
folytatódott a párbeszéd, a felvetett kérdé
sekkel való polemizálás. Az erőgyűjtés után 
Szó'nyi Magda pszichológiai szempontból mu
tatta be, mit jelent, milyen következményei van-
nak-lehetnek, ha az olvasás, illetve a szépirodal
mi befogadás kimarad az életünkből. Metafori
kus előadását a jó mag köré építette fel, melyért 
felelősek vagyunk! 

Kovács Csilla egy felmérés eredményein mu
tatta be a könyvtárhoz és a könyvtároshoz kapcso
lódó szimbólumokat. Rávilágított, hogy akár tuda
tában vagyunk, akár nem, ezek a jelképek megha
tározzák gondolkodásunkat, érzelmi viszonyulása
inkat. 

Péterfi Rita egy rejtvénnyel kezdte mondandó
ját. Felolvasott egy a 10-12 évesek között nagyon 
népszerű könyvből, mely korántsem volt 
„szép"irodalom, sőt, inkább rémséges, de ma ez az 
egyik legnépszerűbb mű... Mit mutatnak az eladási 
és a kölcsönzési adatok? Mit olvasnak ma a gye
rekek? Milyen szellemi és lelki táplálékkal látjuk 
el őket? Tudjuk-e mi lapul a „vonzó" címlap mö
gött, de leginkább a szövegben? Van-e esélyegyen
lőség könyvek, illetve szerzők között? Szomorúan 
kell megállapítani, hogy nincs. Ebben a helyzetben 
felhívta a jelenlevők figyelmét az olvasmányvá
lasztással, az ajánlással kapcsolatos felelősségükre. 

Adorján Emese gyakorló magyartanárként és 
könyvtárosként Bosnyák Viktória A Tündérboszor
kány című művét dolgozta fel nagyon sokrétűen 
egy osztállyal. Választását az érdekes történet, az 
olvasás misztikus hatalma, a mozgalmas, pörgős 
cselekmény és az élethű, virgonc szereplők hatá
rozták meg. A közös munka szellemi és gyakorlati 
területen egyaránt zajlott: feldolgozták a könyvtár
ban a legfontosabb fogalmakat, kifejezéseket cso
portmunkában, elkészítették a társasjáték figuráit 
és tábláját. Meghatározták a játékszabályokat, 
megfogalmazták a szerencse- és a balszerencse
kártyákat. . .És kezdődhetett a JÁTÉKJA gyerekek 
és ő is nagyon élvezték az olvasást, a felkészü
lést és a feldolgozást egyaránt. Illusztrációk is 
születtek, és újabb elhatározás: más műveket is 
feldolgoznak közösen, nem hagyományos for
mákban. 

Stílszerűen egy „meglepetés-varázslat" követ
kezett: Bosnyák Viktória, a Tündérboszorkány 
szerzője termett köztünk! Előző nap tudta meg, 
hogy könyvéről és annak feldolgozásáról szó lesz 
ezen a konferencián - és itt is termett! Lelkesen 
köszönte meg a könyvtárosok, tanárok segítsé

gét és további közös munkálkodásra kérte a je
len lévőket. 

Szecsődi Tamás Leó, a budapesti Szent István 
Gimnázium tanára, mesélt útkereséséről a kötelező 
olvasmányok világában. Szembesült a nehézségek
kel, azzal, hogy mennyire más egy hetedik évfo
lyamos diák, mint egy gimnazista, akire felkészí
tették. Felidézte, melyek voltak azok az olvasmány
élmények, melyekért ő lelkesedett ebben a korban, 
és többféle megközelítéssel, feldolgozással meg
próbálta megmutatni ezek szépségét, izgalmát di
ákjainak. Fontosnak tartja, hogy bemutassuk: a világ 
nem fekete és/vagy fehér. Szót ejtett a mesélés, a 
történetmondás erejéről. Azok a gyerekek, akiknek 
kiskorukban meséltek, örömmel helyezkedtek 
vissza ebbe a „boldog ősállapotba", akiknek pedig 
nem, azoknak legalább kiskamaszként megadatott 
ez az élmény. Ezzel elérte, hogy olvasnak a gyere
kek, közösen beszélgetnek, megvitatnak műveket. 

Peternainé Juhász Zsuzsának, a debreceni Ady 
Endre Gimnázium könyvtárostanárának meggyő
ződése, hogy olvasóvá csak olvasó nevel. A példa, 
az élmény átadásának szükségessége bebizonyítot
ta, ha a tanárok megnyílnak, megmutatják, ők mit 
olvasnak, mit ajánlanak, akkor a diákok is lelke
sednek. Csoóri Sándort idézte: „Aki kinyit egy 
könyvet, önmagát nyitja ki."Beszélt a választás 
szempontjairól, a feladatok összeállításának örö
meiről. Egyéni olvasási versenyt hirdetnek immár 
harmadik éve. Két fordulóban zajlik a vetélkedő, 
az első fordulóban tíz kérdésre kell válaszolni, mely 
a mű egy részletére vonatkozik (Az idén már az 
iskola honlapjáról is elérhető volt, és elektroniku
san is ki lehetett tölteni a feladatlapot.) A második 
fordulóban pedig az egész művet el kell olvasni és 
egy háziversenyen számot adni róla. A versenyző
ket egyénileg szólítják meg, a győztest az igazgató 
személyesen jutalmazza egy általa választott könyv
vel az Ady-napok alkalmából. A munka folytató
dik, tervek már vannak: jövőre 25 éves az iskola, 
ehhez fog kapcsolódni az olvasási verseny is. 

Az idő alaposan elrepült, de nem is érzé
keltük. Győri Gordon János zárszavában azt a 
sokszínűséget, ötletparádét és lelkesedést mél
tatta, melyet a kollégák képviselnek a kötele
ző és ajánlott olvasmányok olvastatása, feldol
gozása terén. Reményét fejezte ki, hogy a 
következő alkalommal sikerül a diákokat is 
bevonni a közvetlen párbeszédbe. Biztatott, 
hogy nyissuk ki közös könyveinket. 

Szakmári Klára könyvtárostanár, KTE 
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Könyvtárostanárnak lenni 

Pályanap egyetemistáknak 
a Mérei Intézetben 

Mit csinál egész nap egy könyvtárostanár? Mi a 
különbség iskolai könyvtáros és könyvtárostanár 
között? Milyen lehetőségek rejlenek a jelenlegi 
képzésben azok számára, akik a könyvtárostanári 
pályát szeretnék választani? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatták 
meg a választ mindazok az egyetemisták, akik 
részt vettek 2009. március 26-án a Mérei Ferenc 
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanács

adó Intézet (MFFPPTI) Egyetem téri Informáci
ós Központjában tartott könyvtárostanár pálya
napon. 

Köszöntőjében Hock Zsuzsanna, az MFFPPTI 
könyvtárpedagógiai szakértője elmondta: régi 
álma vált valóra a csütörtök délutáni pályanap 
megrendezésével, amelynek hallgatói zömmel az 
ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékének 

diákjai közül kerültek ki. Hock Zsuzsanna, mi
után röviden ismertette a délután programját, be
vezetőjében kitért a hazai és a fővárosi iskolai 
könyvtárak helyzetére . Beszélt a 
könyvtárostanárság kettősségének: a könyvtáro
si és pedagógusi hivatás együttélésének szépsé
géről, valamint a jelenleg is folyó, nagy múltra 
visszatekintő Bod Péter Könyvtárhasználati Ver
senyben rejlő lehetőségekről, amely kiváló al
kalmat nyújt a tehetséggondozásra, a könyvtár
használat élményszerű tanítására. 

A könyvtároshallgatók nevében Kámán Ve
ronika, az ELTE BTK Könyvtártudományi Tan
székének másodéves hallgatója számolt be az 
útról, amely a könyvtárak otthonként való szere
tetétől a könyvtáros hivatás melletti tudatos dön-

tésig vezette őt. Az úton való elindulásban 
k ö n y v t á r o s é d e s a n y j á n k í v ü l h á r o m 
könyvtárostanára kísérte és kíséri ma is: Fü
löp Katalin, Kovácsné Bödei Ágota és Hock 
Zsuzsanna. Mindegyikük hozzátett valamit 
az otthonról hozott pályaképhez. Az út kez
detén e pályakép életerejének a szolgálat és 
az alázat fontosságát, valamint a könyvtáros 
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hivatás és az olvasók iránti elkötelezettséget 
vallja. 

A könyvtárosság számomra: szolgálat; jelen
lét az emberek életében, olyan módon, hogy meg
szólítható vagyok, ha szükség van rám - és ez 
talán mélyebb, mint a szakmai felkészültség (ami 
természetesen nem elhanyagolandó kritérium!). 
A megszólíthatóság, a személyesség egy iskolai 
könyvtárban, egy könyvtárostanár pályáján, aki 
szerencsésebb esetben napi kapcsolatban áll a 
diákokkal és a tanárokkal, kiemelt fontosságú" -
mondta. 

Mericsné Várhelyi Éva, a törökbálinti Bálint 
Márton Általános Iskola és Gimnázium 
könyvtarostanára a gyakorló könyvtárpedagógu
sok nevében mesélt élményszerűen az iskolai 
könyvtár mindennapjairól. A 6-18 éves diákok 
körében tagozatonként minden korosztály szá
mára biztosít játékos és ismeretterjesztő progra
mokat, foglalkozásokat, a magyar népmese nap
jának ünneplésétől kezdve az irodalmi vetélke
dőkön át a karácsonyi gyertyaöntésig. Kiemelte 
a tantestülettel való hatékony összefogás fontos
ságát, hiszen egy iskolai könyvtár csak ilyen 
háttérrel működhet eredményesen a diáksereg 
örömére és tudásbéli gyarapodására. Szólt a 
könyvtárhasználati ismeretek oktatásának jelen
tőségéről a közoktatásban, valamint a még ennél 
is érdekesebb szaktárgyi órák könyvtári lehető
ségeiről. Összegzésként ő is megfogalmazta, 
miért is szereti ezt a pályát: soha nem lehet 
unatkozni, elfáradni, hiszen mindig jön valami 
új, hol egy könyvtárhasználati óra, hol egy ve
télkedő, vagy éppen könyvtárszakmai feladatok. 

Lázárné Szanádi Csilla, a Könyvtárostanárok 
Egyesületének (KTE) elnöke mutatta be az egye
sület célját, tevékenységét, a szakmai érdekkép
viseletben játszott szerepét. Jó közösségbe tar
tozni, ezt vallják a könyvtárostanárok is - fogal
mazott, s ezt a KTE színes egyesületi élete, a 
nyári akadémiák, konferenciák, vándorgyűlések 
is igazolják, melyeken szép számmal vesznek 
részt az iskolai könyvtárosok az ország minden 
tájáról. 

A rendszeres évi programokon túl az 
MFFPPTI további találkozási lehetőségeket biz
tosít a fővárosi könyvtárostanárok számára. A 
könyvtárostanárok kötetlen továbbképzését biz
tosító műhelyfoglalkozások, a Kézfogás Kör és 
az Ez is, Az is Klub alkalmai a könyvtáros hall
gatók számára is nyitottak. 

A nap utolsó megszólalójaként Dömsödy 
Andrea, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Or
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI 
OPKM) iskolai könyvtári szakreferense a 
könyvtárostanárok és az iskolai könyvtárosok 
képzésének hazai lehetőségeiről számolt be a 
hallgatóságnak. 

Míg a továbbképzések és szakmai műhelyek 
széles skálája esélyt ad a már gyakorló könyvtá
rosoknak ismereteik és gyakorlati tudásuk elmé
lyítésére, egyetemistaként könyvtárostanárrá 
válni nem is olyan könnyű, s a határozott döntés
nek már igen korán meg kell születnie a hallga
tóban ahhoz, hogy elkezdhesse szakirányú ta

nulmányait. Az iskolai könyvtáros BA szakirány 
elvégzése ugyanis még nem jogosítja fel a dip
lomás hallgatót arra, hogy könyvtárostanárként 
dolgozzon, képzettsége csak a könyvtárostanár 
melletti kisegítő feladatok ellátására ad hivatalo
san lehetőséget. Ahhoz ugyanis, hogy valaki 
könyvtárostanárként dolgozhasson, szakirányú 
végzettsége mellett pedagógusi diplomával kell 
rendelkeznie. A könyvtárostanári MA elvégzé
sére hazánkban jelenleg három felsőoktatási in
tézmény biztosít lehetőséget. 

A képzési rendszer másik visszássága, hogy a 
fővárosi intézmények nem tudnak nyújtani sem 
BA, sem MA képzést a könyvtárostanár-képzés-
ben. 

A pályanap újszerű kezdeményezése so
kunkban erősítette meg a szándékot, amely az 
iskolai könyvtárak világa felé vezet bennün
ket, s reméljük, hogy ebben a körben hamaro
san újra összegyűlhetünk, találkozhatunk egy
mással. 

Kámán Veronika 
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Tudjon róla! 

1% 
A Pro Bibliothecis Ecclesiarum et Scholarum Alapítvány az alábbi évek személyi jövedelem
adójából kapott 1%-kal a következő művek restaurálását támogatta: 

A 2001. évi szja-ból kapott 90 190 Ft-tal a szarvasi Vajda Péter Gimnázium 
Könyvtára: Lexicon historicorum (h. n., é. n. 2720 p.) 

A 2002. évi szja-ból kapott 52 042 Ft-tal az Inotai Református Egyház: 1819-
1858 közötti évek Vegyes Anyakönyv 

A 2003. évi szja-ból kapott 60 200 Ft-tal a soproni Evangélikus Gyülekezet Könyv
tára: Szent Biblia (Gosslar, 1614) 

A 2004. évi szja-ból kapott 41 924 Ft-tal a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 
Gimnázium Könyvtára: Tofeus Mihály: A szent soltárok resolutiója (Kolozsvár, 1683. 
876 p.) 

A 2005. évi szja-ból kapott 40 369 Ft-tal az orosházi Evangélikus Gyülekezet 
Levéltára: Matrica defunctorum... (1830) kéziratos kötet 

A 2006. évi szja-ból kapott 35 830 Ft-tal a csurgói Csokonai Gimnázium Könyv
tárában végzett helyszíni konzerválási munka költségeihez járult hozzá. 

A 2007. évi szja-ból kapott 29 477 Ft-tal a Magyarországi Román Ortodox Egy
ház Gyűjteményei: Penticostar... (Bukarest, 1743) kötet restaurálását támogatta. 

Megjelent és többféle formátumban rendelhető ETO-
konkordancia 

A Könyvtári Intézet gondozásában elkészült Az Egyetemes Tizedes Osztályozás 1990. évi 
közép- és 2006. évi (2000. évvel lezárt) teljes kiadásának összehasonlító és hibaigazító jegy
zéke, amely több mint 7500 jelzet sorsáról ad eligazítást. 

Többféle formátumban is megrendelhető a Könyvtári Intézet webáruházában (http://  
www.ki.oszk.hu/107/el07_plugins/ntxshop/index.php?p=productsList&iCategory=8). 

1) helyileg nyomtatható kézirat pdf-ben (502 A4-es oldal CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

2) Winisis-sel, adatbázisban CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

3) ISO 2709 formátum CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

4) XML-formátum CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

5) táblázatos forma CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

6) tabulátorral tagolt txt-formátum (ára 2260 Ft + postaköltség) 
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