
A Könyvtári Intézet 2014. november 
19-én Az iskolai közösségi szolgálat fo-
gadása a könyvtárakban címmel rende-
zett mûhelynapot az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) dísztermében.

Bánkeszi Lajosné, a Könyvtári Intézet
igazgatója, pár mondatos köszöntõjében
a mûhelynap létjogosultságát emelte ki,
hiszen a könyvtárakat folyamatosan fog-
lalkoztatja az iskolai közösségi szolgálat.
Olyan alapvetõ kérdésekre keresik a vá-
laszt, hogy minek kell megfelelni, kit le-
het foglalkoztatni, a diákok milyen szere-
pet tudnak betölteni a közösség életében.

Az elsõ elõadó Gurmai Beátától, az
Emberi Erõforrások Minisztériuma
(EMMI) Kultúráért Felelõs Államtitkár-
ság Közgyûjteményi Fõosztályának fõta-
nácsosától Felelõsség, lehetõség, kötele-
zettség – közösségi szolgálat a kulturális
intézményekben címmel kiváló összefog-
lalást hallhattunk a jelenlegi kérdésekrõl,
szabályozásokról. A szolgálat hasznos a
diákoknak, a jövõ generációjának, és
ugyanígy a kulturális intézményeknek is
hasznára válhat. A jelenlegi kihívások –
csökkenõ források, csökkenõ látogató-

szám, digitalizáció, megváltozott kultu-
rális szokások – nagy feladat elé állítják
a könyvtárakat is. A megoldás a társadal-
mi felelõsségvállalás, a különbözõ kö-
zösségek megerõsítése.

A közösségi szolgálat elõnyei, hogy
erõsödik az önkéntesség, a társadalmi és
családi kapcsolatok, létrejöhet egy integ-
ráló, felelõs társadalom. A kulturális 
területek elõnyei a megújulásra való ké-
pesség az innovatív személet által, az in-
tézményt rendszeresen látogató, önkén-
tesként segítõ generáció felnevelése.

Az elõadással szinte egy idõben nyúj-
totta be Magyarország az Európai Bizott-
ságnak az Emberi Erõforrás-fejlesztési
Operatív Programot, amelyben külön té-
makör az önkéntesség fejlesztése, az ak-
tív közösségi szerepvállalás, a fiatalok
aktivitásának erõsítése, a fiatalok kul-
turális szolgáltatásokhoz való egyenlõ
esélyû hozzáférése. Miután a bizottság
elfogadja és véglegesítik az operatív
programot, az illetékes minisztériumok
különféle pályázatokat fognak kiírni. Az
elõzetes tervek szerint ezek között szere-
pel az EFOP könyvtári pályázat, amely-
ben nagy hangsúlyt fektetnek majd a kö-
zösségfejlesztésre és az önkéntességre.
Ezek módszertanának kidolgozása még
várat magára. A tananyagok és tovább-
képzések szintén nagy segítségére len-
nének a közösséget befogadó könyv-
táraknak.

Néhány szóban áttekintettük a jelenle-
gi hazai jogszabályi környezetet, mely-
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bõl az elõadó kiemelte a viszonylag friss,
30/2014. (IV. 10.) EMMI rendeletet az
országos múzeum, az országos szakmú-
zeum, a nemzeti könyvtár, az országos
szakkönyvtár és az állami egyetem
könyvtára kiemelt feladatairól, amelybõl
kiderül, hogy a három felsorolt könyvtár-
típus „fogadó szervezetként lehetõséget
biztosít a tanulók számára a közösségi
szolgálat teljesítéséhez”.

Gurmai Beáta ekkor tért ki arra, hogy
egy fogadó szervezetnek milyen feladatai
vannak, mik a feltételei annak, hogy jól
mûködõ szolgálat jöjjön létre az intéz-
ményben. Mindenekelõtt a diákokat mo-
tiváló, szociális kompetenciákat fejlesztõ
feladatokat kell találni. Fontos a diákok
felkészítése, koordinálása, mentorálása, 
a folyamatos értékelés. A nehézségek – a
feladatvégzés maximum háromórás idõ-
korlátja, a diákok leterheltsége és önál-
lótlansága, az adminisztrációs teher – le-
küzdhetõk, ha mindannyian azt tartjuk
szem elõtt, hogy a gyerekekbõl hosszú
távon önkéntesek legyenek.

Végül kaptunk néhány jó ötletet arra,
hogy milyen jellegû feladatokat adhatunk
a diákoknak, amelyekbõl könyvtárunk-

nak mindenképpen elõnye származik.
A diákok által könnyebben tudjuk meg-
szólítani a hasonló korosztályt, akár pél-
dául egy Facebook-kampány szervezésé-
vel. Segítségünkre lehetnek a diákok 
különféle rendezvények felügyeletével, 
vetélkedõk elõkészítésével és tesztelésé-
vel. És nem utolsósorban részt vehetünk
a diákok szociális érzékenyítésében is
olyan jellegû feladatokkal, a melyekkel
kapcsolatba hozzuk õket hátrányos hely-
zetû vagy fogyatékkal élõ diákokkal,
idõskorúakkal, elesettekkel.

Az elõadás elméleti és gyakorlati kér-
désekkel kapcsolatban is rendkívül ér-
dekes volt, sok olyan kérdésre kaptunk
választ, mely mindennapjaink során fel-
merült bennünk.

A második elõadást Szolgálat vagy ta-
nulás? Az iskolai közösségi szolgálat be-
vezetésének tapasztalatai címmel Bodó
Márton, az Oktatáskutató és Fejlesztõ In-
tézet témavezetõje tartotta. Fontosnak
tartotta megemlíteni, hogy az iskolai
szolgálatot teljesítõ diáknak nem a foga-
dó intézményt, hanem annak az ellátott-
jait kell szolgálnia, tágabb értelemben ez
társadalmi érdek. 
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Rövid statisztikai áttekintést kaptunk
a témával kapcsolatban. Ebbõl kiderült,
hogy Magyarországon körülbelül tíz szá-
zalék mondja magát cselekvõnek és het-
ven százalék szenvedõnek, ezért fontos
lenne a cselekvõ attitûd megerõsítése.
Kiderült az is, hogy a harminc–ötven
éves korosztály az, amelyik a legaktívabb
az önkéntesség tekintetében. Ugyan az
igazi felmérések most következnek majd,
de egy elõzetes felmérés szerint a peda-
gógusok hatvanhárom százaléka hallott
már a közösségi szolgálatról, harminchá-
rom százalékuk azt állította, hogy tájéko-
zott a témában, míg négy százalékuk még
nem hallott róla.

Érdekességként megemlítette az elõ-
adó, hogy egy 2011-ben Amerikában
végzett kutatás szerint a diákok önisme-
retében, az iskolához és a tanuláshoz va-
ló viszonyukban, az állampolgári elköte-
lezettségükkel kapcsolatosan és szociális
érzékenységük formálásában nagy szere-
pe van a közösségi szolgálat teljesítésé-
nek, a program ezekbõl fakadóan ered-
ményesnek mondható.

Visszatérvén Magyarországra, rendkí-
vül fontos a közösségi szolgálattal kap-
csolatba hozható intézmények és szemé-
lyek céljainak összehangolása. A küldõ
és a fogadó intézmény célja mindenkép-
pen függjön össze, de a diák célja is ol-
vadjon bele ebbe. Ha egy diák maga 
választhat többféle tevékenység közül,
akkor motiválttá válik, ami jelen esetben
nagyon fontos, így nem érzi azt, hogy ez
egy kötelezõen letudandó feladat a szá-
mára.

A nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet tartalmazza, hogy az

iskolán kívüli külsõ szervezet és közre-
mûködõ mentor bevonásakor az iskola és
a felek együttmûködésérõl megállapo-
dást kell kötni, amelynek tartalmaznia
kell a megállapodást aláíró felek adatait
és a vállalt kötelezettségeket. Ezeken kí-
vül a közösségi szolgálatban részt vevõ
tanulók maximális számát, az adminiszt-
ráció (jelenléti ív) és a teljesítésigazolás
módját és rendjét, a szereplõk felelõssé-
gét, a foglalkoztatás idõtartamát. Ennek
ötven óra rendszeres tevékenységnek kell
lennie. Ha egy diák egy rendezvényen
hat órán keresztül segédkezik, akkor ab-
ból három óra közösségi szolgálat, a má-
sik három óra pedig önkéntes munkának
számolható el.

Bodó Márton a diákok szemszögébõl
is rávilágított a helyzetre. Érezniük kell
saját fontosságukat, miáltal az önállósá-
guk is fejlõdik. Tévút, ha úgy gondoljuk,
hogy a közösségi szolgálat célja, hogy a
diák megismerje a könyvtárat, mihama-
rabb letudja az ötven órát, mert így egy-
általán nem lesznek motiváltak. A szol-
gálatnak olyan alapelvek mentén kell
mûködnie, mint a változatosság, a köl-
csönösség (a segített és a diák is jól jár),
az együttmûködés (a személyes kapcso-
latokban), a szabad választás, a helyi kö-
zösség erõsítése.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy je-
lenleg nem minden intézmény ismeri a
közösségi szolgálatot. A küldõ és a foga-
dó intézményt egyaránt fel kell készíteni
a szolgálat megkezdése elõtt. Az önkén-
tességgel kapcsolatos tapasztalatokat is
fel lehet használni, a jó gyakorlatokra kü-
lön figyelmet kell fordítani és el kell ter-
jeszteni õket. Az ötven ledolgozott óra
után mindenképpen szükség van az élmé-
nyek feldolgozására, az értékelésre, ahol
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a diák ugyanúgy elmondhatja vélemé-
nyét, mint a mentora. 

Az elõadás annyira érdekes volt, hogy
én személy szerint még legalább egy fél
órát tudtam volna hallgatni – részint mert
az elõadó alaposan felkészült volt, ré-
szint azért, mert a téma szinte minden
megvilágításban terítékre került.

Iskolai közösségi szolgálat az iskolai
koordinátor szemével címmel Ferencz
Zsófia, a budapesti Szilágyi Erzsébet
Gimnázium angol-latin tanára tartotta a
mûhelynap harmadik elõadását. Néhány
percben összefoglalta az iskolai közössé-
gi szolgálat fogalmát, célját, dokumentá-
ciós elemeit. A közösségi szolgálati je-
lentkezési lapot és a szülõi beleegyezõ
nyilatkozatot minden diáknak ki kell töl-
tenie. A jelentkezési lapon feltüntetheti a
diák, hogy milyen feladatot szeretne vé-
gezni. A közösségi szolgálati naplóban
van dokumentálva, hogy a diák mikor,
hol, milyen tevékenységet végez. Ezt ve-
tik össze az iskolában az osztálynaplóval
és a bizonyítvány megjegyzés rovatával,
ahol szintén dokumentálják a félév során
elvégzett munkaórákat. A dokumentáció
eleme a fogadó intézménnyel kötött
együttmûködési megállapodás is. A Szi-
lágyi Erzsébet Gimnáziumban szociális,
oktatási, kulturális és közösségi, környe-
zet- és természetvédelmi, katasztrófavé-

delmi, közös sport- és szabadidõs tevé-
kenységi területeken több intézménynél
lehet közösségi szolgálatot teljesíteni,
például az MTA Könyvtár és Informá-
ciós Központban, a Magyar Vöröske-
resztnél vagy a Fõvárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságnál.

Jó tanácsot kaptunk az elõadótól, ami-
kor felhívta a figyelmünket arra, hogy
célszerûbb elmenni az iskolákhoz, bemu-
tatni az intézményt, mint a diákokat be-
hívni a fogadó intézményekbe. Ugyanis
ez utóbbi sokszor nem éri el a várt hatást,
mert a diákok elfelejtik az idõpontot,
vagy mégsem érnek rá, még nem alakult
ki a felelõsségtudatuk. Éppen emiatt nem
könnyû kommunikálni velük. Ebben a
budapesti gimnáziumban több kommuni-
kációs csatornát is használnak az infor-
mációk megosztására. Legalapvetõbb az
osztályfõnöki óra, ahol az osztályfõnök
kapcsolatot tart a diákokkal, a fogadóóra,
ahol a szülõkkel lehet kapcsolatba lépni.
Az iskolai hirdetõtáblán kívül elszapo-
rodtak az online kommunikációs eszkö-
zök, a Google Drive, a Facebook, ahol a
különbözõ csoportokban az aktuális in-
formációk mindig megtalálhatók.

Ferencz Zsófia összegyûjtötte, hogy
szerinte milyen haszna van a közösségi
szolgálatnak. Elsõsorban személyiségfej-
lesztõ, a diákok társadalmi érzékenysége
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fejlõdik, kialakul bennük az együttmûkö-
dés képessége, egyre önállóbbá válnak.
Segíti a diákokat a pályaorientációban is,
miközben hosszú távú személyes kapcso-
latot alakítanak ki a fogadó intézmény-
ben dolgozókkal. Az elõadó felhívta a 
figyelmet arra is, hogy mindenképpen
motiválni kell a diákokat, különben elõ-
fordulhat, hogy csak gyorsan túl akarnak
esni a kötelezõ szolgálaton. A másik vég-
let, amikor a diák magának szervez foga-
dó intézményt. Ilyenkor fontos, hogy a
koordinátor tudomást szerezzen errõl és
felvegye a kapcsolatot az intézménnyel,
minél hamarabb készüljön együttmûkö-
dési megállapodás.

Az elõadás alapján megismertük a
másik oldal szemszögét, az iskolákban
folyó munkát, az adminisztrációs kötele-
zettségeket, a diákok hozzáállását az is-
kolai szolgálathoz.

A mûhelynap második felében három
könyvtár mutatta be, hogy náluk hogyan
folyik a közösségi szolgálati munka. El-
sõként Vasné Mészáros Katalin igazgató-
helyettes elõadása hangzott el Az iskolai
közösségi szolgálat gyakorlata a Bács-
Kiskun megyei Katona József Könyvtár-
ban címmel. A kecskeméti könyvtár
2012 óta fogadó intézmény. Az azóta
összegyûlt tapasztalatokat osztotta meg
velünk az elõadó. A könyvár célja a diá-
kok megismertetése a könyvtárban folyó
munkával, a tanulás segítése, a közösségi
kapcsolatok építése. Motivációként hat,
hogy mindig van a diákok mellett szak-
ember, illetve tudatosítják bennük, miért
hasznos, amit csinálnak.

A könyvtárban felmérték, hogy mi-
lyen feladatok adhatók a diákoknak, illet-
ve melyik személyiséghez milyen feladat
illik. A kommunikatív személyiségû diá-

kok kapcsolatot alakíthatnak ki a könyv-
tárhasználókkal. A kevésbé kommunika-
tívak háttérmunkát végeznek. 

Az olvasószolgálaton a szolgáltatá-
sokhoz szükséges nyomtatványok elõál-
lításában tudnak segíteni. Könyvtárhasz-
nálókkal kerülnek kapcsolatba azok a 
diákok, akik a nyitva tartásról közölnek
információt, vagy az automata köl-
csönzõgéppel ismertetik meg az olvasó-
kat. A diákok megismerik a könyvtár rak-
tári rendjét, dokumentumot pakolnak 
vissza a polcokra, ellenõrzik és megtart-
ják a raktári rendet. 

A tájékoztató munkába is bekapcso-
lódhatnak a diákok, akik linkajánlót ké-
szíthetnek a saját és társaik érdeklõdési
körének megfelelõen. Az olvasóknak se-
gíthetnek az elektronikus könyvtári kata-
lógusban keresni, bár ez a tevékenység
nem népszerû a diákok körében.

Évfordulók, rendezvények kapcsán
tudnak segíteni vitrines könyvajánlók ké-
szítésében. Bekapcsolódhatnak a könyv-
tár olvasásnépszerûsítõ programjaiba is,
ahol segítõként tevékenykednek.

Háttérmunkaként végezhetõ feladatok
a raktári jelzetek javítása, folyóiratok kö-
tészeti elõkészítése, könyvajánlók készí-
tése, könyvtári játékok, rejtvények elõké-
szítése.

A könyvtárnak hét iskolával van
együttmûködési megállapodása. A hon-
lapjukon megtalálható, hogy vállalnak
közösségi szolgálatot, a diákok milyen
jellegû feladatok elvégzésére számíthat-
nak. A bemutatott statisztikából kiderül,
hogy 2014-ben az iskolai szolgálatot tel-
jesítõk száma több mint duplájára, a tel-
jesített munkaóráké pedig több mint há-
romszorosára nõtt 2013-hoz képest.
A szolgálat dokumentálása is sok admi-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. január 7



nisztratív feladatot ró a könyvtárosokra,
együttmûködési megállapodás iktatása,
jelentkezési lapok gyûjtése, jelenléti ív és
szolgálati beosztás folyamatos vezetése.

Az elõadás végén betekinthettünk ab-
ba, hogy a könyvtár milyen irányba kí-
vánja terelni a szolgálatot, melyek a fej-
lesztés lehetõségei, illetve feltételei. 

Az elõadás érdekessége volt, hogy
megismertük, hogyan mûködik az iskolai
közösségi szolgálat egy megyei könyv-
tárban, a diákok hogyan állnak hozzá az
ott végezhetõ feladatokhoz.

Kiss Attila IKSZ az OIK-ban: Önkén-
tes program az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban címmel tartott elõadást. Az
olvasószolgálat munkatársa egyben az
önkéntes munka koordinátora is a könyv-
tárban, az iskolai közösségi szolgálaton
kívül önkéntes munkát is szervez fiata-
loknak. Ez is sok elõkészítést és doku-
mentációt igényel – online és papírala-
pon egyaránt.

Az OIK nyolc iskolával kötött együtt-
mûködési megállapodást. 2013-ban ki-
lenc diák tevékenykedett náluk, majd
2014 októberéig 28 diák segítette a
Fajszi-gyûjtemény feltárását. Az elõzetes
tervek szerint 2015-ben újra kilenc diá-
kot fognak foglalkoztatni.

Az elõadó bemutatta, hogy könyvtá-
rukban milyen feladatokat tudnak végez-
ni a diákok. Eszerint háttérmunkaként
végezhetõ számítógépes adatbevitel, a
zenemûtárban található CD-k tisztítása,
raktári jelzetek cseréje, szkennelés, szó-
róanyagok szerkesztése. Ezen kívül lehet
még választani könyvek pakolását, ami
kevésbé népszerû a diákok körében, vala-
mint szórólapok terjesztését.

A könyvtár közösségi szolgálattal
kapcsolatos jövõképében nagy hangsúlyt

kap a kapcsolódás program. Ez a tehetsé-
ges iskolai közösségi szolgálatos diáko-
kat hozná össze a halmozottan hátrányos
helyzetû gyerekekkel, akiket segíthetné-
nek, például nyelvi korrepetálást tartaná-
nak nekik.

Végül A számolócéduláktól az info-
pultig – az iskolai közösségi szolgálat le-
hetõségei és gyakorlata a nemzeti könyv-
tárban címmel Sebestyén Lilla tartotta
meg elõadását. Pár szóval bemutatta az
Országos Széchényi Könyvtár feladatait,
gyûjteményeit, a szervezeti ábrát. Ennek
alapján mérték fel 2013 nyarán, hogy a
diákok számára mely szervezetben tud-
nak majd feladatot találni. Az OSZK
honlapján megtalálható a közösségi szol-
gálattal kapcsolatos összes információ:
milyen feladatok végezhetõk, azokhoz
milyen kompetenciára van szükség, mit
kell tennie egy diáknak, ha jelentkezni
szeretne.

Miután a diák jelentkezik, személyre
szabott feladatot keresnek neki, attól füg-
gõen, hogy frontember-e vagy háttér-
munkára alkalmas ember. A felkészítés
beléptetésbõl, helyismeret szerzésébõl,
valamint a feladatvégzés kereteinek meg-
határozásából áll. Ezek után kezdõdik a
segítõ tevékenység végzése, ami ha meg-
tetszik a diáknak, a koordinátor kijelöl
mellé egy mentort, aki a szolgálat alatt
végig figyelemmel kíséri tevékenységét.

Az elõadás további részében megis-
merkedtünk a nemzeti könyvtárban vé-
gezhetõ iskolai szolgálati feladatokkal.
A Régi Nyomtatványok Tárában a diá-
koknak idegen nyelvû folyóiratokban
kell magyar vonatkozású cikkeket keres-
niük, amikbõl aztán összefoglalót írnak.
A Diafilm- és Fényképtárban lehetõség
van fényképek tisztítására, a Történeti In-
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terjúk Tárában pedig VHS-kazetták ren-
dezésére. Emellett a diákok hanganyagot
digitalizálnak, rendezvényt szerveznek,
tájékoztatót tartanak turistáknak, progra-
mokon lépnek fel, katalógust rendeznek,
kötészeti feladatokat látnak el. A nemze-
ti könyvtár célja, hogy a diákok – miután
teljesítették az ötven óra szolgálatot – ön-
kéntesként térjenek vissza, és úgy segít-
sék a munkát.

A mûhelynap zárása a kérdések és vá-
laszok órája volt. Néhány szóval én is be-
mutattam, mik az iskolai közösségi szol-
gálat aktuális kérdései a KSH Könyvtár-
ban, hogy nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a diákok közösségépítõ tevékenysé-
gekben vegyenek részt, amihez online je-
lentkezési felületet biztosítunk.

Sok érdekes kérdés hangzott el, me-
lyekre minden esetben kielégítõ választ
kaptunk. Tudjuk, hogy külföldön tanuló
diák is teljesíthet közösségi szolgálatot

magyar fogadóintézményben. Ha meg-
alapozott indoka van (például magatartás-
probléma), akkor elutasíthatunk diákot
intézményünkbõl. A diákok elfoglaltsága
kapcsán merült fel, hogy alapvetõen bár-
mikor végezhetõ a szolgálat, a lényege,
hogy tanórán kívüli tevékenység legyen.

A mûhelynap jól volt felépítve, érde-
kes elõadások hangzottak el, amelyek
hozzásegítettek ahhoz, hogy elgondol-
kodjunk, milyen irányba kellene tovább-
gondolnunk könyvtárainkban az iskolai
szolgálatot, a diákok foglalkoztatását.
A legtöbb könyvtárban hasonló feladato-
kat lehet végezni, van, ahol szeretik a di-
ákok, van, ahol kevésbé. Összességében
elmondható, hogy egy feladat sikeressé-
géhez hozzájárul a diák személyisége,
motiváltsága, s a fiatalból késõbb való-
ban szociálisan érzékeny, felelõs gondol-
kodású önkéntes válhat, aki önzetlenül
segíti mások munkáját. ■
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