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Könyvtárostanárok szakmai napja

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Pedagógiai Intézete – a Bács-Kiskun Me-
gye Közoktatásáért Közalapítvány támo-
gatásának köszönhetõen – egy évben két-
szer tart szakmai napot könyvtáros-
tanárok részére.

A tavaszi szakmai nap idõpontja április
25-volt. A délelõtti program keretében há-
rom elõadás hangzott el:

Tóth Józsefné (Kecskemét, Bolyai
Gimnázium): ”Én így csinálom –
avagy könyvtárhasználati bevezetés a
középiskolák 9. osztályában, diákok
és tanárok számára.”

Csernyánszky Erzsébet (Kiskunfél-
egyháza, Közgazdasági Szakközépis-
kola): „Könyvtárinformatikai órák a
középiskola 9-10. évfolyamán.

Bajtai Mária: (Kecskemét, Bányai Júlia
Gimnázium): „Hogyan lehet a tanu-
lókat a könyvtárba csábítani tanórán
kívül is.”

Az elõadások után a résztvevõk a pedagó-
giai intézetben megnézhették a  könyv-
tárhasználattal foglalkozó tankönyveket,
majd a délelõtt elhangzott elõadások
megvitatására került sor.

Végül az eredményes tanácskozás be-
fejezéseként az iskolai könyvtárosokat
közvetlenül érintõ gondok és tennivalók
kerültek napirendre. Így például szó volt
a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért
Alapítvány következõ pályázatáról, a
Nagy Könyv és a Nagy Bagoly versenyrõl,
egy tervezett informatikai tanfolyamról, a
Könyvtárostanárok Egyesületének új ter-
veirõl, a Könyvtárostanárok Levelezõ Fó-
rumáról valamint a Raabe új kapcsos

könyvérõl, amelyet a Korszerû könyvtár
címen kívánnak megjelentetni.

KISS ANNA

Anyanyelv-pedagógiai szakszeminárium

A 2005–2006-os tanév elsõ félévében az
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi tanszé-
kének egyik anyanyelv-pedagógiai szak-
szemináriumán a hallgatók   tankönyvek
nyelvi és kommunikációs szempontú
vizsgálatával foglalkoznak. Az elemzések
középpontjában  a magyar nyelvi órákon
jelenleg használatos tankönyvek állnak. A
féléves stúdium tematikája széles alapo-
zást nyújt a mai taneszközök megismeré-
séhez.

Ízelítõ a feldolgozott témák közül:
– A tankönyvírás történetének áttekin-

tése.
– A taneszközök egyes típusainak elkülö-

nítése: tankönyv, feladatgyûjtemény,
munkafüzet, feladatlap stb.

– A tankönyvek funkciójának megisme-
rése és szerkezeti elemeinek áttekin-
tése.

– Az elbeszélõ, a leíró és a magyarázó
szövegtípusok alkalmazásának megfi-
gyelése.

– A szövegalkotás, a mondatszerkesztés
és a szóhasználat sajátosságainak feltá-
rása.

– Az ábrák, képek, illusztrációk felhasz-
nálása és kapcsolata a szöveggel.

Az anyanyelv-pedagógiai szakszemi-
nárium befejezésekor a hallgatók a kivá-
lasztott tankönyvekrõl és tankönyvi rész-
letekrõl összehasonlító elemzéseket
készítenek.

A szeminárium vezetõje Fercsik Er-
zsébet fõiskolai tanár.

Hírek – kitekintés
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Óvodatörténeti Múzeum fennállásának
15 éves jubileuma

A jubileum alkalmából 2005. július 23-án
ünnepi megemlékezés volt Martonvásá-
ron. A megemlékezés alkalmával Orbán
András elismeréssel szólt Harcsa
Tiborné munkásságáról, mely lehetõvé
tette, hogy a Múzeum Martonvásár egyik
idegenforgalmi látványossága legyen. Be-
szédében  az önkormányzat nevében kö-
szönetét fejezte ki Harcsa Tiborné „fárad-
hatatlan munkájáért, melyet sok-sok
évtizeden  keresztül kifejtett. Ez idõ alatt
gyûjtött, kutatott, feldolgozta a rengeteg
óvodatörténeti anyagot és összeállította
azt a kiállítást, melybõl hivatalosan elis-
mert Óvodamúzeum lehetett.

A délelõtti órákban Dr. Pálfy Sándor
fõiskolai adjunktus, Balázsné Szûcs Judit
óvodapedagógus, Hintalan László nép-
rajzkutató tartott elõadást a gyermek és a
játék témakörébõl. A résztvevõk délután
megkoszorúzták Brunszvik Teréz szob-
rát, majd Harcsa Tiborné megnyitotta
Karlóczai Marian játékgyûjteményébõl
és Dr. Juharosné Molnár Piroska bábter-

vezõ és készítõ bábjaiból készült kiál-
lítást. Ezt követõen a kecskeméti Piróka
Bábszínház bemutatta A hét holló címû
bábelõadást. 

Szakmai nap a Tündérpalotában

A Könyvtárostanárok Egyesülete a
NKÖM és az NKA támogatásával  az
OPKM és a Magyartanárok Egyesületé-
nek közremûködésével 2005. május 26-
án csütörtökön szakmai napot szervezett. 

A Konferencia témái voltak:

Bondor Erika: Aktuális kérések a Könyv-
tárostanárok Egyesületében
Hock Zsuzsanna: A könyvtáros etikai kó-
dexrõl
Kóthy Judit: A Nagy Könyv és elõzmé-
nyei – külföldi kitekintés
Arató László: Százas lista – irodalmi ká-
non – iskolai kánon
Fenyõ D. György: Mi a Nagy Könyv listá-
jának üzenete a magyartanítás számára?
Pódiumbeszélgetés 
(A házigazda Balogh Mihály volt.)

A folyóiratban található rajzok a „Múzsám a természet” címet viselõ diák képzõmûvé-
szeti pályázat díjnyertes alkotásaiból valók. A többi díjnyertes képet az elõzõ szá-
munkban mutattuk be.



E számunk szerzõi:

Áment Erzsébet neveléstörténész, Bp.
Balogh Mihály fõigazgató, OPKM, Bp.
Fazekasné Sin Gyöngyi könyvtárostanár, II. Rákóczy F. Ált. Isk., Székesfehérvár
Fehér Katalin fõiskolai tanár, ELTE TFK, Bp.
Hock Zsuzsanna könyvtárostanár, Bp. 
Kereszty Orsolya phd hallgató, ELTE, Bp.
Dr. Kovács Mária ny. fõiskolai docens, Szombathely 
Lázárné Szanádi Csilla könyvtárostanár, Szent Benedek Ált. Isk. és Gimn., Bp.
Lukáts János ny. könyvtáros, Bp.
Murányi Péter tanszékvezetõ fõiskolai tanár, BDF, Szombathely 
Nádasi Katalin
Nagy László pszichológus, Bp.
Dr. Palkó Lajosné könyvtárigazgató, Battonya
Palotás Ágnes dramaturg, Magyar Rádió, Bp.
Sáráné dr. Lukátsy Sarolta könyvtárostanár, Szeged
Székely Gyõzõ, elnök, Régiók Magyar Tankönyvtanács, Kolozsvár 
Vajda Kornél szerkesztõ, OSZK, Bp.
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Tisztelt Szerzõink!

Pályázatunk kedvezõ elbírálásával lehetõségünk nyílt a Könyv és Nevelés
(KéN) elektronikus változatának kiadására. Terveink szerint ez lehetõvé te-
szi, hogy a KéN valamennyi írása, valamint az azokhoz tartalmilag kapcsoló-
dó kiegészítõ szövegek, képek az Interneten is hozzáférhetõk legyenek.

Kérem szíves hozzájárulásukat, hogy a hagyományos módon megjelent
írásaikat változatlan formában, az Interneten is hozzáférhetõvé tegyük.
Amennyiben szükség lenne bármilyen változtatásra, hozzájárulásukat termé-
szetesen kikérjük.

Hozzájárulásukat elõre is megköszönöm.

Budapest, 2005. augusztus 15.

felelõs szerkesztõ 


