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– Hajlandóságuk lesz a mások által hozott ötle-
tek elfogadására, kipróbálására.
– Törekednek a cselekményen belüli verbális és
nonverbális reakciók megtalálására.
– Felfedezik a helyzethez illõ stílust.
– Feltalálják magukat váratlan helyzetekben.
– Kialakul a tudatosság és a létrehozott drama-
tikus helyzet jelentése iránti érzékenység.
– Az a képességük fejlõdik ki, amellyel ref-
lektálni tudnak saját munkájukra, azt értékelni
tudják.

Bírósági tárgyalás a Pál utcában

Pál utcaiak és vörösingesek egy csapatban
a vádlottak padján

Egry Tiborné, a felnõttkönyvtár munkatársa,
A nagy könyv intézményen belüli gazdája a
március 1-jétõl április 23-áig tartó szakaszt tar-
totta a legsikeresebbnek. „A szavazólapocskák-
kal csodákat lehetett elérni olvasóinkkal. Meg-
mutattuk, elmondtuk, hogyan kell kitölteni és
voksolni kedvenc könyveikre. Olvasók és könyv-
tárosok között kellemes, jó kapcsolat alakult ki.
Szinte ünnepivé vált a pillanat, amikor a szava-

zólapot becsúsztatták, bedugták, begyömöszöl-
ték a szavazóládába. A weboldalon történõ sza-
vazást itt a könyvtárban tudomásom szerint ke-
vesen vették igénybe.”

Az olvasószolgálat munkatársa szerint a nyá-
ri szünet nem kedvezett a játékos kedv további
ébrentartásának. „Rövidebb idõ alatt több ember
érdekelõdését tudtuk volna fenntartani… Való-
színûleg azok szavaztak sms-ben, akik a
Megasztárrra is… Viszont kedves, érdekes része
volt a játéknak az, amikor hírességeket, ismert
embereket kérdeztek meg nagy könyvükrõl. E
kezdeményezésnek a sikerét a helyi példa is iga-
zolta. A paksiak érdeklõdve várták, ki lesz a
következõ, aki beszélni fog kedvenc regényérõl
a TelePaks Városi Televízióban. Aki nem tudta
megnézni a tévében, az a Paksi Hírnök címû
helyi újság következõ számában olvashatott róla.”

Feljegyzését így fejezi be Egry Tiborné: „En-
gem kezdettõl fogva bosszantott A nagy könyv
szlogenje: Most jól beolvasunk. Az értelmezõ
szótár szerint a beolvas: olvasva bemond vala-
mit, beolvassa a hírt. Odamondogat. Valakinek
a szemére hány valamit.”

Összeállította: Gutai István

Gyõri Gáspár
tehetséggondozó

könyvtárismereti
vetélkedõt indított

a Kós Károly Ének-zene
Emeltszintû Általános Iskola

a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
szakmai támogatásával

Hajdanában az országos Bod Péter könyv- és
könyvtárhasználati vetélkedõre több kategóriá-
ban indíthattak tehetséges tanulókat az iskolák.
Az elsõ kategóriában az 5–6., a második kategó-
riában a 7–8., a harmadik kategóriában a 9–10.
osztályosok versenyezhettek. Késõbb újabb ka-
tegóriával bõvült a mezõny, bevonták a 11–12.
osztályosokat is az akkor már hagyományokkal
bíró, népszerû tanulmányi versenybe. Majd a
„valamit valamiért” elv lépett mûködésbe, mert
takarékossági okokra hivatkozva – a következõ
évben – megszüntették az 5–6. és a 11–12. osz-
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tályos mezõnyt, a szakma nem kis ellenállását
figyelmen kívül hagyva. „Egyet adok, kettõt
kapok” mintájára. Ma már csak két korosztály
van versenyben, az elsõ kategóriában a 7–8. és
a második kategóriában a 9–10. osztályosok.

A legnagyobb csapást a kicsik szenvedték el,
amiért õket kihagyták a versenybõl. Õk még na-
gyon lelkesek, szeretnek játszani, versenyezni.

Mi, könyvtárostanárok úgy gondoljuk, hogy a
legjobban mozgósítható, a legaktívabb a 11–12 éves
korosztály, õk még szívesen vállalják a megméret-
tetést. A magot itt kell elvetni, hogy aztán a 7–8.
osztályban szépen virágozzék a tudás. Ekkor lesz-
nek teljesen felkészült, igazán versenyképes könyv-
tárhasználók. A házat is alulról kezdjük építeni,
masszív, erõs alapokra helyezve, hogy késõbb jól
bírja az emeletráépítést. Nem biztos, hogy haté-
kony, ha az elsõ emeletnél kezdjük el az építke-
zést. Tudjuk jól, hogy a kiskamaszokat versenybe
vinni úgy, hogy nincs elõzmény, már nagyon ne-
héz. A 8. osztályosok pedig el vannak foglalva a
továbbtanulási gondjaikkal.

Több éven keresztül hiányzott az 5–6. osztá-
lyosoknak és az õket felkészítõ tanároknak a
lehetõség, hogy õk is ringbe szállhassanak a
könyvtárhasználók versenyében. Voltak ugyan a
fõvárosban (kerületi szinten) és a megyékben –
a pedagógiai intézetek által szervezett – helyi
kezdeményezések, de nem volt tétje a dolognak,
mert az országos versenyre nem volt továbbjutá-
si lehetõség. Ezt a hiányt igyekezett pótolni a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet szakmai támogatá-
sával a Gyõri Gáspár nevével fémjelzett – könyv-
tárhasználatra épülõ – tehetségkutató verseny, ami
pont a mellõzött 5–6. osztályosokat érintette.

Ki volt Gyõri Gáspár, miért épp az õ nevét
viseli ez a könyvtári verseny? Gyõri Gáspár,
Magyarország egyik legelsõ – a szónak igazi
értelmében – könyvtárostanára, „a fõvárosi isko-

lai könyvtárosok egyik markáns, mértékadó, ér-
tékteremtõ vezetõ alakja” Budapest XII. kerüle-
tében könyvtárpedagógusként dolgozott, elõször
a Kós Károly iskolában, majd a Táncsics Mihály
Gimnáziumban teremtette meg a mai iskolai
könyvtárak modelljét.

Gyõri Gáspár neve nem most elõször merült
fel a könyvtárostanári szakmában. A XII. kerü-
leti Hegyvidéki könyvtárostanárok munkaközös-
sége 2003-ban, amikor Gyõri Gáspár születésé-
nek nyolcvanadik és halálának huszadik évfor-
dulóját ünnepeltük, megalapította a Gyõri Gás-
pár-emlékdíjat. A kitüntetést a kiemelkedõ
könyvtárostanári munkát végzõ szakembereknek
szánta. „Gazsi bácsiról” azóta minden évben
családias keretek között megemlékezünk, elláto-
gatunk sírjához a Farkasréti temetõbe. Az ün-
nepségen részt vesz Gyõri Gáspár özvegye és
leánya, Gyõri Magdi, hiszen õk is könyvtáros-
ként dolgoztak.

Ez a könyvtárhasználati vetélkedõ méltó em-
léket kíván állítani a szakma úttörõjének, akinek
a hivatása könyvtárostanár volt.

Óriási érdeklõdés követte a versenyfelhívást,
hiszen évek óta hiányzott a palettáról az 5–6.
osztályos kategória. Várva várt intézkedés volt
ez, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
fõvárosi iskolákból 96 versenyzõ jelentkezett a
megmérettetésre. A verseny az országos Bod
Péter könyvtárhasználati vetélkedõhöz hasonló-
an kétfordulós.

Az írásbeli feladat: ki, hogyan tudja jól hasz-
nálni a könyvtárat, a könyvekbõl minél több
hasznos információt varázsolni. A szóbeli dön-
tõre 16-an jutnak tovább. A téma: Budapest
növény- és állatvilága.

A verseny szervezésében részt vett a fõváros
apraja-nagyja. A Fõvárosi Pedagógiai Intézet ki-
találta, a XII. kerületi Kós Károly Ének-zene
Emeltszintû Általános Iskola meghirdette, mint
Gyõri Gáspár nevét viselõ iskolai könyvtár a
nevezési feladatokat ellátta. A Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a hely-
színt biztosította. Nem csoda, hogy a „Fazekas
könyvtár” volt a versenynek otthont adó házi-
gazda, hiszen az egyik legnagyobb és legkorsze-
rûbb a fõvárosi iskolai könyvtárak között.

Míg a majd százfõnyi gyereksereg izgatottan
keresgélt a könyvespolcok között, addig a felké-
szítõ tanárok az iskola színháztermében Szalai
Ferenc könyvtárostanárnak, a hajdani Gyõri

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük eddigi támogatását, és kérjük,

segítse továbbra is személyi jövedelemadó-
ja 1%-ával az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség könyvtárak érdekében végzett köz-
hasznú tevékenységét.

Számlaszámunk:
11705008-20422031

az IKSZ elnöksége
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Gáspár-tanítványnak az élvezetes történeteit hall-
gatták a Mester munkájáról. Majd Celler Zsu-
zsa, az egykori Országos Oktatástechnikai Köz-
pont, jelenleg az Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum munkatársa diaképeken mutatta be
Gazsi bácsi mintakönyvtárát, újító ötleteit, tech-
nikai berendezéseit.

Reméljük, hogy ennek az újító kezdeménye-
zésnek lesz folytatása, bár nem az a cél, hogy a
Bod Péter országos könyvtárhasználati vetélke-
dõ konkurenciája legyen ez az új vállalkozás,
hanem hogy az 5–6. osztályos tehetséges, verse-
nyezni kívánó tanulók is megtalálják a nekik
megfelelõ fórumot, hogy számot adhassanak
tudásukról.

Reméljük, hogy a Kós Károly Ének-zene
Emeltszintû Általános Iskola kezdeményezését,
hagyományt teremtve ennek a tehetséggondozó
versenynek, jövõre is meghirdeti, talán országos
méretûvé fejleszti a Gyõri Gáspár könyvtáris-
mereti tehetséggondozó versenyt. S így elmond-
hatjuk: Jövõre veled ugyanitt!

Petri Ágnes
könyvtárostanár

Vidéki falvak
közmûvelõdésének
humánerõ-helyzete

2005-ben
Vidéki kis falvak könyvtárainak, mûvelõdési há-
zainak visszatérõ problémája a humánerõ. Az ala-
csony költségvetéssel üzemelõ önkormányzatok,
ahol tudnak, húznak nadrágszíjukon, deficitjük
csökkentése, megszüntetése érdekében. Ezeknek a
megszorító gazdasági intézkedéseknek sokszor a
közmûvelõdés, közgyûjtemény dolgozói válnak
szenvedõ alanyaivá. Így állhatott elõ az ország több
településén, hogy státusokat szüntettek meg, in-
tézmények nyitva tartását szûkítették le.

Ezekben a községekben a közmûvelõdési szín-
terek, közgyûjtemények üzemeltetését, a bennük
folyó munkát jobb esetben közhasznú társaságok,
egyéni vállalkozók, betéti társaságok és egyéb tár-
sas vállalkozások végzik, megbízási szerzõdések
alapján. Rosszabbikban sajnos lakattal ajtajukon
várnak sorsukra. A cégek létrejötte természetesen
az esetek többségében megélhetési kényszer a dol-
gozók részérõl, akik a munka és a szakma szere-
tete miatt hajlandók bármilyen formában elvégez-

ni tevékenységüket. Többször elgondolkoztam,
hogy a magántõke ilyen jellegû bevonása elõnyé-
re válik-e a közmûvelõdésnek, illetve ha nem,
akkor milyenfajta kárt okoz. Ez irányú kutatásai-
mat jelenleg még végzem.

A társasági formák között az egyszerûen, na-
gyobb tõkebefektetés nélkül létrehozhatók képvi-
selik a többséget, a kft.-vel szemben a részvény-
társasági formáról gyakorlatilag nem is beszélhe-
tünk. Ebbõl a ténybõl is látszik, hogy ezek az
alacsony jegyzett tõkével rendelkezõ cégek kény-
szerbõl jöttek létre és nem a szakterületben látták
meg az üzleti lehetõséget, ahová tõkéjüket kíván-
ják befektetni, bár kétségtelenül vannak ilyen irá-
nyú üzleti próbálkozások is.

A parlament által 2005. november 7-én az egy-
szerûsített közteher-viselési hozzájárulásról elfo-
gadott törvény alapvitáját pont az ilyen jellegû szer-
zõdések okozták. A megbízási szerzõdéssekkel fog-
lalkozatott újságírók, színészek, egyéb mûvészek
is ebben a kényszerben végezték munkájukat.

A megbízási szerzõdéssel való foglalkoztatás-
kor a megbízó számla ellenében kifizeti a szerzõ-
désben foglalt díjat. Ennek az elvégzett munka
ellenértékét képezõ díjnak a járulékterheit viszont
a dolgozóra hárítja, hiszen ha az egyén munka-
szerzõdés alapján közalkalmazotti státusban dol-
gozik, akkor a munkaadónak különbözõ járuléko-
kat kell utána megfizetnie (egészségbiztosítási já-
rulék: 18%, munkáltató által fizetett nyugdíjjáru-
lék: 11%, munkaadói járulék: 3%, egészségügyi
hozzájárulás 1950 Ft), illetve nem elhanyagolha-
tóak az egyéb pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
sem. Az ilyen formában foglalkozatott személy nem
mehet betegállományba, a szabadságát nem veheti
ki, hiszen arra az idõre egyértelmûen nem jár a
megbízási díj, mert nem végez tevékenységet.

Megvizsgálva a jogi helyzetüket, kiderül, hogy
munkájukat a megbízó ingatlanjaiban, annak tár-
gyi eszközein, annak rezsiköltségén és infrastruk-
túráján végzik. Ebbõl megállapítható, hogy a gaz-
dasági szervezet mûködésének minden feltételét a
megbízó biztosítja, kivétel ez alól a humán erõ.
Így az is kijelenthetõ, hogy a felek között a szer-
zõdés a munkabérek és azok járulékai kifizetésé-
nek elkerülése érdekében jött létre.

Az e tárgyban folyó vita eredménye az EKHO,
ami 2006. január 1-jétõl lép életbe. Amennyiben a
törvény hatálya arra kiterjed, akkor ennek az adó-
zási formának választásával a kifizetõ köteles az
EKHO alapjának 20%-át (11% EB + 9% nyugdíj),
míg a magánszemély 15%-át (11% szja + 4% nyug-
díj) EKHO címen megfizetni. Ezzel a közterhek meg-


