
Elsõ ízben került megrendezésre a Városhá-
za dísztermében a Mérei Ferenc Fõvárosi
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó In-
tézet és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. pe-
dagógusoknak szóló konferenciával egybe-
kötött könyvkiállítása és vásárra, amelyet
Germánné Vastag Györgyi, az oktatási bi-
zottság elnöke nyitott meg.

Az elnök asszony megnyitó szavaiban ki-
emelte a könyv, a könyvtár szerepét az okta-
tás folyamatában, legyen az iskolai vagy
nyilvános könyvtár, hiszen mindkét intéz-
ménytípus fontos szerepet játszik az esély-
egyenlõség megteremtésében. Kormos Sán-
dor, a KELLÓ Nonprofit Kft. ügyvezetõ
igazgatója köszöntõjében elmondta, hogy ez
immár a második közös rendezvény, ame-
lyet a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és
Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel kötött
megállapodás alapján, együttmûködve szer-
veznek. A cél azonban változatlan, megszó-
lítani a pedagógusokat, figyelmükbe ajánla-
ni az oktatást segítõ szakirodalmat.

Az elsõ nap délelõttjén A pedagógia ezer
arca konferencia nyitóelõadója, Gombocz
János (SOTE) tanszékvezetõ egyetemi 
tanár, a pedagógus attitûd változásának
szükségességét emelte ki, hiszen a XXI. szá-
zadban átalakult a diákok mindennapi tevé-
kenységi köre, életvitele. Trencsényi László
a több mint százéves Magyar Pedagógiai
Társaság (MPT) sokszínû tagságát, tevé-
kenységét mutatta be. A százhúsz éves múlt-
ra visszatekintõ MPT-t napjainkban is a 

sokszínûség jellemzi, hagyományaihoz mél-
tóan: óvónõ és akadémikus, tanár és kutató
egy asztalnál. A különbözõ irányzatok kép-
viselõi egy közösségben folytatnak dialó-
gust. Pongrácz László, az Oktatási Hivatal
fõosztályvezetõje, elõadásában az országos
mérések tapasztalatainak összegezése alap-
ján elkészült, várható mérési módosításokat
foglalta össze. A legfontosabb fejlesztés már
a legközelebbi jövõben a „hozzáadott peda-
gógiai érték” mutatók körének kibõvítése.
Sajó Andrea, az Országos Széchényi
Könyvtár fõigazgatója, elõadásában arra a
jelenségre hívta fel a figyelmet, hogy né-
hány évtizeddel ezelõtt még nem merülhe-
tett volna fel a kérdés, hogy van-e szerepük
a könyvtáraknak az oktatás folyamatában.
Az elmúlt évek tapasztalata azonban egyre
inkább abba az irányba mutat, hogy a
könyvtár mára a diákok számára mindössze
egy alternatív lehetõség más információfor-
rások mellett. Egyre többször merül fel 
a kérdés, hogyan motiválhatók a pedagógu-
sok, a diákok a könyvtár aktívabb használa-
tára. A nemzeti könyvtár és a pedagógusok
kapcsolatáról szólva elmondta, hamarosan a
tizennyolc év alatti diákok számára is meg-
nyílik a lehetõség, hogy könyvtári órák ke-
retében ismerkedjenek meg féltve õrzött
kincseinkkel. A konferencia záró elõadásá-
ban Kóbor Zoltán, a Gundel TISZK igazga-
tója, a küldõ és befogadó intézmények 
közötti kapcsolat, az együttmûködés lehetõ-
ségeirõl szólt. Kiemelte, hogy az együttmû-
ködés során szem elõtt tartott elvek: a köl-
csönös érdekeltség és a kompromisszumok,
egymás tisztelete és elismerése, a közös ér-
dekek megfogalmazása és nyilvánossá tétele.

A konferenciát kísérõ kiállításon és vásá-
ron a KELLÓ Nonprofit Kft. kínálta köny-
vek fogadták az érdeklõdõket a NAT 
mûveltségterületeinek témakörei alapján vá-
logatva. A pedagógus könyvfesztivál felvo-
nultatott minden olyan kiadványt, ami ma
egy iskolában hasznos, ami a modern mód-
szertani kultúra nélkülözhetetlen eleme. 
A tematikus elrendezésû kiállítás mûvelt-
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ségterületenként, a nevelés és a tanórán kí-
vüli tevékenységek változatos lehetõségei-
hez rendelte hozzá a jelenleg forgalomban 
lévõ könyveket, CD-ket, DVD-ket. 

A délután elsõ felében kávéházzá alakult
a konferenciatér. Az MFPI munkatársai
(osztályvezetõk) várták a sajtó képviselõit
és az érdeklõdõ látogatókat, hogy bemutat-
hassák az intézetben folyó sokszínû tevé-
kenységrendszert. Elsõként Németh Margit
pszichológus, az agresszió csoport vezetõje
számolt be azokról a kezdeményezésekrõl,
projektekrõl, amelyek az agresszióval, a
konfliktuskezeléssel foglalkoznak. Janza
Károlyné osztályvezetõ lobogó, lendületes
elõadása az SNI gyermekek oktatóinak
nyújtott szolgáltatásokról adott komplex ké-
pet. Südi Ilona és Török József a fõvárosban
alkalmazott, országosan is sok tekintetben
egyedülálló mérési rendszert mutatta be.
Sáfrányné Molnár Mónika a pedagógiai
szakértõk tevékenységrendszerét ismertette.
Stevanyik László a pályaválasztási osztály
szülõknek, pedagógusoknak és diákoknak
nyújtott szolgáltatásait mutatta be.

A kávéházi hangulatot a Dobos C. József
Vendéglátóipari Szakközépiskola diákjai sü-
teménnyel és kávéval teremtették meg. 

E nap zárásaként került sor A könyvtáros-
tanár mint az oktatási intézmény krónikása
pályázat díjátadására is. Az elismerõ okleve-
let három kolléga vehette át: 

Bertha Irma (Árpád Gimnázium) 
Fábián Györgyi (Jaschik Álmos Mûvé-

szeti Szakképzõ Iskola) 
Máté Györgyné (Újhatvani Óvoda és Ál-

talános Iskola)
Itt került sor a Fõvárosi könyvtárinforma-

tika-alkalmazói verseny ünnepélyes ered-
ményhirdetésére is.

A második napon a pedagógus szakmai
szervezetek számára kínált bemutatkozási
lehetõséget a szervezõ. 

Tizenegy szakmai szervezet tartotta fon-
tosnak, hogy megismertesse az érdeklõdõ-
ket az általa képviselt pedagógusok csoport-
jával, tevékenységével. A könyvtárostaná-
rokat Lázárné Szanádi Csilla, a
Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) elnö-
ke képviselte. Elõadásában a KTE céljait is-
mertette: a szakmai támogatás, a szakmai 

ismeretek, információk közvetítése mellett
ez a szakmai elismertség, és minden
könyvtárostanárt segíteni szeretnének egye-
sületi tagként. Kiemelte a könyvtáros-
tanárok szerepét a kompetenciaalapú, 
projektszemléletû oktatásban, hiszen a
könyvtárostanár az a pedagógus, aki ismeri
a tantárgyakat, tisztában van a tanulásmód-
szertannal, az oktatást egyénre szabottan is
képes adaptálni, többféle oktatási stratégiát
alkalmaz, kommunikációs készsége magas
szintû, együttmûködõ partnere az iskolai kö-
zösségnek.

Összegezve az elhangzottakat elmond-
hatjuk, a pedagógusok igénylik a megszóla-
lási lehetõség e formáját, örömmel számol-
nak be a számukra oly fontos szakterület 
jelenlegi örömeirõl, gondjairól, szakmai te-
vékenységükrõl. Többen közülük megfogal-
mazták: szükségesek az ilyen típusú találko-
zások. 

E napon került sor a kiállított évkönyvek
értékelésére, Az év iskolatörténeti krónikája
cím átadó ünnepségére. Szóró Ilona, a
KELLÓ Nonprofit Kft. munkatársa bemu-
tatta a kiállított évkönyvek közül azt a hár-
mat, amelyet a közönség és a szakmai zsûri
is a legjobbnak ítélt. Ebben az évben a Bu-
dai Egyetemi Katolikus Gimnázium, a Köl-
csey Ferenc Gimnázium és a Teleki Blanka
Közgazdasági Szakközépiskola nyerte el 
a címet.

A kétnapos rendezvény zárásaként Hock
Zsuzsanna, az MFPI könyvtárpedagógiai
szakértõje vitte körbe a látogatókat a kiállí-
tott dokumentumok között. A séta célja an-
nak bemutatása volt, miként lehet fejleszte-
ni tudatosan, a komplexitásra törekedve az
iskolai könyvtárakat. Ehhez kiváló lehetõsé-
get nyújtott a KELLÓ Nonprofit Kft. a kiál-
lított kiadványok segítségével. 

A szakértõ kiemelte: az itt látható doku-
mentumok egy iskolai könyvtár alapját is
képezhetik, a „tárlatvezetés” egyszerre állo-
mányelemzés és gyûjtõköri szabályzatkészí-
tés is volt. 

A jelenlévõk örömmel fogadták Jeney
Lajosnak, az Építések Szövetsége Közokta-
tási Bizottsága elnökének javaslatát: legyen
régiónként folyatatása e kezdeményezés-
nek. ■
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