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A szerkesztő jegyzete 

Iskolakönyvtár, könyvtárpedagógia, 
avagy egy év hozadékai 
Mozgalmas volt az- elmúlt év az isko

lák, a pedagógusok számára, s természe
tesen bennük a könyvtárak és a könyvtá
rostanárok számára is. Újra kellett gon
dolni számos pedagógiai elvet , az eddig 
követett tanítási-tanulási gyakorlatot, tan-
anyagstruktűrákat és módszereket, az e l 
mélet és a gyakorlat egymáshoz való vi
szonyának számos elemét. A pedagógia
történetben mély nyomot hagyó év volt 
1998, amely a pedagógiai programok ré
vén új fejlődési szakasz indulását jelen
tette a hazai közoktatásban. 

Természetesnek tartható, hogy a társa
dalmi-gazdasági változások alapvetően 
befolyásolják, mi lyen l egyen az iskolák 
által (is) megvalósuló nevelési és oktatási 
folyamat. S az is, h o g y a századvég felé 
közeledve, már szem előtt tartva az új 
évezred e lső éveinek (talán már: évt ize
deinek) globális , euroregionális é s hazai 
szükségleteit, olyan egymásra épülő ok
tatási, képzési programokra van szükség, 
amelyek nem csak a kötelező iskoláztatás 
időtartamára, hanem azon tói, az e g é s z 
életútra kiterjednek. Azzal , h o g y a kép
zési fonnák nemcsak kibővültek (például 
az elektronikus média, a távoktatás stb. 
révén), hanem tartalmukban, intenzitá
sukban, a követe lményekben megváltoz
tak, s mind jobban igazodnak az aktuális 
é s hosszú távú alkalmazás szükségletei
hez, nem csak a társadalmat, annak egyes 
rétegeit, hanem az egyéneket is arra ösz
tönzik, ne maradjanak ki ebből a soha 
nem látott megújulási folyamatból. 

Az elmúlt esztendő ebben különösen 
jelentős volt a könyvtárosszakma, a 
könyvtároshivatást az iskolákban válla
lók számára. Törvények, rendeletek, kü
lönböző jogszabályok indukálták azokat 
az erő feszítéseket, amelyeket köny v-
tárosaink példamutatóan teljesítettek. S 
ha ebben a folyamatban nem is történt 
minden zökkenő nélkül, lényegét tekint
ve elmondhatjuk, a törvény- és rendelet
alkotók é s az iskolakönyvtárosok közös 
munkája által olyan tartalmi, módszertani 
korszerűsítésre kerülhetett sor, amely 
előrevetíti: az iskolai könyvtár b e tudja 
tölteni feladatát, s o lyan lehetőséget biz
tosít a tanórai és ezen kívüli neveléshez 
és oktatáshoz, amely az elvárt szándékot, 
a tanulóknak a következő évtizedekre 
történő felkészítését biztosítja. 

Az információs társadalom szükségle
tei mind inkább konkrétabb formában és 
tartalommal je lennek meg a közoktatás

ban. Ezek közvetítésére nem csak a szak
ma hivatalai, hanem a szakmai szervező
dések 3s készséggel vállalkoztak. A ko-
rábbi évek, évtizedek gyakorlatából tud
juk, egy-egy rendelet tartalmi vonatko
zásban igencsak eltérő tartományokban 
értelmezhető a megvalósítás során. S ha 
ma talán egyértelműbbek is a követel
ménymegfogalmazások, az iskolák eltérő 
adottságai, körülményei miatt most sem 
nélkülözhető, hogy szakmánk különböző 
érdekeltségű rétegei megvitassák, melyek 
a teljesítéshez vezető legcélszerűbb utak, 
módok. A z ilyen közös medhálásokra, 
együtt gondolkodásokra, a részletek ki 
munkálására számos fórum adott lehető
séget. 

Május végén Balatonfüreden a Soros 
Alapítvány konferenciája a Számítógépes 
iskola a nyílt társadalomért program 
eredményeinek összegezésére vállalko
zott, amelyeken olyan, szakmánkat köz 
vetlenül is érintő témák értékelésére ke
lült sor, mint a multimédiás oktatási 
anyagok fejlesztése, a Jefferson-program, 
s talán számunkra a legfontosabb; A z 
iskolai könyvtár megújuló szerepkör
ben c ímű pályázat lehetőségeinek bemu
tatása. 

Jűlius-auguszius fordulóján Kecske
méten a Magyar Könyvtárosok Egyesüle
te 30. vándorgyűlését tartotta. Jeles igaz
gatási, elméleti é s gyakorlati szakem
berek összegezték az elért eredményeket, 
s vitatták meg a hogyan tovább problé
máit. Szó volt a telematikai pályázat ta
pasztalatairól, a könyvtárak együttműkö
désének jogszabályi hátteréről, az infor
matikai fejlesztésről, s azokról az egyete
mes jogokról, amelyek a könyv
tárhasználók számára űj lehetőségeket 
biztosítanak. Ez utóbbiból termé
szetszerűen következik, hogy a könyv
táraiknak fel kell(ett) készülniük a b izo
nyos elemeiben új könyvtári szolgáltatá
sok megtervezésére, gyakorlati kivitele
zésére. (Közülük példaként csak néhány: 
a nem nyomtatolt információhordozók 

állományfeldolgozása, helyhenhasznála-
tuk megoldása, az etnikai és a nyelvi ki
sebbség könyvtári szükségleteinek bizto
sítása, a szélesebb spektrumú állomány
féleségek beszerzéséhez a többforrású
ságra alapozás, a szakmai önképzés, a 
könyvtárat használók számának növelése 
stb.). 

A szekcióülések mindig alkalmasak 
arra* hogy egy-egy részterület, résztéma

kör problémáit megvitassák a résztvevők. 
A z ilyen műhelymunkák akkor értéke
sek, ha az ott megfogalmazottak nyilvá
nosságra kerülnek, akár plenáris ülésen, 
vagy részletesebb kifejtéssel publikációk, 
további, későbbi előadások formájában, 
E vándorgyűlés nemcsak a megvitatott 
témák változatosságára, hanem ezek 
eredményességére is j ó példa v o l t S ta
nulságul szolgálhat az a megállapítás, 
hogy a könyvtárak csak akkor működhet
nek eredményesen, ha megteremtik azt 
az információs hálózatot, amely által 
azonos, vagy (legalábbis) közel azonos, a 
könyvtárhasználók igényeihez igazodó 

szolgáltatást tudnak nyújtani. 
A Könyvtárostanárok Egyesülete no

vemberi esztergomi ko nferenciáj a a 
könyvtárral történő tanulás tanításának 
kérdéseit tűzte programjára. A számos 
szakmai előadás, a bemutatott könyv
tárhasználati órák hasznosan segítették a 
szemléletformálást, a problémák és meg
oldásuk hasonló megközel ítését . Termé
szetes, hogy nem hagyható f igyelmen kí
vül az az inspiráló hatás sem, amely i lyen 
alkalmakkor óhatatlanul megérinti a 

résztvevőket. A z értékelő összefoglaló
ban erről éppúgy szó esett, mint a haté
kony tanulás módozatairól. 

Novemberben m é g e g y jelentős 
könyvtárosprogram volt: a Bod Péter 
Társaság ünnepi ülése az Országos Peda
gógiai Könyvtár és M ú z e u m 40 . évfordu
lója alkalmából. Pedagógiatörténeti tény, 
hogy az OPKM-nek jelentős szerepe volt 
az iskolai könyvtárak gondozásában, a 
hazai és a nemzetközi szakirodalom-
gyűjtemény létrehozásában, a muzeális 
anyagok gyűjtésében, s hogy csak a leg
utóbbi jelentős teljesítményét említsem: 
a magyal - iskola millenniuma kapcsán 
tervezett kiadványok megjelentetésében, 
programjai szervezésében. E megemléke
zés ahhoz is hozzájárult, hogy nyilvánva
ló legyen: a szervezetileg is sokrétű szak
maiságnak a jövőben minden korábbinál 
nagyobb szerepe l e sz , s ésszerű együtt
működés által javíthatja hivatásunk szak
mai, erkölcsi é s financiális pozícióit. 



A könyvtárak együttműködése az információs társadalom kiszolgálásában 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
30. vándorgyűlése Salgótarjánban 
„A legutóbbi, Kecskeméten tartott vándorgyűlés hangulata és 

mondandója lehetővé tette, hogy a következőkkel búcsúzzak; Ez 
a szakma felemelte fejét és kiegyenesítette gerincét! Aki benne él 
könyvtári közéletünkben, az tudja, hogy bajaink, nehézségeink 
és gyarlóságaink ellenére ez az optimista szakmakép azóta meg
erősödött. És amikor ennek a vándorgyűlésnek a fő témája a 
könyvtárosok együttműködése, akkor szakmánk építkezésének 
egy olyan elemét formáljuk és erősítjük, ami bizonyára tovább 
erősíti ezt a tendenciát." Vajda Erik, az MKE elnöke e gondola
tokkal indította a jubileumi vándorgyűlést. 

A konferenciát köszöntők között volt 
Várhegyi Attila, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumának államtitká
ra. A valaha iskolai könyvtárosként is 
dolgozó, ma ezekért bizonyos szinten 
felelős személy szájából hitelesebbnek 
tűnt az az ismert gondolat, hogy a 
könyvet nem helyettesítheti semmilyen 
média. 

Salgótarján polgármesterének. Pusz
ta Bélának rövid invitálása után Smit-
nya Sándor, Nógrád Megye Közgyűlé
sének elnöke beszélt az ország legsze
gényebb megyéjének intelligens régió
vá fejlesztéséről. A számítógépes és a 
távközlési hálózat bővítésével közhasz
nú, gazdasági, munkaügyi informáci
ókkal egészítik ki a polgármesteri hiva
talok adatbázisait. A könyvtárak sze
lektálják, rendszerezik az információ
kat, a könyvtárosok pedig felhasznál
ják azokat a település otthonná alakítá
sa érdekében. 

A téma bizonyos fokú folytatásaként 
Rónai Iván a Közoktatási Minisztérium 
által meghirdetett telematikai pályáza
tok tapasztalatairól szólt. Az 1,5 milli
árd forintot igénylők közöli 1998-ban 
340 milliót tudtak felosztani 78 nyertes 
pályázónak. Ennek 60%-a könyvtár, 
25%-a múzeum, 9%-a levéltár, 5%-a 
művelődési intézmény volt. A pénzt el
sősorban technikai fejlesztésre fordít
ják, még mindig kevés a tartalmi szol
gáltatás igénye. 

A minisztérium könyvtári főosztá
lyának vezetője, dr. Skaliczki Judit a 
könyvtárak együttműködésének jog

szabályi hátterét vázolta fel. Elmondta, 
hogy a könyvtárügy fejlesztési stratégi
ája megvalósításának kulcsterületei kö
zött a könyvtári törvényt követő jog
szabályok megjelenése, az informatikai 
fejlesztés, a koordinált dokumentumel
látás szerepel. 

A várható jogszabályokban az alábbi 
számonkérendő törvényi elemek szere
pelnek majd: 

— könyvtárhasználati jogok, 
— dokumentumok, 
— ellátási rendszer finanszírozása. 
— kedvezményes továbbképzési 

igény, 
— könyvtári szolgáltatások, állo

mányvédelem. 
Az előadó fontos teendőként jelölte 

meg az oktatás, a továbbképzés, a 
szakmai státusz kérdését, 

Radó Péter, az Országos Közoktatási 
Intézet Kutatási Központjának munka
társa a kisebbségi könyvtári integráció 
témájával átalakította a konferencia ad
digi látószögét, kisebb mértékű politi
kai színezetet is adva neki. Az etnikai 
és a nyelvi kisebbség könyvtári szem
pontból eltérő státuszáról, az anyaor
szági kiadványok hiányáról, a NAT 
népismereti követelményeinek könyv
tári feladatairól szólt az előadás. Külön 
kitért a „romungruk", a magyar anya
nyelvű cigányok közösségi integráció
jának ellentmondásaira. 

A nyitó plenáris ülés utolsó előadá
sával visszatértünk a biztosabb „csak1' 

szakmai területre. Az OSZK olvasás
kutatási osztályának könyvtárhaszná
lati felmérését ismertette dr. Nagy Atti
la, az OSZK-KMK munkatársa. 

A felsőoktatási intézménnyel bíró 
városok közkönyvtárainak, megyei in
tézmények könyvtárai nak visszatérő 
gondja a főiskolai, egyetemi hallgatók 
könyvtárhasználati szokásai. Néhány 
megállapítás (dr. Nagy Attila szug
gesztív következtetései, hangulati ösz-
szetevői nélkül): 

— az egyetemisták 35%-a nem jár 
könyvtárba, 

— a könyvtárhasználók 60%-a az 
egyetemi, 40%-a a közkönyvtár
ba jár, 

— jellemzően a kölcsönzés, a fény
másolás lehetőségét veszik 
igénybe, 

— 10% alatti az internetes szolgál
tatás, 

— a szakkönyvtárakban kisebb szol
gálatkészséget tapasztalnak a 
hallgatók. 

Az első nap zárásaként a könyv
tárosok szavazatai alapján kiosztották a 
Fitz József-díjakat a következő kiadók
nak: Magyar Könyvklub, Corvina Ki
adó, Mezőgazdasági Kiadós Officina 
Nova Kiadó. 

Munkájukért MKM-emlékérmet 
kaptak: 

— Fehér Miklós - Balassi Bálint 
Könyvtár, Salgótarján 

— Ráthai Erzsébet - Somogyi 
Könyvtár, Szeged 

— dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi ~ 
KLTE, Debrecen 

— di\ Szabó Imréné - Kisfaludy 
Károly Megyei Könyvtár, Győr 

— dr. Tóth Gyula - Berzsenyi Dáni
el Tanárképző Főiskola, Szom
bathely 

— Fülöp Géza - Marosvásárhely. 
A második nap a szekcióülések je

gyében telt el. 
a) A könyvtári törvény és együttmű

ködés szekcióban a központi 
szolgáltatások, az országos do-



kumentumellátási rendszer és a 
könyvtári törvényi követő jog
szabályok témája szerepelt. 

b) Az együttműködés a határon túli 
magyarság és a hazai nemzetisé
gek könyvtári ellátásában téma
körben az erdélyi, a szlovéniai, a 
szlovákiai tapasztalatokról, a 
könyvtári törvényből adódó ma
gyarországi feladatokról, felelős
ségi körökről cseréltek gondola
tot a résztvevők. 

c) A könyvtárak együttműködései 
helyben és szél esebb körben 
címmel rendezett kerekasztal-be
szélgetésen megyei és városi 
könyvtárak vezetői mondták el 
véleményüket. Az OMIKK és a 
salgótarjáni megyei könyvtár 
munkatársai már megvalósítási 
tapasztalatokról is beszámolhat
tak az „acces library" és a köz
hasznú információk szolgáltatá
sában. 

d) A Társadalomtudományi szekció 
és a Bibliográfiai szekció közös 
ülésén a szakbibliográfiák ko
operációban való készítésének 
előnyeiről és buktatóiról, vala
mint egy megvalósult együttmű
ködés termékéről: Délkelet-Eu
rópa etnikai csoportjainak bibli
ográfiai kézikönyvéről hallottak 
az érdeklődők. 

e) Az Együttműködés a telematiká
ban elnevezésű szekcióban Mol-
dován István, az Elektronikus 
könyvtár szekció elnöke ismer
tette a virtuális könyvtár legú
jabb eredményeit, majd Gyüre 
Péter, a Dataware Kft. munka
társa szólt az osztott katalogizá
lásra kifejlesztett Vocal-rendszer 
előnyeiről megújulásáról. A kö
vetkező előadó. Vajda Erik a 
Magyar Országos Közös Kataló
gus (MOKKA) jövőjéről beszélt, 
letéve a voksát a „közös" katalo
gizálás fogalma mellett az „osz
tott" katalogizálás ellenében. A 
közös katalógus lassan központi 
funkciók betöltésére is alkalmas
sá válik, amikor lelőhelyforrás
ként, időszaki kiadványok jelen
tős adatbázisaként a katalógusre

kordok általános helyévé válik 
(kb. 5 éven belül). 
A kis méretű szakkönyvtárak ka
talógusainak internetes szolgál
tatása címmel dr. Tapolcai Ág
nes az Állatorvos-tudományi 
Egyetem Könyvtárának tapasz
talatait osztotta meg az ülés kö
zönségével. A TINLIB-DOS, 
Novell alapú rendszere WEB-es 
kérdező felületen is, a „KözEL-
Katon" is elérhető, a megfelelő 
FTP szerverrel biztosítani tudják 
a katalógusadatok és a dokumen
tumok közvetlen kapcsolatát. 
Szálai Gáborné a százhalombat
tai városi könyvtárban kiépített 
internet szolgáltatás létrejöttének 
lépéseit vázolta fel. Az önkor
mányzat, a befektető és a könyv
tár összefogása előrevetíti a „vir
tuális városháza" céljának meg
valósulását. 

A szekció zárásaként Horváth 
Adám az OSZK új szoftveréről, 
az Amicusról adott néhány infor
mációt, mely a nemzeti könyvtár 
új rendszereként válhat később 
ismertté. 

f) Az iskolai könyvtárosokhoz leg
közelebb álló program a Gyer
mekkönyvtára s szekció és a 
Könyvtárostanárok Egyesületé
nek ülése volt Az együttműködés 
lehetőségei és gyakorlata a gyer
mekek könyvtári ellátásában 
címmel. Az ülést levezető dr. 
Suppné dr. Tarnay Györgyi, a 
Gyermekkönyvtáros szekció el
nöke a „friss és igaz információk 
megszerzésének jogáról, a falak 
nélküli könyvtár megalkotásáról 
a feltárás hiánya és a szolgáltatá
sok hibája miatti információ
visszatartás*' proble m atik ájáról 
szólva indította a munkát. 
Az iskolai könyvtárakat érintő új 
jogszabályokban való eligazo
dást kívánta segíteni Bariczné 
Rózsa Mária, a minisztérium 
munkatársa. Az 1997. évi CXL. 
törvény a könyvtárakról, az 
5/1998. MKM rendelet a tan
könyvellátásról a 16/1998. 
MKM rendelet a nevelési-okta
tási intézmények működéséről 
szóló jogszabályok iskolai 

könyvtár és gyermekkönyvtári 
vonatkozásait kiemelve a gyer
mekkönyvtári és iskolai könyv
tári munka különbözősége mel
lett foglalt állást. Nem tartja sze
rencsésnek a gyermekkönyvtáro-
sok bevonását a NAT könyv
tárhasználati ismeretek tanításá
ba, mert a gyermekkönyvtárak 
elsőrangú feladata az egyéni 
könyvtárhasználat biztosítása, a 
„családi háttér" hiányainak pót
lása, a civü technikák elsajátítá
sa. 

Bariczné Rózsa Mária előrevítet-
te a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumának tárcaközi tár
gyalásokkal készülő követő jog
szabály tervezetét a nyilvános 
könyvtárak, a szakértői névjegy
zék, a szakfelügyelet, az iskolai 
könyvtár normatívái, a képesítési 
követelmények témájában. 
A könyvtári munka alapfeladatát 
jelentő állományépítést segítő 
Országos Dokumentumellátó 
Rendszerről (ODEL) tájékoztatta 
a szekciótagokat Fogarassy Mik
lós, az OSZK munkatársa. A 
nemzeti könyvtár helyett e mun
ka dandárját a megyei, egyetemi 
könyvtárak végzik, mely nem 
biztosít teljeskörű hozzáférhető
séget, nyilvántartást. E probléma 
megoldására — az 1997. évi 
könyvtári törvény szellemét kö
vetve - hozzák létre a könyv
tárközi kapcsolatokat, közhasznú 
információkat, központi szolgál
tatásokat segítő centralizált rend
szert. 

A programban meghirdetett ceglédi 
városi könyvtári lapasztalatok ismerte
tését a szerző. Holló Erika távollété
ben dr. Suppné vállalta fel kiegészítve 
saját következtetéseivel. Kiemelte, 
hogy a gyermekkönyvtár és az iskolai 
könyvtár kooperációjához érdekazo
nosságra, önkéntességre, egyenrangú
ságra van szükség. 

A közös fejlesztési programok nem 
nélkülözhetik az önkritikus, de pozitív 
gondolkodású helyzetelemzést, az 
együttműködés formáinak (gyűjtőköri, 
állományfeltárási, szolgáltatási, pr-te-
vékenységbeli, könyvtárhasználati is-



meretek tanítása és gyakoroltatása) 
rögzítését. 

Sajnos, a következő előadásra a 
rossz időbeosztás következtében csak 
néhány perc maradt. Dr, Nagy Attila: 
A könyvtárak együttműködése a 10-14 
éves gyermekek ellátásában című ta
nulmányát a nagy érdeklődésre való te
kintettel egy közeli könyviárostanárt 
rendezvényen remélhetőleg meghall
gathatjuk. 

A sok-sok szakmai információ, prob
léma, eredmény után a záró plenáris 
ülésen elhangzott a szekciók munkájá
nak ismertetése, majd Popráciy Géza, a 
MKE alelnöke baráti találkozóra invi
tálta a konferencia résztvevőit. 

A gondos salgótarjáni házigazdák 
igen színvonalas és kedves program
mal szórakoztatták vendégeiket. A jól 
sikerült este után a másnapi kirándulá
sok (Felvidékre. Hollókőre, Somoskő

re) közül mindenki talált kedvére valót. 
Aki mégis inkább a városnézés mellett 
döntött, a vándorgyűlés kiegészítő ren
dezvényei (kiállítások, múzeumok, 
szabadtéri programok) közül választha
tott. 

Összegezve: Ez a jubileumi vándor
gyűlés tovább erősítette a könyvtáros 
szakma presztízsének helyreállítását, ér
telmiségi méltóságának visszaszerzését. 

Emmer Gáborné 

Könyvtáraink múltjából 

Az ifjúsági és a tanítói könyvtár 
Az iskolai oktatás irányítói már a 

19. században törekedtek arra, hogy 
a tanításhoz és a tanítói munkához 
megfelelő (nem tankönyvi) köny
vek álljanak rendelkezésre. Az 
1868. évi XXXVriI. törvény ezek
kel kapcsolatos előírásai - a kor kö
vetelményeihez igazítva, továbbfej
lesztve - megjelennek a későbbiek
ben is. így például az 1907. éviek
ben is. Baló József a budapesti Ál
lami Tanítóképző Intézet igazgatója 
három kiadásban is megjelent, A 
magyar népoktatásügy szervezete 
című kötetében (a 3. kiadás 1908-
as) a következőben ír az ifjúsági és 
a tanítói könyvtárról: 

„Ifjúsági és ezzel kapcsolatban 
népkönyvtárat minden iskola állít
son. Már az iskolában rá kell szok
tatni a gyermeket, hogy szabad ide
jének egy részét olvasással töltse s 
így szokja meg ismereteit önnön-
maga is szaporítani, mint az majd 
az életben kötelessége lesz. Nép
könyvtár ezzel kapcsolatban arra 
való, hogy az a szülők számára 
szolgáltatván olvasmányokat, az ol
vasás hasznának belátását a nép kö
rében is szórja el, a népet olvasásra 
is szoktassa s így a művelődését 
emelni segítsen. 

Az ifjúságii és népkönyvtárak szá
mára az olvasmányok sorozatát a 

miniszter által kinevezeti „Népisko
lai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bi
zottság" állította össze s a miniszter 
ezt jóváhagyta. Az ifjúsági iratokra 
nézve ezek a követelménycink: 1. A 
tanuló felfogásához mértek legye
nek. 2. Erkölcsi és vallásos irányt 
képviseljenek. 3. A hazafiasságot 
elsőrendű célnak ismerjék. 4. Any-
nyira ne legyenek oktatók, hogy ér
dekesek ne lehessenek. 5. Kifogás
talan stílussal legyenek írva. 6. Szép 
kiállításúik és ne drágák legyenek. 

A tanítónak törekednie kell, hogy 
a tanulók az olvasást megszeressék, 
de óvni őket attól, hogy a tanulás 
rovására olvassanak. Akik iskolai 
kötelességüknek meg nem felelnek, 
azoknak nem kell olvasókönyvet 
adni. 

A különböző népiskoláknak az I -
III. fokozatbeli ifj. olvasmányokkal 
való ellátása éppen most van folya
matban. 

A Múzeumok és Könyvtárak Or
szágos Tanácsa is nagy szolgálato
kat tett az ifj. és népkönyvtárak te
rén, melyeknek jegyzékét is össze
állította. A vándor könyvi árak esz
méje is a földmívelésí minisztérium 
kezdeményezésére egyre hódít. 

De nemcsak ifjúsági könyvtár 
szervezendő egy jól felszerelt isko
lában, hanem tanítói könyvtár is. 

A tanítói pálya olyan, mely foly
tonos önképzést kíván. Mikor a ta
nítójelölt a tanítóképző-intézetet el
végezte és tanító lesz, akkor veszi 
észre önálló tanítása közben, mi 
mindent nem tud ő még. S ha lelki
ismeretes tanító, akkor buzgósággal 
lát hozzá, hogy a hiányzókat pótol
ja. 

Már ezért is szükséges egy cél
szerűen felszerelt tanítói könyvtár 
minden népiskola mellé. De más 
szempontból is! A tudomány is 
folytonosan halad, a pedagógiai 
gyakorlat is folytonosan újabb vív
mányokkal áll elő. Aki ezeket fi
gyelemmel nem kíséri, az egyszerű
en megszokott mozgású géppé süly-
lyed. Önérzetes, lelkiismeretes taní
tó ezt nem akarhatja. 

A tanítóra is áll ez: „A jő pap hol
tig tanul". S milyen legyen a tanítói 
szakkönyvtár stb., miféle könyvek
ből álljon, megtudható az „országos 
tanszermúzeum" által kiadott fel
szerelés és könyvtárjegyzékből > 
melyben a tanítói berendezésére 
nyolcféle sorozat van összeállítva a 
könyvtárt szervezni akaró iskola va
gyoni állapotára való tekintettel. 



Konferencia Esztergomban 

A tanulás tanítása könyvtárral CELLER Z S U Z S A N N A 

A Könyvtárostanárok Egyesülete 1998. november 6-7-én a 
fenti címmel tartotta meg konferenciáját. 

Európai kitekintéssel kezdődött a program. Loboda Zoltán 
(Oktatási Minisztérium Európai Ügyek és Kétoldalú Kapcsola
tok Főosztály) bemutatta az európai oktatási reformokban az új 
eszközöket és megközelítéseket, felhívta a figyelmet arra is, 
hogy érdemes előkészülnünk az EU-tagságra. Ehhez az iskolai 
könyvtárakban egyrészt nyelvtudásra, másrészt a tanulás szín
tereként működő és megújulásra kész könyvtárakra és könyv
tárosokra van szükség. 

Naliafka István, az ELTE BTK Ne
veléstudományi Tanszékének adjunk
tusa szintén kitekintést biztosított a 
hallgatóságnak, de más dimenzióba, a 
pedagógia területére. A NAT tanulás
szemléletét bem utalandó, elmondta, 
hogy radikálisan új felfogás, a konst
ruktivizmus tanulásszemléletén alap
szik a Nemzeti alaptanterv. 

Mit is jelent a konstruktivizmus? Az 
előadó az ismeretátadással és a tanulás
sal kapcsolatos felfogás történeti válto
zásaival szemléltette, a kialakulás előz
ményeit bemutatva világította meg; 

— Az ókorra és a középkorra a me
moriter és a deduktív tanulás volt 
a jellemző. A tanulók nem a va
lósággal találkoztak, hanem an-
nak - az ő számukra speciálisan 

átgyúrt, feldolgozott formájával 
foglalkoztak, így tanultak. 
A XVII., XVIII. századot az em
pirizmus filozófiája hatja át. Co-
menius megalkotja az erre épülő 
pedagógiát, mely nála nem is 
m ődszer, hanem gondolkodás-
mőd. A tapasztalatokból az elmé
let felé vezeti a tanulókat. Az 
empirikus, induktív tanulás a jel
lemző. 
A XX. század elején alakultak ki 
a reformpedagógiai mozgalmak. 
Lényegük, hogy a megismerés a 
valóság viszonyainak belsővé vá
lása (interiorizációja), és ez csak 
cselekvés segítségével lehetsé
ges. A gyermek aktív lény, a tan

anyag a cselekvésre alapozva 
épül be. 

— Századunk közepén radikális for
dulatot jelentett a konstruktiviz
mus, mely szerint a tanulás állan
dó konstrukció, a belső világ fo
lyamatos építése. Ehhez alapvető 
a megelőző tudás, melyhez kap
csolva építi tovább a meglévők 
rendszerébe ágyazva az űj tudást. 
A tudásról nem lehet megállapí
tani, hogy igaz-e, vagy hamis, 
hanem ennél fontosabbnak tart
ják, hogy adaptív-e az ismeret, 
vagy sem, azaz lehetővé teszi-e 
az illető egyed alkalmazkodását a 
környezetéhez, vagy sem, ill. a 
tudás beválik-e vagy sem. 

Mindezt részletesebben kifejti cikke
iben, előadása csak a témakör felvillan
tását szolgálta. 

Ezután az előadások egyre inkább 
közeledtek a könyvtárpedagógia gya
korlati kérdéseihez. 

Homor Tivadar „A NAT tanuláské
pének elemzése a könyvtárhasználat, a 
többkonyvűség szempontjából" cím
mel mondta el gondolatait. Abból az 
alapkérdésből indult ki, hogy mit is je
lent a tanulás, a nevelés és a tudás. Az 
erre adott válaszokat értelmezte a 
könyvtárhasználat és a könyv
tárhasználatra nevelés irányából. Az 
értékek közvetítése szempontjából 
alapvető, hogy a tanulásirányítási fo
lyamat tervezésében és folyamatában is 
megfelelő súllyal vegyen részt a 
könyvtár, segítve a differenciálást, a 
hátránykompenzálást, a személyiség
fejlesztést stb., mindezeknek helyszínt, 
eszközöket (könyv, taneszköz, tech
nikai eszköz) és szellemi háttért bizto
sítva. 

Oroszlány Péter tovább bontotta ki a 
kérdést a könyvtárra alapozott tanulás
módszertan munkaformáit és eszközeit 
tárgyalva, A tanulás tanításával kap
csolatban többek között elmondta, 
hogy nehézséget, gondot jelent a moti
váció, ami a tanuláshoz és az iskolához 
fűzi a gyermeket Ahhoz, hogy legyen 
az embernek kedve tanulni, belső sza
badság szükséges. Ha ezt valami lefog
ja, leépül a közlésvágy, de beszéd által 
szabaddá tehető. Kulcsfeladat: Hagy-



juk a gyermeket beszélni a problémái
ról! Sok fontos kérdésről volt szó: az 
ismeretszerzéshez szükséges képessé
gekről, és azok fejlesztésének gyakor
lati, játékos és jókedvű megoldásairól. 

Czimer György né könyvtárostanár a 
NAT koncepciójának megvalósításá
ban nyert tapasztalatairól beszélt A 
könyvtári ismeretszerzés módszertana 
és szerepe a tanulási szokások megala
pozásában címmel. Már a századfordu
lón megjelent Ellen Key tollából, hogy 
az egész életen át való tanulásra felké
szítés az iskola feladata, mely gondo
lathoz az 1977-ben először említett in
formációs társadalom elnevezés kap
csolódik, majd 1994-ben már az infor
mációs szupersztrádát emlegetik. Ezzel 
az információszerzés, a tanulás világ
méretű programmá vált, és a társadalmi 
boldogulás a tanulástól, a tudástól 
függ, melynek alapján a népesség ket
tészakad: magasan kvalifikált szakem
berekre és alacsony képzettségű, igen 
könnyen munkanélkülivé váló rétegek
re. Magyarországon a közvélemény 
szerint az oktatás másodlagos szerepet 
kapott. Ennek megváltoztatásához a 
NAT könyvtárhasználati ismereteket 

közvetítő blokkja jelentős segítséget 
nyújthat. 

A pedagógiai műhelyek munkájának 
bemutatására, magára a gyakorlatra 
másnap került sor. 

Pafférmé Tassy Olga, a szolnoki 
Varga Katalin Gimnázium tanára él
ményszerűen mutatta be gimnáziumá
nak az önálló tanulás megtanítása terü
letén megtett lépéseit, az 1973-ban 
megindult kísérletektől napjaink sze
mélyiségfejlesztéssel is kiegészített 
stúdiumait. 

Kerékgyártó Éva igazgató és Csatári 
Tiborné könyvtárostanár a kocsi Vin-
cze Imre Altalános Iskola életét mutat
ták be videófelvételről, megismertetve 
a résztvevőket azzal, hogyan segítik ta
nulóikban a tanulási képességeik kiala
kulását Az iskolában 20 pedagógus 
dolgozik (öten beszélnek idegen nyel
ven, tízen alapfokú nyelvvizsgára ké
szülnek), 233 tanuló 11 tanulócsopor
tot alkot, 10 szakkör működik, sok a 
rendezvény, a kiscsoportos foglalko
zás, a könyvtári szakóra. Oroszlány Pé
ter módszerével tanítanak, mely csak 
az egész tantestület összefogásával le
hetséges, úgy, hogy minden félévben 
két módszertani hetet tartanak. 

Végül a Szent-Györgyi Albert 12 év
folyamos iskolában videóra felvett órát 
tekinthettünk meg, melyet a könyv
tárostanár, Tóth Viktória vezetett be az 
előkészületek felvillantásával, majd a 
45 perces felvétel következett (közép
kori városi élet) könyvtárhasználatra 
épülő szakóra bemutatásával. Az óra 
célja a könyv- és könyvtárhasználati is
meretek (katalógus és segédkönyvek) 
alkalmazása az ismeretszerzésben a 6. 
osztályban. 

Haralyi Ervinné a videófelvétel fel
használását főképpen a szaktanárok és 
könyvtárostanárok továbbképzésében 
tartja fontosnak, azután, hogy rövidebb 
formában készül el és módszertani se
gédlettel is kiegészül. 

A kétnapos ülésszakot Dán Kriszti
na, a KTE szakmai alelnöke összegez
te. A könyvtárhasználati órákat úgy jel
lemezte, hogy ki kelJ alakítani a „for-
rásalapű tanulás teljes ívű algoritmu
sát", a hatékony tanulás módozatait. 
Ebben a munkában alapvető az együtt
működés az egész iskolán belül, és ezt 
a munkát egyedül a könyvtárostanár 
nem végezheti, hanem iniciálhatja, ins
pirálhatja azt. Ez a valódi feladata. 
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Hírek, adatok, közlemények 

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros ja
nuári számának vezető írása Ha halkan 
szól a zene, akkor is lehet táncolni 
szimbolikus címmel Papp Istvánnak a 
prágai Goethe-Institut és az Institut 
Francais által 1998. december 3-4-én 
rendezett, A közkönyvtárak egy űj Eu
rópában II. konferencián elhangzott 
előadásszövege. 

Egy érdekes dokumentum közlésére 
is sor került: az 1917-ben Budapesten 
kiadott „A gyakornokok szolgálati sza
bályzata'* előírásaival ismerkedhetnek 
meg a könyvtárosság története iránt ér
deklődő olvasók. 

Bényet Miklós Közkönyvtárak az idő 
sodrában című írásában a városi 
könyvtárak történetét tekinti át (ha 
nagy vonalakban is) a XIV. századtól 
napja inkig. (A szerző előadásakén t 
1998. május 3-án a győri Városi 
Könyvtár centenáriumi rendezvényén 
hang/ott el.) 

Folyóiratokban olvastuk... 
A Műhelykérdések-rovatban Kökény 

Éva (Interperszonális kapcsolatok 
gyermekkönyvtárban). Lakakalos Éva 
(Gyermekkönyvtárt konfliktushelyze
tek és kezelésük), valamint Németh Ti
borné (A Vas megyei községi könyv
tárak helyzetének alakulása 1989 és 
1997 között) írása olvasható. (Kökény 
Eva írása eredetileg ugyancsak előa
dásszöveg, amely a MKE gyermek-
könyvtáros szekciója kon ferenciáján, 
Szentendrén hangzott el 1998. novem
ber 6-án.) A Fórum-rovatban Bánhegyi 
B. Miksa írását (Levél Szent Jeromos
hoz) követően az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség hírei, valamint a 
MKE Hírlevele adnak eligazító infor
mációkat. (Ez utóbbiból felhívjuk a fi
gyelmet a Pályázatok, képzési lehető
ségek és az Előzetes rendezvénynaptár 
című összeállításokra.) 

A Könyvtárhasználattan decemberi 
számában bemutatkozik az új szerkesz
tő, Benkő Ilona, aki a budapesti Ka
rinthy Frigyes Gimnázium könyv
tárostanára, valamint az OKSZI iskolai 
könyvtári szaktanácsadója. Szerkesztői 
munkájához sok sikert kivannak az Is
kolakönyvtáros munkatársaif 

E lapszám írásainak többsége a Bod 
Péter Könyvtárhasználati Versennyel 
foglalkozik. Mészáros Sándor a 
Könyvtárak Dél-Zalában című kötetet 
ismerteti, Balogh Jenöné a Sörös Infor
matikai Konferencián elhangzott előa
dásának anyagát (Egy kattintás a világ 
- Besenyőtelken is) adja közre. Ugyan
csak itt olvasható Ka Imámé Morcsányi 
Rozália értékelése a Soros Alapítvány 
könyvtárfejlesztési támogatásáról. A 
lapszámot kiadványismertetések zár
ják. 



Ünnepi ülés az OPKM tiszteletére 
a Bod Péter Társaság rendezésében UGRIN GÁBORNÉ 

A Boci Péter Társaság ünnepi ülésre hívta az érdeklődőket az 
OPKM újbóli megnyitásának 40. évfordulója alkalmából. Úgy, 
mint 10 évvel ezelőtt, a Villányi úti gimnáziumban találkoztunk. 
Miben látom az 1988 és 1998 közötti különbséget? Akkor keve* 
sen hitték, hogy van mit ünnepelnie a közoktatás könyvtár
ügyéért fáradozóknak. Az akkori találkozó előtt az egyik leg
erősebben tiltakozó vezető Balázs Mihály, az OPKM főigazgató
ja volt. Azonban látva a sok derűs arcot, velünk örült a rendez
vény óráiban. 

Öt evvel ezelőtt az OSZK nagyter
mében találkoztunk. Sokan jöttek el, 
hogy találkozhassanak régen látott kol
légákkal és emlékezhessenek az 
OPKM korábbi munkatársaira, a 
könyvtár eredményeire. 

Az idén mar az OPKM is rendez ün
nepélyt december 11-én. A könyv-
tárostanároknak több találkozási lehe
tőségük van megyén belül és országos 
rendezvényeken. Társaságunk most 
szűkebb körben szervezte meg az ün
nepi ülést 1998. november 13-án. 

Célunk a találkozó első részében egy 
mai, égető kérdéskör felvetése volt. 
Milyenek az érettségi előtt álló 11. és 
12. osztályosok könyvtári lehetőségei, 
könyvtárhasználati ismeretei és könyv
tárhasználati szokásai? Míg a hívásun
kat elfogadó 18 nappali és esti tagoza
tos középiskolás 10 óratói írásban és 
szóban válaszolt Melykóné Tőzsér Ju
dit (Hatvan, áll. iskola), Cselényi Imre 
(OSzK), illetőleg Barcsay Zsuzsa (Bp., 
szakközépiskola). Halmi Erzsébet (Ta
tabánya, ped. int.). Havas Katalin (Bp., 
FSzEK), Koncz István (Aszód, gimn.), 
Vayné Padár Éva (Bp., egyetemi 

könyvtár) kérdéseire, ez alatt az isko
lákból, az OKI-ból, az OPKM-ből, a 
MKM-ből érkezeitek, igazgatók, taní
tók, tanárok, kutatók és szakkön yvláro-
sok meghallgatták Csorna Gyula tanár 
(OKI) „A könyvtár értelme az érettségi 
előtt álló felnőttek életében" című elő
adását. Külön írás témája lehet mindaz, 
ami 40 perc alatt elhangzóit. 

A tanár űr szavait januári ülésünkön 
tovább folytatjuk, mert záró gondolatá
val egyetértettünk: ismerjük már a le
hetőségeket, megfogalmaztuk kérdése
inket. Ezután minél előbb konkrétan 
meg kell határoznunk a feladatokat és a 
feladatok elvégzéséért felelős helyeket, 

kor lehetne, nűgy vétek". A törvényi 
előírás megjelenése, parancs és külön 
díjazás nélkül is úgy, amilyen önzetle
nül végezték most is munkájukat a már 
felsorolt kérdezők, és az írásbeliket vé
leményező, javító kollégák: Balogh 
Lászlóné, Csepeli Petemé, Molnár V/7-
mosné, Apai Béláné, Förhécz Istvánné, 
Gereyné Dézsányi Magdi, Vetési Fe-
rencné. 

A találkozó első részének befejezé
seként a fiatalok az Emléklapon kívül a 
KV ajándékkönyvét vették át. Ezután a 
BPT elnöke Csorna Gyula tanár úrnak, 
az OKI tudományos csoportvezetőjé
nek nyújtott át első alkalommal olyan 
zöld színű Emléklapot, melyet a BPT 
vezetősége - több pedagógus és orszá
gosan ismert szakember véleményének 
meghallgatása után - adolt át, juttatott 

hogy a fiatalok többsége is érje el azt a 
szintet, amit a jelenlevő jól tájéko
zott, gondolataikat világosan és szé
pen kifejező fiatalok nyújtottak. Tö
rekednünk kell arra, hogy minél több 
kolléga dolgozzon a 18. századi Bod 
Péter szellemében: mert valami
képpen a hazának ártani nem szabad, 
azonképpen annak nem használni mi

éi 51 pedagógiai vagy könyvtári szak
embernek, akik az iskolaügyet önzetle
nül, folyamatosan támogatták az 1958-
as évek után: a korábbi MKM irányí
tóknak (Kelemen Elemér, Pozsgay Im
re, Dobos Krisztina, Kálmán Attila), 
OPKM vezetőknek (Rácz Aranka, Ba
lázs Mihály, Horváth Tibor, Tóthné 
Környei Márta), iskolaigazgatóknak és 



helyetteseknek (Restyánszki Lászlóné, 
Hoffmann Rózsa, Fabulya László, Sze-
bedy Tas, Oporné Fodor Mária) az 
OSzK (Csapó Edit) és a MKE (Billédi 
Ferencné, Papp István, Vajda Erik) 
munkatársainak, szerkesztőknek (Gerő 

Az ünnepi ülés második részében el
sőként dr. Károlyi Ágnes (Amikor az 
OPK a Horváth Mihály téren volt), 
majd dr. Apai Bélánc (Könyvtárostanár 
lettem 1967-ben) tartott előadást. A 
multat idézte a soproni Prőhle Jenőre 

Gyula, Tölgyesi József), a felsőoktatás 
tanárain ak (B ényei Miklós, Suppn é 
Tarnay Györgyi, Székelyné Sipos Klá
ra, Czine Mihály, Mészáros István), 
vállalati igazgatónak (KViMaróti íst-
vánné), informatikusnak (Mohai La
jos), megyei könyvtárosoknak (Ambrus 
Zoltán, pedagógiai: Halmi Erzsébet, 
Zelles Hona), kettős funkciójú könyvtár 
könyvtárostanárainák (Fasang Márta, 
G eren csér Valéria, Ki rá ly Éva), a 
FSzEK könyvtárosainak (Tvenlota 
Miklóstié, Vayné Padár Éva), a Pro Re-
novanda Cultura (Bánhegyi Miksa), 
civil szervezetek elnökeinek (Olvasó
körök Szövetsége: Szenté Ferenc, Bu
dapesti Pedagógusok Szakmai Szer
vezete: Ligeti Csábié), és az elhuny
tak hozzátartozóinak (Képes Ágnes, 
Kisfaludi Sándor, Kovács Máté, Var
gha Balázs). 

Az első rész utáni félórás szünet le
hetőséget adott a fiatalokkal való be
szélgetésre, a dombóvári, pesti, aszódi, 
budaörsi, pécsi, kunszentmiklósi, pápai 
és baktakéki vendégek találkozójára. 

gondolva lánya, Prőhle Éva. A megje
lentek Jobbágy Károly hangját hallgat
ták meg magnóról, mellyel a költő, 
könyvtárostanár özvegye tette emléke
zetesebbé a délutánunkat. A program 
befejezéseként Oporné Fodor Mária 
igazgatóhelyettes vallott a „Mit jelent 
nekem a könyvtár tanulóként, anya
ként, tanárkent, iskolavezetőként?" cí
mű előadásában. 

A délután befejezéseként az írásban 
érkezeti üzeneten kívül több felszólaló 
mondta el gondolatait a múltról, a je
lenről, és a jövőről: Gelencsér Gézáné 
(Pécs), Reslyánszky Lászlóné (Bakia-
kék). Csepeli Petemé (Bp.). 

A rendezvény után a BPT vezetősé
ge tervet készített 1999-re és 2000-re. 
Elsőként szerepel, hogy az ülésen fel
vetődött egyik-másik téma érdemi ki
fejtésére vissza kell térni, pl.: Esti tago
zatosok könyvtári ellátása, Érettségi előt
ti években osztályfőnöki őrük a könyv
tárban. A „Könyviárostanárok, iskolai 
könyvtáiak 1958-1978 között" című 
visszaemlékezések leírása bizonyára 
erőt adna a pályához való hűséghez... 

Muzeális 
értékű 
taneszközök 
katalógusa 
cd-romon 
Az Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum 28 
gyűjteményéből válogatta ki 
azt a közel ezer muzeális 
értékű taneszközt, amelyet 
a magyar iskola millenniuma 
alkalmából kívánt bemutatni, 
hogy reprezentálja a hazai 
közoktatás múltját, értékeit. 

Az egyes taneszközök 
tantárgy, témakör, tanszertí
pus és lelőhely szerint ke
reshetők, illetve név szerint 
hívhatók. A 650 megabit ka
pacitású cd-rom 873 színes, 
ill. fekete-fehér fényképet, 
20 percnyi videófelvételt, 20 
percnyi h anganyagot, 108 
perc zenei aláfestést és fél
ezer oldal szöveges infor
mációt tartalmaz. A program 
Windows kezeléssel működ
tethető. Az egyes oldalakon 
minden tárgyról színes álló
vagy mozgókép, szöveges 
ismertető, a tárgy lelőhelyét, 
műfaját és tantárgyi helyét 
jefző szöveg található. A tar
talmi ismertetőben pirossal 
megjelenített szövegek to
vábbi információt nyújtanak. 
Hasonló a szerepük a szö
vegben elhelyezett ikonok
nak, illetve az érdekesség
gombnak is. A nagyobb 
gyűjteményeket hangos kis
film mutatja be. 

Megrendelhető: OPKM 
1055 BudapQSt, Honvéd u. 
19. 



Mit jelent nekem a könyvtár tanulóként, 
anyaként, tanárként és iskolavezetőként? 

O P O R N E P O D O R M A R I A 

f^czdjük a legelején, tanulóként, 
/ V vagy ha tetszik még gyerekként 
nem is a könyvtár élményét szeretném 
kiemelni - mert számomra a könyvtár 
és a könyv elválaszthatatlan —, hanem 
csak önmagában a könyvet. Ötgyere
kes családban nőttem fel, mondhatnánk 
a mai szóval, hogy polgári családban. 
Nagyon sok pedagógus volt a felmenő
im között. Ebben a családban termé
szetes volt, hogy a gyermek könyvet, 
könyveket kap ajándékba. Mégis, soha 
nem fogom elfelejteni a hétéves szüle
tésnapomat, amikor a keresztapám 
hozta a Világszép nádszál kisasszony 
című Benedek Elek mesegyűjteményt. 
Nem azért, mert nem kaptam hasonló 
jellegű könyveket, hanem, mert az volt 
a fontos, hogy ki adja. Ezt a gondolatot 
szeretném kihangsúlyozni, különösen 
olyan pedagógusoknak, akik elkesered
ve mondják, annyi könyvet ajánlok a 
tanulóknak, de hiába, egy sem veszi 
kézbe őket. Hiába mondom, hogy jő 
lenne, ha mindenki elolvasná. Ez a fel
szólítás mindenkinek szól, és nem egy
nek, személycsen, ahogy cn is mindig 
éreztem a szüleim ajándékában, hogy 
az ötünknek szól, akkor is, ha most 
még csak én, mint legidősebb fogom 
elolvasni. A Világszép nádszál kísasz-
szony című könyv valahányszor a ke
zembe kerül portörlés közben, megha
tottan emlékszem keresztapámra, aki 
személy szerint nekem kereste, vásá
rolta, hozta ezt a könyvet. 

Ez az első gondolat, ami nagyon-na
gyon fontos lenne egy könyvtárosta
nárnak, hogy ott van a lehetősége, 
hogy személy szerint a gyereknek -
akit megismert már, akiről tudja, hogy 
mire fogékony, vagy mi érdekli, vagy 
akit irányítani szeretne, hogy merre 
menjen tud ajánlani valamit, úgy, 
ahogy ezt annak idején a keresztapám 
tette meg velem. 

•Elhangzón Budapesten 1998. október 13-án a Bod 
Péter Társaság ünnepi ülésen. 

Általános iskolámban sorszám sze
rint álltak sorbíin a folyosón elhelyezett 
szekrényekben a könyvek, kék papírba 
csomagolva, rajta címkére írva a sor
szám. Büszke voltam rá, hogy résxt ve
hettem az elrongyolódott könyvek át
kötésében. A mai diák nem érzi meg
tiszteltetésnek tanára ilyen irányú kéré
sét, a jobban nevelt megteszi, de nehe
zére esik. Lehet, hogy nekünk, pedagó
gusoknak kellene egy kicsit tanulnunk 

filmekben. A főhős erkölcsi fölénye 
elegendő volt, hogy győztesként kerül
jön ki a harcból, és azt hiszem, olyan 
korban voltam, amikor szükségem volt 
arra a tudatra, hogy az erkölcsi fölény 
előbb vagy utóbb elnyeri jutalmát. 
Ugyanez a mondanivalója a mai siker
filmek zömének, de annyi brutalitással 
fűszerezve, ami sok egy normális fel
nőttnek is, hát még egy serdülőfélben 
levő gyereknek. 

Tom Sawyertől, hogy hogyan lehet a 
munkát örömmé lenni. Az én tanárom 
ott ült köztünk, ő is kötötte a könyvet 
és közben beszélgetett velünk, nem az 
iskoláról, inkább az élet nagy és ki
csiny dolgairól. 

Abban az időszakban nagyon sok 
Verne-könyvet kölcsönöztem ki az is
kolai könyvtárból. Ma már nem szere
tik a gyerekek a Verne-könyveket, nem 
is ajánljuk nekik. Ezekben a regények
ben mindig az erkölcsi fölényben lévő 
győzött, és nem úgy győzött, hogy bru
tális lett volna benne, mint ahogy a mai 

Saját gyerekeim első könyvtári él
ményüket a kerületi gyermekkönyvtár
ban szerezték, ahova óvodából, iskolá
ból hazafelé menet betértünk, leültünk 
a kis székekre és átnéztük az éppen 
legfrissebben megjelent gyermekfolyő-
iratot, melyből ma már oly sok van, 
hogy egy négygyerekes családnak nem 
telik rá. Ott az asztal körül ülve nem
csak felolvastam a kicsiknek, hanem 
jókat beszélgettünk is. Majd kikölcsö
nöztük a National Geographic egyik 
természetfilmjét. Mi ezeket néztük ott
hon, nem a videó tékák félelmetes és 



brutális kalandfilmjeit. Néztük, így 
többesszámban, mert nem a pótmama 
szerepét töltötte be a videó, hanem jó 
kis családi beszélgetésekre, együttlétre 
adott alkalmat, ahol rögtön meg lehe
tett válaszolni kíváncsi gyermekeink 
kérdéseit. 

A gimnáziumban az első tanítási na
pon nem jelenrkeztem osztálykönyvtá
rosnak, így később meg kellett dolgoz
nom érte, hogy az lehessek. Könyv
tárostanáromnak semmibe se került 
volna engedélyezni, mikor két évvel 
később eljutottam oda, hogy megkér
jem, hadd legyek én is osztálykönyvtá
ros. Nem voltam ismeretlen számára, 
hiszen addig is naponta bejártam a 
könyvtárba. Mégis, ahhoz a pedagógiai 
fogáshoz folyamodott hogy előbb bi
zonyítani kellett kitartásomat. Nem ad
ta ingyen az osztálykönyvtárosságot, ki 
kellett érdemeljem. A mai rohanó vi
lágban van-e annyi időnk, hogy ne ad
junk gyerekeinknek, diákjainknak min
dent ingyen, hanem tegyük lehetővé, 

hogy kiérdemeljék, és megbecsüljék 
amit kapnak, hogy később is meg tud
janak kitartóan küzdeni egy-egy cél el-
ereséért / 

Osztálykönyvtároskéni sok szép él
ményem volt. Fontosak voltak a heten
ként a nulladik órában tartott megbe
szélések, melyeken mindig egy-egy 
könyvet ismertetett valaki, vagy egy 
mindenki által kötelezően elolvasott 
könyvről beszélgettünk. Ekkor ismer
tem meg többek között Stefan Zweig 
műveit, melyek nagy hatással voltak 
rám. Ennél is fontosabb volt, hogy so
ha nem tudtam a könyvtárból kijönni 
úgy, hogy a könyvtárostanárnak lega
lább egy-két mondata ne lett volna 
hozzám vagy a többiekhez. Volt, ami
kor hosszabban tudtunk beszélgetni, 
volt, amikor rövidebben, és ezek a 
mondatok nem a szokványos udvarias
sági fordulatok voltak, valamit, emberit 
mindig kaptam tőle. 

Amikor elvégeztem az egyetemet és 
visszakerültem a Veres Pálné Gimnázi
umba tanítani, nagyon sok segítséget 
kaptam kollegaként is volt könyvtáros
tanáromtól. Nemcsak a folyóiratok cik
keire, egy-egy jó könyvre hívta fel a fi
gyelmemet, lehetett vele beszélgetni a 

napi munkában felmerülő pedagógiai 
problémákról, órát is látogatott nálam, 
és őszintén véleményt mondott tanítá
somról. Tőle hallottam azt az igazsá
got, hogy nem az a fontos, hogy síri 
csend legyen a tanórán, hanem az, ha 
azt akarja a tanár, hogy mindenki rá fi
gyeljen, akkor azt el is tudja érni. 

Könyvtárostanárom azt a feladatot 
adta nekem, próbáljam elérni, hogy ta
nítványaim közül minél többen láto
gassák rendszeresen az iskola könyv
tárát. Mivel tantárgyaim, a matematika 
és fizika tanítása közben soha nem fe
lejtettem el a tudománytörténeti érde
kességeket is elmondani, most változ
tattam munkamódszeremen, csak fel
vetettem egy-egy kérdést, és a tanulók
ra bíztam a kutatást, miközben javasol
tam nekik, hogy az iskolai könyvtárban 
nézzenek utána. Néha megizzasztottam 
a kolleganőmet, hogy segítsen a diá
koknak megtalálni a választ, és közben 
nemcsak odaszoktattuk a diákokat a 
könyvtárba, de együtt nevelgettük is 
őket. 

így jutottunk el odáig, hogy könyv
táros kol leganőm kezem be nyom ott 
egy folyóiratot, olvasd el, milyen tanó
rákat tartottak könyvtárban, próbálkozz 
meg te is vele. Három hétig minden 
délutánt a könyvtárban töltöttem, az 
összes matematika tárgyú könyvet át
néztem, meg sok egyéb könyvet, folyó
iratot is, és megszületett első könyvtári 
matematika órám. Mindig is fontosnak 
tartottam a gyerekekben eredendően 
meglévő kreativitás megőrzését, to
vábbfejlesztését, és a matematikai és 
könyvtári ismeretszerzésen kívül cire 
is igen alkalmas a könyvtárban tartott 
tanóra. Ugyanakkor nagyon izgalmas 
is, mert a tanulók könyvtári tájékozott
ságán, ötletességén múlik, valóban 

megtalálják-e ezt az ismereiet, amire az 
órán szükség van. 

Az első könyvtári órát követlek a 
többiek, fizika- és számítástechnika 
órát is tartottam a könyvtárban, a fizi
kaóráról a kísérlet sem hiányzott, pl. a 
tehetetlenség törvényének tanításakor a 
könyvtári kiskocsin levő könyvek vol
tak a kísérlet alanyai. 

Fontosak-c a könyvtári órák? Sok 
kollegám szemében amolyan fölös

leges bohóckodásnak, magamutogatás
nak, jobb esetben elvesztegetett időnek 
tűnnek. Másképp vannak vele a diá
kok, ha őket megkérdezem, emlékez-
tek-e, voltunk-e lenn tavaly is a könyv
tárban órát tartani, Ők mindig pontosan 
emlékeznek nemcsak a tényre, de a 
tananyagra is, no meg az érdekességek
re, amit ott felderítettünk. Ennél fé
nyesebben senki és semmi nem bizo
nyíthatja a könyvtári tanórák fontossá
gát. 

Idegenkednek a tanárok a könyvtári 
óráktól? Igen. Hiszen ketten vannak 
bent a könyvtárostanárral, mindenkit 
zavart az a tudat, hogy vajon jól csiná
lom-e, mit gondol rólam stb. Kellő ta
pintat és egymás tisztelete átsegít ezen 
a problémán. 

Mint igazgatóhelyettes, arra bizta
tom kollegáimat, hogy évente egy-egy 
tanórát könyvtárban tartsanak. Egyre 
több tanárt lehet erre rávenni, bár nem 
könnyű. 

Ugyanakkor azt szeretném, hogy 
könyvtárostanáraink munkájukat szol
gálatnak tekintenék, ahogy én is annak 
tekintem a saját munkámat. Ahogy je
lenleg már nyugdíjas, volt könyvtáros-
tanárom tette, mindig segítségére le
gyenek a tanároknak egy-egy cikk, 
könyv ajánlásában, legyen kölcsönös 
egymás megbecsülése. Tudjanak kiala
kítani könyvtárukban olyan pedagógiai 
műhelyt, ahova szívesen megy diák és 
tanár is, ahol közösen keresik a tanítás
ban és nevelésben felmerülő kérdések 
megoldását. Ahol emberi kapcsolatok 
születnek. 

Ha kialakulnak ezek a kapcsolatok, 
akkor már akár a kollega, akár a diák 
kezébe lehet nyomni egy könyvet, ol
vastad már, nekem tetszik, érdekelne a 
véleményed slb. megjegyzéssel, így ez
zel a személyes kapcsolattal lehet tanít
ványainkat és kollegáinkat is olvasóvá 
tennünk. Hiszen szomorú tapasztalat 
az, hogy a tudás továbbadói, a pedagó
gusok egyre kevesebbet olvasnak. Ak
kor lesz gutenbergi bolygónk valóban 
egy élő és létező bolygó, ha a szemé
lyes kapcsolatok nem szűnnek meg 
benne és ez az emberi kapcsolat olva
sóvá teszi diákjainkat. 



Szakértői tapasztalatok az iskolai könyvtárak 
gyűjtőköri szabályzatairól 
Az iskolai könyviárak működésével 

foglalkozó, vagy arra halassal lévő tör
vények, jogszabályok megszaporodá
sával időszerűvé vált az ezen intéz
ményegységek önazonosságának meg
határozása. Bár ez a folyamat már a 
NAT alapján készült helyi pedagógiai 
programok kidolgozásakor megkezdő
dött az iskolai könyvtárakban, ugyanis 
helyi könyvtárpedagógiai mikrotanter
vük kidolgozásával egyidejűleg átgon
dolták működési feltételeiket, szükség
leteiket, teljesítőképességüket, és a 
16/1998. MKM rendelet útmutatásai 
alapján elkészítették működési sza
bályzatukat, annak mellékleteként a 
gyűjtőköri szabályzatot. E néhány ol
dalas dokumentumról készítendő a 
szakértői vélemény. Mikor szakértő
ként kezembe vettem az első gyűjtőkö
ri szabályzatot, szempontokat kerestem 
az elemzéséhez. Az alábbi kérdések to
lultak fel bennem; 

1. Kinek készül a szakértői véle
mény? Az igazgatónak, könyv
tárosnak, fenntartónak? Ki bíz 
meg a feladattal? 

2. Mi lesz a hiányos, pótlásra szánt 
gyűjtőköri szabályzatok sorsa? 

3. Minek kell megfelelnie e részdo
kumentumnak: 
— A közoktatási törvénynek? 
— A 16/98-as MKM rendelet

nek? . 
— A helyi pedagógiai program

nak? 
— Valamennyinek egyszerre? 

4. E környezetéből kiragadott sza
bályzat szolgálja-e a működési 
szabályzat többi részeben foglal
takat? A teljes működési sza
bályzat áttekintése nélkül ezt ho
gyan tudom megállapítani? 

5. Az iskola pedagógiai programja 
nélkül hogyan állapítom meg, 
hogy az elkészített szabályozó 
valóban annak megvalósítása 
eszközéül került kidolgozásra? 

6. A könyvtárpedagógiai program 
és az iskola önmeghatározása hi
ányában hogyan keresem meg, 
fedezem fel az iskolai specialitá
sok és a gyűjtőköri hangsúlyok 
közös pontjait? 

7. A könyvtár teljes működési sza
bályzatának hiányában honnan 
ismerem meg az intézményegy
ség m űködési feltételeit? 

8. Milyen részletességű legyen az 
egyes állományrészek speciális 
sajátosságainak rögzítése? Az 
esetleges változatok hogyan rea
lizálhatók egy ujabb dokumen
tumban? Kell-e űj szakértői vé
lemény arról is? 

Végül is a vizsgált iskolai könyv
táraktól bekértem - ha lehetőségem 
volt a teljes működési szabályzato
kat, az iskolai pedagógiai programok -
a könyvtáros által meghatározott -
könyvtárra vonatkozó részeit és a 
könyvtárpedagógiai programot. Elő
ször az elemzett gyűjtőköri szabályza
tot ezekkel az alapiratokkal vetettem 
egybe, majd önmagában vizsgáltam 
tartalmának teljességéi. A dokumen
tumelemzés során hangsúlyt fektettem: 

— a fő- és mellékgyűjtőkör megha
tározására, 

— a könyvtárostanár és a tantestület 
állományépítési együttműködésé
re, 

— a gyűjtendő információhordozók 
típusainak körülhatárolására, 

— az iskolán kívüli fonások haszná
latának kidolgozottságára, 

— számítógépes hálózaton elérhető 
információs források, adatbázi
sok tervezésére, (Ha nincs, miért: 
hiányzik?) 

— más könyvtarak szolgáltatásainak 
közvetlen igénybevételére, a 
könyvtárközi kölcsönzés lehető
ségének meglétére, 

— az egyes állományrészek speciá
lis sajátosságainak kiemelésére, 

— az ismeretközlő irodalom főosz
tályainak gyűjtési mélységére, 

—- az ajánlott és házi olvasmányok, 
munkáltató eszközként használa
tos dokumentumok megfelelő 
példányszámára, 

— a szépirodalom arányára az állo
mány egészét tekintve, 

— a pedagógiai gyűjteménynél is
kolatörténeti, az iskola névadójá
ról szóló dokumentumok szere
peltetésére, 

— a hivatali segédkönyvtár és a 
kéziratok típusainak és kezelésé
nek mikéntjére, 

— a tartós tankönyvek és egyéb tan
eszközök tartós használatba adá
sának szabályaira. 

Az eddig kezembe került 10-12 
gyűjtőköri szabályzat igen különböző 
módon, eltérő formában alkalmazta a 
vo natkozó jogszabályokat. S okan a 
rendeletek betű szerinti szövege alap
ján dolgoztak, de a többség felhasznál
ta a Fővárosi Pedagógiai Intézet által 
1998-ban kiadott. Dán Krisztina-Dra
gon Katalin-Homor Tivadar; így mű
ködik az iskolai könyvtár című mód
szertani útmutatót. Sokaknak segített a 
Köny vtárhasz nálat c. szakfo ly óirat 
1998. évi 3. számában Ambrus András-
né cikke a tankönyvek és egyéb tanesz
közök tartós használatba adásának ter
vezetéről. 

A legtöbb iskola - az írásbeli felké
rés előtti telefonbeszélgetés hatására -
elküldte a könyvtára teljes működési 
szabályzatát, könyvtárhasználati prog
ramját, esetenként helyi pedagógiai 
programjának általános, könyvtárra vo
natkozó részeit is. A tapasztalatom az, 
hogy az utóbbiakat nem szívesen adják 
át az intézmények betekintésre, mond
ván, hogy azt már megnézték, vélemé
nyezték Jóváhagyták. Gyakran az isko
lai könyvtáros tiltakozik ellene, állít
ván, hogy ő a pedagógiai program előí
rásait „belefogalmazta" a gyűjtőköri 
szabályzatba. Ez többnyire valóban így 
van, de csak a helyi pedagógiai prog-



ram és a könyvtár működési szabályzat 
aktuális részeinek áttanulmányozása, 
az elemzésre kapott dokumentummal 
való egybevetése után dönthető cL 

A fő- és mellékgyűjtőkör meghatáro
zásánál alapvető szempont volt az a-
dott iskolai könyvtár feladatrendszere, 
az iskola arculata, A gyűjtőkör formai, 
földrajzi, nyelvi határait megjelölték az 
iskolák, de az idegennyelyi könyvek, a 
nem hagyományos ismerethordozók 
gondozásáról kevesebb szót ejtettek a 
szabályzatukban. 

Az iskolán kívüli források használa
tának kidolgozása szinte teljesen hi
ányzik az eddigi szabályzatokból, s ez 
nem az iskolai könyvtárosok rovására 
írható csak. Véleményem szerint e té
mában a városi, települési, közművelő
dési könyvtárak, megyei pedagógiai 
szolgáltató intézmények kezdeménye
zésére, kínálatuk megmutatására épp
úgy szükség van, mint az iskolai 
könyvtárak „hálózattá" szervezésére. E 
munka a pedagógiai intézetek segítsége 
nélkül nagyon nehézkes lenne. 

A korszerű iskolai könyvtár nehezen 
nélkülözheti gyors és hatékony tájé
koztatása érdekében a számítógépes 
hálózaton elérhető információs forrá
sokhoz, adatbázisokhoz való hozzáfé
rési lehetőséget. Ez ugyan a 16/1998. 
MKM rendelet szerint csak kiegészítő 
feladat lehet, de szerencsés lenne meg
felelő tárgyi és személyi feltételek 
megléte mellett megvalósítani. A kö
zépiskolák internet hozzáférése ma már 
biztosított (remélhetőleg). A könyvtár 
is megérdemel egy kis kábelt, hogy a 
világhálón található „információs szu
persztrádán szörfözve" naprakész, 
gyors tájékoztatást adjon használóinak. 

Az általános iskolák belső hálózatuk 
kiépítésével közelebb juthatnak a váro
si vagy világhálózathoz l - l géppel. Az 
iskolai könyvtárosok ügyes érvelése, 
kitartó, meggyőző munkája alapján ta
lán elfogadja az iskola testülete, hogy 
hiányzik a könyvtárból a friss, sokirá
nyú, releváns információkat biztosító 
rendszer. No persze, a könyvtárosla-
nárok személyes példaadása, „élenjárá-
sa" sokat nyomhat a latban. 

A könyvtárközi kölcsönzés lehetősé
gét, feladatát nem érintették a vizsgált 
dokumentumok, pedig a hasonló gyűj

tőkör, az eltérő helyi pedagógiai prog
ramok kívánta dokumentumállomány 
erre lehetőséget adna. Talán a tan
könyvek terén lenne érdemes először 
kipróbálni. 

Az egyes állományrészek speciális 
sajátosságainak, az ismeretközlő iroda
lom főosztályainak gyűjtési mélységé
nek rögzítése kapcsán volt tapasz
talható jelentős különbség az elemzett 
szabályzatokban. Volt, aki rendkívül 
részletesen, ETO fő- és alosztályokra 
lebontva határozta meg azon dokumen
tumcsoport gyűjtésének mélységét, 
szintjét. Akadt, aki csupán a felhasz
nált segédlet részletességi szintjét kö
vette. Olyannal is találkoztam, mely 
megmaradt a száraz felsorolásnál. Úgy 
gondolom, hogy a részletes témakörök 
szerinti végiggondolás többlet idő- és 
energiaigénye megtérül az állomány
építés és gyűjteményszervezés során. 
Hasznosságál növeli, ha esetlegesen 
könyvtárosi személyi változás történne, 
a könyvtár egységes fejlesztése bizto
sítható lenne. 

Az ajánlott és a házi olvasmányok, a 
munkáltató eszközként használatos do
kumentumok gyűjtése, a tartós tan
könyvek használatba adásának szabá
lyai jelentősen megosztották az iskolai 
könyvtárosok táborát. 

Eltérő volt a véleményük arról, hogy 

— Mi tekinthető tarlós segéd
eszköznek? 

— Kik kapják a segédeszközöket? 
(Tanárok is?) 

— Ki rendeli meg ezeket a tan
könyveket? 

— A tankönyvtári állomány kezelé
sét, kölcsönzését, szétosztását, 
nyilvántartását ki végzi? 

— Hogyan szankcionálhatók a sza
bályszegők? 

Az előírások megtartása mellett min
den iskola maga dönt ezen új feladat 
megoldásának mikéntjéről a saját felté
telei tudatában. A még ismeretlen, szo
katlan tevékenység kiforrott, akadály
talan végzése többéves próbaidőt és 
várhatóan t öbb módosítást igényel 
majd. 

Örvendetesen egységesek voltak az 
iskolai könyvtárak az iskolatörténeti. 

az iskola névadójáról szóló kiadványok 
gyűjtése tekintetében. Felismerve e do
kumentumok információs értékét, vala
mennyien befogadják, gondozzák azo
kat, növelve ezzel állományuk haté
konyságát. 

A hivatali segédkönyvtár és kézira
tok gyűjtéséről nyilatkoznak a könyv
tárak, de a kezelésükről, esetleges sajá
tos nyilvántartásukról már nem talál
tam utalásokat a „szűk" gyűjtőköri le
írásban. Valószínűleg a működési sza
bályzatuk más pontjai tartalmazzák az 
általam hiányolt részeket. 

A mindig szűkös beszerzési keret ar
ra szorította a szabályzat alkotóit, hogy 
a példányszámok csökkentésével, a 
szépirodalmi művek szerzeményezésé
nek háttérbe szorításával kalkulálják ki 
a gyűjteményépítésre szükséges pénzt. 
Ennek veszélyét, hatását csak a későb
biekben fogják érzékelni, amikor az 
ajánlott és kötelező olvasmányok, 
munkáltató eszközként használatos do
kumentumok megfelelő példányszám
ban nem állnak rendelkezésre, akadá
lyozva ezzel az oktató-nevelő munka 
eredményességét. 

Ugyan a szülők belátására, segítésére 
továbbra is számíthatunk, de anyagi 
helyzetük nem mindig teszi lehetővé, 
hogy segítsenek. Bár az iskolai könyv
tár alapfeladata a tanítás-tanulás folya
mafában jelentkező szaktanári-tanulói 
igények teljesíthetőségének biztosítása, 
azért őrizzük meg a könyvtár „olvasás" 
hangulatát, mely a szépirodalmi, szóra
koztató művek meglétét is megkívánja, 
hiszen a nevelés egyik hatásos indirekt 
eszközét kár lenne kiengedni a kezünk
ből. 

Összegezve: A vizsgált gyűjtőköri 
szabályzatok általában megfelelnek az 
alapdokumentumokban foglaltaknak, 
néhol pontosításra, kiegészítésre szo
rulnak. De vajon az elkészült szakértői 
véleményekkel elégedett-e a megbízó, 
erre volt-e kíváncsi, vagy a szabályzat 
készítője azokat a hangsúlyokat találta 
meg a visszajelzésben, amelyekre szá
mítolt? Néha nagyon szeretném tudni, 
az érintettek hogyan fogadták a szakér
tői véleményt. 

Emmer Gáborné 



Az iskolai könyvtár szervezeti és működési 
szabályzatának felépítése (Vázlat) HALMI ERZSÉBET 

I. Az iskolai könyvtárra vonatkozó 
azonosító adatok 

— a könyvtár neve 
— pontos címe (telefon, fax. E-mail 

is) 
— a könyvtár létesítésének időpont

ja (jogelődök felsorolása is, ha 
vannak) 

— önálló névhasználatra jogosult 
egységei (ha vannak) 

— érvényes bélyegző. 

II. Tárgyi és személyi feltételek 

III. Az iskolai könyvtár fenntartá
sa, felügyelete és szakmai irányítása 

— Az iskolai könyvtár az iskola 
szervezetében működik, fenntar
tásáról és fejlesztéséről a fenntar
tó az iskolai költségvetésben 
gondoskodik (önkormányzat, ala
pítvány, egyház, egyéb termé
szetes v. jogi személy). 

— Az iskolai könyvtár felügyeletét 
és irányítását az igazgató látja cl 
(közvetlenül v. közvetve) a neve
lőtestület és a diákközösség véle
ményének, javaslatainak figye
lembe vételével. 

— Az iskolai könyvtár munkáját 
szakmai szolgáltató tevékenysé
gével (szaktanácsadás, pedagó
giai tájékozlatás, továbbképzés, 
módszertani segítés) a területi
leg illetékes pedagógiai intézet 
segíti. 

— Az iskolai könyvtűr munkájának 
értékelését az országos szakértői 
listán szereplő szakember végez
heti. 

IV. Az iskolai könyvtár feladatai 
(lásd 16/1998. MKM rend.) 

L Az iskolai könyvtár alapfeladata 
— gyűjteményének folyamatos 

fejlesztése, feltárása, őrzése, 
gondozása és rendelkezésre 
bocsátása, 

— tájékoztatás nyújtása a doku
mentumokról és szolgáltatá
sokról, 

— tanórai foglalkozások tartása, 

— az egyéni és csoportos hely
ben használat biztosítása, 

— könyvtári dokumentumok 
kölcsönzése, beleértve a tar
tós tankönyvek, segédköny
vek kölcsönzését. 

2. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár 
kiegészítő feladatai lehetnek kü
lönösen: 
— tanórán kívüli foglalkozások 

tartása, 
— dokumentumok másolása, új 

ismerethordozók előállítása, 
— számítógépes informatikai 

szolgáltatások biztosítása, 
— tájékoztatása nyújtása az isko

lai (kollégiumi) könyvtárak, a 
pedagógiai-szakmai szolgálta
tásokat ellátó intézményekben 
működő könyvtárak, a nyilvá
nos könyvtárak dokumentu
mairól, szolgáltatásairól, 

— más könyvtárak által nyújtott 
szolgáltatások elérésének biz
tosítása, 

— részvétel a könyvtárak közötti 
dokumentum- és információ
cserében, 

— muzeális értékű iskolai (kollé
giumi) könyvtári gyűjtemé
nyek gondozása, 

— közreműködés az iskolai tan
kön yvellátás megszervezésé
ben, lebonyolításában. 

V. Az iskolai könyvtáros feladatai 
(munkaköri leírás-külön melléklet) 

/. A könyvtár vezetésével kapcsola
tos teendők 
a) a könyvtárpedagógiai tevé

kenység tervezése és irányi* 
tása, 

b) a könyvtár munkatervének, 
éves beszámolójának és 
egyéb beszámolóknak az el
készítése, 

c) részvétel a könyvtárat érintő 
döntések előkészítésében (pl. 
átépítés, bővítés, új elhelye
zés, berendezés, számítógépes 
ügyvitel), 

d) a könyvtár működési doku
mentumainak készítése, az 
irattár kezelése. 

e) kapcsolatok az iskolán belül 
az igazgatóval, a munkakö
zösségekkel, szaktanárokkal, 
a diákönkormányzattal, az is
kolán kívüli társasintézmé
nyekkel, egyéb szervekkel, 

f) szervezői feladatok: könyv
es könyvtárhasználati tanórák 
helyi tanterv alapján, könyv
tári és iskolai rendezvények 
szervezése, támogatása. 

2. Állománygondozás 
— A könyvtáros ezt a feladatot a 

gadasági vezető, a tantestület 
és a diákönkormányzat segít
ségével végzi. 

a) A gyűjtőkörnek megfelelő ál
lományt alakít (gyarapít és ki
von) 
(A gyűjtőköri szabályzat kü
lön melléklet) 

Az állománygyarapításra fordítható 
összeget az iskola költségvetésében 
kell megtervezni, folyamatosan rendel
kezésre bocsátani. A könyvtáros fele
lős a tervszerű felhasználásért, tudta 
nélkül nem vásárolható dokumentum a 
könyvtár számára. 

A tartós beszerzésre szánt dokumen
tumokról egyedi (címleltár) és összesí
tett (csoportos) állománynyilvántartást 
vezet szakszerűen és naprakészen. 
(Egyedi nyilvántartasd dokumentumok 
a könyvtárban: könyv, bekötött folyói
rat, hanglemez, magnószalag, videó, 
cd, számítógépes dokumentumok, 
egyéb.) 

Az ideiglcnescn beszerzett doku
mentumok kezelése: folyóiratok szá
mai, brosúrák nyilvántartása. 

b) Az állomány feldolgozása (ka-
talógusépítés), 
Az iskolai könyvtár katalógu
sai: 
A tételek belső elrendezése 
szerint lehet: 
— betűrendes leíró kataló

gus, 
— tárgyi katalógus (ETO 

szerinti szakkatalógus, 
tárgyszókalalógus). 

Dokumentumtípusok szerint 
lehet: 
— könyv, folyóirat, hangle

mez stb. 



mm 

— integrált. 
Formája szerint: 
— cédula, 
— számítógépes. 

Az alapkatalógusokat (betűrendes le
író, tárgyi) kiegészítő katalógusok mi
lyensége és mennyisége függ az iskola 
profiljától, a használók igényeitől és 
életkorától. 

Az állomány feltárására vonatkozó 
részletes szabályokat, a katalógusok 
építésének szem pontjait a működési 
szabályzat mellékletében kell rögzíteni. 

c) Raktári rend kialakítása és 
fenntartása, könyvtári letétek 
és különgyüjtemények. 

d) Állományéi! enorzés, az állo
mányvédelem jogi és techni
kai kérdései (vagyonvédelem, 
tűzrendészet és balesetvéde
lem is). 

3. Könyvtárhasználat biztosítása, 
olvasószolgálat, tájékoztatás 
A könyvtárhasználat módjai: 
— helybenhasználat, 
— kölcsönzés, 
— csoportos használat. 
A könyvtár egyéb szolgáltatásai: 
— információszolgáltatás, 
— témafigyelés, 
— ajánló bibliográfia, 
— másolatszolgáltatás. 

A könyvtáros vezeti a szolgáltatá
sokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat, 
ezek: 

— kölcsönzési nyilvántartás, sta
tisztikai nyilvántartás, 

— könyvtárközi kölcsönzés nyil
vántartásai, 

— szakórás foglalkozások nyil
vántartása, 

— előjegyzések, 
— deziderátum (beszerzésre elő

jegyzett dokumentum). 

VI. A könyvtárhasználat szabályai 
(külön melléklet — szabályzat, hasz
nálók köre, kölcsönzési szabályok) 

Az iskolai könyvtár fő feladata, hogy 
a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kí
vül lehetővé tegye a gyűjtemények 
használatát. 

A használók jogait és kötelességeit a 
könyvtárhasználati szabályzat rögzíti, 
melyet a használók szarnám nyilvános
ságra kell hozni. 

Ebben szabályozni kell: 
— a használatra jogosultak körét, 
— a használat módját, 
— a könyvtár szolgáltatásait, 
— a könyvtári házirendet. 
A használó köteles betartani a szabá

lyokat, köteles rendezni tartozásait az 
iskolával történő jogviszony megszű
nése előtt. Ennek betartásáért a gazda
sági vezető és a könyvtáros felelős. 

A könyvtár nyitvatartási idejét az 
igazgatóval történt megbeszélés alap
ján az éves munkaterv tartalmazza. 

A könyvtár helyiségének megfelelő
en zárhatónak kell lenni, oda csak a 
könyvtáros tudtával lehet bemenni. 
Amennyiben a könyvek más célű he
lyiségben vannak elhelyezve, a szek
rényeknek zárhatóknak kell lenni. E 
feltételek mellett tud a könyvtáros fele
lősséget vállalni a könyvtár állományá
ért és eszközeiért. 

A könyvtári házirendnek tartalmaz
nia kell: 

— a könyvtár használatára jogosul
tak körét, 

— a használat módjait és feltételeit, 
— a kölcsönzési előírásokat, 
— a nyitvatartás és kölcsönzés ide

jét, 
— az állomány védelmére szolgáló 

(fizikai és jogi) rendelkezéseket. 
Ezt ki kell függeszteni a könyv

tárban. 

VII. Az iskolai könyvtár gazdálko
dása 

— Az iskolai könyvtár feladatainak 
ellátásához szükséges pénzügyi 
feltételeket az intézmény a költ
ségvetésben biztosítja. A fejlesz
tésre fordítandó összeg megálla
pításához szükséges az iskolai 
szintű tervezés. 

— A könyvtár fejlesztésére tervezett 
keretet úgy kell a könyvtárosta-
nar rendelkezésére bocsátani, 
hogy a tervszerű és folyamatos 
beszerzés biztosítható legyen. 

— Az iskola gazdasági vezetője 
gondoskodik a napi működéshez 
szükséges technikai eszközökről, 
irodaszerekről és a szociális fel
tételekről. 

— A könyvtár működéséhez szüksé
ges dokumentumok, nyomtatvá
nyok beszerzése a könyvtárosta
nár feladata. 

VIII. Záró rendelkezések 

— Az iskolai könyvtár szabályzata 
az iskola szervezeti és működési 
szabályzatának melléklete, a ben
ne nem említett valamennyi kér
désben az iskola szabályzatában 
foglaltak szerint kell eljárni. 

— Az iskolai könyvtár szabályzatát 
felül kell vizsgálni és át kell dol
gozni, ha jogállásában, szervezeti 
felépítésében, feladataiban válto
zások következnek be. 

— Az iskolai könyvtár szervezeti és 
működési szabályzata a jóváha
gyás napján lép életbe. 

— Az iskolai könyvtár szervezeti és 
működési szabályzatának mellék
letei: 
1. gyűjtés szabályozása (különö

sen a speciális gyűjtőkör), 
2. katalógusok az iskolai könyv

tárban, 
3. a könyvtáros m unkaköri leírá

sa, 
4. a könyvtárhasználat szabályai 

(könyvtári házirend), 

5. irattározás szabályozása. 

Dátum 

Jóváhagyom; 

könyvtáros igazgató 

Felhasznált irodalom 
1. 16/1998. (IV. 28.) MKM rendelet a 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosí
tásáról. Magyar Közlöny 1998.30. sz. 

2. 1/1998. (VII. 4.) OM rendelet a nevelési
oktatási intézmények működéséről á 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosí
tásáról. (A könyvtár helyiség- és eszköz
szükséglete) Művelődési Közlöny. 1998. 
26. sz. 

3. Iskolai könyvtárak. Segédkönyv könyv
táros tanárok számára. Szerk. Ballér 
Endréné. Bp. FPI, 1984. 

4. Az iskolai könyvtárak működési rendje-
Módszertani útmutató... Bp. FPI, 1992 
(Fővárosi Iskolai Könyvtári Füzetek 1.) 

5. így működik az iskolai könyvtár. Szerk. 
Dán Krisztina. Bp. FPI, 1998. 

6. Az iskolai könyvtár. Könyvtárostanárok 
kézikönyve. Bp. Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum, 1998. 

7. Mészáros István: Iskolai könyvtárak a 
magyar neveléstörténetben. Bp. Bod Pé
ter Társaság, 1994. (Könyvtárostanárok 
Füzete, 1.) 



Altalános iskolai könyvtár 
gyűjtőköri szabályzata 
I. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét 

meghatározó tényezők 

Az iskolai könyvtár tárgyi és szemé
lyi feltételei. 

Az iskola alaptevékenysége az alapí
tó okiratban foglaltak szerint. 

Az iskola képzési rendje, képzési 
specialitások, irányok. 

Az iskolai könyvtár szerepe és fel
adatai az iskola pedagógiai programjá
ban és helyi tantervében megfogalma
zott célok megvalósításában. 

Az iskolán kívüli források számba
vétele: az adott település közművelődé
si könyvtárának szolgáltatásai, könyv
tárközi kölcsönzés igénybevétele, szá
mítógépes hálózatra csatlakozás lehe
tősége. 

II. Az úllományalakítás alapelvei 

Az iskolai könyvtáros a folyamatos, 
tervszerű és arányos állománygyarapí
tást a tanulók és a pedagógusok igé
nyeinek figyelembevételével végzi. 

Az iskolai könyvtár állományába 
csak a gyűjtőkörébe tartozó dokumen
tum vehető fel, ajándék útján is csak a 
gyűjtőkörbe tartozó információhordo
zók kerülhetnek be. 

A NAT, 111, a helyi tanterv teljesíté
séhez szükséges dokumentumok be
szerzése a legfontosabb. 

Szűkös anyagi lehetőségek esetén el
sősorban a kézikönyvtárt gyarapítjuk. 

III. A főgyűjtőkor és a mellékgyűj
tőkör meghatározása 

Az iskolai könyvtár gyűjteményé
nek széleskörűen tartalmaznia kell azo
kat az információkat és információhor
dozókat, amelyekre az iskola nevelő 
és oktató tevékenységéhez szükség 
van. 

Főgyűjtő körbe tartoznak a könyvtár 
elsődleges funkciójából adódó felada
tok megvalósításához szükséges doku
mentumok. 

Mellékgyűjtökörbe a könyvtár má
sodlagos funkciójából fakadó szükség
letek kielégítését szolgáló dokumentu
mokat soroljuk. 

A főgyűjtőkör területei: 
Könyvek 

— Az oktatáshoz szükséges ill. a 
könyvtári tájékoztató munkát se
gítő általános és szaklexikonok, 
általános enciklopédiák, az egyes 
tudományágak szintézisei, törté
netei, évkönyvek, címtárak, al
manachok, egy- és kétnyelvű 
sz,ótárak, atlaszok, törvénytárak, 
kronológiák, bibliográfiák, reper
tóriumok, a könyvtári munka 
szakmai, módszertani segédletei. 

— Iskolai tantervek, tankönyvek, ta
nára segédkönyvek, munkafüze
tek, feladatlapok. 

— Pályaválasztasi útmutatók. 
— Munkaeszközként felhasználható 

ismeretközlő irodalom. 
— Házi és ajánlott olvasmányok. 
— Szépirodalmi gyűjteményes mű

vek, antológiák, szöveggyűjtemé
nyek. 

— Iskolai ünnepélyek megrendezé
séhez, tanulmányi versenyekhez, 
vetélkedőkhöz, pályázatokhoz 
szükséges dokumentumok, 

— Helytörténeti kiadványok. 
— Az iskola történetével, életével, 

névadójával kapcsolatos doku
mentumok, 

— A pedagógusok ön- és tovább
képzéséhez szükséges alapvető 
és a felkészülést elősegítő peda
gógiai szakirodalom és határtu
dományai. 

Periodika'. 
— pedagógiai folyóiratok, 
— módszertani folyóiratok, 
— könyvtárosszakmai folyóiratok, 
— az idegen nyelvek oktatását segí

tő periodikák, 
— a tananyaghoz kapcsolódó, rend

szeresen felhasználható szakfo
lyóiratok, 

— a helyi tantervben javasolt gyer
mek- és ifjúsági lapok, 

— pályázati figyelő. 
Kéziratok: 
— pályamunkák, 
— helyi tantervek, segédanyagok 

stb. 
Audiovizuális információhordozók 
A helyi tanterv oktatásához szüksé

ges av-dokumentumok, beleértve a 
számítógépes információhordozókat is. 

KOVÁCSNÉ NÉMETH MÁRIA 

A mellékgyűjtőkör területei: 
A nyomtatóit és az av-dokumentu

mokra kiterjesztve: 
— az iskola tanulói korcsoportjával 

foglalkozó, részletkérdéseket tár
gyaló felsőfokú szakirodalom, 

— az iskoláskor előtti képzés prob
lémáival foglalkozó művek, 

— a tanult tantárgyakban való elmé
lyülést és a tananyagon túlmutató 
tájékozódást segítő dokumentu
mok, 

— a tanítási órákhoz közvetlenül 
vagy közvetve felhasználható in
formációhordozók, 

— a következő iskolafokozat oktatá
si segédletei közül a tanterv, fel
adatgyűjtemények, példatárak, 
tesztek, 

— az egyéni művelődési, szórakozá
si igényeket kielégítő értékes 
szépirodalom. 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköréből 
kizárt dokumentumok: 

— egyetemi és főiskolai jegyzetek, 
tankönyvek, kivéve: ha kézi
könyvként is használhatók, 

— irodalmi, esztétikai szempontból 
értéktelen, kizárólag szórakoztató 
olvasmányok, 

— áltudományos művek, 
— értéktelen, csak szórakoztató av-

dokumentumok. 

IV, Az iskolai könyvtár gyűjte
ményjellege 

A gyűjtőkörbe tartozó dokumen
tumtípusok: 

írásos dokumentumtípusok: 
— könyv, 
— tankönyv; tartós tankönyv, mód

szertani segédanyag, 
— periodika: napilap, hetilap, folyó

irat, 
— kisnyomtatvány, brosúra, 
— kotta, 
— kéziratok: pl. pályamunkák. 
Vizuális dokumentumok: 
— hanglemez, 
— cd, 
— hangkazetta. 



A miio vizuális dokumen tumok: 
— hangosított dia, 
— videókazetta. 
Egyéb információhordozók: 
— oktatócsomag. 
— szoftverek, cd-rom. 

A gyűjtés szintje és mélysége 
Az iskolai könyvtár a dokumentu

mok gyűjtését erős válogatással végzi. 
Fontos, hogy a tantárgyi programokhoz 
szükséges irodalom tartalmilag teljes 
legyen. 

Alapszintű szakirodalmat az ismere
tek minden területére kiterjedően 
gyűjtjük. 

Kiemelten gyűjtendők a helyi tan
tervben meghatározol! házi és ajánlott 
olvasmányok, a munkáltató eszközként 
használatos kiadványok. 

Szépirodalmi műveknél a tananyag
ban szereplő írók. költők válogatott 
művei, antológiák, szöveggyűjtemé
nyek gyűjtése kap elsőbbséget. 

Nyelvi elhatárolás 
A könyvtár elsősorban magyar nyel

ven gyűjti a dokumentumokat, de az is
kolában tanított nyelvek oktatásához 
felhasználható segédleteket, a nyelvtu
dás szintjének megfelelő gyermek
irodalmat válogatva gyűjti az adott ide
gen nyelven. 

V. Részletes gyűjtési szabályok 

Ismeretközlő irodalom' 
Kiemelt területek: Az iskola speciá

lis képzéséből, hagyományaiból adódó 
konkrét területek felsorolása. 

A teljesség igényévei gyűjtjük: 
— az alap- és középszintű általános 

lexikonokat és enciklopédiákat, 
— a tudományok, a kultúra, a hazai 

és egyetemes művelődéstörtént 
alapszintű és középszintű össze
foglalói!, 

— Í\ tananyaghoz közvetlenül kap
csolódó alapszintű szakirányú se
gédkönyveket, 

— a tantárgyak alapszíntű elméleti 
és történeti összefoglalóit. 

— a munkáltató eszközként haszná
latos alapszintű ismeretközlő iro
dalmat, 

— az intézmény érvényben levő tan
terveit, tankönyveit, munkafüze
teit, feladatlapjait. 

— a továbbtanulást elősegítő pálya
választási útmutatókat, felvételi 

követelményeket tartalmazó ki
adványokat, 

— az adott településre vonatkozó 
helytörténeti kiadványokat, 

— az iskola történetével, névadójá
val foglalkozó dokumentumokat. 

Válogaft'a gyűjtjük: 
— a tananyaghoz közvetlenül kap

csolódó középszintű szakirányú 
segédkönyveket, 

— a munkáltató eszközként haszná
latos középszintű ismeretközlő 
irodalmat, 

— az iskolában tanított nyelvek ok
tatásához felhasználható idegen 
nyelvű segédleteket. 

Erős válogatással gyűjtjük: 
— a tanult tantárgyakban való elmé

lyülést szolgáló és a tananyagon 
túlmutató alap- és középszintű 
irodalmat. 

Szépirodalom 
Kiemelt terület: PL az iskola néva

dójának és/vagy helytörténeti szem
pontból kiemelt szerzők művei. 

Teljesség ig ényévei gyűjtjük: 
— átfogó lírai, prózai és drámai an

tológiákat, 
— a helyi tantervben meghatározott 

házi és ajánlott olvasmányokat, 
— a tantárgyi program által megha

tározott klasszikus és kortárs 
szerzők válogatott műveit, gyűj
teményes köteteit, 

— a magyar és külföldi népköltésze
tet és meseirodalmat bemutató 
antológiákat, gyűjteményes köte
teket, 

— a nevelési program megvalósítá
sához szükséges alkotásokat. 

Válogatással gyűjtjük: 
— a tematikus antológiákat, 
— a gyermek és ifjúsági regényeket, 

elbeszélés- és versesköteteket. 
Erős válogatással gyűjtjük: 
— a tanított nyelvek oktatásához a 

nyelvtudás szintjének megfelelő 
olvasmányos irodalmat, 

— a regényes életrajzokat, történel
mi regényeket, 

— a kiemelkedő, de a tananyagban 
nem szereplő kortárs magyar cs 
külföldi alkotók műveit. 

Pedagógiai irodalom 
Gyűjteni kell: 
— az alapvető pedagógiai és pszi

chológiai lexikonokat, enciklopé
diákat. 

— a pedagógiai programban megha

tározott nevelési és oktatási célok 
megvalósításához • szüksé ges 
szakirodalmat, 

— a tehetséggondozás és a felzár
kóztatás módszertani irodalmát* 

— a műveltségterületek módszertani 
segédkönyveit, segédleteit, 

— a tanításon kívüli foglalkozások 
dokumentumait, 

— az oktatási intézmények tájékoz
tatóit, pályaválasztási útmutató
kat, 

— az általános pedagógiai és tan
tárgymódszertani folyóiratokat. 

Könyvtári szakirodalom 
Kiemelten gyűjtjük: 
— az iskolafokozatoknak megfele

lően a tájékoztató munkához 
szükséges kézi- és segédkönyve
ket, 

— a könyvtárügyi jogszabályokat, 
irányelveket, 

— a könyvtárhasználati ismeretek 
tanításának módszertani segédle
teit, 

— az iskolai könyvtárakra vonatko
zó alapjegyzékeket. 

Válogatva gyűjtjük: 
— az elsőfokú általános bibliográfi

ákat, a fontosabb másodfokú bib
liográfiákat, valamint szak- és 
tantárgyi bibliográfiákat, 

— a könyvtári feldolgozó munka se
gédleteit. 

Hivatali segédkönyvtár 
Gyűjteni kell az iskola irányításához, 

gazdálkodásához, ügyviteléhez szüksé
ges legfontosabb kézikönyveket, jog
szabálygyűjteményeket és folyóirato
kat. 

Kéziratok 
Gyűjteni kell: 
az iskola pedagógiai dokumentációit, 
— a pályázati munkákat, 
— az iskolai rendezvények forgató

könyveit, 
— az iskolai újság és rádió doku

mentációit. 
Periodikagyüjtemény 
Gyűjtünk: 
— pedagógiai folyóiratokat, 
—- módszertani folyóiratokat, 
— könyvtárosszakmai folyóiratot, 
— az idegen nyelvek oktatását segí

tő periodikákat, 
— a tananyaghoz kapcsolódó, rend-



szeresen felhasználható szakfo
lyóiratokat, 

— pályázati figyelőt, 
— a helyi tantervben javasolt gyer

mek és ifjúsági lapokat. 
Kottagyüjtemény 
Az oktatásban, az énekkari munká

ban felhasználható vagy ünnepekhez 
kapcsolódó énekes és hangszeres zene
művek kottáit gyűjtjük. 

Audiovizuális gyűjtemény 
A helyi tanterv oktatásához szüksé

ges av-dokumentumok, számítógépes 
információhordozók gyűjtése a megha
tározó. 

VI. A műveltségterületek fonto-
sabb dokumentumai 

Anyanyelv és irodalom: 
— általános és szaklexikonok, en

ciklopédiák, 
— irodalomtörténeti összefoglalok, 
— közmondások gyűjteménye, 
— adattalak, 

. .— nyelvtani kézikönyvek, 
— szótárak; etimológiai, értelmező, 

helyesírási, szinonima, 
— nyelvtani összefoglalók, 
— nyelvművelő segédkönyvek, 
— nyelvtani gyakorlőkönyvek, 
— kifejezésgyűjtemények, 
— nyelvi játékok, 
— verselemzési gyűjtemények, 
— vers-, mese- és népköltészeti an

tológiák, 
— szemelvénygyűjtemények, 
— színháztörténet, 
— írás-, könyv- és könyvtártörténet, 
— szépirodalmi alapművek (ma

gyar, egyetemes), 
— kötelező és ajánlott olvasmá

nyok, 
— sorozatok, 
— módszertani segédletek, 
— gyermekíölyóiratok, 
— av-dokumentumok, cd-rom. 
idegen nyelv: 
— szótárak, 
— kifejezésgyűjtemények, 
— nyelvkönyvek, 
— tesztek, 
— módszertani segédletek, 
— a tanult nyelv kultúrkörébe tarto

zó fontosabb antológiák, szemel
vénygyűjtemények, 

— AV dokumentumok, cd-rom. 
Matematika: 
— lexikon, enciklopédia, 
— összefoglalók. 

— képlet- és feladatgyűjtemények, 
— gyakorlőkönyvek, 
— fejtörők, rejtvények, 
— matematikatörténet, 
— adattárak, 
— módszertani segédletek, 
— statisztikai zsebkönyvek, 
— szoftverek, multimédia. 
Ember és társadalom: 
— lexikonok, enciklopédiák, 
— adattárak, 
— kronológiák, 
— atlaszok, 
— forrás- és szemelvénygyűjtemé

nyek, 
— módszertani segédletek, 
— napilap, folyóiratok, 
— fogalomtárak, 
— monográfiák, 
— felvilágosító, tanácsadó, mentál

higiénés szakkönyvek, 
— ismeretterjesztő művek, 
— av-dokumentumok. 
Ember és természet: 
— lexikonok, enciklopédiák, 
— összefoglalók, 
— atlaszok, 
— feladatgyűjtemények, 
— állat-, növény-, ásvány- stb. hatá

rozók, 
— földrajzi, biológiai albumok, 
— természettudományos folyóira

tok, 
— fizikai, kémiai képlet- és feladat

gyűjtemények, 
— a fizika és a kémia története, 
— módszertani segédletek, 
— természettudományi ismeretter

jesztő könyvek, 
— egészségügyi könyvek, 
— av-dokumentumok, cd-rom. 
Földünk és környezetünk: 
íermészelludom ányos 
— lexikonok, enciklopédiák, 
— összefoglalók, 
— atlaszok, 
— albumok, 
— folyóiratok, 
— adattárak, 
— évkönyvek, 
— módszertani segédletek. 
— av-dokumentumok. 
Művészetek: 
— zenei, film-, színházi, művészeti 

lexikonok, enciklopédiák, 
— művészettörténeti összefoglalók, 
— képzőművészeti technikák szak

könyvei, 
— opera- és hangversenykalauzok, 

— kottás-és dalgyűjtemények, 
— albumok, 
— av-dokumentumok, auditív doku

mentumok (kiemelten), 
— olvasőgyakorlatok, 
— módszertani segédletek, 
— szakfolyóiratok. 
Informatika: 
— könyv és könyvtártörténeti doku

mentumok* 
— lexikonok, 
—• oktatókönyvek, 
— játékprogramok, 
— feladatgyűjtemények, 
— gyakorlókönyvek, 
— adatbázisok, 
— szakfolyóiratok, 
— szoftverek. 
Életvitel és gyakorlati ismeretek: 
— technikai lexikonok, szótárak, 
— összefoglalók, 
— technikatörténet, 
— szakkönyvek, 
— háztartási mindentudók, 
— pályaválasztási útmutatók, ta

nácsadók, 
— av-dokumentumok, 
— munkavédelmi és Kresz-kiadvá-

nyok, 
— ismeretközlő sorozatok, 
— szakfolyóiratok, 
— módszertani segédletek. 
Testnevelés és sport: 
— sport lexikon, enciklopédia, 
— sporttörténeti összefoglalók, 
— játékszabálykönyvek, 
— módszertani segédletek, 
— av-dokumentum. 

Keltezés: 

könyvtárostanár 
A gyűjtőköri szabályzatot jóváha

gyom: 
Keltezés: 

igazgató 

A gyűjtőköri szabályzat elkészíté
séhez felhasznált irodalom: 

1. Dán Krisztina: Az iskolai könyviárak 
működési rendje. Módszertani útmutató 
az iskolai könyviirak működési szabály-
zaUínak elkészítéséhez, átdolgozásához. 
Bp. FPI, 1992.73 p. 

2. Dán Krisznna-Dragos Katalin-Homor 
Tivadar; így működik az iskolai könyv
tár. Módszertani útmutató az iskolai 
könyvtárak működéséhez és működési 
dokumentumai nak elkészítéséhez. Bp. 
FPI, 1998.171 p. 



A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet 
pedagógiai szakkönyvtárának szolgáltatásai 
A Megyei Pedagógiai Intézet korlátozot

tan nyilvános, állományát és szolgáitatásait 
minden olyan érdeklődő (olvasó) rendelke
zésére bocsátja, aki a gyűjtőkörének megfe
lelő szakterületen meghatározott szakiro
dalmi, illetve szakirodalmi tájékoztatási 
igénnyel lep fel. Bizonyos információhor
dozók esetében magánszemélyek nem, csak 
iskolák kölcsönözhetnek (pl. av-ismercthor-
dozók, multimédia kiadványok), a helyben
használat nem korlátozott. 

I. Gyűjtési szempontok dokumentum
típusok szerint 

Könyvek: A könyvtár teljességre törek
vőén gyűjti a Magyarországon megjelenő 
kereskedelmi forgalomban terjesztett és a 
kereskedelmi forgalomba nem kerülő ma
gyar nyelvű kurrens pedagógiai tárgyú mű
veket. 

A pedagógiai határterületeinek irodalmát 
válogatva, a többi tudományág könyveit 
erős válogatással, csak a kézikönyvtári 
gyűjteménybe szerezzük be. 

Tankönyvek: Az általános iskolai és a kö
zépiskolai közismereti tankönyveket, 
nyomtatolt taneszközöket teljességre törek
vőén gyűjtjük. (Tankönyvtár) 

Periodikák: A pedagógiai folyóiratokat 
(módszertani folyóiratok, pedagógiai inté
zetek folyóiratai stb.) teljességgel gyűjtjük. 
Az országos és helyi napi- és hetilapokat, 
tudományos szaklapokat erős válogatással 
szerezzük be. Irodalmi folyóiratokat nem 
gyűjtünk. Az új műveltségi területek téma
köreibe tartozó legfontosabb folyóiratokat 
beszerezzük. A folyóiratok megőrzésére 
vonatkozólag a csoportvezető határoz. 

Kéziratok (gépiratok): Gyűjtőkörünkbe 
az alábbi kéziratok tartoznak: 

— a megyében folyó oktatási-nevelési 
kísérletek jelenlései, összegzései, 

— az (intenzív) továbbképzések záró
dolgozatai és egyéb továbbképző 
tanfolyamok záródolgozatai. 

Plakátok, aprónyomtatványok: Csak az 
intézet, illetve az intézet tevékenységével 
összefüggő plakátokat, aprónyomatokat 
gyűjtjük, és azokat, melyek a tankönyvtári 
szolgáltatásainkhoz megfelelőek. 

Hangzód okun lenit m/ok (m agnókazett a, 
cd-lemez): A pedagógusok továbbképzésé
ben felhasználható hangzódokumentumokat 
válogatással szerezzük be. Kölcsönözhető 
példányról is gondoskodunk. 

Videofelvételek: Elsősorban a pedagógu
sok továbbképzésében felhasználható vásá
rolt, ajándékba kapott, illetve saját készíté

sű felvételeket gyűjtjük. Az óvodai, az álta
lános iskolai és a középiskolai oktató-neve
lő munka segítésére az egyes tantárgyak ta
nításában felhasználható ismeretközlő vide
ófelvételek gazdag választékának beszerzé
se is feladatunk, kiemelten gyűjtendő min
den, ami a mozgóképkultúra és médiaisme
ret tanításához szükséges lehet. 

Multimédiás kiadványok (cd-romok), 
számítógépes okatóprogramok: A gyűjte
mény az általános iskolai és a középiskolai 
oktató-nevelő munka segítése céljából szer
veződik. Gyűjtőkörünkben tartoznak az 
egyes tantárgyak tanításában, a pedagógu
sok továbbképzésében, a számítástechnikai 
ismeretek elsajátításában felhasználható 
szám ítógépprogramok, cd-romok. 

II. A szolgáltatásokat igénybe vehetik 
a beiratkozott olvasók 

a) a Ve$2prém Megyei Pedagógiai In
tézet munkatársai, 

b) a megye oktatásügyének irányítói, 
c) a megye pedagógusai, oktatási-neve

lési intézményei, 
d) a pedagógiai kutatásokkal foglalko

zó szakemberek, 
c) a felsőoktatási intézmények nappali 

és levelező tagozatának hallgatói. 
A fentieken túl a könyvtár szolgáltatásait 

középiskolai tanulók, illetve szülők is 
igénybe vehetik. 

ü l . Szolgáltatások 

I lelybenltasználat: 
A dokumentumok közül csak helyben 

használhatók: 
— olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, 
— folyóiratok, 
— kéziratok, 
— a lankönyvtári dokumentumok közül 

minden első példány, 
— a nem hagyományos ismerethordo

zók közül azok, melyeknek készítője 
csak helybenhasználatot enged (pl. 
egyes cd-rom-ok esetében), illetve 
mindegyikből az első példány. 

Kölcsönzés: 
Az erre a célra gyarapított állományrész

ből: 
— a könyvek 4 hét (max, 7 db) 
— az audiovizuális ismerethordozók és 

multimédia kiadványok 1 hét (max. 5 
db) 
a kölcsönzési határidő - indokolt 
esetben, amennyiben nincs előjegy
zés a kért dokumentumra — egy alka
lommal meghosszabbítható. 

Olvasói, kölcsönzési nyilvántartások: 
A beiratkozott olvasókról tasakos köl

csönzési nyilvántartást vezetünk mindad
dig, amíg a számítógépes kölcsönzés beve
zetésre nem kerül. Ha ez megtörtént, a tasa
kos módszert nem alkalmazzuk. Beiratko
zási díj 1999-ben 300 Ftlév, pedagógus 
igazolvánnycd rendelkezőknek ingyenes. 

Ha az olvasó a kölcsönzési határidőn be
lül nem hozta vissza a dokumentumokat, 
késedelmi díjat fizet: a kölcsönzési határidő 
letelte után egy hónappal: 100 Ft. További 
késedelméről felszólítást kap. Az I. felszólí
tás után 300 Ft, a II. felszólítás után 500 Ft 
a késedelmi díj. A nem hagyományos isme
rethordozók késedelmi szabályai hetekre 
vonatkoznak. 

A dokumentumok további kölcsönzésé
ből kizárjuk azokat, akik háromszor nem 
hozták vissza időre, vagy nem fizették meg 
a késedelmi díjat. 

Az olvasóknak az általa kölcsönzött és 
elvesztett, megrongált dokumentumok he
lyett a mű azonos példányát kell beszerez
nie, vagy ennek hiányában új értéket megfi
zetnie. 

Előjegyzés: 
A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó 

előjegyeztetheti. Az előjegyzett mű beérke
zéséről az olvasót írásban vagy telefonon 
értesíteni kell. 

Könyvtárközi kölcsönzés: 
Az olvasó részére a gyűjteményben nem 

található dokumentumokat más könyvtár
ból átkérjük, meghozatjuk. Amennyiben az 
átkölcsönző könyvtár térítés ellenében kül
di a kért dokumentumot, úgy a könyv
tárközi kölcsönzés költségeit át kell vállal
nia az olvasónak. Ezt a kérés továbbítása 
előtt az olvasóval közöljük. 

Tájékoztatás, irodalomkutatás: 
Az olvasó kérésére irodalomkutatás, 

adatfeltárás, bibliográfia összeállításának 
segítését vállaljuk. 

Számítógépes információs szolgáltatások: 
Információkat szolgáltatunk saját adatbá

zisunkból, más könyvtárak számítógépes 
katalógusaiból, az interneten elérhető köz
oktatási web-helyek anyagaiból. A térítéses 
szolgáltatások díjáról számlát adunk (be
iratkozási, késedelmi díj). 

Másolatszolgál tatást végzünk a könyvtári 
dokumentumokból: 

— A / 4 - e s l a p l 0 F t 
— A/3-as lap20Ft 

Emmer Gáborné 



„A szív és a lélek »karbantartásához«" 
Emlékezés egy múltbeli iskolai könyvtárra LÁNYI KATALIN 

Vrajon érdemes-e egy hajdani 
könyv- tóiról szólni éppen most, 

amikor világhódító utat kezd az inter
net? 

Az Iskolakönyvtáros című folyóirat 
szerkesztői jegyzete (1998. 3. sz.) egy 
„virtuális iskola" előképét rajzolja fel. 
„Új világ van születőben kezeink alatt*' 
- idézi a gondolatot a szerkesztő, hi
vatkozással arra, ami egy könyv borító
ján olvasható. Az írás rámutat, hogy a 
telekommunikációs rendszerek haszná
lata ma és a jövőben még inkább szinte 
nélkülözhetetlenné válik. Ez az infor
mációs forradalom elkerülhetetlen. 
Mindenkinek (gyermekeknek és felnőt
teknek egyaránt) fel kell készülni az uj 
körülményre. Meg kell tanulni okosan, 
céltudatosan együtt élni ezekkel az űj 
technikai rendszerekkel és használni, 
alkalmazni azokat. 

A felnövekvő generáció kedvezőbb 
helyzetben van (illetve lesz), mert szá
mukra már alapjaiban adott az új hely
zet. Vagyis ndott az, hogy „a sulinet-
program révén diákjaink megismerked
jenek az információbevitel\ -tárolás és 
-megjelenítés áj technikai lehetőségei
vel." Az írás hangsúlyozza, a pedagó
gusképzésben is fontos feladat az al
kalmazásra történő felkészítés. 

Ugyanakkor elgondolkoztató, hogy 
ez az új technikai eljárás nem teszi-e 
majd tul személytelenné az iskolai 
munkát, a tanár-diák pedagógiai kap
csolatrendszerét. Azonban az élet azt 
igazolja, hogy az internetnek életünkbe 
történő berobbanása mellett a könyv
tárak továbbra is jelentős forrásai ma
radnak a műit értékeinek (megérzésé
ben. Jelen sorok írója is így ismerhetett 
meg egy régi könyvtárat: létesítését, 
működését és annak mába is mutató ta
pasztalatait. Alapítása Gyulai Ágost 
(1868-1957) nevéhez fűződik, aki nap
jainkban már kevéssé ismert pedagó
gus. Szinte a feledés homályába me
rült. Személyével a neveléstörténet ed
dig nagyon keveset foglalkozott. A pe

dagógusszakma máig is alig ismert 
képviselője. 

Alapforrások általában azt jegyzik 
róla, irodalomtörténész és pedagógus. 
Emellett lexikonok és más ismertetők 
foglalkozását még a következőkkel jel
zik (hol így, hol úgy): irodalomtörté
net-író, pedagógiai író, tankönyvíró. 
Esetenként neve mellett feltüntetik azt 
is, hogy kritikus, illetve műfordító. 

Azonban Gyulai Ágost egész életé
ben (magyar-német nyelv és irodalom 
szakos szakképesítéssel) pedagógus
kent munkálkodott. 12 évig gimnázi
umban tanított. 1903-ban a Paedagogi-
um (polgári iskolai tanárokat képző in
tézet) oktatója lett, majd 1920-tól az 
intézmény mh. igazgatója, 1921-ben 
pedig a főiskolává minősített intézet 
igazgatója volt annak a fővárosban mű
ködése idejéig. Ezalatt megbízást ka
pott az 1925-ben alakult Testnevelési 
Főiskola igazgatói tisztségének ellátá
sára is (aminek alapításánál, szervezé
sében tevékeny részt vállalt). Gyulai 
Ágostról a kutatás során fellelt forrás
anyagok (személyes életrajzi doku
mentumok, kéziratos munkák, feljegy
zések) tanulmányozása alapján meg
győződéssel állítható: emberi tulajdon
ságai, szakmai felkészültsége és peda
gógiai elhivatottsága példaértékű. (Ld. 
a nemrég megjelent kismonográfiát Lá
nyi Katalin: Gyulai Ágoston. Magyar 
pedagógusok. Bp M 1997. OPKM.) 

1903-ban tehát a Paedagogiumban 
folytatta munkáját. Ajánlatos felidézni 
szakmai munkásságának ezt az idősza
kát, amikor is pedagógusi munkájában 
meghatározó jelentősége volt az emlí
tett könyvtárnak. 

Ugyanis az intézményben megalapí
totta a Paedagogium magyar filológiai 
szemináriumát. Kezdeményezése (és 
annak eredménye) azt a nézetét igazol
ta, miszerint a tanulói önállóságra építő 
foglalkoztatás (módszere és eszközei) a 
képzés színvonalát emeli. Kezdetben 

űgy tunt, hogy Gyulai Ágost a pedagó
giával (annak elméletével) „hadilábon 
állt". Azonban a filológiai szeminári
ummal kapcsolatos gondolatai és szer
vező munkája ékesen bizonyítják a 
megfontolt, elmélyült nevelési-oktatási 
elgondolásait és a megalapozott elvi-
módszertani (űn. didaktikus) megvaló
sítást. Ismerkedjünk meg e munkával! 
Hogyan folyt ott az oktatás? Ahogy sa
ját maga írta: „Voltaképpen tilosban..." 
- é s valójában? 

Gyulai Ágostnak A Paedagogium 
magyar filológiai szemináriuma cím
mel 1913-ban megjelent összeállításá
nak első lapján ez áll: „Gyertyánffy Ist
vánnak - a Paedagogium első igazga
tójának - ki a Paedagogium bomlását 
igen fájlalja, nemes megnyugvás forrá
sául mély tisztelettel ajánlja - az új 
Paedagogium fejlődésének egyik har
cosa - Gyulai Ágost." 

A Bevezetésben pedig azt olvashat
juk, hogy a Paedagogium az utóbbi 
években - mióta az elemi tanítóképző-
intézet elköltözött nagy fejlődésen 
ment át. Helyiségei és felszerelése 
annyira megváltozott, hogy az intézet
ről (1882-ben, az egykori érdemes 
igazgatójától, Gyertyánffy Istvántól) 
megjelent terjedelmes ismertetés, ami 
voltaképp a Paedagogium mellett a ve
le akkor még szoros kapcsolatban álló 
elemi tanítóképzőintézet ismertetését is 
adta, „elévültnek tekinthető". 

A Paedagogium tanári testületének 
elhatározása - hangsúlyozta Gyulai 
Ágost az említett ismertető bevezetőjé
ben hogy az intézetet teljes részle
tességgel bemutatják. E vállalkozás 
költségigényes volta miatt (fedezet hiá
nyában) csakis űgy valósulhat meg, 
hogy az intézet évi almanachjában 
részletenként jelenik meg. Elsőként a 
magyar filológiai szeminárium leírását 
közölték, amit a tervek szerint az intéz
mény többi szemináriumának, labora-



tóriumának és tanszékének ismertetése 
követ majd. 

Az olvasó némi iróniát érezhet a 
mottónak illő gondolatban: „Küldöm e 
lapokat azoknak a polgári iskolai taná
roknak, kik az új Paedagogiumot nem 
ismerik". Feltételezhető, hogy Gyulai 
Ágost ezzel a polgári iskolai tanárkép
zés fordulatos ügyére és nem igazán el
ismert helyzetére utalt. Az ismertető 
elejére ezért temnészetesen kívánkozott 
a szeminárium történetéről szóló visz-
szatekintés. Felidézése a Paedagogium 
intézményének története miatt tartható 
fontosnak. 

„Mikor e sorok írója [Gyulai Ágost, 
1903-ban - L. K.] a Paedagogium ma
gyar nyelvi és irodaimi tanszékét elfog
lalta, a magyar filológiai tanulmányo
kat az intézetben bizonyos megállapo
dott stádiumban, de némileg szűk kere
tek közé szorítva találta" ... A hallga
tóknak nem volt része rendes dolgo
zatok készítésében, nem volt szak
könyvtár, nem ösztönözték okét tudo
mányos munkára. „E sorok (rója -
folytatta a beszámolót Gyulai Ágost 
mindjárt a katedrára lépésének első 
esztendejében vigasztalannak látván az 
előadások mértékéből előálló helyzetet, 
teljesen hiányzónak a munkára nevelés 
gondolatát és eszközeit, azonnal sür
getni kezdte az intézet akkori vezetőjé
nél, néhai Kiss Áronnál az ügy rende
zését../' Az ő megértésén múlott (egy
részt a terem biztosítása és másrészt a 

könyvállomán y megalapozása), hogy 
1904 őszén megkezdődhetett a hallga
tók szemináriumi foglalkoztatása. A 
szemináriumi éleiből természetes mó
don (persze megfelelő tanári vezetés 
mellett) kibontakozott a hallgatói önál
lóságra épülő tevékenységrendszer, 
„Ebből a csírából hamarosan nőtt ki a 
mai magyar filológiai szeminárium te
rebélyes fája." — emlékezett vissza 
Gyulai Ágost. 

A leírásból megtudjuk, hogy a sze
minárium szervezése és kialakítása né
hány évig egészriapi munkát jelentett, 
de - amint írta - „lelki örömmel tette" 
lelkes tanítványai miatt is. Az évek 
multán a szeminárium munkáját továb

bi anyagi és szellemi feltételek biztosí
tásával segítették. Hivatalos (a szaktár
ca általi) elismerést jelentett, hogy a 
képzési rendszerben, a polgári iskolai 
tanárképzés tantervében méltányos 
óraszámot kapott a szemináriumi fog
lalkozás is,..... melyet addig tisztán sa
ját jószántából s az ügy szeretetétől ve
zérelve, a tanterven s rendes óraszá
mon kívül - tehát voltaképpen tilosban 
- rendszeresített e sorok írója" - ol
vashatjuk Gyulai Ágost visszaemléke
zésében. 

A hírek pedig terjedtek, s a jő hír ér
tő fülekre talált. Ezért történhetett 
(1908-ban), hogy Gyulai Ágost és Tol
nai Vilmos (a testvérintézet, az Erzsé
bet-nőiskola szaktanára) a VKM meg
bízásából átdolgozták a magyar nyelvi 
és irodalmi tantervet. Nem bővítették a 
tananyagot, annak csak kifejtésén, el
rendezésén változtattak, és a heti óra
számot növelték (15-ről 23-ra), évfo
lyamonként heti l - l órában pedig beil
lesztették a szemináriumi foglalkozást 
is. A miniszter megbízásából kidolgo
zott, majd jóváhagyott és életbe lepett 
tanterv okot és alkalmat adott a nyelv
tudomány és az irodalmi segédtudomá
nyoknak az irodalomtörténettől való 
különválasztására. 

A feltételek kedvező alakulásával a 
Paedagogium magyar filológiai szemi
náriuma mind eredményesebben vé
gezte munkáját. Többek elismerését 
nyerte el, köztük Riedl Frigyes pro
fesszorét is r aki látogatása alkalmával 
azt mondta; „sajnálja, hogy nem ebben 
a szemináriumban nevelődött". Több 
külföldi (még Japánból is érkező) szak
ember elismeréssel szólt a szeminári
umról, mondván: „a nemzeti nyelv és 
irodalom stúdiumának ilyen jól felsze
relt és intenzíven munkálkodó speciális 
főiskolai intézményét sehol hasonló is
kolában nem látták..." Az elismerő 
szavakat az intézeti vendégkönyvben a 
látogatók bejegyzései tanúsították. 
(Vajon hol lehet, mi történhetett a ven
dégkönyvvel? - amire Gyulai Ágost 
még hivatkozhatott 1913-ban, a filoló
giai szeminárium bemutatása idején.) 

A szemináriumba belépőt - olvas
hattuk az évi almanachban egy 
Arany Jánostól vett jelige ekként kö
szöntötte: „Legnagyobb cél e földi lét
ben: Ember lenni mindig, minden kö
rülményben!" S ez a feltehetően Gyu
lai Ágost által választott idézet hitval
lásának is tekinthető, mivel pedagógiai 
munkáját mindenkor az embernevelés 
szellemében végezte. A szeminárium 
helyiségeit előreláthatóan, körültekin
téssel alakították ki és rendezték el. 

A szemináriumnak volt dolgozóhe
lyisége - stílusoson irodalmi vonatko
zású képekkel és egyéb szemléitetőesz
közökkel, valamint kézikönyvtárral 
mellelte szakfolyóiratok tárával felsze
relve. A hallgatók munkájához dolgo
zóasztalok és fiókokkal ellátott irat
szekrények álltak rendelkezésre. Kissé 
odébb, az előadóterem bejáratánál pe
dig a következő felirat fogadta a hall
gatókat: „Lépjetek be, mert itt is iste
nek laknak!" (Paliasz Athéné a görög 
mitológiában az ipar, a művészet és a 
tudomány istennője.) Ez a gondolat 
azonban átvitt értelmezésben elővetí
tette a magyar szellemi élet nagyjaival 
való találkozás lehetőségét. A termet itt 
is falon elhelyezett szemléltetőeszkö
zök (néprajzi, nyelvtudományi és iro
dalmi térképek), szemléltető képgyűj
temények gazdagították, valamint ott 
kaplak helyet a szemináriumi dolgo
zatok, az ún. tanulógyűjtemény. Külön 
szekrényben őrizték a szemináriumi 
könyvtár birtokába került becses (kü
lönleges értékű) kéziratokat, könyvé
szeti ritkaságokat - unikumokat iro
dalomtörténeti emlékeket és eredeti 
kéziratokat. A teremben volt egy felol
vasó asztal és külön asztal a megbeszé
lésekhez. Ez a helyiség szolgált az ifjú
sági kör irodalmi szakosztályi ülései
nek és előadásainak színhelyéül is. E 
tanteremből, illetve előadóteremből 
nyíltak (valamint a dolgozőhelyiségből 
is megközelíthetőek voltak) a tanári 
dolgozószobák. Ezek közül az egyik az 
irodalomtörténet tanárának dolgozó
szobája volt, ami egyben a szakkönyv
tár egy részét képezte: rácsos szek
rénye a legértékesebb könyveket - a 



Régi magyar könyvtár gyűjteményt -
őrizte. Itt is volt dolgozóasztal, továbbá 
egy kis tanári kézikönyvtár. Itt helyez
ték el a „revcrzálisok" (a kölcsönzés
kor aláírt kötelezvények) szekrényét, 
valamint a vendégkönyvet is. Ez volt a 
könyvtár „felelős őrének", Gyulai 
Ágostnak a szobája. (Valószínűleg a 
könyvek és megóvásuk jelentőségére 
gondolhatott, mikor így nevezte magát, 
akárcsak a gimnáziumban.) 

Innen meg lehetett közelíteni a dol
gozóhelyiséget (a hallgatói munkahe
lyet), így a tanár bármikor kapcsolatba 
léphetett a hallgatókkal, könnyedén ad
hatott nekik segítséget. E helyiség ösz-
szeköttetésben állt a könyvtári helyiség 
egy részével is, ahol a könyvtár leltá
rát, cédulakatalógusát, a szakkatalógu
sokat és a különböző repertóriumokat 
is meg lehetett találni. Ez a helyiség a 
benne lévő asztalokkal és szertárával 
szolgált „munkahelyül** az elemi taní-
tóképzőintézeti tanárjelöltek. Apponyi 
kollégiumának azon tagjainak is, akik a 
magyar nyelv és irodalom kapcsán a 
szemináriumhoz voltak beosztva. Itt is 
szemléltető képek, grafikonok és iro
dalmi vonatkozású jeligék, irodalmi 
térképek segítették a tanulmányokat. 

(Innen lehetett eljutni a nyelvtudomány 
tanárának dolgozószobájába is.) 

A könyvtár volt a szeminárium leg
fontosabb része (akár a természettudo
mányokban a múzeumi gyűjtemény
anyag, a mikroszkóp, a lombik, a fizi
kai műszer stb.) - hangsúlyozta Gyulai 
Ágost. Gazdag tartalmával az érdeklő
dés többféle igényét tudta kielégíteni. 

Az ún. régi magyar könyvtár gyűjte
ménye Király Pál, Kiss Áron, Katona 
Lajos, Bartalus István és Radnai Rezső 
könyvtáraiból - részben felvásárlással, 
részben ajándékozással - tevődött ösz-
sze. (A könyvtár többi osztálya is bősé
ges könyvállománnyal rendelkezett. 
Értéke körülbelül ötvenezer korona 
volt.) 

A szemináriumnak sajátos részét ké
pezte az ún. Shakespeare-fai, Az angol 
drámaíró és költő, a világirodalom ki
emelkedő személyiségének munkássá
ga Gyulai Ágostnak egyik fő érdeklő

dési körét jelentette. A szeminárium 
Shakespeare-faiát Gyulai Ágost is gya
rapította az 1908. évi londoni magyar 
kulturális kiállításon kapott képeivel. 

Emellett a szemináriumi felszerelés 
jelentős részét adta az a hallgatói gyűj
temény, ami a munka eredményét is 
mutatta. Hogyan készült a gyűjtemény 
egy-egy darabja? Megtudhatjuk azt is 
Gyulai Ágost beszámolójából. 

A munkában fontos szerepe volt az 
irodalomtörténet, mind a nyelvtudo
mány tanárának. Az első két évben 
egy-egy fél éven át foglalkoztak a hall
gatókkal. Mindkét tárgykörben össze
állították az alapos feldolgozásra (kuta
tásra) érdemes, illetve ajánlott témákat. 
Ezekből a hallgatók tetszésük, illetve 
érdeklődésük szerint választhattak. A 
témafeldolgozás tanári vezetés mellett 
folyt. A vezető tanár az anyaggyűjtés
től kezdve végig figyelemmel kísérte a 
jelölt munkáját. Mi több, a felkészítés 
már a tanulmányok elején kezdődött. 

Több éves gyakorlati tapasztalat 
alapján a szeminárium vezetője. Gyulai 
Ágost Ún, szemináriumi munkakönyvet 
dolgozott ki, ami többek között a kö
vetkezőket szolgálta: ..... minden év 
elején az újonnan jöti hallgatók önálló 
munkássága lehetőségének elősegítésé
re előzetesen összeállítja egész szelle
mi nacionáléjukat, képességeik, ügyes
ségeik, érdeklődéseik jegyzékét saját 
bevallásuk és vállalkozásuk alapján, 
hogy természetes érdeklődésüknél fog
va nyerje meg őket a telkes munká
nak/' Ez a szemináriumi anyakönyv -
ahogy Gyulai nevezte egyúttal az 
egyénenkénti munka ellenőrzését is se
gítette, mert abba volt bejegyezve a 
hallgatók egész évi munkásságának 
minden részlete; megjegyzések a szak
olvasmányokról, szemináriumi dolgo
zat készítésérők szaktárgyi tanítási 
gyakorlatokról, közös olvasmány-fel
dolgozásról, továbbá a kollokviumok
ról. Ez a törzslap az egész évi szeminá
riumi foglalkozásokról teljes képet 
adott. 

„A szemináriumi foglalkoztatás 
alapelve tehát az - írta Gyulai Ágost 
hogy az egyénekhez alkalmazva, mint

egy az egyén lelki világára szabva tör
ténik." Ennél jobb lélektani és didakti
kai alapozás, valószínű, aligha képzel
hető el. A vezető tanár útmutatásokkal, 
a feldolgozás praktikumára vonatkozó 
tanácsokkal segítette a hallgatót. A 
munka további fázisa pedig úgy ala
kult: megvolt a téma, és a feldolgozás
hoz előzetesen ütemezték a megbeszé
lések időbeosztását. Ugyanakkor adott 
volt a hallgató és tanára mindennapos 
találkozásának, a konzultációknak le
hetősége is. A hallgató önálló munká
jához szakmai tanácsokra bizton szá
míthatott. A végleges formában be
adott dolgozatot a vezető tanár olvasta 

el és értékelte. Végül volt az értékelés
nek egy közös, csoportos formája is, 
ahol tudományos szempontból értékes 
és újabb szempontokat is felvető, illet
ve tanulságos, további tapasztalatokat 
nyújtó munkákat készítője bemutatta a 
csoporttársaknak. Rokon témával fog
lalkozó hallgató hozzászólása, vélemé
nye alapján esetenként tárgyilagos, tu
dományos vita is kialakulhatott. Ebben 
a folyamatban fejlődhetett az előadási 
készség és a vitaszellem mind az előa
dó hallgatóknál, mind a tanulótársak 
körében. 

A szemináriumi munka végső ered
ményként több fiatalnak publikálási le
hetőséget adott, illetve hozzájárult ah
hoz is, hogy a szeminárium a felhasz
nált - másott meg nem lévő - szemlél
tető eszközök gyűjteményéből iroda
lomtörténeti múzeummá gyarapodjék. 
Mindemellett a szemináriumi munkás
ság legfőbb eredménye volt, hogy a 
fiatalok sok értékes remekművel ismer
kedtek meg, behatóan tanulmányozták 
azokat és mindez többeket további iro
dalmi munkálkodásra késztetett. 

„Egy bizonyos, hogy [a Paedagogi
um magyar filológiai szemináriumai a 
polgáriskolai tanárképzés színvonalá
nak emeléséhez sikeresen hozzájárult 
és hozzá is fog járulni a jövőben is..." 
- írta Gyulai Ágost. 

Jelen sorok írója úgy véli, mindez 
ma is átgondolandó, megfontolandó és 
követésre méltó útmutató lehet. 



Gyurgyók János: Szerkesztők 
és szerzők kézikönyve 
Budapest; Osiris Kiadó, 540 p. 

• 1 A könyv- cs folyóiratkiadásban er
dekeltek jelentós művet vehetnek kézbe e 
kötettel. Használhatóságát mi sem bizo
nyítja jobban, minthogy az e témával fog
lalkozó, a hatvanas-hetvenes években ki
dolgozott szabványok többsége elavult, s a 
Bibliográfiai hivatkozások új változata 
(MSZ ISO 690) a magyar eljárásoktól távol 
óll, nem épült be a hazai gyakorlatba. Ezért 
a szerző konzekvensen nem követ egyetlen 
szabványt sem, hanem széles körű hazai és 
külföldi szakirodalmi kutatás, valamint je
lentós kiadói szakemberek véleményének 
figyelembe vételével állította össze kötetét, 
amely lényegében a hazai eljárásokra, ha
gyományokra épül. Természetes, ahol vál
toztatni kellett - már csak az új technikai, 
technológiai eljárások (számítógépes sze
dés, nyomtatás stb.) miatt - , ezt meglette, s 
talán egységesül általa a hazai kiadói folya
matban alkalmazott formai megjelenítés. 
Fontos cz azért, mert mini i\ szerző külön is 
kiemeli: V,A kiadó munkatársai... a rosszul 
előkészített kéziratok megmunkálásával túl
ságosan sok időt töltenek, és maguk is töb
bel hibáznak." Igaz, a számítógépek elterje
désével mind több szerzőnek van lehetősé
ge, hogy kéziratának ne csak „bcgépclője", 
szedője, hanem tördelője. sőt tipográfusa is 
lehessen. E kézikönyv ehhez is praktikus 
taná-csokat ad. s megkönnyíti, időben is lc-
rövi-díihcti a kiadvány űiját a kézirattól a 
megjelenésig. 

A kötet tíz fejezetből áll, amelyekben a 
szerző a könyv (kiadvány) egyes részcinek 
tarl almi-formai megjelenítésének (állala 
legjobbnak vélt) műszaki, stilisztikai, for
mai szabályait foglalja össze. (Az egyes fe
jezetek: A könyv és az időszaki kiadvá
nyok, A főszöveget megelőző járulékos ré
szek, A főszöveg, A főszöveget követő já
rulékos részek, A könyvborító és a könyv 

technikai kellékei, A szerző és a kiadó, A 
kézirat, A szerkesztés. A korrektúra, A mű
szaki szerkesztés.) Ezl az Ajánlott iroda
lom, valamint Függelék és néhány prakti
kus témát kifejtő tájékoztató követik. (A 
szerkesztő és a szerző .segédkönyvet. Szak
kifejezések jegyzéke, A könyvkiadásban 
használatos rövidítések jegyzéke. Illusztrá
ciók jegyzéke. Tárgyinutaló.) 

E kézikönyvet azért is ajánljuk az iskolai 
könyvtáraknak, mert a tantestületekben 
mind többen vállalnak könyv írást, cikk- és 

tanulmánykészítést, kiadványszerkesztést, s 
nem mindegy, hogy ezek milyen formai kö
vetelményeknek tesznek eleget. Ha egysé
gesül a kiadáselőkészítés gyakorlata, talán 
ezáltal is elfogadhatóbbá válik egy-egy kéz
irat (rnár ha tartalmilag is elfogadható). Az 
iskolai könyvtárak egyre nagyobb számban 
műhelyei a kéziratelőkészítő és kiadói tevé
kenységnek, számos helyen nyomdakész 
anyagokat adnak a nyomdáknak (némely 
helyen még a nyomdai munka elvégzésére 
is lehetőség van), ezért könyvé-szetileg, ki
adványtörténeti cs használhatósági, esztéti
kai szempontból sem közömbös, milyen 
munkák kerülnek ki a közreműködők ré
vén. 

E.BM. 

Vilém Flusser: Az írás 
Bp.: Balassi Kiadó, 135 p. 

• • Érdekes esszégyűjtemény a szerző 
kötele, amelynek húsz írása valamilyen for
mában a betű, a szöveg és környéke köré 
szerveződött. Igaz, tíz év lelt el, mire ma
gyarul megjelent az eredeti német nyomán, 
ám ez az évtizednyi fáziskésés semmit sem 
ártott a textusnak: élvezetes olvasmány, in
telligens konstrukció, már-már filológiai 
bravúr számos gondolatfutama. S igazán 
sajnálhatnánk, ha a bctíífolyamot teljesen 
felváltaná az elektronikus, digitális rögzítés 
valamely olyan formája, amely megfoszta
na bennünket több évezredes alfabetikus él
ményforrásunktól. 

A szerző emígy vélekedik: „Űgy látszik, 
az írásnak, mint a betűk és más írásjelek 
egymás után sorakoztatásának, alig van 
vagy nincs is jövője. Időközben kialakultak 
olyan kódok, melyek az információkat az 
írásjeleknél jobban közvetítik. Mindaz, 
amit eddig megírtak, jobban átültethető 
hangszalagra, hanglemezre, filmre, védősza
lagra, videólemezre vagy diszkre. És sok 
minden, amit eddig nem lehetett megírni, 
az új kóddal rögzíthető. Az így kódolt in
formációkat kényelmesebb létrehozni, át
vinni, befogadni és tárolni, mint az írott 
szövegeket." 

S hogy nc legyenek kételyeink az általa 
felvázolt technikai eljárások dominanciájá
ról, netán kizárólagosságukról, kijelenti, 
hogy „A jövőben már csak a történészek
nek és más szakembereknek kell írni cs ol
vasni tanulniuk." Ne vegyük át a szerző op
timizmusát teóriáját illetően, maradjunk mi 
pesszimisták, s reménykedjünk, az alfabeti

kus szöveg nyomtatásban és kézírásban a 
következő évszázadokban is velünk marad. 
Éppen ő bizonyítja ezt a Levelek című csz-
szészösszenetében, amikor arról szól, az 
írott levél varázsa (az, hogy bontogatjuk, 
szét hajtogatjuk a papírlapot, egyűdi írást ta
lálunk benne, érzelmi viszonyunk van hoz
zá stb.) aligha szűnik meg, mindenki szá
mára sajátosan megélt élmény a „levelet 
kapni" szindróma. 

Kétségtelen, a szerzőnek számos ötlete 
van arra vonatkozóan, hogy egy-egy 
kulcsszó révén (ami az egyes esszék címe), 
olyan asszociációkat jelenítsen meg, ame
lyek nem csak provokatívak, hanem mélyen 
intellektuális tartalmúak is. Amikor megkü
lönbözteti a szöveg két típusát (a kommuni
katívat és az expresszionisztikust), hosszú 
eszmefuttatásban elemzi, értelmezi jellem
zőiket. Ami közös bennük: mindkettő „... 
tudottan vagy tudatlanul arra irányul, hogy 
benyomást tegyen az olvasójára". S a lé
nyeg - évezredek óta - tulajdonképpen eb
ben van. 

Szellemes „kislamilmányok" a Könyv
nyomtatás, a Költészet, a Könyvek, az író
asztalok és a többi kapcsán elősorolt ma
gánvéleményei, amelyek egyszerre szub
jektívek és objektívek. Tulajdonkeppen a 
nyelv kifejező eszközeinek blíckfangos al
kalmazásai révén érezheti űgy az olvasó, 
hogy a szöveg automatikusan olvastatja 
magát, szinte blokkolja tudatunkat, s meg
elégszünk a felszínes benyomásokkal - ám 
ez csalóka látszat: nagyon is mélyen belénk 
ivódnak Vilém Flusser szövegei. Nem is 
ajánlatos egyfolytában olvasni, minden 
egyes reszt külön-külön érlelni kell tuda
tunkban, s amikor úgy érezzük, tudásme
zőnk valamely mezsgyéjén gyökeret eresz
tett, jöhet a kötet következő szegmense, 

T.J. 

A művészi vilógyetem 

• • , A tudomány cs a művészet az em
beriség két legsajátosabb tevékenysége. 
Annak a vágynak a lenyomatai, hogy túl
lássunk a közvetlen tapasztalati valóságon" 
- olvasható a kitűnő angol szerző könyvé
nek előszavában. Mintha Rousseau szelle
me idéződne fel e sorokban, aki könnyed 
eleganciával válaszolta a dijoni akadémia 
ama kérdésére, hogy a tudományok és a 
művészetek javították-e az emberiség erköl
csét: Nem, Igaz, később a társadalmi meg
tapasztalás révén csak-csak igenné fordult 



át tagadása, ám koronkeni újra és újra elő
térbe kerül az obSigát kérdés; Milyen a vi
szony az ember és környezete közölt? 
Azaz, mit is jeleni ez valójában, milyenek 
belső összefüggései, cs mit tart-hatunk kö
zülük lényegbevágónak. 

Barrow a 20. század végi helyzetet úgy 
látja, hogy a tudomány és a művészet utjai 
szétváltak. Véleménye szerint minél erőtel
jesebben tárja fel a tudomány a termé
szetnek az érzelmeinkkel közvetlenül nem 

felfogható törvényeit, annál jelkepesebbé, 
személyesebbé vált a művészet, s ez utóbbi 
mindinkább elszakad p valóság hiteles ábrá-
zolásáióL Csak közbevetőleg: gondoljunk 
azokra a különböző izmusokkal jellemezhe
tő művészeti irányzatokra, amelyek irracio
nalitásukkal, elvontságukkal kívül állnak az 
objektív világ terén, dc említhetjük azokat a 
zenei, irodalmi kísérleteket is, amelyek for
mánon tásukkal, tartalmi abszt-raktságukkal 
meghökkentik a ina még nagyiészt konzer
vatív művészi ízléssel megáldott (ebben ne
velődött) kortársakat. 

Az emberiség történetében soha nem volt 
olyan korszak, amelyben annyira hatással 
lett volna az emberi tevékenység (a mi lu
dasunk!) a környezetre, mint napjainkban. 
Ez természetszerűen hordozza magával azt 
az ellentmondást, hogy miközben (igaz, tér
ségenként eltérő mértékben) javul életünk 
(benne szellemi egzisztenciánk) minősége, 
mind lávolabb kerülünk a természetes koz
mikus és földi környezettől — azaz, intenzí
ven gyarapodó tudásunk révén mindinkább 
képesek vagyunk arra, hogy mesterséges 
leiben és tárgyak között éljünk, munkál
kodjunk. 

Nos, Barrow mondandójával könyvében 
ebben a közegben mozog, amikor számos 
megközelítésben szól az evolúció hatásairól 
(alkalmazkodás, nyelvtörténet, képzeteink 
fejlődése, a kozmikus környezetvédelem, a 
gravitáció szerepe stb.), a Méretek, élet és 
tájkép fcjezelben a mikro- és makrokoz-
mosz különbző emberi dimenziójú jelensé
geiről, az égbolt és a Föld számunkra oly 
fontos tereinek jelentőségéről, viszonyairól. 
Természettudományos és filozófiai, böl
cseletelméleti szempontból is különös feje
zet A hang természetrajza című rész, 
amelyben a szerző nagyon egyéni, sajátos 
meglátása (vagyis inkább meghallásű) véle
ménye olvasható. Nem csak megkökkenlő, 
hanem egyben elfogadható gondolatokkal 
ismerret meg bennünket: egy új megközelí
tésű természettudományos szemlélet ez. 

amely már a kövelkező évszázadba átveze
tő utal jelöli. 

(John D. Barrow: A művészt világegye
tem. Kuhurtrade Kiadó, Bp. 1998.289 o.) 

(tölgyesi) 

Egy kiváló szakkönyvről 

WM Meglepően egyszerű címet visel a 
Mozaik Oktatási Stúdió egyik nemrégen 
megjelent kötete: Olvasás és pedagógia. 
Aki kézbe veszi, a címről könnyen megálla
píthatja, miről szól. Ha a tartalomjegyzéket 
is elolvassa, akkor döbben rá, hogy az egy
szerű cím mögöti mennyi és milyen tudo
mányok húzódnak meg. 

Az előszó is egyszerűen fogalmaz a 
könyv céljáról: „Ebben a könyvben egy
részt megkíséreljük Összefoglalni... a kogni
tív pszichológiai és pedagógiai kutatási 
eredményeket... másrészt két nagymintás 
empirikus pedagógiai vizsgálatból mata
tunk be..." 

A 8. fejezetben a szerző sorra veszi az ol
vasáshoz kapcsolódó valamennyi részterü
letet, kezdve a történeti áttekintéssel, mely
ben az írásrendszereket is bemutatja. Ez a 
rész a legismertebb az olvasó előtt, hiszen 
as írástörténetről több könyv is megjelent. 

A második fejezet az Olvasás mint infor
mációfeldolgozás címet viseli s erre alapo
zódik a további fejezetek anyaga. A szem
mozgás és az olvasás tárgyalása után a szó-
felismerés folyamatáról és modelljeiről ta
lálunk tudnivalókat. Az elméleti, kutatási 
eredményeket bemutató részek után az ötö
dik a kezdő olvasók és az ölvasástanítás 
módszereiről szól. Az olvasáslanítással fog
lalkozó pedagógusok és könyvtárosok so
kat tanulhatnak a leírtakból. Mutatóba idé
zem, amit a szakirodalomból Összefoglalt a 
szerző a gyermekek szó felismeréséről, 
mely az olvasástam'tás alapja. Három sza
kaszt különböztet meg, ezek: értelmileg 
kell a gyermeknek feldolgozni, felfedezni, 
hogy mire való az olvasás. Ezután a dekó
dolás művelete következik és végül a gya
korlásban válik automaukussá az olvasás. 
A következőkben a szerző részletesen kifej
ti az előbb mondottakat, majd az olvasást 
képesség fejlődéséről és a tanítási módsze
rekről szól. Ebben a részben olvashatunk a 
hazánkban ismert globális, kód-orientált 
módszerekről. 

A hatodik fejezet az olvasásmegértés és a 
tanítás kérdéseivel foglalkozik, elemzi az 
olvasási modelleket. Felteszi a kérdést. 

hogy az olvasásmegértésben a betű- és HKÓ-
fcíismerés vagy a fogalmak, struktúrák és 
sémák irányította folyamatok dominálnak-
e, A modellek közül elemzi a fentről-lcfelé, 
a lentről-fclfelé ilierve az interaktív mo
dellt. 

A következő fejezel az otvasástanítás ha
zai és külföldi eredményeit és módszereit 
foglalja össze. Táblázatban és szövegben 
mulatja be a hazánkban elterjedt különböző 
olvasástanítási módszereket, úgymint a 
Zsolnai-, Ligeti-, Lovász-, Romankovics-
és Tolnainé-féle tanítási módszerek ered
ményét. 

Az utolsó, 8. fejezel szól a hazai olvasás-
tanítás eredményességéről, a családi kultu
rális tényezők hatásáról. 

Végül szólni kívánok a könyv kiváló 
szerkesztéséről. Ritka a mai magyar könyv
kiadásban az ilyen kiválóan összeállított, 
mutatókkal ellátott könyv. Az természetes, 
hogy tartalmaz bibliográfiát a tárgyalt té
mából. Ezt áttekintve sajnálattal kell megál
lapítani, hogy a mintegy 220 tételből csak 
8% körül van a magyar művek száma. De 
ezekből is alig van olyan, mely kimondot
tan az olvasás kérdéseivel foglalkozik. Bi
zonyíték arra, hogy mennyire elhanyagolt 
ez a téma. Glosszárium tartozik a műhöz, 
mely a kötélben említett és a tudományhoz 
kapcsolódó idegen szavak magyar megfele
lőjét, magyarázatát hozza, kiegészítve a 
glosszárium forrásaival. 

Feltünteti az ábrák (33 db van belőle) és 
táblázatok jegyzékét, tárgy- és névmutatói 
közöl és függelékben hozza a Harrís-Hod-
ges szótárban közölt oívasásdefmscióját, 
mely húszféleképpen írja le az olvasást. 
Táblázatban mutatja be a behavíorista ill. a 
kogniliv-félc értelmezés különbségét. 

Dicsérni kell a szerzőt és a lektort, amiért 
ilyen jól összeállítóit szakkönyvet adott 
közre. Bátran leírható, hogy tankönyvként is 
használható a mű a magyartanárok és 
könyvtárosok képzéséhez és nem is csak 
egy féléves anyagként. 

Aki a művet áttanulmányozza - egy elol
vasás ugyanis kevés a feldolgozáshoz - na
gyon sokat tudhat meg az olvasásról és ta
nítási módszereiről. De ajánlható minden 
tanárnak és könyvtárosnak egyaránt. 

(Cs. Czacíivsz Erzsébet: Olvasás és peda
gógia. Szeged: Mozaik Oktatási Stúdió, 
1998. 159 p.) 

Tóth Dezső 
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A PALLAS NAGY LEXIKONA a/ elmúlt századforduló opti
mista, lendületes Magyarországának jellem/ő. hősies vál
lalkozásaként jelem meg 189.1 cs 1897 között. A ma is vagyont 
éiö. méltán híres 16 kötet a hazai könyvkiadás egyik csúcsteljesít
ménye, még rna is u egyetemes emberi tudás páratlanul cazdag 
lárhűza 
,A magyar tudós és irodaim világ páratlanul átló sorakoxisa váf-

kiUiumk körül élőor^ani^iuisxá lene a \'agy lexikám, méhnek új 

ágakat, új virágokat kell hajtani, ríj gyümölcsöket termelni" -

búcsúztak a szerkes/tok a 36. kötet zárszavában. Az állami és egy
házi élei, a történelem, torvényhozás, közgazdaság, tudomány és 
technika teljes ismerettárai felvonultató közel 15 millió s/ó most 
új eletet kapón az elektronikus változat révén. A címszavak néme
lyike akár külön kötetet érdemelhetne: csvesv földrész 
történelmét, földrajzát, gazdaságát, népeit páratlanul izgalmas, 
lebilincselő* stílusban mutatja be ..a Pallas". 

Programunkkal nemcsak a címszavak szerint, S nemcsak egyetlen 
s/ó alapján, hanem tetszőleges kifejezések, vagy akár 
szótöredékek alapján pillanatok alatt megkaphatjuk a keresett 
információkat. A megjelenítésben naev segítség j hierarchikus tar-
talonijegyvck. amely a könyvlapozáshoz hasonlatos böngészési 
tesz leiKtővé. Az egyes szavak, kifejezések keresései a teljes nagy
lexikonra csakúgy, mint kötetekre, címszavakra, ill. alcímekre is 
letölyiathatjuk. Külön kereshetünk az illusztrációk! a. saját meg
jegyzéseinkre, szövegkiemeléseinkre. A kiválasztott szö
vegrészeket kinyomtathatjuk, vagy saját szovegs/erkesztonklw 
átemelhetjük. 
Kiadványunkban a nagylexikon niintesx 15 millió szavdl közel 30 
e/er belső hivatkozás Ihipertexl) fuzi össze, s csaknem 10 ezer ere
deti illusztráció színesíti. A nasvlcxikon különös értékének 
számító táblaképek (köztük a térképmellékletek) nagyfelbontású 
változatban élvezhetők. 
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Megjelent a jelentós síken aratott Verstár újabb kiadása, a Iferr/r 

'95 CD /ÍÖ/l/. Szándékunk a kiadvánnyal most is az, mini korán-

ban: a magyar nyelv, a magyar kultúra legjelentősebb értékeit n 

modern kornak megfelelő médián rögzítsük, mogortaiik, cs minél 

szélesebb körben, sokoldalú felhasználási lehetővé tevő formában 

közzétegyük. A ftrttfr '08 a korábbi kiadáshoz képest jelentősen 

bővült; immár félszáz magyar kiiltd összes versét, elbeszélő köl

teményét, ve ráfordítását tartalmazza. Több mint tízezer vers teljes 

szövegében kereshetünk, ráadásul mintegy öt órányi hanganyaggal, 

elmondott és megzenésített versekkel igyekeztünk minél teljesebben 

bemutatni a magyar líra évszázadainak klasszikusait. A 

Hungaroton jóvoltából olyan jeles művészek hangfelvételeiből válo

gattunk, mint Lutimmts Zoltán, Major Tamás, itáiifft György, 

Mcmáros László, Bessenyei Ferenc; Az archív felvételek melleit 

Jordán Tamás és Guíkó Balázs mondja el kedvenc verseit. SehS 

Ferenc néhány klasszikussá vált. illetve megjelenés előtt álló énekeit 

verse hallható a CD-n. 

A Verstár '98 segítségéve) pillanatok alatt megtalálhatunk cg\-e«v 

keresett versrészietet. megtudhatjuk egy fejünkben motoszkáló 

töredék pontos szöveget, fellelhetjük az ismert idézet szerzőjét, 

versek, alkotók, időszakok újszerű nyelvi, költészeti vizsgálatára. 

összehasonlítására nyílik lehetőségünk. A keresés mellett 

munkánkat számos hasznos segédeszköz támogatja: saját, 

kereshető megjegyzéseket fűzhetünk a versekbe/, használhatjuk a 

hierarchikus tartalomjegyzéket, szövcgkiemtlíít A verseket, vers-

részleteket kedvenc szövegszerkesztőnkbe átemelhetjük, vagy akár 

közvetlenül ki is nyomtattatjuk. 

Adatbázisunk egyaránt hasznos segítője lehet az iskolai dolgozatára 

készülő elemi iskolái diáknak, érettségi tételét kidolgozó gim

nazistának, szakdolgozatán fáradozó bölcsész-hallgatónak, iro

dalomóráját összeállító pedagógusnak, disszertációját készítő filosz

nak, de reméljük, bárki, aki akár csak szórakozásból hallgatja, 

használja, oromét leli benne. 

A Verstár '98 az Arcamtm Digitéhu sorozat tagja, amely a kultúra 

különböző1 területeinek fontos, értékes elemeit szándékozik a mo

dern ember elektronikus könyvespolcára helyezni. 
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