
A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó Intézet (MFPI) Pe-
dagógiai Könyvtár és Információs Központ
Budapest valamennyi oktatási intézményé-
nek valamennyi pedagógusát felhasználójá-
nak tekinti. A fõvárosi pedagógiai napok ez
év novemberében lehetõséget teremtettek ar-
ra, hogy különbözõ módon kínáljuk a könyv-
tár adta lehetõségeket e körnek.

Pedagógus felhasználóképzés, 
avagy 50+ 

A Pedagógiai Szakkönyvtár célul tûzte ki,
hogy különleges módon szólítsa meg a
könyvtárjáró pedagógusokat a fõvárosi peda-
gógiai napok keretében. A könyvtár-infor-
matika számos olyan lehetõséget biztosít,
amellyel az oktatás színvonala emelhetõ,
korszerûsíthetõ. A 14 év alatti gyermekek
már az internet világába születtek bele. 
A vizsgálatok azt igazolják, hogy a hét év
alatti gyerekek több mint 70 százaléka leg-
alább 5 órát tölt a számítógép elõtt. A 14 év
felettiek pedig tanulmányaikhoz a leggyak-
rabban az internet adta lehetõségeket hasz-
nálják. Hogyan tudunk segíteni nekik a tájé-
kozódásban, ha mi magunk sem vagyunk
tisztában a lehetõségekkel? – tettük föl azt a
kérdést, amely elvezetett a 2009. november
16-án „útjára bocsátott” 50+ könyvtár-infor-
matikai felhasználóképzéshez.

A meghirdetés után egy nappal valameny-
nyi hely betelt, sõt a második nap is – ame-
lyet pótlólag hirdettünk meg – tanár kollé-
gákkal teli teremmel várta Murányi Adrienn
könyvtárost. A képzés során olyan, az okta-
tásban is használható ismeretekkel találkoz-
nak a résztvevõk, amelyekkel tanítványaik
már rég rendelkeznek. Ehhez nyújt segítsé-
get a felhasználóképzés, amelynek létjogo-
sultságát az is igazolja, hogy volt olyan ok-
tatási intézmény, amelyik 10 (!) kollégát 

küldött a e napon az intézetbe. A nagy érdek-
lõdés arra sarkall minket, hogy ezt a képzési
formát meghirdessük februárban is. 

Mérei-emlékkiállítás

Mérei Ferenc születésének 100. évfordulójá-
ra a pedagógiai szakkönyvtár kiállítást ren-
dezett a pszichológus emlékére. A falakon a
családot, a tanítványokat, a mestert ábrázoló
tablók. A kiállító térben Mérei Ferenc leg-
fontosabb munkái, elméleti írásai mellett he-
lyet kaptak a tudósnak dedikált kötetek is.
Különlegességként korabeli oktatásügyi do-
kumentumok színesítik a tárlatot. A könyv-
tárban kialakított „enteriõr” Mérei Ferenc
dolgozószobáját idézi meg, itt a polcokon
könyvtárának részletét láthatjuk. A falon a
szeretett gyermekeket, rokonokat, diákokat,
barátokat ábrázoló fotók, amelyek között kü-
lönleges helyet foglal el felesége portréja. 
A könyvtárban megtekinthetõ a Mérei Fe-
renccel készített interjúfilm is.

A kiállítás képanyagát Varga Ferenc pe-
dagógiai szakértõ bocsátotta rendelkezé-
sünkre. A Mérei-dokumentumok különleges
példányait a hagyaték gondozója, az OFI –
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
kölcsönözte. Az elsõ látogatók között a csa-
ládtagokat köszönthettük a könyvtárban,
akik elismeréssel szóltak a kiállítás tartal-
máról, kivitelezésérõl. 

Mérei Akadémia

A fõvárosi pedagógiai napok keretében indí-
tottuk el azt a negyedévente megrendezésre
kerülõ elõadás-sorozatot, amelynek kereté-
ben neves tudósok beszélnek legfrissebb ku-
tatásaikról. 

Elsõként Fülöp Márta, az MTA Pszicho-
lógiai Kutatóintézetének fõmunkatársa volt a
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vendégünk. A kutató pszichológus Mérei Fe-
renc közvetlen munkatársainak, tanítványai-
nak növendékeként a hozzá való kötõdésrõl
szólt – a kiállítás képeinek hatására. 

Elõadása azt a tudományos életutat mutat-
ta be, amelynek középpontjában a versengés
lélektani háttere állt. Pályája során Japánban,
az Egyesült Államokban és Magyarországon
kutatta a versengés és az együttmûködés ösz-
szefüggéseit. Érdekes volt hallgatni, hogy a
kettõ országonként eltérõ módon párosul,
kapcsolódik egymáshoz. Fülöp Márta ezt az
élethelyzetet valamennyi életkorban, az óvo-
dáskortól a nyugdíjasokig megvizsgálta. Ez
utóbbi, legfrissebb kutatás szerint ebben az
életkorban is jelen van a versengés. Az elõ-
adás után kötetlen beszélgetés keretében 
további érdekességeket tudhattunk meg az
elõadótól. A Mérei Akadémia februárban
folytatódik. 

Elvárások – szoftverhasználat 
a könyvtárostanári munkában

A fõvárosi pedagógiai napok keretében foly-
tatódott az a szakmai konferenciasorozat,
amelynek célja azoknak a problematikus
kérdéseknek a számbavétele, amelyeket a
2009 szeptemberében elkészült, Helyzet-
elemzés a fõvárosi iskolai könyvtárakról cí-
mû tanulmány megfogalmazott.

Ennek egyik kiemelkedõ jelentõségû
pontja a könyvtári állomány, a dokumentu-
mok feldolgozása valamelyik könyvtári
szoftver segítségével. Az így létrejött adatbá-
zisok lehetõvé tennék, hogy a fõvárosban
összehangolt tartalmi fejlesztés induljon
meg az iskolai könyvtárakban.

A szakmai konferencia helyszínéül az
MFPI Pedagógiai Könyvtár és Információs
Központ szolgált, ahol Bacsó Ildikó könyv-
táros biztosította számunkra a nyugodt ta-
nácskozás lehetõségét. Az egész napos ren-
dezvény során igyekeztünk a témát minden
oldalról körbejárni: megszólaltak a szoftver-
készítõk, a szoftverhasználó könyvtáros-
tanárok és az elmélet szakembere is. 

Meghívásunkat elfogadta a szoftvertulaj-
donosok közül Büki Balázs, valamint Simon

András. Elsõként Büki Balázs arról beszélt,
hogy szoftverük segítségével hogyan lehet
hatékonyan feldolgozni a könyvtári állo-
mányt. Simon András nem egy szoftver, 
hanem a szoftverhasználat általános kérdése-
irõl szólt. Számba vette azokat a lehetõsége-
ket, amelyek segítségével hatékonyan lehet
számítógépre vinni a könyvtári állományt.
Elõadása komplex módon vette számba az
adatfeldolgozás könyvtári vonatkozásait, hi-
szen kitért az állományok selejtezésére, az
állománytisztítás jelentõségére is. Fontos ki-
emelni az algoritmikus gondolkodás szere-
pét a könyvtárostanári munkában. 

Várhelyiné Merics Éva könyvtárostanár
(Törökbálint) egy feldolgozott állományú
könyvtárból érkezett. Gondolatai azt az utat
elevenítették fel, amely a kezdetektõl veze-
tett a kész adatbázisig. Megerõsítve az elõtte
megszólalót, az állománytisztítást nevezte
meg e munkafolyamat elsõ lépéseként. Ki-
emelte azt is, hogy az adatfeldolgozás mono-
ton feladat, de eredményeképpen a könyvtá-
ri állomány valamennyi felhasználó számára
elérhetõvé vált, s ez növelte a könyvtár
presztízsét az intézményben. Lázárné Sza-
nádi Csilla, a Könyvtárostanárok Egyesüle-
tének elnöke, egy másik technikáról szólt.
Gyakorlatában a könyvtári állomány feldol-
gozása a gyors adatfeldolgozást jelenti,
amely párosul a vonalkód-leolvasó etikettek
felszerelésével is. A feldolgozáshoz a leltár-
könyvet veszi alapul, s a késõbbi fejlesztés-
nél korrigál, ha szükséges. Elõadása szug-
gesztív, meggyõzõ volt, a hagyományos 
katalógus használatát illetõen is.

A szünet után Barátné Hajdu Ágnes fõis-
kolai tanár a dokumentumok tartalmi feltárá-
sának újdonságairól szólt. A tartalmi feltárás
alapját jelentõ Egyetemes Tizedes Osztályo-
zás napjaink megváltozott igényeinek meg-
felelõ változtatásait nemzetközi bizottság
koordinálja, ennek tevékenységérõl is hall-
hattunk. 

A nap zárásaként a nemcsak könyvtáro-
soknak, de a felhasználóknak is fontos inter-
netes oldal, a könyvtárportál mutatkozott be
Kardos András segítségével.

Konferenciasorozatunk az elvárások éve je-
gyében februárban folytatódik. Hírek, infor-
mációk a www.fppti.hu/konyvtar oldalon. ■
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