
Világszerte megnövekedett az érdeklõdés a he-
lyi információk, jelenségek, folyamatok iránt. A
társadalmi mozgás mindenkori földrajzi tagoló-
dásán -mint eredendõ okon -kívül alighanem
közrejátszik ebben a globalizáció elkerülhetet-
len, szinte mindent elsodró, ám sokak számára
riasztó áramlata is: az emberek jelentékeny há-
nyada a szûkebb környezethez, a szülõföldhöz, a
lakó- és munkahelyhez való érzelmi-tudati ra-
gaszkodással, a lokálpatrióta érzéssel is próbálja
ellensúlyozni a világméretû folyamatok közvet-
len vagy közvetett hatását, a nemzeti identitástu-
dat zavarait. Jól érzékelhetõ tény az is, hogy bi-
zonyos történelmi körülmények között -pl. a
kisebbségi sorsban, a diktatórikus hatalomgya-
korlás idején -az emberek a helyi értékekben
keresik a fogódzót, a támaszt.

Sokkal régebbi, még a felvilágosodás eszme-
körében gyökerezõ, sõt némelyek szerint az óko-
rig visszanyúló felismerés: a lokálpatriotizmus,
a szülõ- vagy lakóhelyhez kötõdés a patriotiz-
mus, a hazaszeretet egyik megnyilvánulási for-

mája.

gógusoknak és a könyvtárosoknak a helyismere-
ti információk közvetítésére.

A NAT "fontos szerepet szán a nemzeti ha-
gyományoknak, a nemzeti azonosságtudat fejlesz-
tésének" és a nemzeti önismeret, a hazaszeretet
elmélyítésének. Ezért a mûveltségi területek ok-
tatásának közös követelményei között elsõ hely-
re állította a Hon- és népismeret elnevezésû in-
formációanyagot. Ezen belül az alaptanterv meg-"
kívánja a tanulóktól azt is -és éppen ez az, ami
minket most közelebbrõl érint -, hogy "sajátít-
sák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat
az egyéni és közösségi tevékenységeket, ame-
lyek az otthon, a lakóhely, a szülõföld, a haza és
népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az
ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék
meg a városi és a falusi élet hagyományait,
jellegzetességeit." Elvárja továbbá, hogy az is-
kola "ösztönözzön a szûkebb és tágabb környe-
zet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek,
hagyományainak feltárására, ápolására." Mind-
ezt megismételte, vagyis megerõsítette a NA T
módosításáról2000-ben kiadott kormányrende-
let is.

A kiemelés, az idézett szöveg a különbözõ
tantárgyak oktatóitól megköveteli, hogya peda-
gógiai gyakorlat során -a tanórai és a tanórán
kívüli munkában -vegyék figyelembe a helytör-
téneti-helyismereti vonatkozásokat. Ugyanakkor
a konkrét elõírások a lokális információk elsajá-
títását elsõsorban a tanulók öntevékenységétõl

(megfigyelés, gyûjtés, tárgykészítés, látogatás
stb.) remélik, a pedagógusnak inkább irányító,
mint ismeretközvetítõ szerepet szánnak.

S éppen a tanulók aktivitását, önálló tevékeny-
ségét elõtérbe állító követelményrendszer felté-
telezi a jól mûködõ, jól felszerelt iskolai könyv-
tárak létét, olyan könyvtárakét, amelyek képesek
eleget tenni a helytörténeti ismeretek oktatásá-
val, közvetítésével kapcsolatos elvárásoknak is.
A N~ T megalkotói a nyolcvanas években ná-
lunk is elterjedt eszményt, a forrásközpont gon-
dolatát fogadták el; ebbõl következõen az isko-
lai könyvtáraknak a helyismereti-helytörténeti
információk oktatásával kapcsolatos feladatok
megoldásáh~z is segítséget kell nyújtaniuk.

A Nemzeti alaptanterv elõírásai

Ez a felismerés tükrözõdik az 1995-ben köz-
readott Nemzeti alaptanterv szemléletében és
konkrét elõírásai ban is. E fontos oktatáspolitikai
állásfoglalás összegezte és megerõsítette a hely-
történeti és más lokális ismeretek oktatásában
mintegy két évszázada jelentkezõ, ám részletei-
ben még feltáratlan törekvéseket, és egyúttal
kitágította azok körét és új feladatokat is megha-
tározott. Elvi kiindulópontja és pedagógiai-didak-
tikai elvárásai tág lehetõséget kínálnak a peda-

* Budapest-Hegyvidék könyvtárostanárai részvételé-

vel a Kós Károly Ének-zene Tagozatos Általános Iskolá-
ban 2003. március 20-án rendezett Gyõri Gáspár-emlék-
ünnepségen elhangzott elõadás.
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Az iskolai könyvtárak elsõsorban közvetlen
szolgáltatásaik révén támogatják a pedagógusok
és a tanulók munkáját, másodsorban közvetítõ
szerepet töltenek be a helyismereti dokumentu-
mokat, infom1ációkat õrzõ, tartalmazó gyûjtemé-
nyek, adatbázisok és az iskola pedagógusai, ta-
nulói között. Közvetlen szolgáltatás a saját hely-

ismereti-helytörténeti gyûjtemény kialakítása,
gyarapítása, az állomány szakszerû elrendezése
és feltárása, a használat feltételeinek biztosítása,
a helyismereti tájékoztatás, rendezvények szer-
vezése, könyvtári órák és szakköri foglalkozá-
sok tartása stb. Közvetett szolgáltatás a pedagó-
gusok és a tanulók kéréseinek továbbítása az
önkom1ányzati és egyéb könyvtárakhoz, a mú-
zeumokhoz, levéltárakhoz, illetve a többi könyv-
tár és a közgyûjtemények, más intézmények
dokumentumainak, szolgáltatásainak, a számító-
gépes adatbázisok infom1ációinak eljuttatása a
pedagógusokhoz, tanulókhoz.

Az iskolai könyvtár helyismereti
gy ûj tõ kö re

Az iskolai könyvtárak helyismereti tevékeny-
ségében is döntõ jelentõségû a gyûjtemény létre-
hozása és gyarapítása, az állomány hozzáigazítá-
sa az oktatás-nevelés igényeihez. A helyismereti
dokumentumok gyûjtése korán megkezdõdött a
hazai iskolák könyvtáraiban. A protestáns kollé-
giumok professzorai és egykori diákjai már a
XVI. században megajándékozták az alma ma-
tert saját könyveikkel, a XVIII. század végétõl
számos középiskolai könyvtár õrizte a székhely
anyagát, a XX. század harmincas éveiben diák-
filmes mozgalom bontakozott ki stb. A NAT,
tágabban a hazafias nevelés követelményei és az
iskolák önbecsülése, identitástudatának kialakí-
tása, a hajdani kultusz felelevenítése megkíván-
ja, hogy azok az iskolai könyvtárak is foglalkoz-
zanak a helyismereti anyag gyarapításával, ame-
lyek errõl eddig lemondtak vagy nem is gondol-
tak rá; ott pedig, ahol eddig is folyt ilyen tevé-
kenység, indokolt újragondolni a feladatokat, az
állományalakítás konkrét céljait és lehetõségeit.

A gyûjtõkör meghatározására, körülhatárolá-
sára eddig két érdemi kísérlet volt. Mindkettõ a
hazai tapasztalatok, a külföldi példák, a tantervi
programok és a gyér szakirodalmi utalások alap-
ján történt: a jeles neveléstörténész, Mészáros
István és jómagam (a Helytörténet, iskola, könyv-
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bumok stb. Különösen fontos a pedagógiai cél-
zattal összeállított munkák megszerzése: pl. hely-
történeti -helyismereti olvasókönyvek, didaktikai
szándékkal készített videofilmek.

-A településrõl, településrészrõl írt regények,
drámák és a versek, novellák antológiái, a helyi
folklórkincsbõl merítõ gyûjteménye~pl. a pesti
viccek tudományos igényû válogatásai). A szép-
irodalmi alkotások az érzelmi nevelés kitûnõ
eszközei, tehát érdemes rájuk fokozott figyelmet
fordítani.

-Azok az ún. országos helyismereti-helytör-
téneti segédletek, amelyek a településrõl, telepü-
lésrészrõl is tartalmaznak fontos, hézagpótló,
ennélfogva nélkülözhetetlen információkat: pl.
Fényes Elek geográfiai szótára, a Magyar váro-
sok c. összeállítás.

-A településhez, településrészhez kötõdõ, ott
élõ kiemelkedõ alkotók (írók, tudósok, mûvé-
szek) munkái, különös tekintettel az ún. összes
mûvekre, összegyûjtött írásokra vagy reprezen-
tatív hanglemez- és hangszalag-válogatásokra, a
település, településrész szépíró inak mûveibõl
szerkesztett antológiákra.

-A település, településrész fontosabb perio-
dikumai, amennyiben azok lokális jellegûek: mú-
zeumi és levéltári évkönyvek, helyismereti-hely-
történeti folyóiratok, oktatástörténeti lapok stb.

-A helyismereti-helytörténeti oktatás, kuta-
tás és gyûjtés módszertani irodalma.

Ezeknek a dokumentumoknak a gyûjtésében
az iskolai könyvtárnak kiegészítõ szerepe van.
Voltaképpen azt teszi lehetõvé, hogy az iskolá-
ban is tarthassanak helytörténeti foglalkozáso-
kat, a pedagógusok és a tanulók könnyebben,
közvetlenebbül hozzáférjenek a fontosabb, sû-
rûbben használt dokumentumokhoz. Vagyis nem
teszi feleslegessé az önkormányzati (vagy tudo-

mányos) könyvtár(ak) látogatását, szolgáltatása-
inak igénybe vételét, de elõnyösen hozzájárul az
iskolai könyvtár forrásközpont-jellegének erõsö-

déséhez, kiteljesedéséhez.
A második csoportot az iskola történetére (és

részben jelenére), tehát az anyaintézményre vo-
natkozó dokumentumok és információk alkot-
ják. Az iskolatörténeti dokumentumok gyûjtése,
feltárása, közvetítése elsõdlegesen az iskolai
könyvtára feladata. Mint mondottam: ez az a
terület, amelyen mélyebbre hatolhat, többet nyújt-
hat, mint az önkormányzat könyvtára. (Megem-
lítendõ még: ha ott nincs külön könyvtár, magá-

ra vállalhatja az iskolához kapcsolódó kollégi-
um történeti anyagának õrzését is.) A teljesség
igénye nélkül felsorolva, az iskolatörténeti gyûj-
temény az alábbi dokumentumokat foglalhatja

magában.
-Az iskola történetérõl megjelent könyvek,

tanulmányok és egyéb közlemények, beleértve a
poligráf mûvek részleteit; az iskola történetérõl
vagy annak valamely szakaszáról, tartalmi szele-
térõl készült kéziratos dolgozatok (pályamunkák,
szakdolgozatok, doktori értekezések stb.).

-Az iskola múltjáról és jelenérõl a folyó-
iratokban, újságokban megjelent cikkek. Besze-
rezh~tõk lapkivágat vagy fénymásolat formájá-
ban is, sõt a gazdaságos helykihasználás szem-
pontja eleve azt diktálja, hogy az egyébként nem
õrzött periodikumokból vágják ki a cikkeket.

-Az iskolatörténet egyidejû kéziratos forrá-
sai közül azok, amelyek nem kerültek, kerülnek
levéltárba és a jogszabályok szerint egy idõ után
az irattári õrzésük sem szükséges: pl. jelentések,
beszámolók, kimutatások (ha levéltárba kerül-

nek, másolatuk), osztálynaplók, érettségi dolgo-
zatok stb.

-Az iskoláról, pedagógusairól és tanulóiról,
az iskolai élet eseményeirõl készült állóképek:
érettségi tablók, osztályképek, a tanárok és jele-
sebb tanítványok portréfotói, esetleg a róluk
készült rajzok, festmények stb.

-Az iskolai rendezvények (ballagás, hang-
verseny, színielõadás, bál, önképzõköri foglal-
kozás, sportverseny stb.) hang- és filmfelvételei,
újabban videofelvételei; az iskolai rádió és tele-
vízió mûsorainak rögzítései.

-Az iskola egykori és mai pedagógusairól,
hajdani tanulóiról és mai diákjairól írt, készült

könyvek, cikkek, versek, képek, hangzó anya-
gok stb.

-Az iskola egykori és mai tanárainak, tanít-
ványainak munkái: könyvek, cikkek, kották,
képek, hangfelvételek, filmek stb. A visszaemlé-
kezések az elõzõ kategórián ál is említhetõk.

-Az iskola saját kiadványai, mindenekelõtt
a rendkívül fontos történeti forrásnak minõsülõ
értesítõk, évkönyvek; továbbá az aprónyomtat-
ványok (meghívók, mûsorok, plakátok stb.) és
az iskola lapjai, ideértve a diáklapokat és a szak-
köri híradókat is.

-Az iskolai könyvtár történetére és jelenére
vonatkozó dokumentumok. Ezek gyûjtése a

könyvtárostanár elengedhetetlen, önmagával
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-a róla készült képes ábrázolások, filmek.
Mint szó esett róla, az iskolai könyvtár ezek-

nek a dokumentumoknak a beszerzésével, õrzé-
sével hozzájárul a névadó szellemi örökségének,
kultuszának ápolásához, és ezáltal az iskolához
való érzelmi-értelmi kötõdést is erõsítheti.

A helyismereti állomány gyarapít~ísa

Hogy e három nagy csoporton belül egy-egy
iskolai könyvtár mit akar gyûjteni, illetve tény-
legesen mire van módja, az mindig a helyi, egyedi
szándék, döntés eredménye, és a helyi körülmé-
nyek függvénye. Javasolható, mert célszerû és

hasznos, hogya helyismereti gyûjtés szempont-
jait is rögzítsék a kötelezõen elõírt gyûjtõköri
szabályzatban (netán annak külön fejezeteként).
Indokolt konkrétumokat megfogalmazni, egye-
bek között azt, hogy milyen dokumentumfélesé-
geket gyûjtenek, milyen mélységben, mit kíván-
nak eredetiben õrizni és mikor elégszenek meg
a másolatokkal stb.

A szabályzat egyik pontja lehet a gyarapítás
módj.amak és forrásainak megjelölése. Az isko-
lában is a könyvtári gyarapítás jól ismert formái-
val találkozunk: vásárlás, elõfizetés, csere, aján-
dékozás, dokumentumok helybeli készítése és
készíttetése (ideszámítva a fénymásolatokat és a
digitális másolatokat is).

A gyarapításnál alapelv, illetve gyakorlati
követelmény, hogy az egyidejûleg keletkezett,
kurrens helyismereti dokumentumok (pontosab-
ban: a gyûjtõkörben megjelölt dokumentumok)
minél teljesebb gyûjtésére kell törekedni. Azaz,
ha valamely iskolai könyvtár most határozná el,
hogy helyismereti állományt alakít ki, ettõl kezd-
ve elsõdlegesen a friss, kurrens anyag beszerzé-
sére fordítsa energiái zömét, hiszen e tekintet-
ben valós esélye van a gyûjtõköri szabályzatban
körülhatárolt keretek között a teljesség megkö-
zelítésére. Nyilván nem lehet, nem szabad le-
mondani a visszamenõleges beszerzésrõl sem, e
téren viszont számos akadállyal, gyakran leküzd-
hetetlen akadállyal kell szembenézni (persze,
ezek olykori leküzdése különleges sikerélm~nyt
okoz), gyakori az esetlegesség, a véletlenszerû-
ség. Például nehezen gyûjthetõk össze egy-egy
lap régebbi évfolyamai, az aprónyomtatványok
ritkán maradtak fenn, a hangzó dokumentumok-
nál gyakori a technikai kopás, az antikváriumi
(fõleg aukción) vagy a magánosoktól történõ

szembeni kötelessége és szép, sok örömet okozó

teendõje.
-A könyvtár olykor iskolamúzeumi felada-

tot is ellát; ez esetben tárgyi (ún. háromdimen-
ziós) dokumentumokat is gyûjt: szemléltetõ esz-
közöket, technikai berendezéseket, természeti
képzõdményeket stb.

-A muzeális értékû, azaz 1945 elõtti könyv-
tári anyag (ha van ilyen) az iskolatörténet, köze-
lebbrõl az iskolai könyvtártörténet sajátos for-

ráscsoportját képezi. Többségében tartalmilag
nem lokális jellegû, ám az iskola életének, peda-
gógiai törekvéseinek, kapcsolatrendszerének,
szellemiségének, a tanárok érdeklõdésének stb.
számos eleme tükrözõdik benne.

Az iskolatörténeti források és irodalom, audio-
vizuális anyagok õrzése, feltárása túlmutat a tan-
tervi elõírásokon, tudományos hozadéka is van,
azaz részben az utókornak szolgáló vállalkozás.
Legalább ilyen fontos, hogy a tapasztalatok sze-
rint erõteljes nevelõ hatása van: a tanulókban
(különösen, ha maguk is részesei ezen dokumen-
tumok gyûjtésének) erõsíti az iskolához, az alma
materhez tartozás érzését, a közösségi szellemet;
megismerve az állomány ezen darabjait a peda-
gógusok is jobban sajátjuknak érzik az intéz-
ményt, õk is büszkék lehetnek iskolájuk múlt já-
ra, eredményeire stb.

A harmadik csoportba -ha van -a névadóra
vonatkozó dokumentum- és információanyag tar-
tozik. Amennyiben az illetõ helyi személyiség,
netán a tanintézet diákja vagy pedagógusa volt,
a róla szóló anyag megszerzése, feltárása nem
igényel külön törõdést, pusztán az áltagosnál
jobban oda kell figyelni ezekre az információkra
és az õket hordozó dokumentumokra. Más a
helyzet, ha a névadó nem minõsül helyi szemé-
lyiségnek. Ilyenkor is két eset lehetséges:

a) mégis van valamiféle helyi kötõdése (járt
ott, adományt tett az iskola javára stb.) -ilyen-
kor a kapcsolat információit teljességre törekvõ-
en kell gyûjteni, feltárni;

b) ha semmiféle helyi kötõdése nincs, legalább
az alábbi dokumentumokat be kell szerezni:

-az illetõ könyvei, fontosabb hangfelvéte-
lei, mûvészeti alkotásai;

-a róla írt életrajzok vagy munkásságának
valamely területét tudományos szinten elemzõ,
bemutató közlemények (ha mód van rá, a kéz-
iratos dolgozatok, illetve azok másolatai is ),szép-
irodalmi mûvek;
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bibliográfiák, levéltári segédletek, faktográfiai
adattárak, bár bizonyos idõ múltán információik
beépülhetnek más összeállításokba. A feldolgo-
zások zöme hosszú ideig aktuális marad, viszont
szemléletüket (akárcsak az esszékét) gyakran
kikezdik a történelmi változások és az új tudo-
mányos eredmények. Az ismeretterjesztõ mûvek,
még inkább a publicisztikai írások általában
hamar vagy hamarabb elvesztik idõszerûségüket,
bár némelyikük évtizedek múltán is ûrt tölt be.

Az iskolai könyvtár helyismereti
állományának használata

vásárlás komoly anyagi terhet jelent. Mindezért
elõtérbe kerülhet a másolatok készítése (ha ez
nem ütközik a szerzõi jogi törvény tilalmaiba):
fotózás, mikrofilmezés, fénymásolás, hang- és
videofelvételek átjátszása, digitalizálás stb.

A gyarapítás formái közül közvetett nevelõ
hatásánál fogva kiemelendõk az egykori diákok
és pedagógusok ajándékai (különös~, ha saját
alkotásaikról van szó), mert az iskola jelenlegi
(mindenkori) tanulói számára példamutatóan
demonstrálják a szoros érzelmi kötõdést. Jelen-
tékeny gesztus, ha más könyvtárak -az önkor-
mányzati, valamely szak-, felsõoktatási vagy
egyházi, netán egy másik iskolai gyûjtemény -

felesleges duplumaikat átengedik az adott iskola
helyismereti állományának. A helyismereti gya-
rapításban segíthet az iskola vezetése, fõleg az-
zal, ha nem hagyja magára a könyvtárostanárt.
Sokat tehetnek a pedagógusok, a tanulók és szü-
leik. Vagyis az állomány kialakítása, tudatos
fejlesztése igazi csapatmunka, és ezt a könyv-
tárostanár irányítja, hangolja össze. Maga a gyûj-
tés (a dokumentumok felkutatása és közelebbi
megismerése) nevelõ hatású, hiszen a gyerekek,
serdülõk számára mással nem pótolható élményt
nyújt, erõsítheti az összetartozás érzését, az ön-
bizalmat és az önbecsülést.

A gyarapításról szólva röviden ki kell térni a
gyûjteményszervezés, állományépítés másik ol-
dalára, irányára, az avulásra is. Az iskolatörté-
neti dokumentumok (a most másodikként emle-
getett tartalmi csoport) forrásértékük, egyedisé-
gük révén végleges megõrzésre érdemesek. Az
elsõ csoport, a településre, településrészre vo-
natkozó anyag és a harmadik, a névadó informá-
cióit tartalmazó kategória esetén idõnként indo-
kolt a törlés tartalmi avulás címén is. Az iskolá-
ban ugyanis az oktató-nevelõ munka érdekeit, a
mindenkori pedagógiai hasznosítás lehetõségeit
kell szem elõtt tartani. Ebbõl következõen a tar-
talmilag, pedagógiailag elavult dokumentumok-
kal nem helyes terhelni a helyismereti állományt,
tehát ezeket rendszeresen ki kell vonni. A ta-
pasztalatok alapján a forrásjellegû (szakkifeje-zéssel: 

szinkronikus) dokumentumok örökre meg-
õrizhetik pedagógiai értéküket (a szemléltetés-
ben, a szakköri munkában, a pályázatokra való
felkészülésben stb.), így a forráspublikációk -

amennyiben megfelelnek a szöveghûség köve-
telményének -nem avulnak el (hacsak nincs
újabb, bõvített kiadásuk). Sokáig használhatók a

, Bár a hazai közkönyvtári gyakorlat a helyis-

mereti állomány darabjait prézens jellegûként
kezeli, az iskolai könyvtárakban a kölcsönzés
tilalma rugalmasabban értelmezhetõ. Itt ugyanis
az elsõdleges cél az oktatás segítése, ennélfogva
a védett (elsõsorban iskolatörténeti) anyagok
kivételével az egy példányban meglévõ doku-
mentumokat is célszerû tan órai vagy szakköri
foglalkozásra odaadni, természetesen az érintett
tanár felelõsségére. Mindazonáltal szerencsésebb,
ha az ilyen órák, foglalkozások a könyvtár helyi-
ségében zajlanak. A második, hannadik példá-
nyok egyéni olvasóknak is kölcsönözhetõk.

Az iskolai könyvtárakban a helyismereti tájé-
koztatás különféle szolgáltatásai (útbaigazítás,
felvilágosítás, bibliográfiai és ténybeli adatszol-
gáltatás, irodalomkutatás, bibliográfiák készíté-
se, referálás stb.) elsõsorban az oktatás-nevelés
igényeihez igazodnak vagy az iskolában folyó
helytörténeti-helyismereti kutatást támogatják.
Nagyon helyeselhetõ gyakorlat, ha a könyvtáros-
tanár a használókat azokról a helyismereti doku-
mentumokról, információkról is tájékoztatja,
amelyek csak más könyvtárakban, gyûjtemények-
ben érhetõk el. E tekintetben óriási segítséget
jelent a számítógépesítés, amely új távlatokat nyit.
Például közvetlen kommunikációs kapcsolat
építhetõ ki a többi könyvtárral, átemelhetõk bib-
liográfiai és faktográfiai adatok, elérhetõk a nem-
zetközi adatbázisok, ugyanakkor az adott iskolai
könyvtár állománya is feltárul az egész telepü-
lés, az egész ország, sõt a világ elõtt.

A helyismereti-iskolatörténeti gyûjtemények-
re alapozott vagy ezeket is felhasználó iskolai
rendezvények szintén az oktatás-nevelés folya-
matának szolgálatában állnak: elõadások, kiállí-
tások, vetélkedõk, szerzõ(alkotó)-olvasó találko-
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net tanulmányozása. A levelezõ tagozatos felsõ-
oktatásban szerzett személyes tapasztalataim
alapján állíthatom: a könyvtárostanárok az ilyen

irányú mélyfúrásokkal nagyban hozzájárulnak,
hozzájárulhatnak a magyar könyvtártörténet
számtalan fehér folt jának eltüntetéséhez.

A könyvtá."ostanár szerepe

zók, iskolanapok, fórumok, névadó-, évfordulós
és egyéb ünnepségek, emléktábla állítás, emlé-
kezések a névadóra stb. Talán idesorolhatók az
osztályok látogatásai is a könyvtárban. A hasz-
nosítás sikeres fórumai a szakkörök, valamint a
tanulmányi versenyek és pályázatok.

Kiemelkedõen fontos a könyvtári tanóra,
amely csak megszorítással nevezhetõ rendezvény-
nek. A NAT követelményrendszere, a kerettan-
tervek és a helyi tantervek, még inkább az okta-
tó-nevelõ munka tapasztalati tényei arra utalnak,
hogya lokális információk bármely iskolai tan-
tárgy keretében helyet kaphatnak. Hagyományo-
san nagy teret szentel a helyismereti-helytörté-
neti tudnivalóknak a történelem, a magyar nyelv
és irodalom és tennészetesen a földrajz. Valójá-
ban -ismétlem -a többi tantárgy is közvetíthet
helyi infonnációkat, még a matematika (tudo-
mánytörténet), az idegen nyelvek (testvérvárosi
kapcsolatok) és a testnevelés (népi játékok) is. S
erre a leghatékonyabb módszer a tanórai foglal-
kozás. A szakirodalomban az utóbbi idõben sû-
rûbben olvashatunk a helyismereti órák, speciá-
lisan a könyvtárban tartott helyismereti órák mód-
szertanáról, sõt egyre több mintavázlatot is köz-
zétesznek.

Az iskolai könyvtár helyismereti állományá-
nak használatában sajátos szerepe van a kutatás-
nak, akár a pedagógusok, akár a diákok, akár az
ún. kívülállók végzik. A dokumentumokban rej-
tõzõ forráskincs tudományos feldolgozása a nem-
zeti örökség feltárásának szerves része, hozzájá-
rufás múltunk és jelenünk alaposabb megisme-
réséhez. Tanulmányok, esszék írására, forráspub-
likációk sajtó alá rendezésére stb. elsõsorban az
iskola pedagógusai vállalkoznak, köztük -ha
kedve, hajlama van hozzá -a könyvtárostanár.
A tanulók is megoldhatnak kutatási feladatokat,
pl. a nagy múltú és kedvelt országos középisko-
lai tanulmányi verseny keretében. Az iskola he-
lyesen teszi, ha arra érdemes helyismereti-isko-
latörténeti gyûjteményét megnyitja a külsõ kuta-
tók elõtt is. Egy-egy iskolai könyvtár gyûjtemé-
nye fõleg az iskola- és oktatástörténeti témák
kutatói számára vonzó, de a mûvelõdés-, a tudo-
mány-, az irodalom-, a mûvészet-, a sajtó-, a
nyomda-, a kiadás- és a politikatörténet mûvelõi
is gyakran találnak hasznos adatokat, dokumen-
tumokat. A könyvtárostanárok számára ezek
mellett vagy még inkább ezek elõtt szinte ön-
kéntelenül kínálkozik az iskolai könyvtártörté-

Lehet, hogy a szubjektív elfogultság mondat-
ja velem, de szeretném hinni, hogy a valóságban
is így van: a helyismereti-iskolatörténeti állomány
gyarapítása, kezelése, feltárása, népszerûsítése,
a ~ájékoztatás a lokális dokumentumokról, infor-
mációkról vonzó feladat lehet az iskolai könyv-
tárat vezetõ vagy ezzel a munkával megbízott
könyvtárostanár számára. (A tapasztalatok sze-
rint az a leghelyesebb megoldás, ha több alkal-
mazott esetén is a vezetõ irányítja a helyismereti
tevékenységet.) Magától értetõdik, hogy ez a
munka csakis akkor végezhetõ el kellõ színvo-
nalon, ha a könyvtárostanár ehhez anyagi és -

talán ez a fontosabb -erkölcsi támogatást kap
az iskola igazgatójától és a pedagógusoktól.
Olykor a fenntartó segítségére is szükség lehet:
pl. egy-egy értékesebb régi iskolatörténeti doku-
mentum beszerzésekor.

A helyismereti állomány létrehozása, kezelé-
se, fejlesztése -sokak egybehangzó vallomása
szerint -nemes, szép feladat. Talán a bevezetõ
gondolataimban sikerült bizonyítanom: a nem-
zeti önismeret elmélyítését, a nemzeti értékek
megbecsülését, a hazaszeretet és a hazafiság ki-
teljesítését szolgáló tevékenység, felemelõ szol-
gáltatás, ha úgy tetszik: szolgálat.

Bényei Miklós

Keresztes Dóra grafikusmûvész képeibõl nyilt kiállitás
2003. április l-jén a Gyõr Városi Könyvtárban
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