
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvényben meghatározottak sze-
rint 2016-tól az érettségi bizonyítvány ki-
adásához ötven óra közösségi szolgálat
teljesítése szükséges. A 2013/14-es tan-
évben a 9. és 10. évfolyamos tanulóknak
már el kellett kezdeniük a közösségi
szolgálattal kapcsolatos jelentkezést,
„munkahely”-választást, feladatvégzést.
A közösségi szolgálat pontos jelentését a
törvényben így olvashatjuk:

„A közösségi szolgálat: szociális, kör-
nyezetvédelmi, a tanuló helyi közösségé-
nek javát szolgáló, szervezett keretek 
között folytatott, anyagi érdektõl függet-
len, egyéni vagy csoportos tevékenység
és annak pedagógiai feldolgozása.” 

A közösségi szolgálat pedagógiai cél-
zatú kötelezettség, amelynek célja a ta-
nulók szociális érzékenységének fejlesz-
tése, erõsítése. A szolgálat nem szabad
akaratból történik, hiszen az érettségi 
ehhez kötött, de az elvégzendõ tevékeny-
séget a diák maga választhatja ki. A kö-
zépiskolás diákok ezáltal megismerik a
közösségben való tevékenykedés erejét,
az ilyen módon szerzett tudásukat életük
során jól hasznosíthatják. Tevékenységük
egyrészrõl szolgálja a közösség érdekét,
másrészrõl fejleszti a diákok személyisé-
gét, különféle kompetenciáját.

A nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet tartalmazza, hogy a diá-
kok mely területen végezhetik a szolgála-
tot. Eszerint egészségügyi, szociális, 
jótékonysági, oktatási, kulturális, közös-
ségi, környezet- és természetvédelmi, ka-
tasztrófavédelmi, valamint óvodás korú,
sajátos nevelési igényû gyermekekkel,
tanulókkal és idõs emberekkel közös
sport- és szabadidõs tevékenységek jö-
hetnek szóba, amikor a tanulónak válasz-
tania kell.

A 2005-ös közérdekû önkéntes tevé-
kenységrõl szóló törvényben van felso-
rolva, hogy mely intézmények lehetnek
fogadó szervezetek. Ezt ajánlják alapul
az iskolai közösségi szolgálat fogadó
szervezeteinek is. A jogszabály ff) pont-
jában a nyilvános könyvtár van említve,
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ezért alakult úgy, hogy iskolai közösségi
szolgálat fogadó intézményévé váltak a
könyvtárak is. 

Az Európai Parlament és a Tanács
2006-ban adta ki ajánlását az egész éle-
ten át tartó tanuláshoz szükséges kulcs-
kompetenciákról. Ezek közül az egyik a
szociális és állampolgári kompetencia,
amelynek megerõsítéséhez járul hozzá
Magyarországon a közösségi szolgálat
bevezetése. A szolgálat célja, hogy az új
generáció szemléletmódja megváltozzon,
a fiatalok kapcsolata a rászorulókkal,
hátrányos helyzetûekkel szociális érzé-
kenységük révén egyre pozitívabb le-
gyen. A saját élményû tanulás segíti a
problémamegoldó és együttmûködési
készséget, ránevel a felelõs döntéshoza-
talra. Ezek elengedhetetlen feltételei a fe-
lelõsségteljes állampolgári létnek.

Mind a középiskolával, mind pedig a
fogadó intézménnyel kapcsolatosan van-
nak betartandó szabályok, elvárások. Az
iskolának három tanévre, arányosan szét-
osztva kell lehetõséget és idõkeretet biz-
tosítania a diákoknak a szolgálat teljesí-
téséhez. Az iskola feladata követni, hogy
a tanuló eleget tesz-e kötelességének,
hogy naplót vezet, amelyben rögzíti,
hogy hol, mikor, mennyi idõn keresztül,
milyen tevékenységet folytatott.

A fogadó intézmények számára új
erõforrást jelenthet a közösségi szolgála-
tos munkaerõ megjelenése, a diákok be-
vonása a mindennapi feladatokba. Fontos
megjegyezni, hogy a tanulók tevékenysé-
ge nem lehet szakfeladat ellátása. Ezt 
figyelembe kell venni akkor, amikor a fo-
gadó szervezetnél átgondolják, hogy mi-
lyen feladatokat tudnak adni a diákok-
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nak, milyen munkafolyamatokban tudják
õket segítõként alkalmazni.

Kiemelt feladat a fogadó intézmények
számára, hogy meghatározzák a közössé-
gi szolgálat célját, illetve az intézmény
programjába való integrálhatóságát. Kü-
lönösen szem elõtt kell tartani a program
pedagógiai céljait, és azt, hogy a diák és
a fogadó intézményben dolgozók között
– lehetõleg hosszú távú – közvetlen kap-
csolat jöjjön létre. 

A fogadó szervezetnél olyan mentort
kell kijelölni, aki a közösségi szolgálat-
ban részt vevõ tanulók munkáját a tevé-
kenység során irányítja, folyamatosan fi-
gyelemmel kíséri. 

Az iskolai közösségi szolgálat valójá-
ban a 2013/14-es tanévtõl kezdett szerve-
zõdni. Az iskolákban meg kellett bízni
egy koordinátor tanárt, aki a tanulók
szolgálatának teljesítésével és dokumen-
tálásával foglalkozik, kapcsolatot tart
fenn a fogadó intézményekkel, vezeti a
közösségi szolgálattal kapcsolatos tevé-
kenységeket. 

A közösségi szolgálattal kapcsolato-
san sajnos nem készültek elõzetes hatás-
vizsgálatok, amik alapján ki lehetett vol-
na dolgozni a módszertant az iskolák és a
fogadó szervezetek számára. Felkészítést
sem a pedagógusok, sem a fogadó szer-
vezetek munkatársai nem kaptak, így
csak a saját tapasztalataikat, a segédle-
tekben olvasott tanácsokat tudták hasz-
nosítani.

Azokban az iskolákban, ahol már ko-
rábban is végeztek önkéntes munkát a di-
ákok, a tapasztalatok azt mutatják, hogy
körülbelül tíz év kell ahhoz, hogy a kö-
zösségi szolgálat sikeressé, jól mûködõvé
váljon. Ennyi idõre van szükség, hogy
mind az iskoláknál, mind a fogadó szer-

vezeteknél zökkenõmentesen mûködje-
nek a teendõk, kialakuljon a rutin, ami
megkönnyíti a diákok és a munkatársak
mindennapjait. A diákok azonban nem
mindig végezhetik azt a tevékenységet,
amit szeretnének, mivel kizárólag abban
az intézményben teljesíthetik a közösségi
szolgálatot, amellyel iskolájuk együttmû-
ködési megállapodást kötött.

A nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet tartalmazza, hogy az is-
kolán kívüli külsõ szervezet és közremû-
ködõ mentor bevonásakor az iskola és a
felek együttmûködésérõl megállapodást
kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a
megállapodást aláíró felek adatait és a
vállalt kötelezettségeket. Ezeken kívül 
a közösségi szolgálatban részt vevõ tanu-
lók maximális számát, az adminisztráció
és a teljesítésigazolás módját és rendjét, a
foglalkoztatás idõtartamát, a szakmai ko-
ordinátor nevét, feladatkörét, elérhetõsé-
geit és a szereplõk felelõsségét.

Az együttmûködési megállapodás egy
évre szól, amelyet az elégedettségnek
megfelelõen lehet megújítani. Célszerû
az iskoláknak olyan intézményt választa-
niuk, amely szorosan kapcsolódik peda-
gógiai programjukhoz, nevelési elveik-
hez.

A gyakorlati teendõk azzal kezdõdnek
egy könyvtár életében, hogy az intéz-
mény vezetése úgy dönt, fogadnak diá-
kokat az iskolai közösségi szolgálat ke-
retében. A következõ lépés azoknak a 
feladatoknak és tevékenységeknek a fel-
mérése, amelyeket diákok tudnak végez-
ni úgy, hogy ez a könyvtárnak is hasz-
nára váljon. Át kell gondolni azokat a
kérdéseket is, hogy egyszerre hány fõt 
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és milyen rendszerességgel tud fogadni
az intézmény. 

Ezek után érdemes ütemtervet készíte-
ni a közösségi szolgálattal kapcsolatos
teendõkhöz, az elõkészítéshez, a lebo-
nyolításhoz. Egyeztetni kell a koordiná-
tor tanárokkal az elérendõ pedagógiai cé-
lokról és a diákok felkészülésérõl.

Miután megszületett a szóbeli meg-
egyezés, meg kell erõsíteni írásban egy
együttmûködési megállapodással. Erre
találhatunk mintát a Segédlet az iskolai
közösségi szolgálat megszervezéséhez cí-
mû kiadványban. A mintát ki kell tölteni
az elõre megadott szempontok szerint.
A megállapodás tartalmazza, hogy me-
lyek az iskola és a fogadó szervezet kö-
telezettségei és vállalásai, kik a két 
intézmény részérõl a felelõsök, kapcso-
lattartók, esetlegesen milyen módon le-
het módosítani a megállapodásban rögzí-
tetteket. A KSH Könyvtár mint fogadó
szervezet az alábbiakat fogalmazta meg:
„A fogadó szervezet biztosítja a lehetõsé-
get az iskola által küldött tanulók számá-
ra, hogy önkéntes munkában vehessenek
részt. A végzett tevékenységek összhang-
ban állnak a fogadó szervezet alapsza-
bályában megfogalmazott közhasznú 
tevékenységekkel, és segítik azok meg-
valósulását. Tevékenységek többek kö-
zött: rendezvények, foglalkozások, kultu-
rális programok segítése, könyvajánlók
készítése, dokumentumok sorba rendezé-
se, sorszámellenõrzés, honlap, URL-
címek ellenõrzése, szkennelés, tékázás,
jelzetelés, deklikészítés.” Az eredeti ter-
vek közül természetesen nem mindegyik
valósult meg a közösségi szolgálat kere-
tei között.

A közösségi szolgálattal kapcsolatos
adminisztráció a fogadó szervezeteknél

egyrészt egy kitöltött szülõi nyilatkozat-
ból áll a tanuló egészségi állapotáról,
másrészt egy tevékenységi naplóból.
A tevékenységi naplóban a szolgálat tel-
jesítésének dátuma, a ledolgozott órák
száma, a tevékenység megnevezése, 
a mentor és az önkéntes aláírása szerepel.
Minden alkalmat külön rögzítünk a
könyvtárban található tevékenységi nap-
lóban, valamint a diákok közösségi szol-
gálati naplójában.

A diákok utolsó szolgálata után rövid
megbeszélést tartunk arról, hogy milyen-
nek láttuk a diák munkáját. A diák el-
mondhatja, hogyan érezte magát, mi a
véleménye a nálunk végzett munkáról,
tetszett-e neki a nálunk töltött idõ, hasz-
nosnak érezte-e a szolgálatot.

A KSH Könyvtár közösségi szolgálat-
ra vonatkozó elsõ tervei valójában elõze-
tes koncepció nélkül zajlottak. A könyv-
tár valamennyi munkatársa mondhatott
ötleteket a diákok munkavégzésével kap-
csolatban. A folyamat elõnye volt, hogy
mindenki tájékozódott az esetlegesen 
érkezõ diákokról, ugyanakkor egy meg-
lehetõsen eklektikus feladatlista lett a
kérdés eredménye. A listán több olyan
feladat is szerepelt, amelyet a közösségi
szolgálat keretében nem lehet végezni
(pl. takarítás, szórólaposztás). Az ötletek
között szerepelt néhány illuzórikusnak
tûnõ elképzelés is – például angol nyelvû
szakcikkek összefoglalóinak elkészítése
–, amirõl azt gondoltuk, hogy 14-15 éves
fiataloknak korai volna, ezért hamar le-
kerültek a listáról. A végleges javaslat 
lényegében amolyan „gyerekmunkás”
lista lett, amelyen betanított, nagyrészt
unalmas munkák szerepeltek, és hiány-
zott róla minden olyan tevékenység,
amely a gyerekeket közelebb hozhatná a
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könyvtárhoz, a könyvtár hangulatához.
Ezzel együtt legalább volt elképzelés ar-
ról, hogy milyen munkát tudunk elsõként
felkínálni az érdeklõdõknek. 

A mechanikusan végezhetõ munkák
azonban egy-két hónap alatt elfogytak.
A könyvtár ekkor kezdte meg egy új kon-
cepció kidolgozását. Az új elképzelés
szerint a diákoknak nem mechanikus
munkát ajánlottunk fel, hanem közösség-
építõ tevékenységre igyekeztünk õket
buzdítani. Szerettük volna, ha érdeklõdé-
si körüknek megfelelõen klubfoglalkozá-
sokat szerveznek a könyvtárban, ha láto-
gatói csoportokat hoznak az iskolából, ha
könyvajánlókat készítenek. Egyszóval
szerettük volna, ha olyan önálló tevé-
kenységet végeznek, amelyet élveznek és
amely segít nekik azonosulni a könyvtár-
ral. Ezzel párhuzamosan szerettük volna
megváltozatni a korábban kissé kaotiku-
san mûködõ rendszert, és az iskolák és a
diákok számára is egyértelmûvé tenni,
hogy mire számíthatnak a KSH Könyv-
tárban. Az iskoláknak írásban elküldtük 
a könyvtári közösségi szolgálat leírását, a
diákoknak pedig tájékoztató elõadást tar-
tottunk, illetve e-mail címeikbõl címlistát
készítettünk, hogy értesíteni tudjuk õket
a felmerülõ lehetõségekrõl. 

A tájékoztatók hatása azonban meg-
lehetõsen csekélynek bizonyult. Bár a 
diákokat írásban és szóban egyaránt tájé-
koztattuk arról, hogy közösségi jellegû
tevékenységet és önállóságot várunk el
tõlük, mégis volt, aki bejelentés nélkül
megjelent „könyvet pakolni”. Mikor
szembesültek azzal, hogy ilyen munkát
nem kínálunk fel a számukra, többen le-
morzsolódtak a csapatból. A tájékoztatás
kudarca valószínûleg nem annyira a
könyvtár hibája, inkább az iskola és a di-
ákok hozzáállásának köszönhetõ. Néme-
lyik iskola részérõl nem tapasztaltuk,
hogy komolyan szeretné szervezni a diá-
kok közösségi szolgálatát, vagy azt, hogy
igyekezne nyomon követni, esetleg báto-
rítani a diákok tevékenységét. Hasonlóan
– a kötelezõség miatt – a diákok részérõl
sem láttunk minden esetben nagy lelke-
sedést a közösségi szolgálat iránt, így 
világos, ha elmaradt a tájékoztató papír
figyelmes olvasása és értelmezése. 

Részben kudarcosnak bizonyult az el-
képzelés arról, hogy a diákok önállóan
szervezzenek klubfoglalkozásokat. A je-
lentkezõk nagy része nem érzett indítta-
tást ilyen irányú tevékenységre, annak 
ellenére sem, hogy lényegében szabad
kezet kaptak a programok szervezéséhez.
Bár akadtak diákok, akik szinte teljesen
önállóan kiállítást szerveztek a rajziskolai
csoportjuk számára, mégis az a megoldás
bizonyult életképesnek, hogy a programot
a könyvtár munkatársai szervezik és hir-
detik meg, és a diákoknak „csak” jelent-
kezniük kell rá. Konkrét példán bemutat-
va: a diákok önállóan nem szerveztek 
mesedélutánokat a könyvtárba járó gyere-
kek számára. Amikor azonban meghirdet-
tünk számukra lehetséges idõpontokat,
akkor mégis akadtak jelentkezõk. 
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Nézzük meg, hogy konkrétan milyen
munkát végeztek a közösségi szolgálatos
diákok a KSH Könyvtárban! A közösségi
programok kudarcát és a monoton, fizi-
kai munka iránti igényt látva a folyóira-
tok tékázását ajánlottuk fel számukra.
Ennél a munkánál nem okozhattak na-
gyobb anomáliát a könyvtári rendszer-
ben, és az intézmény ezerháromszáz 
folyóiratcímes állományát ismerve a fel-
adat több hónapra is munkát adott a 
diákoknak. A tékázást jóval nagyobb ér-
deklõdés kísérte, mint bármelyik másik
feladatot. Elsõsorban fiúk, de lányok is
végezték a tevékenységet, és voltak, akik
heti rendszerességgel jártak folyóiratokat
tékázni. Hasonlóan segítettek a könyvtá-
ri kötészeten CD-tokok és raktári deklik
készítésében. Elõször ezeknél a felada-
toknál szembesültünk azzal, hogy a
könyvtárosokra is jelentõs terhet ró a kö-
zösségi szolgálat: az anyag elõkészítése,
a diákok érkezésének és igazolásának a
megszervezése nem volt mindig zökke-
nõmentes. Ehhez adódik az, hogy a diá-
kok általában tizenhat óra után tudtak ér-

kezni, tehát mindenképpen kellett lennie
valakinek a délutáni könyvtári mûszak-
ban, aki eligazítja õket a feladatokkal
kapcsolatban, illetve igazolja a közösségi
szolgálat elvégzését. 

Sikerült részeredményeket elérni a kö-
zösségi alkalmak szervezésében is, azon-
ban minden esetben szükség volt arra,
hogy egy könyvtáros segítsen a feladatok
koordinálásában. Így három diák csatla-
kozott az egyik irodalmi estünkhöz, és
verseket olvastak fel. Egy másik diák a
rajziskolai csoportjával kiállítást szerve-
zett a könyvtárban. Többen részt vettek a
könyvtár immár hagyományosnak mond-
ható kitelepülésén a Millenáris parkban,
a II. kerület napján. Az elsõ (és eddigi
egyetlen) új szolgáltatásunk, amelyet a
közösségi szolgálatra alapoztunk, a me-
sedélután volt. Bár a mesedélután lehetõ-
ségét már az elsõ alkalommal megemlí-
tettük a diákoknak, önállóan mégsem
kezdeményeztek hasonló alkalmat.
A megoldás így az lett, hogy a könyvtá-
rosok hirdettek mesedélutáni idõponto-
kat a diákoknak, és amelyekre jelent-
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keztek közösségi szolgálatosok, azt nyil-
vánosan meghirdettük az olvasóink 
számára, a kerületi óvodákban, illetve a
partnerintézményekben. A mesedélután
nagy elõnye, hogy a szervezésen túl nem
igényelt könyvtárosi segítséget: nem kel-
lett anyagot elõkészíteni, logisztikázni.
Az elsõ mesedélutánra nagyjából tizenöt
érdeklõdõ gyerek és két közösségi szol-
gálatos diák érkezett, az utána meghirde-
tett öt alkalomra azonban csak egy-két
kisgyerek látogatott el. Felmerült egy ré-
gi-új probléma is, hogy a diákok hektiku-
san lemondják a közösségi szolgálatot
vagy egyszerûen nem jönnek el, ígéretük
ellenére. Ez a tékázás és egyéb feladatok
során legfeljebb bosszúságot jelentett.
A mesedélután alkalmával azonban már
komolyabb kellemetlenséget okozott,
hogy egy kisgyerek idõben érkezett a
mesedélutánra, nem jöttek viszont el 
a közösségi szolgálatos diákok. A helyzet
könyvtárosi beugrással oldódott meg, de
ezek után jogosan merült fel a kérdés,
mennyire alapozhatunk szolgáltatást a
közösségi szolgálatra. Persze bármilyen

program esetén közbejöhet betegség, vá-
ratlan esemény, de a diákoknál nem errõl
volt szó. Természetesen több megbízható
diák is volt a közösségi szolgálatosok kö-
zött, akik hetente rendszeresen a megbe-
szélt idõpontban érkeztek a feladatok el-
végzésére. 

Az egyre szaporodó szolgálati lehetõ-
ségek, a munkák elõkészítése és a diákok
növekvõ száma már komolyabb szerve-
zést igényelt. Az infrastrukturális adott-
ságok miatt nem jöhettek egyszerre öten
tékázni, és annak se lett volna sok értel-
me, ha egyszerre öten tartanak mesedél-
utánt. Ezért vezettük be azt a rendszert,
hogy a közösségi szolgálati lehetõségek-
re elõre kell jelentkezni. Ehhez a Doodle
ingyenesen használható szoftvert alkal-
mazzuk. A meghirdetett idõpontokhoz be
lehet állítani a maximális létszámot, illet-
ve rövid leírást az eseményrõl. A közössé-
gi szolgálatos címlistára kiküldve egy-egy
lehetõséget csak várni kell, hogy van-e je-
lentkezõ. A módszer egyszerû és prakti-
kus, a diákok számára természetesen nem
okoz problémát a program kezelése. 
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A szervezést nehezítik azonban a fo-
galmi bizonytalanságok. A KSH Könyv-
tárban kis számban dolgoznak ön-
kéntesek, egyetemi gyakornokok és 
közfoglalkoztatásban részt vevõ kollégák
is. A közösségi szolgálat csak mint hiva-
talos elnevezés létezik, a köznyelvben ál-
talában önkéntességnek vagy kötelezõ
önkéntességnek hívják. De olyan diák is
érkezett, aki a portán magát közmunkás-
nak nevezte. Ezek után érthetõ, hogy 
némi bonyodalmat okozhat a könyvtár
titkárságán egy telefonhívás esetén le-
szûrni, hogy pontosan mirõl van szó, kit
kell kapcsolni vagy a portáról a megfele-
lõ munkatársnak szólni annak megfelelõ-
en, hogy közfoglalkoztatásra, közösségi
szolgálatra vagy önkéntességre érkeztek-e. 

A szakirodalom tíz évre becsüli a kö-
zösségi szolgálat sikeres mûködéséhez
szükséges bevezetõ idõszakot. Ennek 
fényében talán kissé korai egy év után
véglegesnek szánt döntéseket hozni, de
mindenképpen vannak olyan tapasztala-
taink, amelyek változásokat sürgetnek a
közösségi szolgálat koordinálásában.
Összességében nehéz megállapítani,

hogy a könyvtár számára nyereség-e a
közösségi szolgálat. Azt sajnos le kell
szögezni, hogy az eredeti elképzelések
ellenére csak csekély mértékben sikerült
a kerületi diákságot még jobban bevonni
a könyvtár életébe, vagy egyáltalán köze-
lebb vinni a könyvtár világát a diákok-
hoz. Csak reménykedünk abban, hogy a
könyvtárról szerzett információk búvó-
patakként elõtörnek majd az életükben, a
késõbbi években. Bár a könyvtárról alko-
tott képet talán nem befolyásolja pozití-
van, de számunkra mégis nyereség több
monoton tevékenység „kiszervezése”; a
tékázás jelentõs munkaerõ-problémát
okozott volna idén a közösségi szolgálat
nélkül. A rendezvények esetén is köny-
nyebbséget jelentett, ha egy-egy diák fo-
gadta a vendégeket, íratta alá a jelenléti
ívet, rámolta a székeket vagy õrizte a lá-
togatók elõl elzárt munkaterületeket. 

Egészen biztos, hogy teszünk még egy
kísérletet arra, hogy a diákok önállóan
szervezzenek programokat a könyvtár-
ban, de sokkal nagyobb hangsúlyt 
fogunk fektetni arra, hogy általunk szer-
vezett programokon vegyenek részt segí-
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tõként. Precízebben szeretnénk majd a
jelentkezéseket adminisztrálni, és komo-
lyan gondolkozunk azon, hogy ne fogad-
juk azokat a diákokat, akik egyszer vagy
többször ígéretük ellenére sem jöttek el
egy-egy alkalomra. Abban biztosak va-
gyunk, hogy egyelõre semmiképpen nem
bõvítjük a partneriskolák körét. A diákok
jelenlegi létszáma is teljesen lefoglalja a
közösségi szolgálatra fordítható könyvtá-
ri kapacitást. 

Érdemes volna a könyvtáraknak közö-
sen is gondolkozniuk a közösségi szolgá-
lat lehetséges módjairól, a pontos és egy-
séges célkitûzések megállapításáról és a
(jó) gyakorlatok minél szélesebb könyv-
tári körnek történõ bemutatásáról. A kö-
zépiskolás korosztállyal aktívan fog-
lalkozó kollégák részérõl kincset érne
minden olyan módszertani útmutatás,
ami segít a diákokban a „kötelezõség”
okozta negatív érzések tompításában. Bí-
zunk abban, hogy könyvtárak, szakmai
szervezetek egymást támogatva a közös-
ségi szolgálat segítségével is közelebb
hozzák a középiskolás korosztályhoz a
könyvtárak világát. ■
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