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✒ Abban a szerencsés helyzetben va-

gyok, hogy egy új iskola új könyvtárá-

ban dolgozhatok, vagyis nagyon sok

mindent alakíthatok a saját elképzelése-

im, ötleteim szerint – természetesen a

mindenkori jogszabályok, elõírások fi-

gyelembevételével, de mégiscsak sza-

badon. Hivatalosan 2015. február 1. óta

vagyok könyvtárpedagógia-tanár, bár

már elõtte is iskolánk könyvtárában

dolgoztam. Igazi kezdõ vagyok, tanuló

fázisban. Hiába volt nagyon jó a pécsi

képzésünk, a gyakorlatban mégis ren-

geteg az elsajátítandó ismeret. 

Emiatt is nagyon fontosnak tartom,

hogy gyakorlott, „harcedzett” kollégák-

kal kerüljek kapcsolatba, például azál-

tal, hogy idén év elején beléptem a

Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE)

tagjai közé. Ez nem is volt kérdés szá-

momra, ráadásul ezt a lépést tankerüle-

tünk is fontosnak tartotta, hiszen fedez-

ték a belépési költséget, amiért hálás

vagyok. Nagyon vártam a Nemzeti Kul-

turális Alap (NKA) által támogatott elsõ

szakmai napot, amelyen végre én is

részt vehettem. Biztos voltam benne –

és nem is csalódtam –, hogy rengeteg

érdekes elõadást fogok hallani, és hogy

a legtöbbet a gyakorló kollégákkal való

beszélgetésekbõl fogok tanulni. Na-

gyon örültem annak, hogy végre sze-

mélyesen is találkozhattam azokkal a

kollégákkal, akiknek neve a különbözõ

szakmai fórumokról, levelezésekbõl,

szakirodalomból már ismerõs volt. Jó

volt találkozni Kámán Veronikával, ta-

valyi könyvjelzõcsere-partneremmel is! 
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A Nyilvántartások az iskolai könyv-

tárban címmel megszervezett szakmai

naphoz az Oktatáskutató és Fejlesztõ

Intézet (OFI) mintaboltja biztosított

megfelelõ helyszínt. Szakmári Klára, a

KTE elnöke bevezetõjében elmondta,

hogy a szakmai napot valóban könyv-

társzakmai napnak tervezték, hiszen a

témák nagyon gyakorlatiasak voltak, és

az elõadók is mind gyakorló kollégák.

Rendkívül hasznosnak tartottam mind-

járt az elsõ két elõadást, az iskolai

könyvtár mûködési dokumentumairól

(Örményiné Farkas Andrea, Pataky

Mariann), illetve a tankönyv-tárról

(Savanya Ildikó). A saját dokumentu-

mainkat, amelyeket magam készítettem

el az itt kapott javaslatokkal, ötletekkel

ki fogom egészíteni. Már tudom, ho-

gyan és mire kell hivatkoznom, ha

szükség lesz rá a könyvtár és a haszná-

lók érdekében, mihez kell igazodnom,

mit kell feltétlenül szem elõtt tartanom,

mi az, ami szerencsés, ha benne van. 

A hallottak alapján mindenképpen újra

fogom fogalmazni ezeket a dokumentu-

maimat. 

Savanya Ildikó tankönyv-tárral kap-

csolatos elõadása különösen hasznos

segítség volt számomra, mert én ugyan

tankönyvfelelõs nem vagyok, de ter-

mészetesen foglalkozom a tanköny-

vekkel, és sajnos, mivel nincs az egész

tankönyvrendelési folyamatra teljes rá-

látásom, az én munkám is meglehetõ-

sen nehéz ebbõl a szempontból. El-

hangzott többször is, hogy jelenleg a

tankönyv-felelõsök munkája nagyon
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nehéz, összetett, nincs megbecsülve

sem anyagilag, sem erkölcsileg, viszont

a felelõsségük óriási. Ebben az elõ-

adásban, de még inkább Savanya Ildi-

kó délutáni, a tankönyv-tári szabályzat-

tal kapcsolatos szekció-elõadásában

nagyon sok gyakorlati útmutatót,

konkrét példát kaptunk a tankönyve-

zéssel kapcsolatban. 

Rónyai Tünde a leltározás rejtelmei-

be vezetett be bennünket, szintén több

gyakorlati tanáccsal. Újonnan nyílt

könyvtárként nálam még nem került

szóba a leltár, de ha aktuális lesz, akkor

az elhangzottakat figyelembe véve már

sokkal könnyebb dolgom lesz. 

Violáné Bakonyi Ibolya és Viola Ernõ

csurgói könyvtárostanárok elõadása

számomra nagyon meghatóan, mélysé-

ges tiszteletrõl és szakmai alázatról ta-

núskodva mutatta be rendkívül értékes

iskolai különgyûjteményüket. Ez a

munka hihetetlenül sok energiát kíván

és igazán megbecsülésre, elismerésre

méltó! 

Az iskolatörténeti gyûjtemény szer-

vezésével, az iskolai könyvtárak és az

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet – Or-

szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

(OFI-OPKM) együttmûködési lehetõsé-

geivel kapcsolatos tudnivalókról tájé-

koztatott Borostyániné Rákóczi Mária

fõkönyvtáros. Szó esett az OFI-OPKM

adatbázisairól, iskolatörténeti-nevelés-

történeti kutatásokról és az együttmû-

ködési területekrõl (pl. gyûjteményépí-

tés, archiválás, feltárás, szaktájékoztatás

stb.).  
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A szünet után párhuzamos szekció-

elõadásokon vehettünk részt. A külön-

bözõ integrált könyvtári szoftverekkel

való leltározást követhettük nyomon, il-

letve a második szekcióidõben az isko-

latörténeti gyûjtemény gyarapítása és

nyilvántartása, a tankönyv-tári szabály-

zat vagy a gyûjtõköri szabályzat témák

közül választhattunk. Számomra nem

volt könnyû az elõzetes választás, hi-

szen mindegyik téma érdekesnek és

hasznosnak tûnt. Végül a tankönyv-tári

szabályzattal foglalkozó szekciónál ma-

radtam, és mint ahogy már írtam, nem

csalódtam, hiszen egy nagyon gyakorla-

tias, sok jó ötletet és saját tapasztalatot

megosztó elõadást hallhattam Savanya

Ildikótól. A napot aktualitásokkal, a kö-

zeljövõ programjaival zártuk.

Az elsõ szakmai napomon igazán jól

éreztem magam, rengeteg hasznos dol-

got tudtam meg, nagyon jó ötleteket

hallottam. Mindig öröm, ha tapasztalt

kollégáktól tanulhatok, és ez már gya-

korlatilag a Budapestre vezetõ vonat-

úton elkezdõdött, hiszen Baranyából

többen is utaztunk együtt. Ahogy egyik

kolléganõnk említette, nagyon fontos a

jó közösség, az, hogy ne maradjunk

egyedül a problémákkal, legyen kivel

megosztani, megbeszélni. Ezt éreztem

az egész nap folyamán: ez egy nagyon

jó közösség, ahol senki sem marad

egyedül, bármelyikünk bátran kérhet

segítséget, ha valahol elakad. Számom-

ra nagyon hasznos volt ez a nap, lelke-

sen, új ötletekkel gazdagodva jöttem

haza. ■
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