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relni, ahol tudatosan alkalmazhatjuk módszereit,
nagyon sok sikert és örömet hoz majd minden
résztvevõ számára!

Kovács Katalin

könyvtárostanár
Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola

és Szakiskola

A „gyakorlat éve
a fõvárosban”:

szakóra a könyvtárban

2006. október 18-án a XIII. kerületi Németh
László Gimnázium és könyvtára vendégei vol-
tunk. A két éve felújított iskola lenyûgözött ben-
nünket ideális élettereivel, hangulatával. A há-
rom tanteremnyi, új bútorzattal berendezett, szak-
szerûen elrendezett, gazdag könyvtári állomány
M. Vörösmarti Ágnes könyvtárostanárt és mun-
katársait dicséri.

Megilletõdve vehettük szemügyre Németh
László hagyatékát, amelyet könyvszekrényben
õriznek: saját mûvei és kedves regényei találha-
tók itt.

Kovács Október vezetõtanár könyvtárhaszná-
latra épülõ biológiaórája során a könyvtárostanár
és az informatikus kolléga segítségére is számít-
hatott. Példás együttmûködésük alapozta meg az
óra sikerét. Ez az együttmûködés ugyanis egy
hat éve tartó folyamat része: a diákok ez idõ
alatt váltak értõ könyvtár-, könyv- és számító-
gép-használóvá.

A tizedik osztályban tartott óra a hormonális
betegségek témakörét dolgozta fel. A 26 tanuló
három-négy fõs, önként alakított csoportokban
gyûjtött a témához információt könyvek, folyó-
iratok, CD-ROM-ok és az internet segítségével.
Néhányan a többiek által kiválasztott képeket
kapták lencsevégre, voltak, akik ezt számítógép-
re vitték, s voltak, akik a gyûjtött anyag meg-
szerkesztésére, a bemutatásra kerülõ prezentáció
végsõ megformálására vállalkoztak.

A feladat nagy önállóságot, együttmûködést
igényelt. A gyûjtõmunka során a diákok részben
a könyvtárban, részben az informatikai terem-
ben dolgoztak. A gyerekek örömmel kutakodtak
a hagyományos és multimédiás információforrá-
sok között. Élvezték a szabad mozgással járó
gyûjtõmunkát, a felfedezés örömét s a közös

munkát. Mindannyian aktívak, fegyelmezettek,
kötelességtudóak voltak.

Végül a közel negyvenpercnyi csapatmunka
eredményeként elkészült prezentációt hárman, egy-
mást segítve, kiegészítve, bátorítva mutatták be.

A hormonális betegségekrõl összeállított pre-
zentáció logikusan felépített, lényegre törõ, de
érdekességeket is felvillantó volt, és okosan
megszerkesztett szóbeli magyarázattal egészítették
ki. Igényes, színvonalas „mû” került ki az osztály
keze alól. Reméljük a Németh László napra a ki-
bõvített változat elkészítéséhez is lesz kedvük.

Jó volt látni, hogy az örömmel végzett tanu-
lás milyen hatékony lehet. Az önálló, illetve
csoportos ismeretszerzés felszabadultabbá, oldot-
tabbá tette a munkát. Olyan szakórát láthattunk,
ahol a szaktárgy tanulása, a tanultak rendszere-
zése nem járt a kínok kínjával. A gyerekek elõ-
zetes tudására és kíváncsiságára építve a közös
munka örömét is megélhették. Így az ismeretek
újfajta rendszerezésén, megerõsítésén túl az óra
személyiségformáló jelentõségét is kiemelném.

Jó volt látni, hogy az összehangolt szaktanári
munka eredményeként a diákok milyen kiválóan
alkalmazzák a XXI. század technikai eszközeit a
megszerzett tudás átadása során.

Bemutató órára szólt a meghívónk, s egy élõ
szakmai, emberi közösségre leltünk Németh
László szellemében. Köszönjük!

Illés Ibolya

könyvtárostanár
Csete Balázs Középiskola

  Projektmódszer,
kompetenciafejlesztés

a Fõvárosi Pedagógiai
Intézetben

Immár hatodik esztendeje hir-
deti meg minden év utolsó ok-
tóberi hétfõjére az Iskolai
Könyvtárak Világszervezete
(IASL) az iskolai könyvtárak
világnapját.

Ezen a napon valamilyen közös jelszó köré a
világ minden táján rendezvényekkel kapcsolód-
nak a könyvtárostanárok. Hazánkban évek óta él
ennek a hagyománya, amelynek mozgatója Barta

Ibolya debreceni könyvtárostanár.
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A Fõvárosi Pedagógiai Intézet munkatársa-
ként szerettem volna úgy készülni, hogy sok
intézmény könyvtárát összekössem sok diák és
felnõtt részvételével ezen a napon. A játék szer-
vezéséhez már tavasszal hozzákezdtünk Terdik

István, Suller Zoltán és Illyés Renáta könyv-
tárostanárral. Elsõként a fõvárosi középiskolákat
kerestük meg, hogy egy-egy diákjukat meghív-
juk a fõvárosi tékások klubjába, ahol évente két
alkalommal az iskolai könyvtárak legnépesebb
felhasználói körével, a diákokkal tekintjük át az
iskolai könyvtárak helyzetét, tevékenységét. A
májusi konferenciánkon beszéltük meg a diákok-
kal, hogy október 24. nevezetes nap kell, hogy
legyen valamennyiünk számára.

Elgondolásom szerint ez a projekt minden-
képpen kapcsolódott az év szlogenjéhez: „Ol-
vass, tudd, tedd!”

A háromfordulós játék ezen alapult, és egyre
távolodott a diákok kis könyvtárától. Az elsõ két
feladatsor a kézikönyvtár használatát igényelte a
tanulóktól. A harmadik már a megszerzett tudá-
son alapult. Mindhárom forduló októberben zaj-
lott, kapcsolódva a Könyvtárak összefogása a

társadalomért rendezvénysorozathoz, a könyv-
tári hetekhez is.

A komplex játék elsõ helyszíne a fõvárosi
iskolák könyvtára volt. Bármelyik diák részt
vehetett benne, akinek kedve és lelkesedése elég
a keresztrejtvény megfejtéséhez. Mint mindig,
most is könyvtárostanár kollégáim lelkesedésén
múlott, hányan is veselkednek neki a kutakodás-
nak. A feladatsort úgy állítottuk össze Rónyai

Tünde könyvtárostanár-szaktanácsadó kolléga-
nõmmel, hogy a kérdések kapcsolódjanak a fõ-
városhoz, annak egy-egy nevezetes személyisé-
géhez, épületéhez. Hiszen a könyvtári informá-
ciószerzés technikája gyakoroltatásának játékos
formája minden ilyen vetélkedõ. Több visszajel-
zésbõl tudtuk, hogy a játékba sokan kapcsolód-
tak be. A rejtvényt jól megfejtõ diákok a szlo-
gennel élve olvastak, aminek eredményeként in-
formációhoz jutottak, tehát megtudtak valamit:
október 7-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) központi épületébe kell menniük, hogy
megtudják a folytatást…

A második helyszín kiválasztásával szeret-
tük volna kivinni az iskola falain kívülre a
játékot, de egy újabb könyvtártípusba. A Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv-
tára elegáns épületével, tartalmas gyûjteményé-

vel és lelkes, segítõkész kollégáival várt min-
ket ezen a szombati napon. A játék feladatai
ismétlõdtek: a kézikönyvek segítségével fõvá-
rosi épületekrõl, személyekrõl tudtak meg
újabb információkat a diákok. A FSZEK Köz-
ponti Könyvtárának nagy olvasóterme olyan
tág tér, amelybe több iskolai könyvtár belefér-
ne. Erõt próbáló feladat eligazodni, tájékozódni
– fõként a kisebb gyermekeknek. Jól jött hát a
segítség, sõt az internetes tájékozódás lehetõsé-
ge is. Így az információs források szélesedtek.

A játék helyszínéül választott könyvtárba a
gyermekek gyakran nem könyvtárostanárukkal,
hanem szülõkkel, nagyszülõkkel érkeztek. Így az
októberi, világnapra készülõdõ játék hozadéka
volt a szülõ-gyermek-könyvtár kapcsolat erõsí-
tése is.

Természetesen ezen a helyszínen is voltak
segítõim: a tékás diákok Terdik István vezetésé-
vel, továbbá Bacsó Ildikó és Rónyai Tünde
könyvtárostanár.

Aki ide eljött és jól megfejtette a feladatokat,
az nem ment haza üres kézzel. A könyvtár apró

A Szépírók Társasága és a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár közös rendezvényt szervezett 2007.
március 5-én délután Kõrösi Zoltán Milyen egy nõi
mell? Hazánk szíve címû könyvérõl, az íróval
Reményi József Tamás irodalomtörténész beszél-
getett A könyv utóélete címû sorozat keretében.

„Családregény is, szerelmi regény is. A Morva-
országból Bajára telepedõ Flaschner családnak és
a Felvidékrõl Budapestre települõ Weimand (ké-
sõbb Vágó) Péter meg a Galíciából Magyarország-
ra vándorló Orlik-családból való Orlik Ilona házas-
ságának és gyerekeinek története keveredik. Egy-
mást keresztezõ életek, sorsok gubancolódnak
össze. A figurák sorsát a XIX. század közepétõl
máig követhetjük nyomon, közben háttérként ott
van az egyéni életutak mögött a magyar történe-
lem minden fontos eseménye, az elsõ és a máso-
dik világháború a vészkorszakkal együtt, az 1956-
os forradalom és az 1989-es rendszerváltás. A
családtörténetek és az egyes figurák élete nem
lineárisan kerülnek elénk, viszont számos megha-
tározó motívum szövi át a történéseket. A szerzõ
átemel elbeszéléseket korábbi köteteibõl is ide.”



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. március • 19

ajándékokkal kedveskedett, s valamennyiüknek
átnyújtottam a meghívót az iskolai könyvtárak

világnapja fõvárosi rendezvényére.
A helyszínt természetesen a feladatokon ke-

resztül már tudták a diákok: A Fõvárosi Peda-
gógiai Intézet épületébe vártam õket. Ismét
megélhették a tájékozódás gyakorlati hasznát,
a könyvtári információszerzés használati érté-
két: ha valamit tudok, akkor már könnyû cse-
lekedni, tenni.

Október 24. különleges napnak ígérkezett.
Nyolcvan diákot és tanárát vártam az ünnepre
újabb játékkal. A feladat alapötletét a Vas utca
adta. Természetes volt, hogy a játék valamennyi
helyszínen e téma körül forgott. Igyekeztem
komplex, valamennyi szaktárgyat lefedõ feladat-
sort készíteni. Ehhez azonban újabb társakra volt
szükségem. A gyerekek tizenöt csoportban mér-
ték össze tudásukat, leleményességüket, ezért a
feladatokkal ennyi helyszínen várták õket a
könyvtárostanárok és a Fõvárosi Pedagógiai In-
tézet szakértõi.

A magyar nyelv, irodalom, jog, történelem,
sport, zene, szakmák, földrajz, idegen nyelv,
képzõmûvészet, szövegértés, kémia, biológia,
rajz mellett az informatikai tudásra is szüksé-
gük volt a versenyzõ, együtt játszó diákoknak.
A csapatok összeállításánál arra törekedtem,
hogy ne egy iskola azonos korosztályú s talán
azonos érdeklõdésû diákjai kerüljenek egy
csoportba. Így igen heterogén, sokszínû és
változatos életkorú diáksereg izgalmának zaja
töltötte meg az épületet.

A játékosok valamennyi helyszínen világnapi
zsetonokat gyûjthettek, amelyeket a végén ter-
mészetesen összeszámláltunk.

A szervezésben a Tékás Klub tagjai segítet-
tek ismét. Felelõsséggel, önzetlenül – õk ugyan-
is nem számíthattak nyereményre. Jó volt meg-
tapasztalni ezt az érdek nélküli segítõkészséget.
Fontosnak tartom, hogy a diákok ezt a fajta
önzetlen együttgondolkodást és közös munkát
megéljék. Fogadták a résztvevõket, rendezték a
termeket, rakták az ajándékokat, készítették a
vendéglátást, és mindezek után még a rendra-
kásban is segítettek.

„Olvass, tudd, tedd!” – szólt az idei jelmon-
dat, s ennek szellemében a fõvárosi iskolák
könyvtárai egy hónapig a mindennapos munká-
juk, a helyi rendezvények mellett e játék során
is a figyelem középpontjába kerültek.

A részt vevõ diákok megtapasztalhatták, hogy
az információszerzés olyan ismeretekhez juttat-
hatja õket, amelyek segítségével megélhették egy
téma kapcsán a komplex ismeretszerzés adta
örömöt. Egy apró fém neve ezer lehetõséget adott
arra, hogy megismerhessék a valóság komplexi-
tásának élményét. Az együttgondolkodás, a kap-
csolatépítés internet adta lehetõségét jelentette a
Vas megye székhelyén élõ diákokkal, a Bolyai
János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
tanulóival létesített kapcsolat is.

Miközben diákjaink játszottak, úgy gondoltam,
hogy kísérõ, lelkesítõ és egész évben fáradhatatla-
nul szolgáló tanáraik, a könyvtárostanárok számára
egy kis idõre szellemi megpihenést nyújthatna a
zene, a kávé és némi pogácsa… Liebhardt András

fiatal könyvtáros zenélt és beszélgetett a Café
Bibliothecában, amely egy órányi kikapcsolódásra
várta a fõváros könyvtárostanárait.

Természetesen nemcsak a nyári élmények, a
család, de a szakmai kérdések is elõkerültek, és
nagy örömömre nemigen kérdezték, mi történik
a gyerekekkel. Sikerült kicsit oldani a hangula-
tot, hála zenészeinknek (mert idõközben a Tékás
Klub tagjai is csatlakoztak).

Az eredményhirdetésre soha nem látott létszám-
ban gyûltünk össze az intézet elõadótermében.

A díjak is kötõdtek egyrészt az olvasáshoz,
másrészt a játékhoz és a vashoz. A legjobbak a
szombathelyi diákok meghívására kirándulást
nyertek, hogy személyesen is találkozhassanak.
A második és harmadik helyezettek a júniusi
fõvárosi olvasótáborra kaptak meghívót. Minden-
ki egy-egy VASEDÉNY ajándékkal, az Apáczai
Kiadó pólóival és a világnapi emléklapocskával
tért haza. A nap zárásaként közösen fogyasztot-
tuk el a százhúsz személyes muffin tortát.

A világnap alkalmat adott arra, hogy meg-
köszönjem a fõváros könyvtárostanárainak
munkáját, amellyel a budapesti közoktatási in-
tézményekben szolgálnak, Celler Zuzsannának
(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) a
gondoskodó odafigyelést, Bondor Erikának
(Könyvtárostanárok Egyesülete) a szakmai se-
gítséget.

A projekt hozadéka az az összefogás, amellyel
diák, tanár, szakértõ együtt gondolkodott, tett az
olvasásért, az iskolai könyvtárakért. Köszönöm
valamennyi résztvevõnek, intézményvezetõnek,
hogy ezt lehetõvé tette.

Hock Zsuzsanna


