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Cél 
Az OPKM a konferenciasorozattal rendszeres (évenkénti) 

fórumot lován biztosítani az ország könyvtárostanárainak, 
iskolai könyvtárosainak iskolatípustól, fenntartótól, végzett
ségtől, munkakörtől, egyesületi tagságtól függetlenül. Sze
retné elősegíteni és támogatni az iskolai könyvtárak műkö
dését, egymás közti és más szervezetekkel, intézményekkel 
való kapcsolattartását, együttműködését szakmapolitikai és 
gyakorlati kérdésekben. 

Temak 
1. Az iskolai könyvtárakat érintő aktuális jogszabályi vál

tozások 
2. Az iskolai könyvtárak munkáját segítő és ellenőrző 

szakmai szolgáltatások a közoktatási és a könyvtári rend
szerben 

3. Tantervi változások 
Szervező: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
Időpont: 2303. június 26.10-16 óra között 
Helyszín: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Altalános 

iskola és Gimnázium, 1Ü82 Bp., Horváth M. tér 8. 

Program 
9.30- Regisztráció, lehetőség az iskolai könyvtár 

megtekintésére 
10.00 10.10 A konferencia megnyitása Balogh Mihály fő 

igazgató (OPKM) 
10.10-10.50 Az Oktatási Minisztérium iskolai könyvtári 

stratégiája és jogszabályi háttere - Sipos János 
közoktatási helyettes államtitkár (OM) 
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10.50-11.20 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá
nak könyvtári stratégiája - dr. Kenyéri Katalin 
(NKÖM) 

11.23-12.00 Műhelybeszélgetés az eló'adókkal - moderátor: 
dr. Csík Tibor (OPKM) 

12.00-13.00 Ebéd, lehetőség az iskolai könyvtár megtekin
tésére 

13.00-13.30 Könyvtárhasználat a tantervi változások tükré
ben - Dán Krisztina vezető szaktanácsadó (FPI) 

13.30-14.00 Az iskolai könyvtáraknak szóló szakmai szol
gáltatások - Varga Zsuzsanna (Pedagógiai Szol
gáltatók Országos Szövetsége) 

14.00-14.20 Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
iskolai könyvtáraknak szóló szolgáltatásai -
Dömsödy Andrea szakreferens (OPKM) 

14.20-15.20 Kerekasztal beszélgetés néhány, az iskolai 
könyvtárak számára szolgáltatást nyújtó intéz
mény, cég, szervezet képviselőjével (tankönyv
kiadás és-terjesztés, KÁOKSZt, Sulinet, Könyv
tárostanárok Egyesülete stb.) - moderátor: 
Hock Zsuzsanna könyvtárostanár (Városmajori 
Giirmázium) 

15.10-15.50 Műhelybeszélgetés az eló'adókkal - moderátor: 
dr. Celler Zsuzsanna (OPKM) 

15.50-16.00 Zárszó - Balogh Mihály főigazgató (OPKM) 
További információ és jelentkezési lap: wvAV.opkm.hu 

T.: 331-93-23 

Könyvismertetés 

Merész, fontos és hasznos könyv 
„A könyv nem egyszerű iskolatörté

net. Vezérfonala a magyar oktatáspoli
tika története az államalapítástól napja
inkig/' - mondja a szerző. Merésznek 
tűnhet ez a kijelentés. És az is. Alig há
romszáz oldalon összefoglalni a ma
gyar oktatáspolitika történetét, nagy 
merészség. De, ha belegondolunk, 
hogy Jiol született ez a könyv, és mi 
volt a célja, miért kellett megíródnia, 

akkor már nem merésznek, inkább fon
tosnak és hasznosnak kell tartanunk 
azt. 

Fontos, mert kisebbségi közegben 
foglalja össze az iskola, az oktatáspoli
tika fontosságát, szerepét. És hasznos, 
mert azok számára teszi ezt elsősorban, 
akik aktív részesei, vagy passzív élve
zői az oktatásügynek. A pedagógus, a 
szülő, de a diák is hasznos olvasmány

ként lapozhatja ezt a tudománynépsze
rűsítő könyvet, és megtudhatja belőle, 
hogy milyen ideológiák, elképzelések, 
intézménjri keretek, politikai értékek és 
érdekek, egyéni teljesítmények formál
ják az iskolát több évszázada, és főleg 
az elmúlt évtizedekben, amikor kisebb
ségi sorba került a magyarság Szlová
kiában. 

http://wvAV.opkm.hu



