
Mondhatnám úgy is, hogy világháló és
erkölcs, de manapság mindenki csak
„ánglusul” ért.

Mindenesetre ebben a világban, ahol
elveszett disszertációk, macskaköröm
nélküli, alig hetvenoldalas „idézetek” és
illegálisan letöltött kalózkiadások sorjáz-
nak, ahol hiába hívják föl a fiatalok fi-
gyelmét az internet veszélyeire, ahol
megújuló hackertámadásokról tudósíta-
nak nap mint nap, nehéz eligazodni a
parttalan információk tengerében. 

Éppen ezért nehéz feladatot vállalt
magára a Könyvtárostanárok Egyesületé-
nek (KTE) vezetõsége, amikor meghir-
dette a diákoknak és tanáraiknak is szóló
pályázatot az etikus forráshasználatról.
A fiataloknak kampányolniuk kellett a
szellemi tulajdon védelme mellett, ötle-
tes, figyelemfelkeltõ, formailag is megfe-
lelõ módon kellett meggyõzniük osztály-
és iskolatársaikat arról, hogy a kutatási
témát, a házi dolgozatot ne a világhálóról
koppintsák, hogy adatkezelésükben he-
lyesen és pontosan hivatkozzanak a for-
rásaikra.

Az ország minden vidékérõl érkeztek
az ötletes pályázatok Kazincbarcikától
Zalaegerszegig, a szigorú zsûri a szakmai-
lag jó és érdekes megközelítések mellett
még a helyesírási hibákra is ügyelt. Így
az elsõ helyezést a veszprémi Közgazda-
sági és Közigazgatási Szakközépiskola
csapata nyerte el, amelynek tagjai az is-
kola honlapján keresztül szólították meg

társaikat, csuklószalagot és könyvelérési
útvonalat is szerkesztettek, felhívták a fi-
gyelmet a plágium és az etikátlan forrás-
használat buktatóira. 
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A második helyet a szegedi Rókusi Ál-
talános Iskola csapata érdemelte ki,
amelynek tagjai az ötletes plakát mellett
a három kismalac modernizált változatá-
val az alsó tagozatosok gondolkodásába
is belopták a helyes magatartást. A har-
madik helyezést az újpesti Károlyi István
Általános Iskola és Gimnázium kapta, õk
a Facebook segítségével szólították meg
és bírták jobb belátásra iskolatársaikat.
A gyõztes csapatok nemcsak értékes
ajándékokat, hanem meghívást is kaptak
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától,
ahol a szabadalmi leírások és furcsa talál-
mányok hatalmas iratanyagát is megte-
kinthették.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum (OPKM) patinás épületében az
õszi szakmai napon Csík Tibor igazgató-
helyettes és Szakmári Klára KTE-elnök
köszöntõ szavai és az eredményhirdetés
után a felsorolt csapatok be is mutathat-
ták pályamunkáik legjavát. Ezek után
újabb díjazottaknak tapsolhattunk, átad-
ták a KTE emlékérmeit a legkiválóbbak-
nak. A KTE Életmûdíját Kozák Ágnes, a
csepeli Mátyás Király Általános Iskola
könyvtárostanára érdemelte ki, aki rend-
szeresen felkészíti diákjait a különbözõ
versenyekre, kidolgozta a nyolc évfo-
lyamra szóló könyvtár-pedagógiai prog-
ramját, és még helytörténeti kiadvány
szerkesztésében is jeleskedett. A Könyv-
tárostanári Hivatásért emlékérmet Kürtö-
si Zsolt Elemérné vehette át, aki a buda-
pesti Áldás Utcai Általános Iskola
könyvtárostanára. Könyvtár-pedagógiai
munkájában gondot fordít a Bod Péter
könyvtárhasználati versenyekre való fel-
készülésre, sõt az országos versenyek 
feladatírói között is szerepel, emellett a
kerület könyvtárostanári munkaközös-

ségének vezetõje. Az Egyesületért em-
lékérmet nagy taps kíséretében Barátné
Hajdu Ágnesnek ítélték oda, aki sokat tett
a könyvtárostanár-generációk kinevelé-
sében, akkreditáltatta ennek a szaknak a
tartalmát, publikációi és szakmai elõadá-
sai is e szakterület elismertetését céloz-
zák. 

A következõkben a jelenlévõk átala-
kultak részleges tisztújító közgyûléssé,
miután megállapították a kétharmados
határozatképességet. Erre azért volt szük-
ség, mert a KTE eddigi telephelyét meg-
változtatták (Budapest XII., Ráth György
u. 4.), emellett a civil szervezetekrõl szó-
ló törvény értelmében szavazni kellett
néhány, az alapszabályba tartozó megfo-
galmazásról. Megállapítottuk, hogy ki 
lehet tiszteletbeli tag és mik a jogai, 
kimondtuk, hogy az egyesületnek nincse-
nek és nem is lehetnek politikai céljai,
hogy milyen jogköröket ruház át a tagság
az elnökségre. Ezután meghallgattuk az 
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elnök, Szakmári Klára beszámolóját 
az elmúlt évrõl, amelybõl kiderült, hogy
hány helyen próbált érvényt szerezni a
könyvtárostanári szakma presztízsének 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
ponttól (KLIK) a minisztériumig, igye-
kezett rendet teremteni a tankönyvkiadás
drasztikus változásaiban, a tanárok port-
folió-készítésének buktatóiban. Sor ke-
rült a gazdasági és az ellenõrzõ bizottság
beszámolójának elfogadására is. Miután
idõközben két tisztségviselõ lemondott
elnökségi tisztségérõl, helyükre újakat
kellett választani. Ehhez kiosztották a
szavazólapokat.

Kiss Anna, a jelölõbizottság elnöke,
sok munkával gyûjtötte össze a lehetsé-
ges jelölteket – huszonnyolc jelölés érke-
zett –, közülük ketten vállalták is a meg-
mérettetést a titkár és a pályázati felelõs

feladatkörére. Végül imponáló szavazat-
többséggel Tóth Viktória (Budapest IX.
kerületi Általános Iskola) és Szlávikné
Cséfalvay Krisztina (Budapest, Veress
Pálné Gimnázium) kapta meg a tagság
bizalmát. A következõ évi tagdíj mérté-
két is megszavaztuk: az aktív könyv-
tárostanárok hatezer, a nyugdíjasok 
háromezer forintot fizetnek 2015-tõl tag-
ságuk fenntartásáért. 

A pogácsával és aprósüteménnyel dú-
sított ebédszünet után a tanári pályázat
díjazottjai mutatták be az Így tanítom az
etikus forráshasználatot címmel kiírt pá-
lyázatra beküldött munkájukat. A zsûri
nehéz helyzetben volt: megosztott elsõ
díjat adott Németh Szilviának (Szeged,
Rókusi Általános Iskola), aki valóban
megfelelt a tavaly kapott érdemérmének
(Ígéretes Pályakezdõ) és Czirákyné Kiss
Editnek (Várpalota, Bán Aladár Általános
Iskola). Mindketten alaposan kidolgo-
zott, könnyen adaptálható óratervet ké-
szítettek fogalomkártyák, plakát, logó,
kitûzõ, sõt dalszöveg megalkotásával, és
hangsúlyozták a tantestülettel való szoros
együttmûködést. Ehhez a témakörhöz
kapcsolódott Dömsödy Andrea elméletet
is tartalmazó elõadása Hogyan hivatkoz-
zunk internetrõl származó forrásokra?
címmel. Megerõsítette, hogy hetedik-
nyolcadik osztályban már tisztában kell
lenni az etikai, jogi szempontokkal, a
visszakeresés és az egységesség követel-
ményével, nem elég a forrás URL-címe,
(amely a címsorban található), azonosíta-
ni kell a dokumentumtípust is, valamint
az utolsó letöltés idejét. 

A nap folyamán a múltat egyedül
Sáráné Lukátsy Sarolta frissen megjelent
kiadványa képviselte, amely A Betûor-
szágtól a Könyvkirályig címmel a szege-
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di gyermekkönyvtár ötven évére tekintett
vissza színes illusztrációkkal, ötven év
hiányosságaival és küzdelmeivel, össze-
kapcsolva az iskolai könyvtárak létreho-
zásának nehézségeivel. A könyvrõl szóló
beszélgetést Savanya Ildikó, a Csong-
rád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
(CSMKE) iskolai szekciójának elnöke
vezette.

Ismét a jelen, sõt a jövõ következett:
Kézy Ágnes, az OKI témafelelõse beszélt
az új típusú szaktanácsadásról, tisztázta,
hogy mi a különbség a szaktanácsadó, a
szakértõ és a szakfelügyelõ között. Míg 
a szaktanácsadót akár évente hívhatja az
illetõ tanár, a szakértõ minõsíti a munká-
ját. A szakmai támogatás alapja a PSZFT,
azaz a pedagógiai szakmai fejlesztési
terv, melyet az érintett pedagógus elõre
elkészít az erõsségek, a megfigyelési
szempontok és a fejlesztési lehetõségek
figyelembevételével. A szaktanácsadó-
nak igazodnia kell a tanárhoz, csak ha-
sonló minõsítésû és hasonló körül-
mények között dolgozó kolléga mehet
hozzá. Az alapelv a személyre szabott,
folyamatos, egyenrangú kapcsolat, mely-
nek megfelelõ lépcsõfokai minimum hat-
órás közös munkálkodást tételeznek fel
az adott intézményben. Az eddigi tapasz-
talatok biztatóak, már kilencszáz látoga-
tás megtörtént, elsõsorban tantárgygon-
dozó szaktanácsadók részvételével. 

Ezt követõen ismét – immár negyed-
szer – szegedi szakember volt soron: 
Cs. Bogyó Katalin (Szeged, Juhász Gyu-
la Gyakorló Általános Iskola) a tanfel-
ügyelet kereteit foglalta össze a belsõ és
külsõ értékelés, ellenõrzés tényezõivel,
intézményi és kormányzati szereplõi-
vel, az ellenõrzés szakaszainak módsze-
reivel, a vonatkozó törvények alapos is-

meretével. Rónyai Tünde, az Óbudai 
Árpád Gimnázium könyvtárostanára is a
minõsítés-szaktanácsadás szempontjait
elemezte, hangsúlyozva, hogy a szakta-
nácsadó szinte a tanár „személyi edzõje”,
nemcsak a szakmai tudása fontos, hanem
a fejlõdési célokhoz vezetõ utat is segíti. 

A szakmai nap befejezéseként Tolnai
József (OPKM) tájékoztatta a kollégákat
a Bod Péter könyvtárhasználati verseny-
rõl. Ismét két kategóriában hirdetik meg
a versenyt, kötelezõ lesz az elektronikus
regisztráció, és az országos döntõt való-
színûleg 2015 áprilisában rendezik meg
az elsõ tizenkét helyezett között. 

Az aktualitások ismertetése után a
KTE elnöke az etikus forráshasználatra
és a tavaszi szakmai nap látogatására
buzdította a megjelenteket. ■
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