
A szerkesztő jegyzete 

Múltidéző - jelenkísértő - jövőálom 
„ Sr.nvnm-S7.nvnm jövnm tiindérábnát, 

S kibontom most vérpiros szívemet: 
Ömölj szívemből szépség, szeretet!" 

Győri Gáspár 

Bízom abban, hogy sok előfize
tőnk, régi olvasónk már türelmet
lenül várta e számunk megjelené
sét Valóban öröm számunkra is, 
hogy az Oktatási Minisztérium 
nem hagyott cserben bennünket, és 
a tavalyi támogatását az idén is biz
tosította, így lehetőséget adott ar
ra, hogy megismertessük új terve
inket olvasóinkkal, megnyerjünk 
magunknak újabb előfizetőket. 
Ahhoz, hogy megfelelő színvona
lon, kifogástalan minőségben meg 
is valósíthassuk elképzeléseinket 
számítottunk a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatására i s , de a Könyv
társzakmai Kollégium meghívásos 
folyóirat-pályázatának kiírásakor 
nem gondolt az iskolai könyvtá
rakra, csupán a „tisztán könyvtári77 

folyóiratok részesülhettek kegyeik
ből. 

Pedig milyen sok új információt 
kellene eljuttatnunk a könyvtáros-
tanárokhoz, például az alábbi té
mákban: 

- Könyvtári stratégia 2003-2006 
- Nemzeti Fejlesztési Terv, Nem

zeti Informatikai Stratégia, 
- Iskolai könyvtári stratégia 
- Országos Dokumentumellátásí 

Rendszer 
- a Közoktatási törvény változá

sai 
az államháztartási törvény, a 
költségvetési előírások új ele
mei 

- az Európai Unió könyvtári, ok
tatási, informatikai szabályozói. 

Hány bonyolult jogi kérdésekre 
kellene választ találnunk, többek 
között 

- A z iskolai könyvtár szakfel
ügyelete, szakmai ellenőrzése 

- A közoktatási minőségfejlesz
tési rendszer iskolai könyvtári 
sajátosságai 

- A tartós tankönyvek gondozá
sának, az ingyenes tankönyvel
látás iskolai könyvtári felada
tai. 

- A könyvtárostanárok alkalma
zásának jogszabályi hátterének 
értelmezése. 

- A nyilvános könyvlári ellátás
ról szóló törvény, és a követő 
jogszabályok e könyvtártípusra 
érvényes előírásai témakörök
ben. 

Feladatunk számos hírben* tudó
sításban beszámolni a könyvtári 
élet, az iskola világának történései 
mellett az informatikai fejlődésről, 
a digitális és mobilkommunikáció 
fejlődéséről, a számítógépes infor
mációszerzés lehetőségeiről, az in
terneten elérhető oktatási, könyv
tári és közhasznú adatbázisok 
használhatóságáról. 

Kötelességünket tartjuk, hogy az 
iskola-könyvtárosi munka síkerei
ről, eredményeiről is hírt adjunk, 
tehát a versenyekről, konferenci
ákról, elismerésekről, tevékenysé
günket segítő módszertani kiad
ványokról. 

Mindezekből egy csokornyit 
gyűjLöUem ebbe a késői számba. 

Patuna Ferencné egyéni hangvé
telű képes beszámolóját közöljük a 
Könyvtárostanárok Egyesülete ta
vaszi szakmai napjáról, ahol Győri 
Gáspár emlékének felidézésével a 
múltat, a közoktatási törvény mó

dosításával a jelent, a gyerekek 
könyvtári makettjeinek bemutatá
sával a jövőt vizsgáltuk meg. 

Ez az idővonal hangsúlyos ma
rad a lapban, ugyanis régi kedves 
szerzőnk, Tölgyesi József a tan
könyvkritikáról szóló írásában is a 
múlttal idézve szól a jelenről a jövő 
érdekében. 

Lányi Katalin neveléstörténész 
szerzőnk jóvoltából mi is megemlé
kezhetünk Kossuth Lajos mellett a 
méltatlanul elfeledett Gyulai 
Ágost pedagógusról, aki az ifjúsági 
könyvtárak, az iskolai könyvtárak 
fejlődéstörténetére is jelentős ha
tással volt. 

A szakfelügyeletről, minőségfej
lesztésről írt tanulmányok fájdal
masan valóságos adatai már konk
rétabbá teszik a jelen tennivalóit, a 
rövidtávú tervek kiinduló pontjait. 

A könyvismertetés, a bemutatott 
dokumentumok szintén egy hosz-
szabb. távolabbra visszanyúló idő
intervallumot idéznek, de a Hírek-
információk már a közelmúlt ese
ményeiről számolnak be. 

Nagy álmunk és elhatározásunk, 
hogy módot (és szponzort) talá
lunk folyóiratunk digitális megjele
nésére, a hálózaton való gyors el
érés biztosi lására. Talán a sok bába 
- Oktatási Minisztérium, Nemzeti 
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Kulturális Örökség Minisztériuma, 
Országos Közoktatási és Értékelé-
sí Vizsgaközpont, az Országos Pe
dagógiai Könyvtár és Múzeum, 
Könyvtári Intézet - között nem 
vész el az alig tízéves Iskolakönyv 
táros gyermek, és Győri Gáspár 
szavaínak utolsó sora szellemében 
születnek meg lapunk további szá
mai (is). 

http://Sr.nvnm-S7.nvnm



