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✒✒  Az idei érettséginek már elõfeltétele

volt az ötven óra közösségi szolgálat el-

végzése, az érettségi elnök feladata volt

ellenõrizni, hogy az ötven órás teljesí-

tésigazolás minden diáknál szerepel-e.

Amennyiben valakinél hiányzott, úgy az

érettségije érvénytelen lett.

A közösségi szolgálat pedagógiai cél-

zatú kötelezettség, amelynek során fej-

lõdik és erõsödik a tanulók szociális 

érzékenysége. A diákok a szolgálaton

keresztül megismerik a közösségben

való részvétel erejét, tevékenységük

egyrészrõl szolgálja a közösség érdekét,

másrészrõl fejleszti a diákok személyi-

ségét, különféle kompetenciáját.

A 20/2012-es EMMI-rendelet tartal-

mazza, hogy a diákok mely területeken

végezhetik a közösségi szolgálatot.

Eszerint az egészségügyi, szociális, ok-

tatási, közösségi területek mellett a kul-

turális vonalon is dolgozhatnak. Lehet-

séges fogadó szervezet a nyilvános

könyvtár, ezért könyvtárunk is iskolai

közösségi szolgálatot befogadó intéz-

ménnyé vált a 2013/14-es tanévtõl. 

Mind a középiskolával, mind pedig a

fogadó intézménnyel kapcsolatosan

vannak betartandó szabályok, elvárá-

sok. Az iskola feladata, hogy az ötven

órából az öt óra felkészítést és az öt óra

lezárást nem egyszerre, hanem három

tanévre – arányosan – elosztva tartsa

meg. Ezzel kapcsolatban az az érdekes-

ség említhetõ meg, hogy nálunk az el-

múlt három évben egyetlen olyan diák

sem járt, akinek negyven órát kellett

volna dolgoznia a tíz felkészítõ és lezá-

ró óra mellett. Intézményünkben min-

denki ötven órát teljesített. 

A negyven kontaktórát rendszeresen

ismétlõdõ tevékenységként – három

tanévre elosztva – kellene beépíteni a

diákok életébe. Tanévenként tizenhá-

rom–tizennégy órával tervezhetünk,

ami folyamatában kb. kéthetente felté-

telez egy-két órás elfoglaltságot. De a

rendelet arra is lehetõséget ad, hogy aki
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a közösségi szolgálatot nem tudja telje-

síteni a tizenegyedik évfolyam végéig,

rendkívüli esetben még az érettségi

évében (de ne annak rovására) teljesít-

hesse a hiányzó óráit. Már az elsõ év-

ben sem látszott úgy, hogy az iskolák e

kötelezettségnek eleget tudnának, illet-

ve akarnának tenni, lévén, hogy egyál-

talán nem voltak felkészülve. Felké-

születlenségüket az is jelezte, hogy a

közösségi szolgálattal kapcsolatos intéz-

kedéseiket a legvégsõkig húzták.

Könyvtárunkban is volt olyan diák, aki

annak ellenére nálunk végezte a teljes,

ötven órás szolgálatot, hogy az érettsé-

gi évében járt. Jött az iskolából, nálunk

dolgozott, majd szaladt a külön tanár-

hoz korrepetálásra – készült az emelt

szintû érettségire.

Az iskolai közösségi szolgálat valójá-

ban a 2013/14-es tanévtõl kezdett szer-

vezõdni. Az iskolákban meg kellett 

bízni egy-egy koordinátor tanárt, aki a

tanulók szolgálatának teljesítésével és 

a teljesítés dokumentálásával foglalko-

zik, állandó kapcsolatot tart fenn a fo-

gadó intézménnyel, vezeti a közösségi

szolgálattal kapcsolatos tevékenysége-

ket. Ugyanígy a fogadó intézménynél 

is kijelöltek egy vagy több mentort, aki

a közösségi szolgálatban részt vevõ ta-

nulók munkáját a tevékenység során

irányítja, figyelemmel kíséri. (A mentor

a KSH Könyvtárban elõször egy kollé-

ganõm, majd távozása után kollégám és

jómagam lettünk, végül az egész mint-

egy nyolc hónapja rám maradt. Az el-

múlt hetekben adtam át a teljes munka-

folyamatot egy fiatal, könyvtáros és 

pedagógus végzettségû kolléganõm-

nek, aki az elkövetkezendõ idõben fog-

ja koordinálni a szolgálattal kapcsolatos

teendõket.) 

A 2012-es EMMI-rendelet elõírja,

hogy az iskola és a fogadó együttmûkö-

désérõl megállapodást kössenek, amely

tartalmazza a megállapodást aláíró felek

adatait és a vállalt kötelezettségeket. 

E szerint a diákok csak ahhoz a fogadó

szervezethez mehetnek dolgozni, ame-

lyikkel az iskola elõzetesen együttmû-

ködési megállapodást kötött. Könyvtá-

runknak jelenleg tíz iskolával van

együttmûködési megállapodása, hatból

rendszeresen járnak hozzánk, idén több

mint húsz diákot foglalkoztattunk. Az

elmúlt idõszakban öt olyan diákunk

volt, aki mind az ötven órát kizárólag

nálunk dolgozta le, nekik – a szolgála-

tuk végén – emléklappal és apró aján-

dékokkal kedveskedtünk.  

A KSH Könyvtár az együttmûködési

megállapodásaiban az alábbiakat fogal-

mazta meg: „a végzett tevékenységek

összhangban állnak a fogadó szervezet

alapszabályában megfogalmazott köz-

hasznú tevékenységekkel, és segítik an-

nak megvalósulását. Tevékenységek

többek között: rendezvények, foglalko-

zások, kulturális programok segítése,

könyvajánlók készítése, dokumentu-

mok sorbarendezése, sorszám-ellenõr-

zés, honlap, URL-címek ellenõrzése,

szkennelés, tékázás, jelzetelés, dekli és

CD-tok készítése.” Az eredeti tervek kö-

zül természetesen nem mindegyik való-

sult meg – annak ellenére, hogy min-

det kipróbáltuk – a közösségi szolgálat

keretei között, de több mind a mai na-

pig mûködik. A rendezvényeken, fog-
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lalkozásokon a nyitottabb diákok szíve-

sen segédkeznek. Emellett a monoton

munkát kedvelõ diákok örömmel

szkennelnek, digitalizálnak, a számító-

gépen utómunkálatokat végeznek. 

A folyóiratok tékázása is népszerû a diá-

kok között (volt olyan, aki heti rendsze-

rességgel járt ezt a feladatot végezni), de

olyan diákok is akadnak, akik a könyv-

tárunk kötészetén raktározási segéd-

anyagot (CD-tokot, deklit) ragasztanak,

hajtogatnak a legnagyobb örömmel.

Ezek a feladatok bebizonyították, hogy

nem csak a mentort terheli a közösségi

szolgálat, hanem a könyvtáros kollégá-

kat is, hiszen az anyagot elõ kell készíte-

ni, a feladatokat be kell tanítani, és a di-

ákok mellé mindig kell a felügyelet. Ne-

hézséget okoz az is, hogy a diákok több-

nyire tizenhat óra után érkeznek a

könyvtárba, ezért szükség van valakire,

aki a délutáni mûszakban tud velük fog-

lalkozni, adminisztrálni. De ezeket a ne-

hézségeket mindeddig megoldottuk.

A KSH Könyvtár közösségi szolgálat-

ra vonatkozó elsõ tervei (gyakorlat,

protokoll hiányában) természetesen

koncepció nélkül alakultak. A könyvtár

munkatársai megnevezhettek különbö-

zõ feladatokat, így egy kissé zavaros lis-

ta állt össze, amin több olyan feladat is

szerepelt, amelyet a közösségi szolgálat

keretében – mint kiderült – nem is lehet

végezni (pl. takarítás, szórólapozás), il-

letve olyanok is (például angol nyelvû

szakcikkek összefoglalóinak elkészíté-

se), amelyek nem valók még ennek a

korosztálynak. A végleges listán nagy-

részt „unalmas” munkák szerepeltek, és

hiányzott róla minden olyan tevékeny-

ség, amely a gyerekeket közelebb hoz-

hatná a könyvtárhoz, a könyvtár hangu-

latához. Ekkor jött a gondolat, hogy a

diákoknak nem mechanikus munkát

ajánlunk fel, hanem közösségépítõ te-

vékenységre igyekszünk buzdítani

õket. Szerettük volna, ha érdeklõdési

körüknek megfelelõen klubfoglalkozá-
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sokat szerveznek a könyvtárban, vagy

ha látogatói csoportokat hoznak az is-

kolából. Egyszóval szerettük volna, ha

olyan önálló tevékenységet végeznek,

amit élveznek, és ami segít nekik azo-

nosulni a könyvtárral. Az iskoláknak

írásban elküldtük a könyvtári közösségi

szolgálat leírását, a diákoknak pedig tá-

jékoztató elõadást tartottunk, illetve 

e-mailben értesítettük õket a lehetõsé-

gekrõl. A tájékoztatók hatása azonban

meglehetõsen csekélynek bizonyult,

mára már meg is szûnt, igazából az ér-

deklõdés hiánya miatt. Némelyik iskola

részérõl nem tapasztaltuk, hogy komo-

lyan szeretné szervezni a diákok közös-

ségi szolgálatát vagy azt, hogy igyekez-

ne nyomon követni, esetleg bátorítani a

diákok tevékenységét.

Részben kudarcnak bizonyult az el-

képzelés arról, hogy a diákok önállóan

szerveznek klubfoglalkozásokat. De az

már jobban tetszett nekik, hogy a

könyvtár szervezett programot, és nekik

segítõnek kellett rá jelentkezniük. Így

mûködtek nálunk egy ideig a kicsik-

nek tartott mesedélutánok, a minden

korosztálynak szóló kézmûves foglalko-

zások, és a mai napig mûködik a társas-

játékklub. Nyaranta a Központi Statiszti-

kai Hivatal munkatársainak gyermekei

lepik el a könyvtárat kétszer egy hétre,

ott is nagyon hasznosnak bizonyul a

közösségi szolgálatos diákok segítsége.

Ha kell, mesét olvasnak, segítenek

könyvet keresni, ragasztanak, festenek,

origamiznak, társasjátékoznak – az egé-

szen kicsiktõl a nagyobb gyerekekig

mindenkivel.   

Az egyre szaporodó szolgálati lehe-

tõségek, a munkák elõkészítése és a di-

ákok növekvõ száma egyre komolyabb
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szervezést igényelt. Helyhiány miatt

nem jöhettek egyszerre kettõnél többen

tékázni, és egy-egy foglalkozáson is

elegendõ volt a maximum három segí-

tõ. Ezért bevezettük azt a rendszert,

hogy a közösségi szolgálati lehetõsé-

gekre elõjelentkezést kérünk. Ehhez a

Doodle ingyenes internetes szoftvert al-

kalmazzuk. A meghirdetett idõpontok-

hoz be lehet állítani a maximális létszá-

mot, illetve rövid leírást az eseményrõl.

A közösségi szolgálatos címlistára kikül-

dés után a diákok kiválaszthatják, mire

szeretnének jelentkezni, majd a prog-

ram elõtt megnézzük, hány segítõ tud

megjelenni az adott napon. A módszer

egyszerû és praktikus, a diákok számá-

ra természetesen nem okoz problémát a

program kezelése. 

A szakirodalom úgy becsüli, hogy tíz

évre van szükség ahhoz, hogy az isko-

lai közösségi szolgálat zökkenõmente-

sen, sikeresen mûködjön. Ennek fényé-

ben talán kissé korai három év után

végleges tapasztalatokról beszélni, de

mindenképpen megoszthatok olyan ta-

pasztalatokat, amelyek változásokat

sürgetnek a közösségi szolgálat koordi-

nálásában. Többek között az iskolák

hozzáállását említhetem, mert úgy ér-

zem, hogy továbbra sem szeretnék a

szorosabb együttmûködést, éppen csak

annyira, amennyire muszáj. Emellett né-

ha a diákok megbízhatatlansága és

rendszertelensége miatt is adódnak ne-

hézségek. Sajnos többször tapasztaltam,

hogy egy-egy diák jelentkezik egy idõ-

pontra, majd az esemény elõtt törli a

nevét a Doodle-felületrõl, vagy ami

még rosszabb, el sem jön.

A jövõben továbbra is foglalkozni

kell e témával napi szinten. A tapaszta-

latok alapján a könyvtárak magukra

utaltak abban, hogy megszervezzék az

iskolai közösségi szolgálatot, és segítség

ennek tökéletesítésére az elmúlt három

évben nem érkezett. A mai napig csak

olyan lehetõségeink vannak a célkitûzé-

sek megállapításával kapcsolatban,

hogy részt veszünk egy-egy konferenci-

án, és ha szerencsénk van, megismerjük

egy másik könyvtár szolgálattal kapcso-

latos nehézségeit, illetve sikereit. Ezért

is örülök annak, hogy most szót kap-

tunk hárman is, és egy rövid elõadás

keretében bemutathattuk tapasztalatain-

kat. Reméljük, sok ilyen lehetõség lesz

majd még, mert közös ügyünk a közép-

iskolás diákok világához közelebb ke-

rülni, a szolgálatot pedig pár éven belül

rutinszerûen mûködtetni. ■
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