét a Millenáris Park adott helyet 
a könyves szakma nemzetközileg is jegyzett 
eseményének, ami kiemelkedő szakmai ren
dezvény és egyúttal kulturális fórum is. 

A Könyvtáros Klub ebben az évben is több 
tucatnyi programmal várta a könyvek és a 
könyvtáros szakma iránt érdeklődőket. A gaz
dag programsorozat a szakma minden aktuális 
kérdését érintette. Kiemelt helyet kapott a di
gitalizálás témaköre, a korszerű információ
feldolgozás, a szolgáltatás, a web2-es alkal
mazások a könyvtári munkában. A résztvevők 
megismerkedhettek a könyvtári tájékoztatást 
segítő portálokkal (pl. nyelvtudor.hu, a 
Könyvtárellátó honlapja, az új fejlesztésű 
könyvtár.hu). Szerves része volt a programnak 
számos könyvbemutató, irodalmi, zenei, kul
túrtörténeti előadás is. 

A Könyvtáros Klub keretében mutatkozott be 
a Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye a Krea
tivitás és innováció az iskolai könyvtárakban cí
mű programjával, kapcsolódva a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete nyitó konferenciájához. Hock 
Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szakértő előadá
sában arról beszélt, hogy a kreativitás és az inno
váció kulcskompetenciák a könyvtárostanárok 
számára, hiszen az iskolai könyvtár az informá
ciók szolgáltatásán túl, sőt éppen a könyvtárban 
összegyűjtött ismeretek felhasználásával gondol
kodni, feladatot megoldani tanít. Ő maga is gon
dolkodásra késztette hallgatóit az előadás elején. 
„Mire jó a könyvtár az iskolában?" - kérdezte 
bevezetésként a könyvtárostanárokat, akik a 
sztereotip válaszok mellett - könyvet kölcsönöz, 
tájékoztat, anyagot gyűjt stb. - megfogalmazták 
a legfontosabbat: könyvtári ismereteket oktat, in
formációkat nyújt, de ennél még többet ad, mert 
szolgálja a rekreációt, egyben a lélek és az „ide 
lehet jönni tűért és cérnáéit is" helye. 

Ebből is kitűnik, hogy egy könyvtárostanár
nak mindig újabb és újabb feladatokat kell 
megoldania, amihez nélkülözhetetlen az ötle
tesség, az eredetiség, a rugalmasság. A sokszí
nű feladatot teljesítő iskolai könyvtár alappil
lére a kreativitás e három összetevője, amely 
akkor igazi, ha kitartással és koncentráló ké
pességgel párosul. Folyamatosan újabb és 
újabb kihívások újabb és újabb megoldásokra 
ösztönöznek minket. Talán azért vagyunk oly 
sokan kreatívak e könyvtártípusban is, mert ál
landóan ér minket a kreativitást fokozó 
stresszhatás. Egyre újabb ötleteket valósítunk 
meg a könyvtárfejlesztésért, a használókért. 
A könyvtárostanároknál alapvető képesség a 
folyamatos megújulás, az állandó fejlődés, az
az az innováció. Nem nagy lépésekkel, hanem 
kicsi részelemeken keresztül megvalósuló fej
lesztések sorával, kis lépésekben haladva tud
ja elérni az innovációt a könyvtárostanár. 
Állandó megújulásra van szüksége ehhez, to
vábbképzésekre, mint ez a mai...Tehát a két 
fogalom két alap-, avagy kulcskompetencia a 
szakmában. 

Hock Zsuzsanna előadása után Kovács Ma
rianna, a Körösi Csorna Sándor Altalános Is
kola és Gimnázium könyvtárostanára arról be
szélt, hogy egy ötlet miként valósulhat meg az 
iskolai könyvtárban. Kitért arra, miként kísér
te végig pályáját a folyamatos megújulás. El
mondta, hogyan hozták kollégáival létre 1982-
ben, egy induló iskolában, a semmiből azt a 
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működő könyvtárat, amelyet a mai napig ve
zet. Előadásának második részében bemutatta 
legújabban megvalósult tervét, hogyan fejlő
dött a könyvtárhasználati ismeretek tudatos, 
tervezett, egymásra épülő oktatása egy több 
fordulós iskolai könyvtárhasználati versennyé. 
Az iskola rangos eseményévé vált a két kor
csoportban rendezett verseny. A feladatok 
mindig egy-egy téma köré szerveződnek, ha
sonló jellegűek a két korcsoportban, de a NAT 
követelményeinek megfelelően bővül az isme
retanyag a magasabb évfolyamokon. A ver
senyre való felkészülés során megvalósul a 
projektalapú oktatás, a különböző tantárgyak 
integrációja. Egyértelműen megmutatkozik, 
hogy egy megvalósult ötlet hathat és megújít
hatja az iskolai élet különböző szintjeit is. Új 
módszerekkel gazdagította a könyvtárhaszná
lat oktatását, új lehetőségeket hozott az iskolai 
könyvtárba és új hagyományt teremtett az is
kolában. Kovács Marianna gyakorlati tanácsa
it haszonnal építheti be minden könyvtáros
tanár a napi munkájába. 

A Könyvtáros Klub szakmai fóruma közel 
kétezer könyvtárost mozgatott meg. Külön 
öröm volt tapasztalni, hogy nem csak a szak
ma szorosan vett képviselői kísérték figye
lemmel a könyvtárostanárok óráját, hanem 
a szakmán kívüliek és más könyvtártípusok
ban dolgozók is élvezettel, érdeklődve hallgat
ták a teltházas előadásokat. • 

Az Ev Gyermekkönyve 2008 

Az Év Gyermekkönyve-díjat az IBBY (Interna
tional Board on Books for Young People, Gyer
mekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Szek
ciója ítéli oda az előző év legjobb, legsikeresebb 
új magyar gyerekkönyveinek, illetve azoknak, 
akik kiemelkedőt nyújtottak a gyerekeknek szóló 
irodalom, illusztráció, könyvkiadás valamely 
részterületén. A díj célja a magyar gyerekiroda
lom kiemelkedő alkotóinak elismerése és elis
mertetése. 

Az idei könyvfesztiválon öten kapták meg ezt a 
kitüntető címet: Szijj Ferenc Zöldség Anna és a 
beszélő póniló című mesekönyvéért (Pozsonyi 

Pagony), Lackfi János Kövér Lajos aranykeze cí
mű regényéért (Noran), Pásztor Árpád Muzi című 
kötetének (Móra Kiadó) illusztrálásáért Békés 
Rozi, Timothée de Fombelle Ágrólszakadt Tóbiás 
című regényének műfordításáért Pacskovszky 
Zsolt, tovább életművének és munkásságának el
ismeréséül Mosonyi Aliz. 

Részletek az elhangzott méltatásokból 

Szijj Ferenc: Zöldség Anna és a beszélő póniló 
Ha az IBBY különdíjjal jutalmazná az év legzöl-

debb könyvét, a 2008-as „termésből" egyértelműen 
Szijj Ferenc Zöldség Anna és a beszélő póniló című 
kötete részesülne ebben a megtiszteltetésben. Hogy 
ez egy abszurd fölvetés? Oh, persze hogy az! Sár
garépa és Petrezselyem Anna királykisasszony -
röviden: Zöldség Anna - birodalmában, Kapor-
nyicában szinte minden abszurd egy kissé. 

Azt mondják, mi most épp nem Kapornyicában 
vagyunk? Nos, talán igazuk van. A Mammut bevá
sárlóközpont valóban közelebb van ide, mint a 
körömhidai óriás élménycentrum - de nem lehe
tünk messze Kapornyicától, ebben biztos vagyok. 

Hogy ne beszéljek zöldségeket? Na jó, ko
molyra fordítom a szót. Szijj Ferenc egyszer már 
megteremtett egy olyan világot (az is tele volt 
zöldséggel!), amelyben minden mesei elem a szo
kásostól eltérően működött. A Szuromberek ki
rályfit „szellemes, derűs »kétfedelű« történek
ként köszöntötték annakidején - de Zöldség Anna 
világa (már csak azért is, mert nem egy hosszú, 
hanem nyolc könnyebben befogadható kaland so
rán ismerheti meg az olvasó) egyértelműbben 
szólítja meg a gyerekeket, és biztonságosabb-ba
rátságosabb világnak tűnik. 

Tamás Zsuzsa 

Lackfi János: Kövér Lajos aranykeze 
A kortárs gyermekirodalom tele van furcsább

nál furcsább hősökkel. Immár nem feltétel a szép
ség, a daliás termet, de még a furfangos észjárás 
sem. Lackfi János hőse, Kövér Lajos méltó párja 
Frodónak, Bux Barnabás Boldizsárnak, Bruckner 
Szigfridnek, Fitzhuber Dongónak vagy épp 
Szuromberek királyfinak. Daliásnak épp őt sem 
nevezhetnénk, sőt - mondjuk ki nyíltan - Lajos 
kövér, méghozzá nagyon. Ahogy azt a szerzőtől 
megtudjuk: „Naponta legalább háromszor öt kiló 
kenyérkét, háromszor öt rudacska párizsit és há
romszor öt literke tejet pakolt be szépen a hasá-
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