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„Mama, föl fogsz te jutni
oda!” – avagy

a könyvtárostanárok
vendégségben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárral (FSZEK)
kötött együttmûködési megállapodás keretében
– az idei tanév elsõ közös rendezvényeként –
szakmai napra érkeztek a könyvtárostanárok az
intézmény központi épületébe szeptember 29-én.
Öröm volt látni a fiataloktól nyüzsgõ könyvtári
szinteket, az élénk forgalmat a pultoknál és az
asztaloknál. Mi az impozáns tükörtermet kaptuk
összejövetelünk színhelyéül.

Hock Zsuzsa, a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
(FPI) könyvtárpedagógiai szakértõje volt délutá-
nunk háziasszonya, aki rövid bevezetés után
Téchy Tündét, a FSZEK olvasószolgálatának
vezetõjét kérte fel a könyvtár adatbázisainak
rövid, áttekintõ összefoglalására. Az otthonról is
elérhetõ on-line katalógus és keresési lehetõsé-
gek ismertetése mellett az újabb adatbázisok
bemutatása kapott most nagyobb hangsúlyt az
elõadásban. Az ötödik emeleti e-könyvtár gépe-
irõl már ingyenesen is elérhetõ szolgáltatásokkal
ismerkedhettünk meg a prezentáció során (pl.
EISZ, EBSCO, Közszereplõk tára az MTI-vel
együttmûködésben stb.).

Rónyai Tünde, az FPI szaktanácsadója ezt
követõen közös munkára hívta az összegyûlt
kollégákat. A februárban, a Máriaremetei Öku-
menikus Általános Iskolában már közösen össze-
gyûjtött könyvtárostanári munka egyes folyama-
taihoz tartozó sikerkritériumokat próbáltuk igazi
mûhelymunka során meghatározni. Megélénkült
a társaság, s mindannyiunk számára kiderült,
hogy nem is olyan egyszerû világos és objektív
szempontrendszert hozzárendelni s jól mérhetõ-
vé tenni a munkánkat. Szalai Tamásné, az FPI
idén választott, új szaktanácsadója megpróbálta
– számítógépen kivetítve – írásba foglalni a
helyszínen sorjázó ötleteket, ám az erre szánt
idõ kevésnek bizonyult. Egy szerencsés javaslat
nyomán önkéntes jelentkezõkbõl álló munkacso-
port alakult, tagjai az eddig elvégzettek alapján
a szükséges részleteket végigbeszélve tesznek
majd pontot erre a folyamatra.

Harmadik elõadónk Hock Zsuzsa volt, aki-
nek pörgõsen, röviden kellett végigszaladnia

mondanivalóján. Felhívta figyelmünket a törvé-
nyi változásokra, a NAT várható felülvizsgála-
tára, alapító okiratok módosítási lehetõségére
(2007. július 1.). Fontos, hogy minden iskolai
könyvtár rendelkezzen tankönyvkezelési szabály-
zattal! Tájékoztatót kaptunk a Bod Péter könyv-
tárhasználati versenyrõl, ötleteket az iskolai
könyvtári világnap (október 24.) megrendezésé-
hez, buzdítást a közös fõvárosi játékban való
részvételre. Hasznos kiadványokat és akkreditált
továbbképzéseket ajánlott még figyelmünkbe az
elõadó.

Befejezésül „energikus, szép tanévet” kívánt
mindannyiunknak két nyáron készült diakép se-
gítségével. Az elsõn távoli csúcs látszott kanyar-
gós ösvénnyel – reménytelennek tûnõ, fáradtsá-
gos vállalkozás. „Mama, föl fogsz te oda jutni!”
S a gyermeki biztatásból erõt merítve, a máso-
dik képen bizony a csúcsot körülölelõ szép pa-
norámában gyönyörködhettünk!

Biztos, hogy ez az év sem ígérkezik túl
könnyûnek sem a pedagógusok, sem a könyv-
tárostanárok számára, de „fel fogunk jutni oda”
mi is, csak legyen bennünk kitartás, lendület,
lelkesedés és kellõ energia!

Eigner Judit

könyvtárostanár

Nemzetközi konferencia
a legkisebb hajdúvárosban

Vámospércs (a Hajdú-Bihar megyében található
legkisebb hajdúváros) önkormányzata, valamint
a  Mûvelõdési Ház és Könyvtár mint rendezõ
szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári
Kollégiumának támogatásával nemzetközi szak-
mai konferenciát szervezett 2006. szeptember 20–
21-én.

Az intézmény egy évtizednél is régebben ápol
testvértelepülési kapcsolatot a romániai Szi-
lágynagyfaluval a kultúra, a vallás, az iskola, a
sport területén, valamint testvérintézménye a
szintén határon túli Érmihályfalva könyvtára. A
nemzetközi szakmai konferencia szervezésére
kiírt pályázat jó alkalomnak bizonyult arra, hogy
a határon túli kollégák megismerkedjenek Haj-
dú-Bihar megye könyvtárhálózatával, az intéz-
ményekben folyó szakmai munkával, a rendez-
vényt szervezõ intézménnyel, s a könyvtáros kol-
légák egymással is találkozzanak. Az Új szol-


