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A kétnapos rendezvényen az almádi és a duna-
újvárosi gyerekek igazi cimborákká váltak. Mi
is viszonoztuk a vendéglátást, bemutattuk a Duna
mellett elhelyezkedõ városunk legszebb részeit,
majd játékos vetélkedõt rendeztünk számukra.
Legközelebb szeptemberben látogatnak el hoz-
zánk, amikor egy római kort felidézõ „Kõ kövön
marad”-programra (a kulturális örökség napjai
idei mottója) várjuk vendégeinket. Nagyon jó
lenne több ilyen klubot létrehozni, behálózni az
egész országot, így egymás városait, azok múlt-
ját, jelenét is megismerhetnék a kis cimborák. A
cimbora mozgalom nagy barátságokat hozna lét-
re, közösen valami újat, szép értékeket képvisel-
ve. Kérem a lelkes gyermekkönyvtárosokat, hogy
csatlakozzanak, bármilyen kéréssel fordulhatnak
hozzánk, szívesen segítünk az elindulásban.  Érdi
Szabó Mártától sok segítséget kapunk. Továbbra
is támogat minket, ahol tud, ott segít, iránymu-
tatást ad. Minden egyes találkozót a foglalkozás
témájához kapcsolódó feladatok elõznek meg. A
gyerekek mindenrõl tájékoztatást kapnak a
könyvtárban elhelyezett Cimbora Híradóból. Sok
közös élmény köti össze a cimborákat: van igazi
cimborafánk, egy ezüstlevelû hárs baglyos em-
léktáblával, amit az egyéves születésnapunkra
kaptunk, cimboraösvény a mottónkkal („Hidd el,
jó úton jársz, ha könyv az egyik legjobb cimbo-
rád!”), és kaptunk farönköket a fa köré kétéves
születésnapunkra. Így a fa alatt is tarthatjuk a
találkozót. Ezeket az ajándékokat a  Polgármes-
teri Hivataltól és kft.-tõl kaptuk. Van cimbora-
pecsétünk, cimboradinárunk (régi római pénz
mintájára), amelyet az elvégzett feladatokért le-
het szerezni. Ezt az önkormányzati pályázaton
nyert  ajándék könyvekre levásárolhatják.

A Cimbora Klub vendége volt Tarcsai Szabó

Tibor író, Lacfki János költõ  és Kalmár István

illusztrátor (õt örökös cimboratagnak fogadtuk,
mivel már  többször járt nálunk). Találkoztunk
Varró Dániellel, és erre a tanévre is vannak ter-
veink. Ez idáig szép rajzok, versek, mesék, is-
mertetések születtek, melyek az  alkotófalon lát-
hatók. A sok közös játék, alkotás még jobban
összekapcsolta a cimborákat. A klub nyitott, a
„kiöregedett” tagok helyett újabbak jönnek. Té-
máink voltak: szeretet, barátság, álmok, néma
segítõink a fák, zene-vers stb.  Egy találkozó a
sok közül: idõutazás Mátyás udvarába. A prog-
ramban szerepelt egy Mátyás-mese dramatizálá-
sa, a kor idõben való elhelyezése, érdekességei,

játékos vetélkedõ megelevenedõ középkori ala-
kokkal, majd reneszánsz táncok tanulása korhû
jelmezben az „udvari táncmestertõl” (a Dunaúj-
városi Táncszínház vezetõjétõl). A városi tévé a
gyerekmûsorában bemutatja a találkozókat, így
a nézõ gyerekeknek is tudunk feladatokat, rejt-
vényeket adni, ha megoldják õket, a klub vendé-
gei lehetnek.

Sok szülõ, pedagógus szívesen kapcsolódik
be a foglalkozásokba, segít, támogat minket.
Örömmel látják, hogy gyerekeik jó helyre jár-
nak, jó dolgokat csinálnak.

Törökné Antal Mária

Az iskolai könyvtárak
helye a pedagógiai

programokban

Könyvtárostanárok
X. Nyári

Akadémiája
Szombathely,

2005. június 29–július 2.

Már három éve? Igen, három éve volt Debrecen-
ben az utolsó nyári akadémia, ahol örömmel
„háziasszonykodtam”, és most Szombathelyen
voltunk, ahol Horváthné Szandi Ági tette ugyan-
ezt, mindnyájunk nagy megelégedésére.

A tanácskozásnak a Berzsenyi Dániel Tanár-
képzõ Fõiskola és annak gyakorló iskolája – a
BDF Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és

Gimnázium – adott helyet. A megnyitó a fõisko-
la tanácstermében volt, ahol Gadányi Károly, a
BDF rektora köszöntötte a megjelenteket, majd
Iker János rektorhelyettes, a Bolyai János Gya-
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korló Iskola igazgatója mondta el gondolatait az

iskolai könyvtárak feladatairól és azok helyérõl

a pedagógiai programokban.

Ezt követõen Kovács Mária docens tartalmas
elõadását hallhattuk a Könyvtárostanárok szere-

pe az iskolai könyvtárakban, felkészítésük a fel-

adatra címmel, ahol nem csak sok évtizedes
tapasztalatait adta tovább a témával kapcsolat-
ban, hanem az új kihívásokra adható válaszadá-
sainkban is segítségünkre volt.

Délután mûhelymunkára került sor. Intéz-
ménytípusonként beszéltük meg a speciális
problémákat. Az általános iskolai könyvtáro-
sok beszélgetését Fülöp Katalin (Szombathely)
igyekezett mederben tartani, a középiskolá-
sokét Budayné Baráth Blanka (Budapest), a
kollégiumi könyvtárosokét Poharanszki Mag-

dolna (Budapest) Az egyházi iskolák könyvtá-
rosainak szószólója Lázárné Szanádi Csilla

(Budapest) volt, míg az ÁMK könyvtárosai-
nak problémáját Balogh Ernõné (Besenyõte-
lek) foglalta össze. Az iskolai könyvtári szak-
tanácsadók-szakfelügyelõk tartalmas mûhely-
munkája Emmer Gáborné (Budapest) irányítá-
sával folyt.

Kellemes városnézõ séta zárta az elsõ napot,
amelyen helyi idegenvezetõnk mutatta be a vá-
ros nevezetességeit, történelmét.

A második nap délelõttjérõl emlékezetes
marad Tóth Viktória könyvtárostanár probléma-
felvetése, mivel nagy segítséget jelentenek min-
dennapi munkánkban az általa összegyûjtött (és
kezünkbe is adott), a munkánk jogi hátterét
megalapozó legfontosabb jogszabályok.

Ezt követõen Kozma László, az Oktatási Mi-
nisztérium vezetõ fõtanácsosa üdvözölte a Nyári
Akadémia résztvevõit. Régi ismerõsünk, Kenyé-

ri Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma Könyvtári Fõosztályának jogásza
folytatta Tóth Viktória témáját, és beszámolt a
minisztérium könyvtári fejlesztéssel kapcsola-
tos terveirõl. Hock Zsuzsa, a Fõvárosi Peda-
gógiai Intézet vezetõ szaktanácsadója a könyv-

tárosok etikai kódexének munkálatairól számolt
be, fõleg annak a könyvtárostanárokat is érin-
tõ pontjairól.

A délelõtti programot a Városmajori Gimná-
ziumban tanító kollégák beszámolói zárták a
Tanárok új szerepben a katedrán, illetve A könyv-

tárismeret szaktárgyi integrációja témákban, Mit
profitál a szaktanár a könyvtárból? címmel. Az

iskolai könyvtárban tartott szakórákra való fel-
készülésükrõl és azok lebonyolításáról osztották
meg gondolataikat. Elmondásuk szerint bár há-
romszor többet kell készülniük az ilyen típusú
órákra, mint a „rendesekre”, megéri, mert a gye-
rekek aktívabbak, a más órákon visszahúzódók
„kivirulnak” ilyenkor. Az óra végi tesztek és
érdemjegyek is igazolják ezeknek az óráknak a
létjogosultságát. Minden iskolában elkelnének az
ilyen lelkes kollégák!

Dömsödy Andrea, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum (OPKM) munkatársa a
könyvtári (szak)órákkal szemben támasztott kö-
vetelményekrõl tartott elõadást.

A délutáni foglalkozások különbözõ helyszí-
neken zajlottak. Az Ötletbörze-módszertan-ta-

pasztalatok kicserélése cím mellett a tartalom a
résztvevõkre volt bízva. Az általános iskolai
könyvtárosok Fülöp Katalin könyvtárostanár
második otthonába, a Paragvári Általános Isko-
lába látogathattak, a középiskolai könyvtároso-
kat a Nagy Lajos Gimnáziumban Kovácsné Bödei

Ágota várta, és akik az iskolai könyvtári PR-
tevékenységrõl akartak hallani, gondolataikat
kicserélni, azok a tanácskozásnak otthont adó
iskolai könyvtárban maradhattak Bognárné Lo-

vász Katalin fõiskolai tanársegéd irányításával.
A nap zárásaként Barki Katalinnak, a BDF

Könyvtára igazgatójának élvezetes elõadása
hangzott el Elektronikus információszolgáltatá-

sok az iskolai könyvtárakban címmel. Sok hasz-
nosítható megoldást, modernizációs ötletet kap-
tunk tõle is.

Az esti baráti találkozón Szombathely alpol-
gármestere, Feiszt György, majd Iker János, a
BDF rektorhelyettese köszöntött bennünket, majd
a csodálatos „svédasztal-költemény” elpusztítá-
sa közben jó hangulatban, az asztalok között
vándorolva és beszélgetve „váltottuk meg a vi-
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lágot”, idéztük az elmúlt évek vándorgyûléseit,
és nevettünk jókat gyengeségeinken.

A záró nap délelõttjén Balogh Mihály, az
OPKM fõigazgatója osztotta meg töprengéseit
idõszerû iskolai könyvtári kérdésekrõl. Majd
egyesületünk elnöke, Bondor Erika vállalta a
moderátor szerepét, felhívva figyelmünket az
egyesület és a szakma néhány aktualitására.

Nagy munka volt, de megérte, hogy a határon
túli iskolai könyvtárosokat is vendégül láthat-
tuk. A Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Délvi-
dék képviselõi számoltak be a náluk folyó mun-
káról, szervezeteikrõl, lehetõségeikrõl, gondja-
ikról. A pódiumbeszélgetés utáni címcserék már
az összefogás és a segítségnyújtás újabb lehetõ-
ségeit is jelenthetik…

A délelõtt hátralevõ részében a köszönõ sza-
vak mellett a „szereplõk” összefoglaló gondo-
latait hallhattuk. Délután mód nyílt vendéglá-
tó-szervezõ háziasszonyunk birodalmának, a
Bolyai Gyakorló Iskola könyvtárának megte-
kintésére is, majd Gerölyné Kölkedi Éva, a Vas
megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója
foglalta össze a megyei iskolai könyvtárak
helyzetét.

Bondor Erika zárszavában megköszönte a 110
résztvevõ aktivitását. Javasolta, hogy igyekez-
zünk megteremteni az együttmûködés lehetõsé-
geit a szaktanárokkal, más iskolai könyvtárak-
kal, közmûvelõdési és szakkönyvtárakkal, könyv-
táros és pedagógus szakmai szervezetekkel egy-
aránt. Ezt teszi a Könyvtárostanárok Egyesülete
is, mikor az ISZE-vel tervez közös képzéseket,
vagy a Történelemtanárok Egyesületének kezde-
ményezéseibe kapcsolódik be, de a Magyartaná-
rok Egyesületével is voltak közös szakmai prog-
ramjaink, megmozdulásaink az év folyamán,
valamint közösen pályáztunk az MKE Gyermek-
könyvtáros Szekciójával.

Munkánk hatékonyságát, ezáltal elismertsé-
günket is fokozná a képzésekben való aktívabb
részvételünk. Ennek lehetõségeit is ismertette
elnökünk. Kapcsolattartásunkat igyekszünk erõ-
síteni, az eddigi levelezõlisták mellett készül a
KTE honlapja is – várhatóan október folyamán
indítjuk el.

Programsorozatunk végén köszöntöttük a friss
MKE-emlékérmes Tóth Józsefnét, majd Ugrin

Gábornét, aki kezdeményezõje és elindítója volt
a könyvtárostanárok két-három évenként tartott
nyári akadémiájának. Megköszöntük helyi szer-
vezõnk, Horváthné Szandi Ágnes nagyon alapos

és elõrelátó szervezõmunkáját, majd a stafétabot
átadásával zárult az ezúttal kerek számú, tizedik
nyári akadémiánk.

A menedzselés, arculatteremtés, marketing és a
könyvtárostanári mentálhigiéné „jelszavakat” kap-
tuk útravalóul a következõ jelmondattal együtt:
„Ahhoz, hogy megjósolhassuk a jövõt, találjuk ki
mi magunk!” 2007-ben – terveink szerint – Kecs-
keméten rendezzük meg ezt a hagyományos talál-
kozót, ahol Tóth Józsefné és Kiss Anna vállalta a
szervezési-elõkészítési feladatokat.

Juhászné Belle Zsuzsa

Debrecen

Évfordulók
– a Könyvtárostanárok

X. Nyári Akadémiája
ürügyén

A könyvtárostanárok több említésre méltó ese-
ményre, fényes napra emlékezhettek az utóbbi
hónapokban. Volt ezek között országos vagy
kisebb közösséget érintõ, néha egyéni évfordu-


