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Ezzel a címmel invitálták a budapesti
könyvtárostanárokat 2010. február 24-én a
Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pálya-
választási Intézet (MFPI) Pedagógiai Szak-
könyvtár és Információs Központba. E két
szót természetesen az iskolai könyvtárakkal
kapcsolatban használhatják pedagógus kol-
légák, tanulók és szülõk. A mai felgyorsult
információáramlásban bizony helyt kell áll-
niuk a könyvtárostanároknak, pontosan tud-
niuk kell, hogy ha egy-egy dokumentumot
nem találnak meg saját állományukban, ak-
kor mi az a csatorna/rendszer/kapu, amin
keresztül vagy amiben megtalálhatják.

A több mint 80 fõ jelenléte a konferenci-
án bizonyította, hogy e kérdéskört érdemes
körüljárni. A Hock Zsuzsanna könyvtárpe-
dagógiai szakértõ által szervezett napon vá-
laszt kaphatott minden kérdésére, bizonyta-
lanságára az iskolai könyvtáros.

A nap elsõ elõadója Csík Tibor, az Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum igaz-
gatóhelyettese volt, aki beszámolt az intéz-
ménye internetszolgáltatásairól. Ösztönzõ
beszédében felhívta a figyelmünket két fon-
tos tevékenységükre, az elektronikus máso-
latküldésre és a könyvtárközi kölcsönzésre.
Kiemelt feladatként említést tett a sikeres
TÁMOP 3.2.4/08/02 „Nevelési Tudásdepó”
pályázatról, aminek kiemelt része az olvasás
népszerûsítése. Az intézet honlapján bõvebb
információt kaphatnak az érdeklõdõk a kez-
deményezésrõl (www.opkm.hu), és az igaz-
gatóhelyettes várja azokat a vállalkozó ked-
vû könyvtárosokat, akik részt vennének eme
projekt megvalósításában.

Koltay Klára, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársa
az Országos Dokumentumellátási Rendszer
(ODR) mindennapjairól adott tájékoztatást.
Ösztönzõleg hatott a tájékoztatása azokra is,
akik eddig még nem éltek a könyvtárközi
kölcsönzés lehetõségeivel.

Sinkó Márta, a Modell Divatiskola
könyvtárosa, Miért nem? Miért igen! címû

elõadásában szintén az ODR-rendszer pro és
kontráit vázolta fel a publikumnak. Egy szí-
nes iskolai bemutató után képet kaphattunk
a diákok mindennapjairól, munkáikról a
könyvtárostanár szerves közremûködésével.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár képvi-
seletében Babákné Kálmán Mariann a
könyvtárközi kérések 2003 és 2009 közötti
alakulásáról nyújtott tájékoztatást. A könyv-
tár jellegébõl adódóan elsõsorban társada-
lomtudományi kérések vannak, a legtöbb
kérés a felsõoktatási könyvtáraktól, a városi
és megyei könyvtáraktól érkezik. Az iskolai
könyvtáraktól igen elenyészõ százalékban
érkeznek kérések, pedig kottákból, helytör-
téneti anyagokból és tanulmányi versenyek-
hez jelentõs segítséget tudnak nyújtani. 
A digitális másolatok szolgáltatása 2007-tõl
térítéses formában áll az igénylõk rendelke-
zésére. Felhívta még a figyelmet az intéz-
mény adatbázis-bemutatóira is.

Ezen a napon egy könyvbemutatóval egy-
bekötött elõadás is színesítette a konferen-
ciát. Szák-Kocsis Kata, a Baár-Madas Re-
formátus Gimnázium könyvtárosa írta le
gondolatait a hivatásáról. 25 év szakmai ta-
pasztalatai, szépségei, pályaképe, alázatos-
sága vonulnak végig a köteten, amely az
MFPI Könyvtárpedagógiai füzetek 8. száma
alatt látott napvilágot. „Hassunk az önzetlen
jóság erejével” – ezzel dedikálta kötetét a
mindig mosolygós, vidám, szakmailag 
a csúcson tevékenykedõ szerzõ.

A szünetben elfogyasztott, finom ebédet
követõen – amit a Könyvtárellátónak és a
Mérei Intézetnek köszönhetünk – Szóró Ilo-
na a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. részérõl
beszélt a partnerekrõl, a kapcsolatokról és
arról, hogy az elvárásoknak immár 18 éve
igyekeznek megfelelni. Kedves gesztus a
cég részérõl, hogy egy Kelló-kártyával ked-
veskedtek a résztvevõknek, amellyel ked-
vezményesen vásárolhatunk a boltjaikban.

A Tankönyvesek Országos Szövetsége
(TANOSZ) képviseletében Karlovitz János
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osztotta meg gondolatait a nagyérdemûvel
a tankönyv-kérdésrõl. A közönséget meg-
osztotta a kérdéseivel: Mi a jobb? Az ’egy-
tankönyv’-rendszer volt az? Vagy a mai 
állapot? Közösen megállapítottuk, hogy 
e témakör alapos végiggondolására érde-
mes megszervezni egy újabb konferencia-
napot.

Kenyéri Katalin, az OKM Könyvtári
Osztályának munkatársa elmondta, hogy a
könyvtárhasználat joga mindenkit megillet,
gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere
biztosítja. Az ODR-rendszer használatára
biztatta az iskolai könyvtárakat, hisz a
rendszer napról napra fejlõdik, a cél nem
más, mint egy jól mûködõ lelõhely-nyil-
vántartás kiterjesztése az iskolai könyvtá-
rakra, hisz a jövõ érdekében munkálkodunk
mindannyian, a könyvtáros és az olvasó pe-
dig akkor elégedett, ha a megfelelõ csator-
nán keresztül megtalálja a keresett infor-
mációt.

Fiatal, lendületes kolléganõ számolt be
napi munkájáról. Igazi „vadász-szenvedély-
lyel” végzi napi teendõit a Mérei Intézet
könyvtárosa, Murányi Adrienn. Mottója:
’Minden kérés kérés, amelyet gyorsan, bár-
milyen úton meg kell oldani, meg kell talál-
ni!’ E munkafolyamat profi végzéséhez
szükséges nagyfokú szervezõkészség, tudás,
problémamegoldás, empátia és lelkesedés
mind megvan a kolléganõben!

A konferencia vége felé közeledvén kö-
szöntöttük a Bod Péter Könyvtárhasználati
Verseny gyõzteseit, akik a fõvárost képvise-
lik az országos döntõn.

Záró gondolataiban Hock Zsuzsanna fel-
hívta figyelmünket a Mérei Intézet program-
jaira, amelyek évek óta sikeresen mûköd-
nek, újításokkal fûszerezve. Szólt a fõvárosi
iskolai könyvtárak elkészült helyzetelemzé-
sén alapuló iskolai könyvtári stratégia alap-
vetõ elemeirõl: a feldolgozott, megtisztított,
rendezett könyvtárakról, amelyekben mód-
szertanilag felkészült könyvtárostanárok
várják a felhasználókat. 

A fõvárosi könyvtárostanárok egy reme-
kül megszervezett, kiváló szakmai elõadá-
sokkal fûszerezett napon vehettek részt,
amelyek remélhetõleg feltöltötték a résztve-
võket. ■
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Törökbálint dinamikusan fejlõdõ település a
fõváros közelében. Új épületek kerülnek 
a régiek közé, mellé. Nemcsak lakó-, de
középületek is. Modern közkönyvtára mel-
lett valamennyi oktatási intézményében van
iskolai könyvtár. A két könyvtártípus mun-
katársai kiválóan együttmûködnek, s egyfor-
mán fontosak a település vezetõi számára. 

A Bálint Márton Általános Iskola és Gim-
názium könyvtárosainak van mit megírniuk
a könyvtár történetérõl. Önálló kis épület
földszintjén, a fõépülettõl egy forgalmas
közúttal elválasztva szolgálta az oktatást
éveken keresztül.

A változás az oktatási intézmény bõvíté-
sével egy idõben indult el. A lapostetõs épü-
let beépítésével lehetõség nyílt arra, hogy az
évek óta gondot okozó távolság könyvtár és
iskola között megszûnjön. A könyvtár tere
új óvodának adott helyet, így a könyvtári ál-
lomány dobozokban ideiglenes helyre költö-
zött az elmúlt tanévben. A „szükséglakás”, a
tornaterem szertára lehetõvé tette, hogy 
a könyvtárostanárok szolgálják a felhaszná-
lókat, s tervezni tudják az új könyvtárat. 

Az iskolai könyvtárak gyakran nyernek
elhelyezést az alagsorban vagy a padlástér-
ben. Ezért amikor Mericsné Várhelyi Éva
örömmel újságolta, hogy a könyvtár hama-
rosan megnyílik a tetõtérben, bizony meg-
ijedtem.

Az iskolai könyvtár átadó ünnepségére
2010. március 5-én került sor. Az ünnepi
megnyitóbeszédet Turai István polgármester
tartotta, aki értõ módon beszélt arról, miért
is fontos az iskolában a könyvtár, mi célt
szolgál. Méltatta a tervezõt, a kivitelezõt, az
intézményvezetõ Német Istvánt.

Könyvtáravató az iskolában
✒✒  Hock Zsuzsanna


