
Módszertani és tájékoztató folyóirat általános és középiskolák számára

Fõszerkesztõ: EMMER GÁBORNÉ. A szerkesztõség munkatársa: JÁKLI SÁNDOR.
Tervezõszerkesztõ: BORDÁCSNÉ MÓROCZA ÉVA. Szerkesztõség: 8200 Veszprém,
Bartók  Béla  u.  12.  Telefon: 88/421-080, 423-244. Fax: 88/421-080. Felelõs kiadó:

VARGA ISTVÁN igazgató. Kiadja és terjeszti: NODUS KIADÓ – 8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. Telefon: 88/425-411;
88/423-244; 88/421-080. Megrendelhetõ: a kiadónál. A lap tanévenként négyszer jelenik meg. Az éves elõfizetési díj: 1000
forint. Nyomdai elõkészítés: VALCZER JÁNOS. Nyomdai munkák: OOK Press, Veszprém. Felelõs vezetõ: SZATHMÁRY
ATTILA.  HU ISSN 1218–0963.
Elérhetõség: oktker@sednet.hu, emmerm@mailbox.hu

Dr. Celler Zsuzsanna
tudományos munkatárs, 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Dömsödy Andrea  
Phd hallgató 
ELTE

Havasi Andrea 
egyetemi hallgató
ELTE  angol-francia szak

Hanzli Péter 
könyvtárostanár, 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Logopédiai Intézet, Budapest XX. ker.

Hock Zsuzsanna 
könyvtárpedagógiai szakértõ, 
Fõvárosi Pedagógiai IntézetJuhász Anikó
egyetemi hallgató 
ELTE törénelem-francia szak

Holtságné Csipán Ágnes
igazgató, 
Kós Károly Általános iskola, BudapestVidókné
Pataky Mónika 
szaktanácsadó, 
XXII. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ

Seressné Barta Ibolya 
könyvtárostanár, 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Debrecen

Szakmári Klára 
könyvtárostanár 
Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest

Dr. Széles Dezsõné 
igazgató, 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Debrecen

Iskolakönyvtáros, 2005/3–4. 1

TARTALOM

E számunk szerzõi: A szerkesztõ jegyzete: Mese és valóság 2

Beszámoló a Könyvtárostanárok X. Nyári Akadémiájáról 3

Kiállítás gyermekmunkákból 4

Könyvtári szakórák 5

Fedezzük fel Franciországot 6

Pest-Buda a reformkorban 8

Meseportál Hans Christian Andersenrõl 10

A népmese napja 10

Iskolai Könyvtári Világnap 11

Az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny kiírása 14

A magyar könyvtárosság etikai kódexe 17

Az élet vize (Spanyol népmese) 22

AKI TUDJA, MESÉLJE!  22

Könyvtárostanárok Egyesületének Hírlevele 24

Folytatódik a Nagy Bagoly-játék! 27

Lezajlott a szóbeli 29

Könyvismertetések 30

Fõvárosi Pedagógiai Napok  2005. november 15–16. 32

Korszerû, használható tankönyveket az iskolákba
az Oktatási Minisztérium állásfoglalása alapján 33

Iskolai könyvtár, mint hozzáadott érték 35

Humánerõforrás az iskolai könyvtárban 38

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával



2 Iskolakönyvtáros, 2005/3–4.

Mese

A Nagy Könyv program évében szerencsére renge-
teg alkalom nyílik az olvasással kapcsolatos gondola-
tok kifejtésére, befogadására. 

– Gondoljunk csak a Magyar Olvasástársaság ha-
gyományteremtõ szándékkal meghirdetett a „A nép-
mese napja” rendezvényére, mellyel Benedek Elek
munkássága elõtt tisztelegnek a mesemondók, mese-
hallgatók.

– Vagy Hans Christian Andersen születésének 200.
évfordulója alkalmából szervezett világméretû ren-
dezvénysorozatra, melynek része egy meseportál is,
ahol a híres meseíró alkotásainak iskolai hasznosításá-
hoz találnak segítséget az érdeklõdõk.

– Magunk is meseírókká válhatunk a Fordulópont
Kiadó jóvoltából meghirdetett mese(át)író pályázat
részeseként.

– Nem feledkezhetünk meg az „Iskolai könyvtárak
világnapja” akcióról, mely Kalandra fel! jelszóval buz-
dítja az iskolai könyvtárosokat és könyvtárhasználókat
újabb programok szervezésére.

Aki nem hiszi járjon utána! 

Valóság 

Nagyon sok intézmény támogatja a korábban felso-
rolt programokat, de feltûnõ, hogy az Oktatási Mi-
nisztérium hiányzik közülük, nem vállat sem alapító,
sem támogató, sem partner szerepet egyik rendez-
vénynél sem.

– A Könyvtárostanárok X. Nyári Akadémiáján el-
hangzottak igazolják meglátásunkat.

– A könyvtárosság etikai kódexe esetében is az is-
kolai könyvtárosoknak kell önmaguk szakmai etikai
kódexét kialakítani a pedagógusi és könyvtárosi etikai
normarendszer összegyúrásával.

– A Nagy Bagoly játék szervezésével sok középis-
kola foglalkozik, de belátható, hogy számos fejlesztési
lehetõséget rejt magában az általános iskolákban mû-
ködõ iskolai könyvtárak vonatkozásában is. 

– A pedagógushallgatók könyvtárra épülõ szakórái
üdítõ színfoltjai lehetnek e számunknak is. 

– Sajnálatos, hogy az Oktatási Minisztérium meg-
változtatta a pedagógiai lapok támogatási rendszerét,
mellyel kilátástalan helyzetbe hozta lapunkat is.

A szerkesztõ jegyzete

Mese és valóság
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Az egybegyûlteket Bondor Erika el-
nök köszöntötte, majd a házigazda
Berzsenyi Dániel Fõiskola rektora dr.
Gadányi Károly nyitotta meg a tanács-
kozást. Ezt követõen dr. Iker János
rektorhelyettes, mint a Bolyai János
Gyakorló Iskola igazgatója beszélt az
iskolai könyvtárak feladatairól, elhiva-
tottságáról a pedagógiai programok
megvalósításakor. Mit kell adnia az is-
kolának, hogyan kell támaszkodjék ne-
velõ-oktató munkája során a jó könyv-
tárra. Szellemes felvezetését Dr. Ko-
vács Mária elõadása követte, aki be-
mutatta azt a munkát, ahogy a Fõisko-
lán felkészítik a leendõ könyvtárosta-
nárokat. Kiemelte a pedagógiai mun-
kát, a sokszínû módszertani kultúra át-
adását. Ismertette a szakirány temati-
káját, a speciálkollégiumi lehetõsége-
ket. A szünet után mindenki választha-
tott a mûhelyek között, így általános is-
kola, középiskola, kollégium, egyházi
iskolák, ÁMK és szaktanácsadók cso-
portja alakult meg. Intézménytípuson-
ként megismertek egy-egy gyakorlatot,
a felmerülõ problémákat, örömöket, a
jó tapasztalatokat megosztották egy-
mással a jelenlévõk. Az összegzésre
késõ délután került sor, ahol a mûhely-
vezetõk a legfontosabb felvetõdött
gondolatokat közvetítették más mûhe-
lyek résztvevõinek.  A szakmai progra-
mot követõen egy jól felkészült, kedves
helyi idegenvezetõvel közös sétát tet-
tünk a városban, megismerve történel-
mét, fõbb nevezetességeit. A vacsora
után baráti beszélgetésekre, közös sé-
tára, felfedezésekre volt lehetõség. 

A második naptól a Bolyai János
Gyakorló Iskolában folytatódott a
munka. Tóth Viktória könyvtárostanár
a jogi útvesztõkben kalauzolt bennün-
ket, rámutatva hiányosságokra, ellent-
mondásokra, felvetve jogértelmezési

lehetõségeket. Kitûnõ, pontos elõadá-
sára Kozma László az OM vezetõ fõta-
nácsosa reagált, illetve ígéretet tett a
megemlített problémák továbbítására.
Dr. Kenyéri Katalin a NKÖM Könyv-
tári Fõosztályának jogász munkatársa
a könyvtári stratégiát, a fejlesztési ter-
veket mutatta be, lehetõséget adva a
kapcsolódási pontok megtalálásához,
az iskolai könyvtárak szerepének újra-
fogalmazására. 

Rövid szünet után  Hock Zsuzsanna
a könyvtárosok készülõ etikai kódexét
ismertette, a könyvtárostanárok speci-
ális helyzetét és felelõsségét hangsú-
lyozva. Felkérte a jelenlevõket, hogy
észrevételeiket, javaslataikat juttassák
el az MKE Etikai Bizottságához. Ezt
követõen tanárok mutatkoztak be új
szerepkörben: Kovács Zsuzsanna és
Fráter Adrienn a Városmajori Gimná-
zium tanárai nagyon színesen és szelle-
mesen beszéltek arról, hogyan integ-
rálható a szaktárgyi oktatásba a könyv-
tárismeretet. Mit is profitálhat mind-
ebbõl a tanár, de leginkább a tanuló.
Milyen módszereket alkalmaznak, ho-
gyan tudják magukkal ragadni a köny-
vek birodalmába a diákokat. Délután
Dömsödy Andrea PhD hallgató a
könyvtári szakórákkal szemben tá-
masztott követelményeket mutatta be
és ajánlásokat fogalmazott meg a szín-
vonalasabb munka érdekében. Majd
három helyszínen ötletbörzén vehet-
tünk részt, aktívan bekapcsolódva a
feladatok megoldásába. A nap zárása-
ként Barki Katalin a BDF Könyvtárá-
nak igazgatója elektronikus informá-
ciószolgáltatások lehetõségeire és
szükségességére hívta fel a figyelmün-
ket. Este egy meghitt, gyönyörûen
megszervezett és kivitelezett közös va-
csora, baráti találkozó volt, éjszakába
nyúló beszélgetéssel zárva a napot.

A harmadik napon Balogh Mihály
az OPKM fõigazgatójával töprenghet-
tünk közösen a még mindig idõszerû
iskolai könyvtári kérdéseken. Beszá-
molt a Könyvtárfejlesztési Stratégiai
Bizottság munkájáról, a szakfelügyelet
tapasztalatairól és a várható változá-
sokról. 

A Nyári Akadémiának voltak hatá-
ron túli magyar könyvtárostanár ven-
dégei Kárpátaljáról, Felvidékrõl, Er-
délybõl és a Vajdaságból. Õk mutat-
koztak be, beszéltek helyzetükrõl,
munkájukról, nehézségeikrõl, öröme-
ikrõl. A pódiumbeszélgetés során meg-
gyõztek bennünket arról, hogy bár a mi
helyzetünk sem tökéletes, máshol sok-
kal nagyobb a gond… Igaz, lelkesedés-
sel, szakértelemmel, humorral teljesít-
hetjük hivatásunkat, ha nem is köny-
nyen! A vendéglátó iskola könyvtárá-
nak megismerésére is sort kerítettünk,
ahol Horváthné Szandi Ágnes kalau-
zolt bennünket, majd Gerölyné Kölke-
di Éva pontos és szakszerû helyzetbe-
mutatását és értékelését hallhattuk a
Vas megyei iskolai könyvtárakról. A
gazdag szakmai program Bondor Erika
KTE elnök összefoglalójával és útrava-
lójával zárult, majd a következõ Nyári
Akadémiát szervezõ Kecskemét váro-
sának képviselõjeként Tóth Józsefné
könyvtárostanár átvette a stafétabotot.

Az utolsó napon, egy emlékezetes
kiránduláson a környéket jártuk be a
szakavatott és lokálpatrióta tanár kol-
léga, Tóth Péter vezetésével. Különö-
sen nagy élményt jelentett Weöres
Sándor emlékháza Csöngén, vagy Kõ-
szegen a volt katonai alreál iskolában
tett látogatás, mely az Iskola a határon
címû regény helyszíne.

A rossz idõ és a fárasztó napok elle-
nére mindannyian feltöltõdve, megfe-
lelõ szakmai munícióval térhettünk ha-
za. Köszönjük a szervezõknek a kitûnõ
programot, az odafigyelést, a szívélyes
vendéglátást! 

Szakmári Klára
a Könyvtárostanárok Egyesülete 

vezetõségi tagja

Beszámoló a Könyvtárostanárok X. Nyári Akadémiájáról

A Könyvtárostanárok Egyesülete Szombathelyen rendezte meg 2005. június 29. és
július 2. között  Nyári Akadémiáját Az iskolai könyvtárak helye a pedagógiai prog-
ramokban címen. A fárasztó tanév után sokan jöttek el az ország minden részérõl,
voltak kíváncsiak elméletre és gyakorlatra egyaránt. Szívesen cseréltek eszmét,
tapasztalatot egymással a kollégák.
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A versenyt évek óta szervezõ,
rendezõ, a feladatokat összeállító
szaktanácsadó már nyáron a ver-
seny aktuális témáján, az eddiginél
ötletesebb, újdonságokkal teli
megvalósításán, különösen a jutal-
mazáson törte a fejét. Persze az iz-
galom és várakozás részemrõl min-
dig sokkal nagyobb, mint a verse-
nyen résztvevõké!

De sem az elmúlt hat évben, sem
most, nem kellett csalódnom Kol-
légáimban és a tanulókban.

Mi itt a XXII. kerületben nagyon
szeretünk versenyezni! 12 intézmény-
bõl 10 iskola indul szinte minden év-
ben.

Az elmúlt tanévben a József At-
tila Centenárium adott apropót a
témaválasztáshoz. Ezt a Corvina
versenyt a vers szeretete, a versol-
vasás fontossága inspirálta. Mind-
három korosztály feladatlapjának
kérdései feltételezték a versek elol-
vasását, a verseket tartalmazó
könyvek könyvtári vonatkozású is-
meretét, a verseskötetek készség-
szintû használatát.

A versenyzés feltétele egy verse-
ket tartalmazó tematikus címbibli-
ográfia elkészítése volt. A Zsûri-
nek a versenyzõpárosok egy-két
mondatban vázolták a kiadvány el-
készítésének körülményeit. (Ked-
ves, néha humoros közös élmé-
nyekrõl, gyûjtögetésekrõl hallhat-
tunk). A beadott gyermekmunká-
kat a Zsûri tagjai az általam meg-
adott szempontok ismeretében
pontozták. Három témakörben le-
hetett verscímeket keresni: Szere-
tet, Barátság, Környezetünk. Idé-
zettel bizonyíthatták, hogy a témá-

hoz illõ verset választottak. A kiad-
vány formátumot illusztrálni lehe-
tett.

Így leírva száraz felsorolásnak
tûnt a feladat. De itt lépett be a
gyermeki lelemény és fantázia!

Ha kiadvány, szépnek és ötletes-
nek is kell lennie, azon túl, hogy
belsõ tartalmában meg kell felelnie
a kiírásnak a leírás szabványainak.
Ezek az elvárások meg is jelentek a
munkákban!

Szívet-lelket gyönyörködtetõ,
versidézetekkel tûzdelt, tipográfiai
„mestermunkák“ születtek! 

A Neves Zsûri tagjai és én is el-
olvasva a jól kiválasztott idézete-
ket, megszemlélve a rajzokat, a
montázsokat, az applikációkat, a
kötészeti remekeket, meghatódva
vettük tudomásul, hogy a gyermeki
tehetség, szív és képzelet elõtt mi
felnõttek tisztelettel fejet hajtha-
tunk. Könyvtáros Kollégáim kitar-
tó pedagógiai és könyvtáros mun-
kával kiteljesítették tanulóik tehet-
ségét.

Szerettem volna ország-világnak
megmutatni, hogy milyen kreatív,
csupa szív, jóérzésû gyermekek ta-
nulnak kerületünk iskoláiban! Így
született meg a kiállítás gondolata,
melyhez a tanulók és az õket felké-
szítõ könyvtárostanárok örömmel
adták beleegyezésüket.

Segítséget kaptam, hiszen segít-
ség nélkül, magunkban semmit
sem tehetünk!

A Pedagógiai Kabinet vezetõje,
Kalcsits Jánosné, Marika, rendel-
kezésemre bocsátotta az elõadóte-
rem egy részét, ahol Kovács Kati
tanító Kollégámmal berendeztük a

József Attila centenárium tisztele-
tére ajánlott kiállítást. Megnyitó
helyett, Veresné Vezér Olga könyv-
tárostanár, a kiállítás anyagára
építkezve, ötletes könyvtári órát
tartott tanítványainak.

A Pedagógiai Kabinet elõadó-
termében a kiállítás idõtartama
alatt a XXII. kerület Önkormány-
zatának oktatási vezetõi, intéz-
ményvezetõi, kerületi munkakö-
zösség vezetõi és pedagógusai
megbeszéléseken, tanfolyamokon
vettek részt. Kitûnõ volt a helyszín
és az alkalom arra, hogy megismer-
jék tanulóik munkáit, miközben
bepillanthattak a könyvtári verseny
világába. Hasznos és kellemes idõ-
töltésnek bizonyult a különleges
gyermekmunkák lapozgatása.
Õszinte csodálattal adóztak az ott
látottaknak. Természetesen a Cor-
vina könyvtárhasználati verseny
versenykiírásait, feladatlapjait, ér-
tékelési szempontjait és a
megoldókulcsokat is elhelyeztem
egy diszkrét sarokba. Az iskolák is
egy-egy csoporttal megnézték a ki-
állítást, és az osztálytársak büszkék
voltak versenyzõ társaikra.

Beigazolódtak elképzeléseim! A
kiállítást megtekintõk észrevették
az áldozatos munkát részünkrõl, és
elismerõen nyilatkoztak a „nemes”
pedagógiai célkitûzésrõl: „megsze-
rettetni a gyermekekkel a versek
olvasását”. Felismerték, hogy sok-
kötetnyi verset kellett a verseny-
zõknek átolvasni, amíg a bibliográ-
fia tételei kiadványba rendezõdtek.
„A versek olvasása közben gyara-
podott szókincsük és gazdagodott
érzésviláguk.”

Én pedig reménykedem, hogy a
verseny közelebb hozta a gyerme-
kekhez a versek világát, és további
életük során, bánatban-örömben,
elolvasnak majd egy-egy verset!

Vidókné Pataky Mónika

könyvtáros szaktanácsadó

Budapest XXII. kerület Pedagógiai Kabinet

Kiállítás gyermekmunkákból

Budapest XXII. kerületében, Budafok-Tétényben nagy múltú hagyomány a minden
évben megrendezésre kerülõ Corvina Kerületi Könyvtárhasználati Verseny. A há-
rom korcsoportban indított vetélkedõ egyrészrõl versengés, izgalom, és örömteli
várakozás, másrészrõl fáradságos, sokszor több hónapi felkészülés a tanulóknak
és az õket felkészítõ könyvtárostanárnak. Azért tartottam szükségesnek a kiállítást,
melyrõl beszélni szeretnék, mert méltó lezárása volt a versenynek, és külön büsz-
keség és jutalom minden résztvevõ számára.
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Könyvtári szakórák
A könyvtár-pedagógiai foglalko-

zások közt tartjuk számon a könyv-
tári szakórákat. Ezek azokat a szak-
tárgyi iskolai tanórákat foglalják
magukban melyeket könyvtár-peda-
gógiai és más szaktárgyi célok meg-
valósítása érdekében könyvtárban,
leggyakrabban iskolai könyvtárban
tartanak. Fontos jellemzõjük a
könyvtári tanulási környezeten túl,
hogy az adott tantárgy tanmenetébe
szervesen illeszkedõk, vagyis a szak-
tárgyi ismeretelsajátítást, fejlesztést
célozzák meg elsõdlegesen. A célo-
kat viszont összekapcsolják a NAT
elvárása szerint több kulcskompe-
tencia (lényegkiemelõ, kritikai, dön-
tési, problémamegoldó, komplex in-
formációk kezelésével kapcsolatos
képességek) és kiemelt fejlesztési
terület (tanulás, IKT) fejlesztési cél-
jával és az informatika mûveltségte-
rület által fejlesztett tudásterület
aktivizálásával, gyakoroltatásával,
elmélyítésével.

Bár a könyvtári szakórákon is
közvetíthetünk új könyv- és könyv-
tárhasználati ismereteket, a könyv-
tárhasználati tudás ezeken az órá-
kon elsõsorban eszközként jelenik
meg egy szaktárgyi probléma, fel-
adat megoldása érdekében. A fõsze-
rep ezeken az órákon a tananyag
feldolgozásához, a probléma megol-
dásához szükséges információké és
az azokat tartalmazó információfor-
rásoké. Vagyis nem célszerû egyet-
len dokumentumtípust sem kiemel-
ni, hanem információs értéküknek
megfelelõen kell beépíteni a tanítá-
si-tanulási folyamatba. Az ilyen for-
rásalapú szakóraként is leírható fog-
lalkozásokon célszerû többféle do-
kumentumtípus (pl.: nyomtatott
könyv, elektronikus folyóirat) hasz-
nálatára ösztönözni a tanulókat. Az
azok közt való válogatáshoz pedig
összehasonlítási értékelési szem-
pontokat adni segítségül. Így a tanu-
ló maga tapasztalhatja meg, hogy
mely forrástípust, mely helyzetben
használhatja a leghatékonyabban.

Könyvtári eszközöket, könyvtár-
pedagógiai módszereket többféle
pedagógiai paradigma, koncepció
keretében alkalmazhatunk. Így a
könyvtári szakórák nagyon különbö-
zõek lehetnek a direkt irányítású
tanóráktól a nagy szabadságot biz-
tosító projektekig sokféle megoldás,
módszer alkalmazása elképzelhetõ.
Mégis van néhány alapkövetelmény,
melyet minden esetben elvárha-
tunk. Az egyik legfontosabb, hogy
jól gondoljuk át, hogy az órát való-
ban érdemes-e a könyvtárban tarta-
ni, vagy inkább a tanteremben fej-
lesszük a könyvtár-pedagógia tár-
gyába tartozó tudást. Tehát tegyük
fel a kérdést, hogy a tervezett óra
megvalósítható-e tanteremben is,
vagy elengedhetetlen hozzá a
könyvtári környezet. Amennyiben
elegendõ néhány konkrét forrás a
tanulók kezében, nem biztos, hogy
érdemes akadályozni a könyvtárat
egyéb funkcióinak betöltésében. Te-
hát egy könyvtári szakórán adjunk
lehetõséget és biztassuk a tanulókat
az önálló keresésre, arra hogy hasz-
nálják a könyvtár eszközeit (kataló-
gus, bibliográfia, kézikönyvtár, in-
ternet, fénymásoló gép…), tereit.
Egy másik alapkövetelmény, hogy
tudatosítsuk tanulóinkban a forrá-
sok használatának etikai követelmé-
nyeit, vagyis a hivatkozással kapcso-
latos követelményeket. Tehát hívjuk
fel figyelmüket arra, hogy a vissza-
keresést megkönnyítése és az etikai
szabályokat betartása érdekében
jegyzeteikben és a munka során el-
készített végtermékeiken tûntessék
fel a forrásokat a szabványos formá-
ban.

Jelenlegi közoktatási gyakorla-
tunk csak kis mértékben használja
ki az iskolai könyvtárak és a könyv-
tár-pedagógia adta modern és haté-
kony pedagógiai lehetõségeket. En-
nek egyik oka, hogy pedagóguskép-
zésünkben elvétve van jelen az erre
a feladatra és lehetõségre való fel-
készítés. Egy másik oka, hogy a

szakirodalomból is hiányzik a
könyvtárhasználati tudás szaktárgyi
hasznosítására való ösztönzés, és az
abban való segítségnyújtás. A
2004/2005-ös tanévtõl alkalmam van
tanár szakos hallgatókkal feldolgoz-
ni ezt a témát. 

A féléves munka eredményekép-
pen változatos, érdekes és értékes
könyvtári szakóra ötleteket dolgoz-
tak ki hallgatóim, melyek közül itt
az Iskolakönyvtárosban közre
adunk néhányat.  Az elõzõ számban
elsõként az angol és a fizika tanáro-
kat motiváltuk a könyvtári szakórák
tartására egy-egy ötlettel. A fizika
óra egy hagyományosabb, direktebb
óravezetés mellett adta meg a tanu-
lóknak az önálló munka és a könyv-
tárhasználat gyakorlásának lehetõ-
ségét. Jól szemlélteti, hogy nem
csak a humán területeken vannak
könyvtári lehetõségek, és hogy a ter-
mészettudományos tárgyak esetén
sem csak tudománytörténeti témák
dolgozhatók fel a könyvtár eszköze-
ivel.  

Az angol órának is több érdekes-
sége volt. Kiemelendõ, hogy kihasz-
nálja a környezetet és a feladatot a
könyvtárral kapcsolatos szókincs
fejlesztésére, a másrészt pedig a fel-
dolgozandó téma kiválasztásában és
feldolgozási szempontjaiban a tanu-
lóknak nagy szabadságuk van. Har-
madrészt pedig a tanulóknak igazán
aktív és kreatív feladatot ad azáltal,
hogy az összegyûjtött információkat
nemcsak szóban kell bemutatniuk,
hanem egy posztert is készíteniük
kell.

Ebben a számban...
Reméljük, hogy ezekkel és a to-

vábbi óravázlatokkal kedvet tudunk
adni akár kipróbálásukra, akár más
könyvtári ötletek kidolgozására,
megvalósítására. Ha Önnek is van
érdekes kidolgozott óraterve, ossza
meg másokkal is! Küldje el szer-
kesztõségünkbe!

Dömsödy Andrea



6 Iskolakönyvtáros, 2005/3–4.

Fedezzük fel Franciországot
Óravázlat

A felkészülés során felhasznált
szakirodalom +Az órán használt
források

– Alpes, Savoie-Dauphiné. Miche-
lin: 1978

– Bretagne. Michelin: 1978
– Bretagne.com: www.bretagne.-

com
– Bretagne, Nouvelle vague:

www.tourismebretagne.com
– Chateaux de la Loire. Michelin:

1987
– Comité Régional de Tourisme,

Provence Alpes Cote d’Azur:
www.crt-paca.fr

– France. Michelin: 1993
– Fráter, Zoltán et alii (szerk.). Vi-

lágjárók lexikona. Budapest, Read-
er’s Digest: 1998

– Honnor, Sylvia et alii. Encore
Tricolore 4. Nelson: 1995

– Josse, Pierre et alii. Le guide du
routard, Bretagne. Hachette: 1989

– L’Alsace, L’Art de vous surpren-
dre: www.tourisme-alsace.com

– Lindner, László. A Loire völgye.
Panoráma: 1979

– Lindner, László és Pálfy József.
Provence és a francia Riviéra. Panorá-
ma: 1979

– Normandie: www.normandy-
tourism.org

– ProvenceWeb, Guide touris-
tique: www.provenceweb.fr

– Pálfy, József. Franciaország. Pa-
noráma: 1978

– Région Alsace: www.region-al-
sace.fr

– Région Centre: www.visaloire.-
com 

– Soignet, Michel és Szabó Anita.
France-Euro-Express 3. Nemzeti Tan-
könyvkiadó: 1998

– Soignet, Michel és Szabó Anita.
France-Euro-Express 4. Nemzeti Tan-
könyvkiadó: 2000

– Val de France: www.val-de-
france.com

Mellékletek: pl.: feladatlapok,
szemléltetõ eszközök …

A követendõ szempontok:
– A szöveg illusztrálásához gyûjt-

setek képeket is (erre a célra felhasz-
nálható a könyvtár színes fénymáso-
lója, és a színes nyomtató is). De fi-
gyeljetek arra, hogy a szöveg és a ké-
pek harmonikusan legyenek elhe-
lyezve a brosúrán.

– A szöveg írásakor a lényegre
koncentráljatok. Tehát nem kell kis-
regényt írni, törekedjetek a tömör-
ségre – ez esetben a kevesebb néha
több J

– A következõ információkat ne
felejtsétek el beleírni:

– Hol található a régió?
– Miért jelentõs a régió?

– Melyik/melyek a legjelentõsebb
város/városok?

– Melyek azok a helyek/látnivalók,
amelyeket a turisták ne hagyjanak
ki?

– Van-e valamilyen híres ren-
dezvény/ünnep/fesztivál, ami az
adott régióra jellemzõ?

– Nem kötelezõ: a régióra jellem-
zõ gasztronómia, illetve az adott ré-
gió híres szülöttei

– Hol találhat bõvebb információ-
kat az érdeklõdõ?

A prospektust úgy készítik el,
ahogy szeretnék. Bár szerintem a
legegyszerûbb mód, ha a megírt szö-
vegek mellé beragasztják az általuk
kiválasztott (és kinyomtatott vagy le-
fénymásolt) képeket… Így arra
dönthetik a képeket és a szöveget,
amerre akarják, és ezáltal is egyénib-
bé tudják tenni a prospektusukat…
Másrészt a számítógépes elkészítés-
hez sok idõ, scanner és mély számí-
tógépes felhasználói ismeretek szük-
ségesek, amik sajnos nem túl jellem-
zõek a középiskolákban (de remél-
jük, ez majd megváltozik egyszer J )

Tanárjelölt neve: Havasi Andrea
Szakjai: angol-francia bölcsész
E-mail: handreabo@yahoo.fr
Dátum:
Évfolyam: 12 (15 fõ; min 4 éve tanulnak fran-

ciául, min heti 3 francia óra)
Az óra kiemelt didaktikai célja: ismeretszerzés 

Helyszín: iskolai könyvtár
Taneszközök:
Tantárgy: francia nyelv
Az óra témája: fedezzük fel Franciaország egyes

régióit

A foglalkozás idõtartama: 45 perc
Szaktárgyi célok: ismeretszerzés Franciaország föld-

rajzáról és kultúrájáról; franciául &
magyarul megszerzett információk
tömörítése

Könyvtárhasználati célok: index, tartalomjegyzék illetve inter-
netes források felhasználása infor-
mációszerzésre

Fejlesztési célok: lényeges információk kiszûrése –
jegyzetelés technikája

Szükséges elõismeretek: index, tar talomjegyzék, Internet
alapvetõ ismerete
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Az óra menete 

Idő Szakasz Didaktikai cél  Tartalom 
(Könyvtáros) 
Tanári 
tevékenység  

Tanulói tevékenység  Eszközök  
Szervezési 
mód  

Megjegy-
zések ész-
revételek  

0–10. perc 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
10-15. perc 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

15-45. perc 

Új téma 

meg-

jelölése és 

beveze-

tése 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Feladat 

kiadása 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Új téma 

feldol-

gozása 

Korábbi 

esetleges 

ismeretek 

felidézése 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ismeretszer-

zés és a 

megszerzett 

ismeretek 

szempontok 
szerinti 

rendszerezés

e (azaz benne 

legyen-e ez a 

brossurában, 

avagy sem) 

– Franciaország 

földrajza (tájegysé-

gek, folyók, szom-

szédos országok) a 

már ismert francia 

szavakkal (égtájak, 
földrajzi szavak – 

hegy, folyó, a folyó 

partján stb.)  

– Franciao. alakja 

(hexagone) 

– milyen régiókat és 
városokat ismertek 

és ezek hol 

találhatók? 

 

 

A feladat: a kapott 
régióról egy brosúra 

összeállítása, ami 

faliújságra kerül 

majd, és a brosúra 

alapján a következő 

órán egy max. 10 
perces kiselőadás 

elkészítése. 

Az 5 régió: 

Bretagne, 

Normandie, Centre, 

Alsace-Lorraine, 
Provence-Alpes-

Cote d’Azur 

 

A megadott és 

esetleg önállóan 

talált forrásokból a 
szükséges 

információk 

megszerzése. 

Minden csoportnak 

ki vannak készítve a 

saját régiójukkal, 
illetve a Franciaor-

szággal foglalkozó 

könyvek, de ha van 

idejük és kedvük, 

önállóan is 

kereshetnek. 

Kérdezés, 

szükség 

esetén némi 

magyarázat 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Munkaszervez

és: a gyerekek 

húznak, hogy 

melyik 

régióval 

foglalkoznak 
(3 fős 

csoportokban) 

A  feladat 

elmagyarázás

a, és a minta 

prospektus és 
a követendő 

szempontokat 

tartalmazó 

handout 

kiosztása és 

ismertetése 
 

 

Segítségadás 

a diákoknak 

(kérdésekre 

válasz; 
szükség 

esetén 

útbaigazítás; 

tanulói 

tevékenység 

figyelése) 

válaszadás és az 

esetleges új v 

elfelejtett szavak 

leírása 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Csoportokba 

rendeződés 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Feladatok v források 

egymás közötti 

elosztása, esetleg 

önálló 

forráskeresés, majd 
jegyzetelés és 

lényegkiemelés. 

Ezután 

megbeszélés és a 

prospektus közös 

elkészítése 

Egy nagy 

földrajzi 

Franciao. 

térkép és egy 

szintén nagy 

térkép 
Franciao. 

régióval és fő 

városaival 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Minta-

prospektus és 

handout 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Konkrét 

források, a két 

térkép, a 

mintaprospek-

tus és a 
szempontokat 

tartalmazó 

handout 

Frontális 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Csoport-

munka   

 

Megvalósítás utáni megjegyzések 
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Pest-Buda a reformkorban
Óravázlat

Csoportok a forrástípusok szerint: Ezek
lesznek azok a munkacsoportok, akik elsõ lé-
pésben, az elsõ órán egy (!) adott forrástípus-
sal foglalkoznak, és ezekben keresik az aláb-
biakban (ld.: csoportok feladatok szerint) fel-
sorolt kérdésekre a választ.

1. csoport: fotók, képek-ez a csoport eze-
ket gyûjti könyvekbõl, CD-romokról, Inter-
netrõl

2. csoport: korbeli sajtó, bármilyen kora-
beli könyv-tehát ez csak könyv, ki kell keres-
ni a bibliográfiából

3. csoport: multimédia-Interneten és CD-
ROM-okon kutatnak a kérdések után (képe-
ket ha találnak, az csak jó, de ez nem elsõsor-
ban az õ feladatuk)

4. csoport: mai sajtó-a mai sajtóban kell
válaszokat találniuk (ezt is kereshetik Inter-
neten is, de csak sajtócikkek közül válogat-
hatnak)

5. csoport: bármilyen mai tanulmány, szak-
irodalom-tehát ez is csak könyv, amit szintén
a bibliográfiákból kell kikeresni majd megta-
lálni

A csoportok a feladatok szerint: már meg-
kapják az elsõ órán, elsõ lépésben ebbõl vá-
laszt a csapat minden tagja egy kérdést, ami-
re a választ keresi. Majd a második óra folya-
mán ezek szerint a kérdések szerint csoporto-
sulnak, amikor is, mivel 1-1 csapat minden
tagja ugyanazt a kérdést dolgozta ki, csak más
forrás alapján, összeállítják a kiselõadásukat

1. csoport: Természeti környezet: Duna,
árvizek

2. csoport: Épített környezet: Szépítõ Bi-
zottmány

3. csoport: Tudomány: Magyar Tudós Tár-
saság / Magyar Tudományos Akadémia

4. csoport: Kultúra: Nemzeti Casino
5. csoport: Polgári lét: párbajok
6. csoport: szórakozás

Feladatlapok
Csoportoknak, forrástípus szerint:
1. csoport: 
1. Gyûjts minél több képet a Dunáról, a

Duna-partról! (Interneten: képek elmentése,
kinyomtatása, akik könyvbõl dolgoznak: le-

fénymásolják, vagy a könyvben megjelölik,
felírják a pontos adatokat pl. oldalszám, hogy
késõbb is bemutatható legyen)

2. Gyûjts képeket a kor legfontosabb épü-
leteirõl, csoportosítsd õket használatuk sze-
rint (politika, szórakozás, stb.)

3. Gyûjts képeket a MTA épületérõl, bel-
sejérõl, tagjairól

4. Gyûjts képeket a Nemzeti Casino épüle-
térõl, belsejérõl, tagjairól

5. Gyûjts képeket a párbajok szereplõirõl,
helyszínekrõl

6. Gyûjts képeket a korabeli színházakról
2., 3., 4., 5. csoport: 
1. Mikor voltak árvizek? Melyik volt a leg-

pusztítóbb? Milyen károk keletkeztek?
2. Mikor alapították az egyletet? Kik? Mi-

lyen célból? Milyen koncepció alapján? 1-2
nevezetes építész és mûve (Pollack Mihály,
Hild József)

3. Mikor alapították az Akadémiát? Kik?
Milyen célból? Hol áll? Az intézmény felosz-
tása. 

4. Mikor alapították a Nemzeti Casinót?
Kik? Milyen célból? Hol áll? Évi tagdíj? Tag-
felvétel hogyan történt?

5. Milyen szabályok alapján lehetett pár-
bajozni? Mióta? Kik? Miért? Helyszínek

6. Hol álltak a színházak? Milyen nyelven
játszottak? Milyen mûveket? Kik látogatták?

Egyéni feladatlap: (mindenki kitölti, amíg
társai beszélnek, így lehet biztosítani azt, hogy
egymásra figyeljenek) (a második óra végén, a
többiek beszámolója alapján)

– Melyik nap volt a legpusztítóbb a pesti
árvíz?

– Mi okozta az árvizet?
– Mikor alapították a Szépítõ Bizott-

mányt?
– Ki építette a Deák téri templomot és a

Császár-fürdõt?
-– MTA: alapítási év számjegyeinek össze-

ge?
– Hány osztálya jött létre ekkor?
– Mennyi tagdíjat kellett fizetni a Nemzeti

Casinóba?
– Hogyan lehetett valaki a tagja?

– Kivel párbajozott Wesselényi Miklós és
miért?

– ki írta az elsõ párbajkódexet?
– Ki volt Szigligeti Ede?

A felkészülés során felhasznált szakirodalom:

Tóth Endréné (szerk.), Budapest Enciklopédia, Corvina, Buda-
pest, 1981. + az alább felsorolt tételek:

Az órán használt források: (ezek csupán tájékoztató jellegûek,
ezek alapján lehet a legegyszerûbben megválaszolni a kérdé-
seket, de természetesen a bibliográfiából kiválasztott bárme-
lyik könyv használható)

Berza László (szerk.), Jókai Mór Budapestje, FSZEK, Budapest,
1975.

Buda-Pest. Elõadva 32 eredeti rajzolatban Alt Rudolf által, Pest,
1845.

Clair Vilmos, Magyar párbaj, Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
Dobrossy László (szerk.), Tanulmányok a Magyar Tudományos

Akadémia megalapításáról, Miskolci Akadémiai Bizottság,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolci Egyetem,
Központi Könyvtár és Levéltár, 1997. 

Ilk Mihály, A Nemzeti Kaszinó százéves története, (k.n.), Bp.,
1927.

Holló Szilvia Andrea, Budapest  régi térképeken 1686-1896, Offi-
cina Nova Könyv- és Lapkiadó Kft., Budapest, 1996.

Kerényi Ferenc (szerk.), Magyar Színháztörténet, Budapest, 1985.
Vörös Károly, Egy világváros születése, Kossuth Kiadó, Budapest,

1973.

Bibliográfiák:
Berza László (szerk.), Budapest történetének bibliográfiája,

FSZEK, Budapest, 1981-1985.
Tóth Zoltán (szerk.), Magyar történeti bibliográfia, Akadémiai Ki-

adó, Budapest, 1951-1954.
Zoltán József (szerk.), Budapest történetének bibliográfiája II-VII,

FSZEK, Budapest, 1963-1969.

Periodikumok:
Budapesti Negyed. Lap a városról, Gerõ András (szerk.), 1993-
Tanulmányok Budapest Történetének Múltjából, BTM, Budapest,

1932-2002.

CD-ROM-ok:
Pesti Hírlap, Arcanum
Rubicon, Arcanum
Vasárnapi Újság, Arcanum

Internetes keresõk, honlapok:

MTA honlapja:  2004.12.04.
Origó keresõje:  2004.12.04.
Google keresõje:  2004.12.04.

Tanárjelölt neve: Juhász Anikó
Szakja: történelem, francia
Dátum: 2004. december 4.
Évfolyam: III., IV.
Az óra kiemelt didaktikai célja:  önálló forráshasználat, mozaikmódszer
Taneszközök: bibliográfiák, multimédiás eszközök
Tantárgy: történelem
Az óra témája: Pest-Buda a reformkorban
A foglalkozás idõtartama:  2*45 perc, nem egymást követõ alkalom-

mal, így nem kell óracseréket megvalósítani
Szaktárgyi célok: történeti kutatás módszerei

Könyvtárhasználati célok: bibliográfiák alkalmazása
Fejlesztési célok: ismerethalmaz összerendezése
Szükséges elõismeretek: reformkori viszonyok, politikusok ismerete

Internet, bibliográfiák használatának ismere-
te, a könyvtár igen magas szintû ismerete,
képesek önállóan megkeresni egy adott
könyvet a bibliográfia segítségével

Az óra helyszíne: iskolai könyvtár
Pedagógusok: elsõsorban a szaktanár, a könyvtáros csak a

könyveket segít megkeresni
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Az óra menete 

Idő Szakasz Didaktikai cél  Tartalom 
Tanári 
tevékenység  Tanulói tevékenység  Eszközök  

Szervezési 
mód  Megjegyzések észrevételek  

0–2 

téma és 
célok 
megjelölés
e 

a téma időbeni, 
térbeni 
elhelyezése, 
érdeklődés 
felkeltése 

Pest-Buda a reformkorban, 
művelődéstörténeti 
szempontból 

Téma 
felvezetése, 
előzetes 
ismeretek 
felelevenítése 

figyel - frontális  

2–3 
probléma 
felvetése 

kutatási módsze-
rek, azok első 
lépései 

Hogyan kezdenétek hozzá, 
ha e témából egy házi 
dolgozatot kellene írni? 

Kérdez válaszol - frontális  

4–5 aktivizálás 
korábbi könyvtár-
használati ismere-
tek felelevenítése 

Mire jó a bibliográfia, az 
Internet? kérdez válaszol - frontális  

Budapest történetének bib-
liográfiája és a többi biblio-
gráfia bemutatása 

a megadott 
bibliográfiák 

 

6–14 
új 
ismeretek 

kutatási 
módszerek 
bemutatása 

Internetes keresési lehető-
ségek, keresőprogramok 
használati sajátosságainak 
(pl.: részletes keresés) fel-
elevenítése 

kérdez válaszol 

- 

frontális túl sok idő menne el, ha 
mindenki a gépeknél 
próbálná ki az eddig 
tanultakat + valószínű, hogy 
ezt már mindenki ismeri 

5 db 6 fős csoport létreho-
zása az egyes forrástípusok 
szerint. A csoportok elosztá-
sát ld. a mellékletekben 

csoportok 
megszerve-
zése, elhelye-
zése, a feladat 
pontos ismer-
tetése 

csoportokra bomlik, 
megkapja a 
feladatait.  

 

15–19 

Probléma-
megoldás, 
aktív 
munka 
beveze-
tése 

a feladat pontos 
megértése 

csoportos (6 kérdés 6 ta-
nulónak) és egyéni 
(mindenkinek, 13 kérdés) 
feladatlapok kiosztása 

feladatlapok 
kiosztása 

csapaton belül 
elosztják, ki melyik 
kérdésre fog 
válaszolni.  

feladatlapok, 
Internet, 
bibliográfiák,  
CD-ROM-ok 

csoportos 

célszerű, ha az elején látja 
már mindenki, hogy milyen 
kérdésekre kell majd a 
társainak választ adnia 

20–45 
aktív 
munka 

feladat 
végrehajtása aktív munka 

figyeli a 
csoportok 
munkáját, ha 
kell, segít, 
orientálja őket 

válaszok keresése:  
1. lépés: bibliográ-
fiákban kikeresi a 
könyveket az Inter-
netet használókon 
kívül minden csoport, 
ez utóbbiak a világ-
hálón keresgélnek, 2. 
lépés: a könyveket és 
az internetes web-
oldalakat megkeresi,  
3. kigyűjtik a választ 

könyvek, 
sajtóorgánumok, 
Internet, 
bibliográfiák,  
CD-ROM-ok 

csoportos 

figyelmeztetni  
a tanulókat, hogy  
a következő alkalomra 
hozzák el  
a jegyzeteiket 

0–2 
előző óra 
átismétlé-
se 

emlékek 
felelevenítése 

előző óra tartalma:6 kérdés-
re 1-1 forrástípus alapján 
válaszkeresés 

magyarázat figyel - frontális  

3–5 
újabb 
célkitű-
zések 

az elsajátított is-
meretek újbóli fel-
használása, cso-
portmunka egy 
másik csoport 
tagjaival, a 
mozaikmódszer 
megvalósítása 

az 5 csoport 6-6 tagja a 6 
feladat szerint csoportosul 
 

csoportok 
megszervezés
e, elhelyezése, 
a feladat 
pontos 
ismertetése 

új csoportokba 
szerveződés - csoportos  

6–14  
új célok 
meg-
nevezése 

a mozaikmódszer 
utolsó lépésének 
megvalósítása 

csoportok megbeszélik az 
egy témáról, de több 
forrásból összegyűjtött 
ismereteiket 

figyeli a 
csoportok 
munkáját, ha 
kell, segít, 
orientálja őket 

koherens válaszok 
kialakítása úgy, hogy 
2–3 percben el tudják 
mondani az egy téma 
körül összegyűlt 
válaszokat. Vázlatot 
csak maguknak 
írnak, cél a jó 
előadásmód  

korábbi jegyzetek csoportos  

15–37 

az elkészí-
tett munka 
bemuta-
tása 

eredmény 
bemutatása 

csoportok beszámolói, 
aminek segítségével a 
többiek az egyéni feladatlap 
kérdéseire tudnak válaszolni 

figyel 

Beszámolók: a cso-
port egy tagjának el-
mondja, egy adott té-
mához a különböző 
források alapján mi-
lyen válaszokat 
találtak. 

jegyzetek frontális   

értékelés 
értékelés a csoportok 
munkáiról 

értékel figyel - frontális  

38–45 értékelés 
konklúziók 
levonása 

összefoglalás: a különböző 
forrástípusok hogyan 
befolyásolják a munkát 

kérdez, 
beszélgetést 
irányítja 

válaszol - csoportos 

konklúzió: egy alapos, teljes 
körű kutatáshoz mindenféle 
forrást alkalmazni kell -
megfelelő kritikával  
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A Magyar Olvasástársaság azzal
a felhívással fordul mindazokhoz,
akiknek fontos a népmesék fenn-
maradása és a mesékben élõ böl-
csesség továbbhagyományozása,
hogy csatlakozzon azon kezdemé-
nyezéshez, amely szerint szeptem-
ber 30-át, Benedek Elek születés-
napját, a Népmese napjaként tisz-
teljük ezentúl. A Népmese napját
elsõ ízben 2005 õszén rendezzük
meg, és a budapesti rendezvényen
túl szeretnénk országossá bõvíteni

a programokat. Kérjük a könyvtá-
rosokat, óvónõket, pedagógusokat
és a mesével foglalkozó szakembe-
reket, valamint a meseszeretõ gye-
rekeket és felnõtteket, hogy ezen a
napon megkülönböztetett tisztelet-
tel forduljanak mind a magyar,
mind más népek meséi felé. Eleve-
nítsék fel a mesemondás õsi mûvé-
szetét, hallgassák meg egymás leg-
kedvesebb meséit, emlékezzenek
meg mesemondóinkról, mesegyûj-
tõinkrõl, és a mesékbe szõtt böl-

csesség máig érvényes üzeneteirõl,
arról a mindennapjainkban is hasz-
nálható tudásról, ami minden nép-
mese sajátja. Kérjük az intézmé-
nyek vezetõit, tegyék lehetõvé,
hogy ezen a napon minden gyerek
legalább egy népmesét tarisznyájá-
ba (iskolatáskájába) tehessen, oku-
lásul, vigasztalásul vagy egyszerûen
csak örömforrásként, hiszen egy
megfelelõ pillanatban megkapott
mese olykor egész életünkre
kihathat. 

Ne hagyjuk veszendõbe menni
mindazt, ami évszázadokon ke-
resztül élni segítette az embereket!

A népmese napja
Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha az utóbbi évtize-
dekben ezeket a nagyszerû ajándékokat egyre gyakrabban üveggyöngyökre cserél-
nénk. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleink-
tõk kapott mesebeli kincseket!

A gyerekek az egész világon is-
merik H. C. Andersent, és az isko-
lák az egész világon használják me-
séit az oktatásban, fõként a fiata-
labb korosztályok. A meséket ol-
vassák, értelmezik, megbeszélik, il-
lusztrálják és feldolgozzák. Ha el-
képzeljük, hogy egy bizonyos na-
pon egy bizonyos idõpontban

mondjuk Dél-Afrikában az iskola-
padban ülõ gyerekek éppen An-
dersen meséivel foglalkoznak, bi-
zonyosak lehetünk benne, hogy
ugyanebben az idõpontban száz-
számra ülnek gyerekek a világon,
akik szintén a szerzõvel, és alkal-
masint ugyanazzal a mesével fog-
lalkoznak. Magunk elõtt láthatunk
két diákot, az egyiket Dél-Afriká-
ban, a másikat Izlandon, akik
ugyanabban a másodpercben szí-
nezik ki A pásztorlány meg a ké-
ményseprõ címszereplõnõjét a me-
séhez készített rajzukon.

H.C. Andersent már életében is-
merte és szerette a nagyvilág, és
számos nyelvre lefordították. Nem-
zetközi író volt. De nemzetközi

volt más módon is. Mindig szívesen
útra kelt, ha alkalma nyílott rá.
Összesen felnõttkora 9 évét töltöt-
te azzal, hogy utazásokat tett Euró-
pában – egyebek közt Angliában,
Németországban, Franciaország-
ban, Spanyolországban, Portugáli-
ában, Itáliában és Törökországban,
sõt Magyarországon is. Az egyéb-
ként óvatos, már-már félõs ember
hírében álló Andersen bejárta a
forradalmakkal, társadalmi nyug-
talansággal és halálos betegségek-
kel teli Európát. Valójában igen
bátor ember volt.

Éppily bátornak mutatkozott
írásaiban is. Hiszen olyan módon
írt a gyerekeknek, mint elõtte soha
senki. Értett hozzá, hogy szép iro-

Meseportál Hans Christian Andersenrõl
H. C. Andersen 156 meséjét 145 nyelvre fordították le. Kevés olyan hely van a vi-
lágon, ahol a gyerekek és a felnõttek nem férhetnek hozzá az Andersen-mesékhez,
akár fordításban megjelent válogatás, képeskönyv, akár képregénnyé, filmmé, té-
véjátékká, színmûvé, musicallé való átdolgozás formájában. De a különbözõ orszá-
gokban nem mindig ugyanazokkal a mesékkel találkozunk, még akkor sem, ha a
törzsanyag látszólag azonos, továbbá a fordítások gyakran jelentõs mértékben
megváltoztatják a szöveget, esetleg csupán azért, hogy a helyi kultúrához igazít-
sák, vagy hogy a gyermekek számára érthetõbbé tegyék õket. 
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dalmi nyelven írjon, egyszersmind
úgy, ahogy a gyerekek beszélnek és
gondolkodnak, és hogy írásban
megõrizze a felnõttek beszélt nyel-
vének stílusát. Vegyük csak egy
olyan mese indítását, mint a Jól
van, apjuk! Ahhoz, hogy így írjon
az ember, nem kevés bátorságra
volt szükség, legalábbis Dániában,
ahol folyton a szemére vetették,
hogy vulgáris nyelvet használ, s
emiatt a gyerekek nem fogják meg-
tanulni a „szép“ nyelvet. Néha az-
zal is bírálták, hogy meséi erkölcs-
telenek és túl durvák a gyerekek
számára. 

De a bátor, egyszersmind sebez-
hetõ Andersen nem hátrált meg, s
rendületlenül tágította a mese mû-
fajának kereteit. Élete késõbbi sza-
kaszában inkább csak „történe-
tek“-rõl beszélt. Elsõ meséje 1835-
ben jelent meg, az utolsó 1872-ben,
s a koraiak és a késeiek között egy-
aránt találunk remekmûveket. 

Senki nem kétli, hogy az egész
világon a tanárok – egyedül vagy
tanár kollégáikkal együtt – valóban

izgalmas órákat tudnak tartani H.
C. Andersenrõl és mûveirõl a ma-
guk kultúrájukhoz és a maguk is-
kolarendszeréhez kapcsolódva. 

Ezt a portált a koppenhágai
Gyermekirodalmi Központ (Dá-
nia) a HCA 2005-tõl együttmûköd-
ve alakította ki a tanárok alap-tan-
folyamaként és oktatási ötlettár-
ként.

Az oktatás ösztönzése 
Itt a portálon egyebek közt egy

csomó izgalmas cikk található az
oktatás ösztönzésére, jó ötletek ar-
ról, hogyan foglalkozzunk az isko-
lában H. C. Andersennel, továbbá
új tárgymesék és irodalompedagó-
giai eszmefuttatások errõl a témá-
ról, valamint új illusztrátorok kiál-
lítása, H. C. Andersen-könyvtár az
oktatásban felhasználható iroda-
lommal, és sok hasonló. 

A HCA-csoport a GYIK-ban 
A projektumot a Gyermekiro-

dalmi Központ önálló csoportja
hajtja végre, melynek tagja Tina

Krogh pedagógiai tanácsadó, pro-
jekt-munkatárs, Anna Karlskov
Skyggebjerg titkár, Ph.D.-tanuló,
Anette Øster Steffensen kutatási
asszisztens és Torben Weinreich
professzor.

A portálon hozzáférhetõ
anyag felhasználása 

Kereskedelmen kívüli módon
minden anyag szabadon felhasz-
nálható. Kiadható tanároknak,
szülõknek és diákoknak, és idézhe-
tõ iskolák és önkormányzatok által
megjelentetett kiadványokban,
szakfolyóiratokban és hasonlók-
ban. Ennek csak az a feltétele,
hogy megadják a szerzõ, az illuszt-
rátor és a fényképész nevét, és az
alábbi mondatot közöljék a publi-
káció mellett: 

Ezt a cikket/képet a Gyermekiro-
dalmi Központ bocsátotta rendelke-
zésünkre, melynek H. C. Andersen-
programja a HCA 2005 alapítvány,
az állam és a Bikubenfonden  alapít-
vány támogatásában részesül.

Iskolai Könyvtári Világnap
2005. október 24.

Az Iskolai Könyvtári Világnap angol nyelvû honlapja:
http://www.iasl-slo.org/isld.html

Az IASL honlapja: http://www.iasl-slo.org/

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls 1999-ben intézett
felhívást az Iskolai Könyvtári Világnap megszervezésére. Azóta a világ iskolái minden évben színes pro-
gramokkal hívják fel az iskolai könyvtárakra a figyelmet.

A 2005-ös jelmondat:  Kalandra fel!
Célja, különbözõ rendezvények, kalandok  szervezésével  felhívni
a figyelmet arra, hogy az iskolai könyvtáraknak milyen fontos
szerepe van az  egész életen át tartó tanulás megalapozásában.
Csatlakozzon Ön is egy rendezvénnyel a programsorozathoz!
Küldje el a magyarországi koordinátornak a következõ informá-
ciókat, vagy regisztráltassa magát önállóan!
Iskola neve, címe, telefonszáma, a programfelelõs neve, e-mailje,
a tervezett program rövid leírása (lehetõleg angolul is!)

Programfelelõs: Seressné Barta Ibolya (biboly@angyalf-debr.sulinet.hu)
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Könyvtára 

4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.; tel./fax: 52/428-300
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Az IASL célja, feladatai:
– elõsegíteni minden országban

az iskolai könyvtárak fejlõdését,
fejlesztését;

– elõmozdítani az iskolai könyv-
tári programoknak az iskolai peda-
gógiai programba való integrálá-
sát;

– támogatni az iskolai könyvtári
dolgozók képzését és továbbképzé-
sét;

– megszilárdítani a közösségtu-
datot a világ minden részérõl szár-
mazó iskolai könyvtárosok között;

– megerõsíteni és kiterjeszteni az
iskolai könyvtárosok és a gyerme-
kekkel és fiatalokkal foglalkozó
más szakemberek közötti kapcso-
latokat;

– integrálni az iskolai könyvtári
kutatást és eredményeit, valamint
a határterületek ismereteit;

– elõsegíteni a publikációk írását
és az információ szétsugárzását az
iskolai könyvtárak sikeres képvise-
lete érdekében;

– információt szolgáltatni az
egész világ gyermekekkel és fiata-
lokkal foglalkozó programjairól és
anyagairól;

– megszervezni a különbözõ te-
vékenységeket, konferenciákat,
projekteket az iskolai könyvtárak
és az információszolgáltatás terü-
letén.

Az 1999-es világnap témája „Egy
nap a könyvtárostanár életében”,
és középpontjában mindazon tevé-
kenységek és feladatok voltak,
amelyeket az iskolai könyvtáros
naponta végez az egész világon.

2000-ben: Világméretû bölcses-
ség volt a témája a világnap prog-
ramjának. Itt a könyvtárak közötti

együttmûködés és a virtuális infor-
máció szerzés új fejleményeirõl
kaptak és adtak tájékoztatást az is-
kolai könyvtárosok.

2001-ben: Az életnek tanulunk
címmel az iskolai könyvtáraknak
az élethosszig tartó tanulásban be-
töltött szerepérõl értekeztek a
szakemberek.

2002-ben: Különbözõ környezet
egyazon szemlélet címmel külön-
bözõ rendezvényeket szerveztek az
oktatási intézményekben dolgozó
könyvtárosok:

– hírességet hívtak meg beszélge-
tésre,

– bemutatták az iskolai könyvtári
programok különlegességeit,

– tanácsadókkal folytatott ripor-
tokat, és a könyvtárról készített 

– képeket tettek közzé a médiá-
ban.

2003-ban: A határok – korlátok
ledöntése ürügyén minden, olyan
tevékenység megjelent az iskolai
könyvtárban, ami nem volt szoká-
sos korábban: álarcos felvonulás,
zsonglõrök, a tanárok kettéfûré-
szelése, stb. mindenki mást tett,
mint szokott.

2004-ben: Iskolai könyvtárak
együtt az információs mûveltségért
és a tanulásért témakörben a
könyvtárak, az olvasni tudás és a
tanulás szoros egységérõl, cserél-
ték ki tapasztalataikat a könyvtár-
használók és könyvtári szakembe-
rek.

2005-ben: Kalandra fel! felhívás
célja, az volt, hogy különbözõ ren-
dezvények, kalandok szervezésével
felhívja a figyelmet arra, hogy az is-
kolai könyvtáraknak milyen fontos
szerepe van az egész életen át tartó
tanulás megalapozásában.

Dr. Celler Zsuzsanna

tudományos munkatárs

* * *

A Pesterzsébeti Iskolai könyvtáro-
sok szakmai tapasztalatcserét szer-
veztek ezen a napon, ahol a könyv-
tárostanárok bemutatták iskolai
könyvtárai specialitásait. 

Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola és 

Logopédiai Intézet könyvtára
1201 Budapest, 

Vörösmarty u. 138.

A könyvtár nyitva tartása heti 22
óra, fõ gyûjtõkörébe elsõsorban
írásos nyomtatott dokumentumok
tartoznak. Teljességgel gyûjtjük az
általános lexikonokat és enciklopé-
diákat, az iskolatörténettel kapcso-
latos dokumentumokat, továbbá a
szépirodalom közül a kötelezõ ol-
vasmányokat. A teljességre törek-
võen a tudományok, a kultúra és a
mûvelõdéstörténet összefoglaló
mûveit, a helyi tantervnek megfe-
leltetett szakkönyveket és ismeret-
terjesztõ könyveket, a népköltésze-
tet és meseirodalmat, továbbá he-

Iskolai Könyvtári Világnap

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szövetségének elnöke, Dr. Blanche Wools

1999-ben felhívást intézett az Iskolai Könyvtári Világnap megszervezésére október
harmadik hétfõjére. Azóta a világ iskolái minden évben színes programokkal hívják
fel az iskolai könyvtárakra a figyelmet. Az Iskolai Könyvtári Világnapot az Interna-
tional Association for School Librarians Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szövet-
sége (röviden: IASL) alapította meg. 
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lyi sajátosságainak köszönhetõen a
német nemzetiségi oktatáshoz
szükséges szakirodalmak, és német
nyelvû irodalmi alkotások, a cigány
felzárkóztató és tehetséggondozó
program megvalósításához szüksé-
ges szakkönyvek. 

Válogatva gyûjtjük a tananyagon
túlmutató tájékoztatást segítõ is-
meretközlõ irodalmat, és az egyéb
oktatott idegen nyelvek tanításá-
hoz felhasználható idegen nyelvû
segédleteket, továbbá az irodalom
tárgykörébõl a regényes életrajzo-
kat, történelmi regényeket, gyer-
mek- és ifjúsági regényeket, elbe-
széléseket és verses köteteket, és
egyéb szórakoztató irodalmat.

A könyvtár két helyiségbõl áll
(összterülete: 49 m²): egy nagy te-
rületû olvasóterembõl (itt található
a kölcsönzés is) és egy kis területû
raktárhelyiségbõl.

A könyvtárban a könyvek a kö-
vetkezõképpen vannak csoporto-
sítva: külön egységet képez a kézi-
könyvtár, ETO-rendben (az összes
könyv kb. 10%-a). Ezt követi a köl-
csönözhetõ ismeretterjesztõ iro-
dalmak csoportja ETO-rendben,
mely kb. az összes hagyományos
könyv állomány 40%-át teszi ki. A
maradék állomány szép- és szóra-
koztató irodalmat takar (kb. 50%).
Az elektronikus gyûjtemény a rak-
tárban rendszerezve található.

Könyvtárunk a leltárkönyv sze-
rint 17 665 könyvvel rendelkezik,
ám a könyvek valószínûsíthetõ szá-
ma – a korábbi évek selejtezésének
figyelembe vételével – 8 654 db-ra
tehetõ. A könyvtár 5 357 tankönyv-
vel és tanári kézikönyvvel rendel-
kezik. Audiovizuális dokumentu-
maink száma 616 db: 256 Cd, ill.
CD-ROM, 190 hangkazetta, 168
videó kazetta és 2 db DVD.

A gyarapodás mértéke évenként
változó; az elmúlt két statisztikai
évben (2003/2004, illetve
2004/2005) 1374, illetve 2300 db
volt, ezen belül legnagyobb szám-
ban a tankönyvek szerepeltek (804,

illetve 1854 db), a hagyományos
tankönyvek száma kevesebb (534,
illetve 369), az audiovizuális eszkö-
zök közül a hanganyagokban (ka-
zetta és CD együtt) volt a legna-
gyobb bõvülés (21, illetve 45).

A gyarapodás elsõsorban a tan-
könyvek terén a normatív támoga-
tásnak köszönhetõ; a hagyományos
könyvek és audiovizuális anyagok
fejlesztése fõleg pályázati úton tör-
ténik, illetve csoportos (többek kö-
zött az Apáczai Kiadótól) és egyé-
ni ajándék formájában (tanulók,
tanárok és egykori tanulók ajándé-
kai). Az elõzõ tanévben 50 000 Ft-
os pályázati nyeremény, az idei
tanévben, Vörösmarty születésé-
nek 150. évfordulója alkalmából je-
lentõsebb összeget nyertünk  mely-
bõl a könyvtárhasználati segéd-
anyagok, dráma- és színjátszással
kapcsolatos segédkönyvek és egyéb
mûvészeti tárgyú szakirodalmat
szereztük be.

Jelentõs növekedést ért el ezzel a
fejlesztéssel a CD-CD-ROM gyûj-
temény, továbbá megjelent könyv-
tárunkban – igaz még csak mutató
jelleggel – a DVD-állomány is.

A könyvtári hagyományos könyv-
állomány számítógépes feldolgozá-
sa – WINISIS 1.4 programmal –
folyamatosan zajlik. Jelenleg 1920
MFN-szám van rögzítve, mely a
több példány miatt kb. 2100 könyv-
nek felelhet meg, tehát a feldolgo-
zottság, ha a 8 626 könyvet vesszük
alapnak, akkor 24% körüli. A
könyvtár rendelkezik néhány fo-
lyóirattal, változó gyakorisággal,
számuk 12-re tehetõ: vannak köz-
tük pedagógiai kiadványok (Köz-
nevelés, Budapesti Nevelõ, Új Ka-
tedra), helyi kiadványok (Pester-
zsébet, PEPITA) és ismeretterjesz-
tõ kiadványok (Chip Magazin, Élet
és Tudomány, Kincskeresõ, Histó-
ria, Természetbúvár, Süni Maga-
zin, Reader’ s Digest Válogatás).

A könyvtár látogatottsága megle-
hetõsen magas, a helyben haszná-
lati esetek száma évente 1200-1400

körül mozog. A kölcsönzések szá-
ma szintén jelentõs (1792, ill. 2032,
ennek körül-belül 20 %-a tanulói
tankönyvkölcsönzés). A diákok
ezen kívül általában ismeretter-
jesztõ irodalmat kölcsönöznek,
leginkább biológia, történelem és
mûvészetek témakörökben. Az al-
sósok körében a szépirodalom köl-
csönzése elenyészõ, e helyett – ter-
mészetes módon – a mesék köl-
csönzése számottevõ. A felsõsök
körében a szépirodalom már jelen-
tõsebb, de szinte csak a kötelezõ
irodalmakra korlátozódik. A taná-
rok elsõsorban a tanári tankönyve-
ket és segédkönyveket kölcsönzik,
illetve a tanulmányi versenyek
szakirodalmát. A könyvtárba be-
iratkozott tanulók száma jelentõs
(206, illetve 141; az idei tanévben
egyenlõre 180 fõ).

A könyvtár bekapcsolódik az is-
kola rendezvényeibe (például: ok-
tóber 6-i megemlékezés, Balassi
Bálint-emlékhét, Magyar Kultúra
Napja, környezetvédelmi világnap
stb.). Az iskola rendszeresen részt
vesz a kerületi Bod Péter könyvtár-
használati versenyben, szép ered-
ményekkel.

A könyvtárban rendszeresen ke-
rülnek megtartásra könyvtári órák,
különféle tantárgyakból (irodalom,
történelem, biológia, földrajz,
ének, idegen nyelv stb.), illetve
könyvtárhasználati óra informatika
tantárgy keretében (6-7 évfolyam).

A könyvtár délutáni szabadidõs
foglalkozásokat, klubokat rendez:
külön alsósok és felsõsök számára
Nyomozóklub (játékos rejtvényfej-
tõ klub), felsõsök részére mûvelt-
ségi vetélkedõ jellegû Honfoglaló-
klub (részben Interneten, részben
társasjáték formában – jelenleg ez
számít a legnépszerûbb klubprog-
ramnak) és filmklub (részben tör-
ténelmi témájú, részben a korosz-
tálynak megfelelõ érdeklõdési kör-
be tartozó filmek megtekintése).

Hanzli Péter
könyvtáros
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Megjelent: 2005. június 13-án az
Oktatási Minisztérium honlapján:
www.om.hu.

(Fõoldal/Közoltatás/Programok/
Országos tanulmányi versenyek
meghirdetése / Oktatási Minisztéri-
um által anyagilag támogatott
versenyek/7-10. évfolyam versenyei/
Bod Péter Könyvtárhasználati ver-
seny)

Valamint az Oktatási Közlöny
2005. 16/II. (VI. 22.) számában a
2200 -2201. oldalon

A verseny meghirdetõje: a Fõvá-
rosi Pedagógiai Intézet (1088 Bu-
dapest, Vas u. 8-10.)

A verseny szakmai támogatója:
Könyvtárostanárok Egyesülete

A verseny célja 
Az önálló tanulás, ismeretszerzés

módszereinek elsajátítása. Az isko-
lai tanulási folyamat során részek-
re bontott ismeretelemek egységbe
foglaló információs tudás és doku-
mentum felhasználó készségek, ké-
pességek integráló, szintetizáló is-
meretszerzési folyamatának méré-
se. Információs és kommunikációs
kultúra fejlesztése, könyvtárhasz-
nálati ismeretek terjesztése. Tehet-
séggondozás.

A verseny kategóriái
I. kategória: általános iskolák és

gimnáziumok 13-14 éves tanulói
(7-8. évfolyam), 

II. kategória: gimnáziumok és
szakközépiskolák, szakmunkás-
képzõ iskolák 15-16 éves tanulói
(9-10. évfolyam)

Általános tematika: könyvtár-
használati ismeretek, dokumen-
tumismeret, referenskérdések,
könyvismertetés.

Aktuális téma: 1956. 
Felhasználható irodalom: általá-

nos lexikonok, szaklexikonok, en-
ciklopédiák, kézikönyvek, a téma
szakirodalma, bibliográfiák, idõ-
szaki kiadványok, offline ill. online

adatbázisok, elektronikus könyvtá-
rak, ill. folyóiratok, közös kataló-
gusok, internetes katalógusok, in-
dexelõk, keresõk.

A nevezés módja: írásban, az elõ-
re kiküldött ill. a Fõvárosi Pedagó-
giai Intézet honlapjáról
(www.fovpi.hu ) letölthetõ nevezé-
si lapon

Nevezési díj: 1000 Ft/ fõ

Fordulók
I. forduló (iskolai forduló) meg-

rendezésére 2005 novemberében
kerül sor. 

A II. fordulóra a jelentkezést, a
megyei/fõvárosi pedagógiai intézet
tájékoztatása alapján, az általuk
megjelölt címre kell megküldeni
2006. január 20-ig. A nevezés csak
akkor érvényes, amennyiben a ne-
vezési díjat a szervezõ (Fõvárosi
Pedagógiai Intézet) számla (OTP
Bank Rt. 11784009-15492296) szá-
mára a nevezõk eljuttatták. (Errõl
visszaigazolást kapnak, illetve
számlát kérhetnek.)

II. forduló (megyei/fõvárosi)
2006. február 14.: A továbbjutók
adatait a Fõvárosi Pedagógiai Inté-
zet címére (1088 Budapest, Vas u.
8-10.) kell megküldeni azon az
Adatlapon, amely letölthetõ a ver-
senyszervezõ honlapjáról. Határ-
idõ: 2006. február 20. A forduló-
ban csak az vehet részt, aki igazol-
ja – befizetési csekk, számlakivonat
másolatával – a nevezési díj befize-
tését.

III. forduló (központi, írásbeli
döntõ) 2006. március 16.: Az or-
szágos versenyen a megyékbõl és a
fõvárosból 3 fõ vehet részt kategó-
riánként. A központi írásbelivel
kapcsolatos információt az Adatla-
pon megjelölt megyei/fõvárosi ver-
senyfelelõs kapja meg a Fõvárosi
Pedagógiai Intézettõl. A versenyfe-
lelõsök feladata a felkészítõ taná-
rok részére továbbítani a tájékoz-

tatót és az ajánlott bibliográfiát. A
verseny végeztével a dolgozatokat
zárt borítékba kell elhelyezni és to-
vábbítani (24 órán belül) a Fõváro-
si Pedagógiai Intézet címére (1088
Budapest, Vas u. 8-10.).

IV. forduló (döntõ, szóbeli): A
döntõbe jutott versenyzõket a ver-
senyszervezõ (FPI) tájékoztatja. 

A döntõ idõpontja: 2006. április
28. Helyszíne: Teleki Blanka Gim-
názium, Székesfehérvár. 

Eredmény közzétételének módja:
Fõvárosi Pedagógiai Intézet hon-
lapján (www.fovpi.hu). 

Díjak: 1–3 helyezett kategórián-
ként oklevél, könyv, könyvutal-
vány, CD, CD-ROM, további he-
lyezettek emléklap, különdíjak

A szervezõ elérhetõsége: Hock
Zsuzsanna, könyvtár-pedagógiai
szakértõ (FPI), tel: 338 2156/132,
fax: 338 2156/144, email: hock@-
fovpi.hu 

Versenyszabályzat
2005–2006

1. A Bod Péter könyvtárhaszná-
lati verseny egyéni verseny.

2. A verseny lebonyolításához a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet ver-
senybizottságot hoz létre.

3. A versenybizottság feladata a
verseny témájának évenkénti meg-
határozása, a feladatlapok, a bibli-
ográfia elkészítése illetve elkészít-
tetése, a verseny szervezése, kap-
csolattartás a megyei szervezõkkel,
a verseny tisztaságának felügyelé-
se. 

4. Két kategóriája: 
I. kategória: általános iskolák és

gimnáziumok 13-14 éves tanulói,
7-8. évfolyam (résztvevõje lehet
minden tanuló, aki 1991-1992-ben
született)

II. kategória: gimnáziumok,
szakközépiskolák, szakmunkás-
képzõ iskolák 15-16 éves tanulói,

Az országos Bod Péter 
Könyvtárhasználati Verseny kiírása 



Iskolakönyvtáros, 2005/3–4. 15

9-10. évfolyam (résztvevõje lehet
minden tanuló, aki 1989-1990-ben
született)

5. A verseny négyfordulós (isko-
lai, megyei/fõvárosi, központi írás-
beli elõdöntõ, szóbeli döntõ)

6. Az országos versenyen a me-
gyei és fõvárosi verseny elsõ három
helyezettje vehet részt.

7. A megyei versenyeken meg-
osztott elsõ három díj nem adható,
mivel az országos írásbeli döntõre
csak három nevezettet lehet meg-
jelölni.

8. Nevezés a Fõvárosi Pedagógiai
Intézet honlapjáról letölthetõ
adatlappal lehetséges.

9. A megyei fordulón csak az a
tanuló vehet részt, aki a nevezési
díjat a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
számlaszámára átutalta a verseny-
kiírásban megadott határidõig.

10. A megyei/fõvárosi pedagógiai
intézetek feladata, hogy a me-
gyei/fõvárosi versenyt megszervez-
zék.

11. A Fõvárosi Pedagógiai Inté-
zet feladata, hogy a megyei/fõváro-
si versenyfordulóhoz a két kategó-
ria részére a feladatlapot megoldó
kulccsal, lektorálás után a megyei
szervezõknek rendelkezésére bo-
csássa. 

12. A versenybizottság tagjai -
elõzetes egyeztetés alapján - részt
vesznek a megyei fordulókon. 

13. A Fõvárosi Pedagógiai Inté-
zet feladata, hogy a verseny témá-
jának megfelelõ bibliográfiát a me-
gyei/fõvárosi versenyszervezõknek
eljuttassa.

14. Az országos írásbeli elõdöntõ
a megyei/ fõvárosi helyszíneken
történik ugyanazon a napon,
ugyanabban az órában.

15. A kategóriánkénti három el-
sõ helyezett munkáját nem könyv-
tár szakos kolléga felügyeli.

16. Az országos írásbeli forduló
feladatait a Fõvárosi Pedagógiai
Intézet a megyei/fõvárosi pedagó-
giai intézetek versenyszervezõinek
juttatja el lezárt borítékban, ame-
lyeket a borítékon feltüntetett na-

pon, órában lehet felbontani a ver-
seny helyszínén.

17. Az országos írásbeli forduló
befejeztével (a borítékon föltûnte-
tett idõtartam után) a megyei/ fõ-
városi pedagógiai intézetek mun-
katársai  a kész dolgozatokat ösz-
szeszedik, s a helyszínen kell lezárt
borítékba helyezniük. A lezárt bo-
rítékot 24 órán belül kell a Fõváro-
si Pedagógiai Intézet (Hock Zsu-
zsanna, könyvtár-pedagógiai szak-
értõ) címére megküldeni: 1088 Bu-
dapest, Vas u. 8-10. 

18. Az írásbeli dolgozatok javítá-
sában, értékelésében, valamint a
szóbeli zsûri munkájában nem ve-
het részt az, akinek az országos
versenyen induló diákja van.

19. A dolgozatok értékelését a
versenyt követõ 10 napon belül
meg kell küldeni az érintetteknek
e-mailben, és postai úton.

20. Ha a versenyzõ akadályozta-
tása, betegsége esetén nem tud
részt venni, kimarad a versenybõl.

21. Az iskolai fordulóból verseny
megyei/fõvárosi fordulójába jutott,
és a versenyen részt venni nem tu-
dó versenyzõ helyett más tanuló
nem versenyezhet. Ugyanez érvé-
nyes a további fordulókra is. 

22. A verseny szóbeli döntõjének
tisztaságát a versenybizottság, vala-
mint a zsûri biztosítja.

23. A felkészítõ tanárok a szóbe-
li döntõn nem vehetnek részt, de
számukra a verseny e részérõl tájé-
koztatást kell adni.

24. Jutalmazás:
Valamennyi döntõbe (írásbeli és

szóbeli) jutott diák és felkészítõje:
emléklap 

Kategóriánként az elsõ három
helyezett diák és felkészítõje: okle-
vél és könyvjutalom

Kategóriánként a további helye-
zettek és felkészítõjük: oklevél

Kategóriánként különdíjak
25. A verseny feladatlapjai, ered-

ményei megoldókulccsal, valamint
a verseny tapasztalatainak értékelõ
összegzése publikálásra kerül a kö-
vetkezõ helyeken: Iskolakönyvtá-
ros, Könyvtári levelezõ/lap, Közne-

velés, Budapesti Nevelõ, valamint
az FPI honlapja.

Tájékoztató
a Bod Péter Könyvtárhasználati

Verseny 2005–2006. évi 
lebonyolításáról

– A verseny témája: 1956 mûve-
lõdéstörténeti, kultúrtörténeti vo-
natkozásai

–  A verseny témáját átfogó, min-
denki számára kötelezõ dokumen-
tum: a KÓDEX (Kossuth Kiadó,
2000) VI. kötete, valamint a kötet-
hez kapcsolódó CD-ROM. (Meg-
rendelhetõ a Flaccus könyvesbolt-
ban, 1088 Bp. Vas u. 10. Tel.: 1/338-
2156/158 m.

– I. kategória versenyzõi számára
1956 magyarországi történelmi,
kulturális, mûvelõdéstörténeti vo-
natkozásait javasoljuk tanulmá-
nyozásra a kapott bibliográfia alap-
ján.

– A II. kategória versenyzõi szá-
mára a fentiek mellett ajánljuk
1956 nemzetközi történelmi, kultu-
rális, mûvelõdéstörténeti vonatko-
zású tudnivalóinak ismeretét a bib-
liográfia alapján.

– A versenyfelkészüléshez ajánl-
juk még: 

Zsoldos Jánosné: Az Országos
Bod Péter Könyvtárhasználati Ver-
seny Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében. Feladatsorok és eredmé-
nyek 1993 – 2002 Nyíregyháza,
Kölcsey Ferenc Gimnázium, 2002. 

Az Iskolakönyvtáros versennyel
foglalkozó írásait.

– A nevezési díj tanulónként
1000 Ft, amelynek felhasználása a
következõkre történik:

a) a megyei forduló feladatlapjai
és megoldókulcsai

b) egynapos felkészítõ tréning a
szóbeli döntõbe jutott versenyzõk
felkészítõinek

c) a legsikeresebb, legtöbb diá-
kot eredményesen felkészítõ tanár
jutalmazása

– A legtöbb versenyzõt indító há-
rom megye képviselõje a 2006-
2007. évi versenybizottság tagja
lesz.
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– A verseny írásbeli feladatsorai
a hagyományos versenyfeladatok
mellett új típusú feladatokat is tar-
talmaznak, a verseny gyakorlati
könyvtárhasználati és könyvhasz-
nálati jellegét tovább erõsítve.

– A szóbeli döntõ feladataira a
döntõbe jutott versenyzõk felkészí-
tõit tréningen készítjük föl. Jellege
a projektmódszer sajátosságait
emeli be a versenybe az könyvtári
informatika újdonságainak fel-
használásával.

– A verseny díjazottjai közül a
legtöbb versenyzõt sikeresen felké-
szítõ könyvtárostanár a verseny
vándorserlegét nyeri el.

– A döntõ helyszíne: Székesfe-
hérvár (Teleki Blanka Gimnázium,
Könyvtárostanár: Zseli Klára) A
könyvtár bemutatása hamarosan
olvasható lesz a Fõvárosi Pedagó-
giai Intézet honlapján.  

– Mellékeljük a versenybizottság
tagjainak névsorát, valamint a ver-
senyszabályzatot.

A versenybizottság tagjai szíve-
sen adnak felvilágosítást, segítsé-
get minden érdeklõdõnek!

Bízva a verseny sikerében, hogy
valamennyiünknek öröme telik
majd benne, köszönöm elõre is az
Önök áldozatos tevékenységét!

Hock Zsuzsanna

könyvtár-pedagógiai szakértõ

a versenybizottság elnöke

(A versennyel kapcsolatos napra-
kész információ olvasható: a
www.fovpi.hu /szakterületek/könyv-
tárhasználat/verseny)
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A magyar könyvtárosság etikai kódexe
Az etikai kódexet elõkészítõ bizottság által elfogadott tervezet 

(2005. április 5.)

I.
Könyvtárosi etika

A könyvtárosi tevékenységet a
szakmai ismeretek, eljárások és
szokások, valamint jogszabályok
és szabályzatok mellett etikai nor-
mák is vezérlik.

A magyar társadalom közvéle-
ménye, gyakorlata és törvényei ki-
nyilvánították, hogy a demokrati-
kus jogállam és az információs tár-
sadalom információs és kulturális
igényei kielégítésének alapfeltéte-
le a könyvtári rendszer, mûködte-
tése a társadalmi munkamegosztás
keretében a könyvtárosokra hárul,
akik a rájuk bízott szellemi va-
gyont a jelen és a jövõ javára keze-
lik. A könyvtáros szakma felsõfo-
kú szakképesítéshez kötött hiva-
tás. Gyakorlása során azonos súly-
lyal esik latba a szakmai felkészült-
ség és az etikus magatartás. Mint-
hogy az általános morális követel-
ményeken túl a könyvtárosságnak
sajátos etikai értékei is vannak,
ezeket a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete és {itt a kódex társki-
bocsátóinak felsorolása áll} ebben
az etikai kódexben foglalják össze
részben a könyvtárosok már mun-
kában álló és felkészülõ nemzedé-
kei és az õket foglalkoztató könyv-
tárak, részben pedig a nagyközön-
ség és a könyvtárak fenntartói szá-
mára. Az elõbbieknek iránytûként
az etikus viselkedésre, az utóbbi-
aknak jogos elvárásaik megalapo-
zására és a könyvtárosokba vetett
bizalmuk megerõsítésére.

A könyvtárosi etikai kódex a
jogszabályok és könyvtári szabály-
zatok által kevésbé visszatükröz-
hetõ, a szakmai alapértékek által
meghatározott etikai irányelveket

tartalmazza, amelyek mellett a
magyar könyvtárosság elkötelezi
magát. Ezen irányelvek között
fontossági sorrend nem állítható
fel.

II.
Alapértékek

A könyvtáros elkötelezett az em-
beri jogok, a demokrácia, a jogál-
lamiság, az esélyegyenlõség és az
információ szabadsága mellett.

A magyar könyvtárosok az in-
formált polgárságra, a társadalmi
sokszínûségre alapozott társadal-
mi rendszer, a demokratikus be-
rendezkedés hívei, minthogy a
könyvtár lényegénél fogva az em-
beri jogok kiteljesedését szolgálja,
noha történelmi példák szerint az
ellenkezõjére is felhasználható. A
könyvtáros a maga eszközeivel já-
rul hozzá az emberi jogok érvénye-
süléséhez, különös tekintettel az
információhoz és a mûvelõdéshez
való jognak az emberi méltóság
tiszteletben tartásával való gyakor-
lásához, a társadalmi harmóniá-
hoz. Vezérlõ értékének a szellemi
szabadságot tekinti. A könyvtár-
használó állampolgároknak min-
den lehetõ segítséget megad ah-
hoz, hogy élvezhessék az e szabad-
ságból fakadó elõnyöket.

A könyvtáros felelõsséget érez a
jelen és jövõ nemzedékek érdeké-
ben azért, hogy a gondolat-, véle-
mény- és szólásszabadságot, a ta-
nítás és tanulás szabadságát az in-
formációk és gondolatok szabad
áramlásával és hozzáférhetõségé-
vel segítse. Ennek érdekében a
maga részérõl mindent megtesz az
információellátás folyamatának

nyitottságáért és átláthatóságáért,
feltételeinek megteremtéséért.

A könyvtáros a társadalom szá-
mára szükséges és hasznos felada-
tot lát el; általában a társadalom
egésze vagy csoportjai által köz-
vetlenül vagy közvetve fenntartott
intézményben, a könyvtárban fejti
ki tevékenységét. Ennek során jog-
követõ magatartást tanúsít, s má-
soktól is ugyanezt várja el. Nyitott
a társadalom kérdéseire és igénye-
ire anélkül, hogy kedvezés vagy el-
lenszenv vezetné világnézeti és po-
litikai, tudományos és mûvészeti
ügyekben. Azon van, hogy a
könyvtár teljesítse társadalmi kül-
detését s legyen az élethosszig tar-
tó tanulás, az információcsere és a
kulturális rekreáció színtere.

III.
Könyvtárosi hivatás

A könyvtárosi hivatás a könyv-
tárostól a használók iránt tisztele-
tet és odaadást, valamint állandó-
an fejlõdõ szakismereteket kíván
meg. A könyvtáros szakmai dönté-
seit autonóm módon, személyében
feddhetetlenül, személyes anyagi
vagy egyéb jogosulatlan elõnyét
vagy hasznát kizárva hozza meg.

A könyvtáros a társadalom szá-
mára szükséges és hasznos felada-
tot lát el. Ennek során betartja a
törvényességet és jogkövetõ maga-
tartást tanúsít, s másoktól is
ugyanezt várja el. Saját világnéze-
te, tudományos vagy politikai ál-
láspontja, nézetei nem befolyásol-
hatják szakmai munkáját.

A könyvtáros elhivatottan, az
emberiség szellemi teljesítményei
iránti tisztelettõl vezérelve, szemé-
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lyes felelõsségének vállalásával
folytatja szakmai tevékenységét.
Tevékenysége során követi az itt
lefektetett etikai elveket, s ha
ezért sérelem éri, joggal számít az
õt megilletõ védelemre. Munkája
társadalmi hasznával arányos er-
kölcsi és anyagi elismerés illeti
meg. Viselkedése és külsõ megje-
lenése álljon összhangban a szak-
májával szemben támasztott társa-
dalmi elvárással.

A könyvtáros hozzáértéssel,
szakmai felkészültséggel és alkal-
massággal, méltósággal és kompe-
tenciával, legjobb tudása szerint
végzi munkáját. Ismereteit folya-
matos önképzéssel bõvíti és a kor
színvonalán tartja. Tehetsége sze-
rint maga is hozzájárul a könyvtá-
ros szakma gyakorlatának és elmé-
letének fejlõdéséhez.

A könyvtárosnak erkölcsi integ-
ritása nyújt biztos alapot szakmai
döntéseinek meghozatalához,
szakmai ügyekben való autonóm
eljárásához, a gyûjteményi és szol-
gáltatási kérdésekben jelentkezõ
külsõ nyomásgyakorlás elhárításá-
hoz. A könyvtáros nem húzhat sze-
mélyes elõnyt vagy anyagi hasznot
helyzetébõl.

A könyvtárost tevékenységében
a könyvtárhasználók iránt tanúsí-
tott tisztelet és jóindulat vezérli.
Véleményüket tiszteletben tartja
és kiszolgálásukat a maga érdekei
elé helyezi. Viselkedését velük
szemben udvariasság, mások elfo-
gadása (empátia), szolgálatkész-
ség, fegyelmezettség jellemzi.

IV.
A gyûjtemény gondozása

A könyvtáros felelõsséggel tar-
tozik az emberiség, a nemzet, vala-
mint a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek, helyi közösségek kulturális
örökségének megõrzéséért. Gyûj-
teményépítõ munkáját a haszná-
lók igényeire és az emberiség érté-
keire alapozza, de a közvélekedés-
sel és saját nézeteivel ellentétes

mûveket is beszerez. Elítéli a cen-
zúrát, s maga sem cenzúráz. Feltá-
ró munkájával a könyvtár teljes
gyûjteményét hozzáférhetõvé te-
szi.

A könyvtáros a maga munkakör-
ében szakmai felelõsséget érez az
emberiség, a magyarság és a ma-
gyarsággal együtt élõ nemzeti és
etnikai kisebbségek, valamint a ki-
sebb-nagyobb helyi közösségek
kulturális örökségének gondozásá-
ért és fejlesztéséért.

A rábízott könyvtári gyûjte-
ményt a gyûjtõköri szabályzatnak
megfelelõen, az emberi értékekre
alapozva, az egyéni és csoportos
igényekre tekintettel gyarapítja és
apasztja. A beszerzésben és kiikta-
tásban visszautasítja a könyvtáron
kívüli és belüli önkényes cenzúrát,
fellép a könyvüldözés ellen. Egyol-
dalúság és értékítéletének érvé-
nyesítése nélkül kezeli és szolgál-
tatja a közvélekedéssel, a közízlés-
sel vagy a saját véleményével
szemben álló nézeteket tartalmazó
mûveket, s olyanokat sem zár ki a
szabályzat szabta kereteken belül,
amelyek egyes alapértékeket tá-
madnak. A mûvészileg silány vagy
áltudományos munkáknak a sza-
bályzat elõírásainak megfelelõ
mértékben ad helyet. A gyûjte-
ményépítésben nem befolyásolhat-
ják saját nézetei és nem érvénye-
sítheti személyes ízlését és érdek-
lõdését.

A könyvtáros törekszik arra,
hogy megismerkedjék a gondjaira
bízott gyûjteménnyel, és – a gyûj-
temény méretétõl függõen – leg-
alább nagy vonalakban tisztában
legyen tartalmával. Feltárja a
könyvtár teljes állományát és ere-
detiben vagy másolatban a haszná-
lók (beleértve más könyvtárak
használóit is) rendelkezésére bo-
csátja. Az igényekkel és a lehetõ-
ségekkel összhangban a dokumen-
tumállomány minél nagyobb ré-
szét szabadon hozzáférhetõ mó-
don helyezi el, s gondoskodik a
gyûjteményhez való helybeli és tá-
voli hozzáférést biztosító és meg-

könnyítõ eszközökrõl. A könyvtár
saját gyûjteményébõl hiányzó mû-
vekrõl való tájékozódást lehetõvé
teszi a használók számára és a
használati szabályzat rendelkezé-
seinek megfelelõen a könyvtárközi
együttmûködés keretén belül
igyekszik hozzáférhetõvé tenni
õket.

A könyvtáros az anyagi lehetõ-
ségekhez, adottságokhoz és a do-
kumentumok értékéhez képest
mindent megtesz a gyûjteménybe
tartozó dokumentumok tartalmá-
nak és fizikai állapotának megõr-
zéséért és megvédéséért. Ha ello-
pott vagy más könyvtárak állomá-
nyából eltulajdonított könyvekrõl
és más dokumentumokról tudo-
mást szerez, ezt haladéktalanul a
tulajdonos tudomására hozza.

V.
A könyvtárhasználók

szolgálata

A könyvtáros megkülönböztetés
nélkül nyújt segítséget a könyvtár
szolgáltatásainak igénybevétel-
éhez. A használók személyes ada-
tait bizalmasan kezeli. A haszná-
lóknak joguk van az adott feltéte-
lek között a lehetõ legjobb könyv-
tári ellátáshoz és az egyenlõ elbá-
náshoz; a könyvtáros ezzel össz-
hangban törekszik az esélyek ki-
egyenlítésére.

A könyvtáros szigorúan kerülve
minden hátrányos megkülönböz-
tetést, egyenlõ elbánásban, tisztes-
séges eljárásban és kiszolgálásban
részesít minden, a könyvtárhoz
forduló személyt bármilyen szem-
pontra (nem, nemi irányultság,
életkor, származás, etnikai, nem-
zeti és állampolgári hovatartozás,
világnézet, mûveltségi színvonal,
fizikai vagy mentális állapot, értel-
mi képesség, anyagi helyzet, politi-
kai állásfoglalás stb.) való tekintet
nélkül. Az esélykiegyenlítés érde-
kében azonban pozitív megkülön-
böztetésben részesít a könyvtár-
használók körében bizonyos cso-
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portokat (pl. gyerekek, nemzeti és
etnikai kisebbségek, szellemi, fizi-
kai vagy szociális hátrányokkal
küzdõ személyek).

A könyvtáros védi a könyvtár-
használathoz való jogot, tiszteli és
kiszolgálja a könyvtárhasználók
igényeit. Az egyéni használók ellá-
tása a közjót is szolgálja, ezért az
egyedi, konkrét igények elsõbbsé-
gének elismerése az egész társada-
lom érdeke.

A könyvtáros nem tekinti magát
a könyvtárhasználók nevelõjének
és irányítójának, de kötelességé-
nek tartja, hogy megtanítsa õket a
könyvtár használatára, tudomá-
sukra hozza a hazai és nemzetközi
könyvtári rendszer kínálta lehetõ-
ségeket, s felhívja figyelmüket az
értékes, számukra érdekkel bíró
mûvekre. Segít eligazodni az iro-
dalom és az információk világá-
ban, s támogatja a könyvtárhasz-
nálók minden rétegét az olvasás-
írás, valamint az információszer-
zés és kommunikáció egyéb eszkö-
zeinek elsajátításában. A könyvtá-
ros személyes ügyének tekinti,
hogy a lehetséges használók minél
nagyobb számban éljenek a könyv-
tár szolgáltatásaival.

A könyvtáros arra törekszik,
hogy a könyvtár szolgáltatási kíná-
lata legyen összhangban a társada-
lom elvárásaival és az adott hasz-
nálói kör igényeivel. A rendelke-
zésére álló eszközök és feltételek
függvényében az elérhetõ legma-
gasabb színvonalú szolgáltatást
nyújtja.

A könyvtáros védelmezi a
könyvtárhasználó személyiségi jo-
gait, tiszteletben tartja és óvja sze-
mélyes szféráját. Bizalmasan, a ti-
toktartás kötelezettségével kezeli
a tudomására jutott személyi ada-
tokat (beleértve a használt doku-
mentumok és információk azono-
sítására szolgáló adatokat is) és in-
formációkat, valamint a belõlük
levonható következtetéseket, s
csak a törvény rendelkezésére adja
ki õket harmadik félnek.

A könyvtáros õrzi a könyvtár
rendjét, s kötelességének tekinti,
hogy vonzó könyvtári környezetet
teremtsen. A használókkal való
kapcsolatát a kölcsönös bizalmon
alapuló együttmûködés jellemzi.
Számít a használó jóakaratú köz-
remûködésére; ennek hiányában a
használói közösség védelmében
fellép a könyvtár rendjét megbon-
tó, a zavartalan használatot akadá-
lyozó személyek ellen. A haszná-
lók egymással ütközõ igényeit a
szabályzatokban rögzített módon
kezeli, s döntéseiben megértés,
kölcsönös érdekegyeztetés és jó
szándék vezérli. Módot ad arra,
hogy a használók aggodalom nél-
kül kifejthessék a könyvtári szol-
gáltatásokat érintõ észrevételeiket
és panaszaikat, s mindent megtesz,
ami erejétõl telik ezek orvoslására.
A könyvtáros tudomásul veszi,
hogy egyes könyvtárak használati
szabályzata bizonyos szolgáltatá-
sok nyújtását térítéshez köti, de
fellép annak érdekében, hogy ez a
körülmény ne akadályozzon meg
senkit az információhoz és doku-
mentumokhoz való hozzáférés-
ben.

VI.
Az információ közvetítése

A könyvtáros tõle telhetõen
mindent megtesz azért, hogy a
használó szabadon és korlátozás
nélkül hozzáférhessen az informá-
cióhoz. Segítséget nyújt az infor-
mációs eszközök használatához.
Legjobb tudása szerint hiteles,
megbízható, teljes, megfelelõ, sze-
mélyhez szabott információt
nyújt.

A könyvtáros a bármely nyilvá-
nos információhoz való szabad
hozzáférést, a tájékozódást és a tá-
jékoztatás szabadságát minden
ember természetes jogának tekin-
ti: a hozzáférést nem befolyásol-
hatja az információt kérõ szemé-
lye, a források jellege, nyelve vagy
formája. A könyvtáros tiszteletben

tartja az információt kérõ szemé-
lyiségét és információs igényeit, s
azt, hogy az információnyújtást
egyedül a törvény vagy a rendelke-
zésre álló eszközök és anyagiak
korlátozhatják. A könyvtáros nem
felelõs azért, ha a használó a köz-
remûködésével nyert információ-
val visszaél, és a maga vagy a má-
sok kárára, illetve bûncselekmény
elkövetése során használja fel.
Nem tagadhatja meg az ún. laikus
személyektõl sem a szakmai infor-
mációt, de kötelessége felhívni a
figyelmüket a rosszul értelmezett
és alkalmazott, esetleg elavult ér-
vényû információból fakadó veszé-
lyekre.

Az információt igénylõ haszná-
lók nem képeznek homogén cso-
portot. A könyvtáros segít abban,
hogy mindenki – feszélyezettség
nélkül – a maga igényeinek és fel-
készültségének megfelelõ terjedel-
mû és szintû információhoz jus-
son, de nem helyezheti magát az
információs folyamat irányítójá-
nak szerepébe, nem szabhatja
meg, ki milyen információt vehet
igénybe, nem teheti személyétõl
függõvé az információhoz való
hozzáférést. Az információban
gazdagok és az információban sze-
gények, az információ megszerzé-
sében, kezelésében és felhasználá-
sában jártasok és járatlanok ellátá-
sa egyaránt feladatát képezi, s en-
nek végrehajtása során törekszik
az esélyek kiegyenlítésére. A
könyvtáros feladatának tekinti,
hogy a használókat megismertesse
az információkeresési és -szerzési
eszközökkel és eljárásokkal, hogy
kulcsot adjon kezükbe az önálló
információszerzéshez.

A könyvtáros kötelessége, hogy
legjobb tudása szerint törekedjék
arra, hiteles, megbízható, pontos,
teljes, megfelelõ és személyre sza-
bott információt adjon; ha szüksé-
ges, az adott vagy más könyvtárak-
ban dolgozó kollégáinak bevoná-
sával. A használóval világosan és
egyértelmûen kell közölnie az in-
formációszolgáltatás kiterjedését
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és korlátjait, beleértve személyes
kompetenciája határait is. A hasz-
nálót elõzetesen kell tájékoztatnia
– ha van – az információszolgálta-
tás áráról és az információ meg-
szerzésének alternatív (gyorsabb,
olcsóbb) lehetõségérõl. Annak el-
lenére, hogy a könyvtáros nem vál-
lalhat szavatosságot az információ
vagy annak forrása hitelességéért,
eligazítást adhat a használónak ar-
ról, milyen szempontok alapján ér-
tékelheti õket. Ezen túlmenõen
szakmai felelõsség terheli azért, ha
tudatosan téves információt ad,
vagy visszatartja az információt,
vagy nem fejezi ki kételyeit az
adott információ vagy forrása hite-
lességét illetõen.

A könyvtáros köteles az igé-
nyeknek leginkább megfelelõ for-
rásokból, a leghatékonyabb eszkö-
zök (beleértve az internetet és az
elektronikus forrásokat) és eljárá-
sok felhasználásával tájékoztatni a
hozzá fordulót, s minden esetben
egyértelmûen azonosítani a for-
rást, amelybõl az információt nyer-
te. Az eredeti mû (szöveg, zene,
kép, adatsor hagyományos vagy
elektronikus formában) egészét
vagy részletét csak az idézés szabá-
lyainak és a szerzõi jogi törvény-
nek megfelelõen bocsáthatja ren-
delkezésre.

VII.
Könyvtárosi 

szakmai közösség

A könyvtáros õrzi és növeli a
könyvtárosi szakma tekintélyét,
részt vesz a szakmai közéletben és
együttmûködésben. Készségesen
adja át tudását és tapasztalatait.

A könyvtáros személyében fele-
lõs a könyvtáros közösség és szak-
ma társadalmi tekintélyének fenn-
tartásáért és növeléséért. Elvárha-
tó tõle, hogy védje meg a szakma
hírnevét méltatlan támadásoktól, s
tartózkodjék a társadalmi munka-
megosztásban elfoglalt helyének
és jelentõségének lebecsülésétõl.

A könyvtáros tiszteli szakmája
múltját, ápolja hagyományait. Szo-
lidáris a szakmai közösséggel, s
tiszteletet tanúsít a könyvtáros
kollégák és minden könyvtári dol-
gozó iránt, elismeri szakmai tudá-
sukat, emberi kvalitásaikat. Részt
vesz a szakmai közvélemény alakí-
tásában, s elõmozdítja a lényeges
problémák megoldásához szüksé-
ges egyetértést. Szakmai közéleti
tevékenységét igyekszik valamely
könyvtárosi társadalmi szervezet-
ben kifejteni.

A könyvtári szolgálatot lényegé-
bõl kifolyólag az jellemzi, hogy tár-
sadalmi küldetését a könyvtárak
kooperációjával teljesíti. A könyv-
táros ezért kész a szakmai együtt-
mûködésre más könyvtárakban
mûködõ kollégáival, nyitott közös
vállalkozások indítására, szolgálta-
tások közös nyújtására. Erõsíti a
könyvtárak közötti kapcsolatokat,
különös tekintettel a különféle tí-
pusú könyvtárakra. Az együttmû-
ködés nem áll meg az ország hatá-
rainál: éppen a könyvtárhasználók
minél teljesebb ellátása, valamint
a magyar kulturális és tudományos
teljesítmény megismertetése érde-
kében kiterjed az egész világra.
Megkülönböztetett jelentõsége
van számára a határokon túli ma-
gyar könyvtárosokkal való együtt-
mûködésnek, a más országokban
élõ magyar lakosokat ellátó könyv-
tárak támogatásának.

A könyvtáros kötelességének ér-
zi, hogy szakmai tudását, tapaszta-
latait megossza kollégáival, s maga
is tanuljon tõlük, hogy segítse a
könyvtáros utánpótlás pályaválasz-
tását, a fiatal kollégák fejlõdését, s
a társadalmi munkás könyvtárosok
tevékenységét.

VIII.
A könyvtár

mint munkahely

A könyvtáros elkötelezett könyv-
tára iránt és tiszteletben tartja
munkáltatója céljait és érdekeit.

Beosztottként és vezetõként egy-
aránt a munkahelyi közösség ja-
ván munkálkodik.

A könyvtáros tiszteli munka-
helyét és kötõdik könyvtárához;
munkaviszonya során és szûntén
nem illeti méltatlan kritikával.
Megõrizve lelkiismereti szabadsá-
gát lojális munkaadójához és a
könyvtár fenntartójához. Megis-
meri, megérti és támogatja legális
céljait és törekvéseit. Nyilatkoza-
taival nem ássa alá a könyvtár és
fenntartója jó hírnevét, nem sérti
érdekeit. Megõrzi a hivatali és üz-
leti titkokat. Ha etikai természetû
aggályai merülnek fel, azokat hala-
déktalanul a vezetés tudomására
hozza. Szakmai természetû nézet-
eltéréseket elõször házon belül
igyekszik tisztázni, s illõ formák
között viszi õket a szélesebb nyil-
vánosság elé. Szakmai pályafutá-
sát, magánéleti boldogulását össz-
hangba hozza a munkahelye iránti
lojalitással. Tudomásul veszi a
fenntartó anyagi kényszerbõl ho-
zott intézkedéseit, ha ezek nem
sértik a hatályos törvényeket, sza-
bályzatokat és munkaszerzõdése-
ket; tiltakozását ezek ellen a fenn-
álló jogi keretek között fejezi ki. A
nyilvánosság elõtt is fellép könyv-
tára és szakmája érdekében.

A könyvtáros azon van, hogy
könyvtárában a szolgálat szem-
pontjából optimális munkahelyi
légkör alakuljon ki. Szívélyes, a
munkára orientált viszonyban áll
könyvtárosi és nem könyvtárosi
végzettségû munkatársaival; ez
utóbbiakkal szemben nem él vissza
helyzeti elõnyével és segíti õket
abban, hogy sajátos szakismerete-
ikkel és jártasságukkal eredmé-
nyesen járuljanak hozzá a könyv-
tár céljai eléréséhez. A vezetõi be-
osztást betöltõ könyvtárost külö-
nös szakmai és emberi felelõsség
terheli: vezetõi alkalmasságán,
hozzáértésén túlmenõen szemé-
lyes példamutatásával kell a
könyvtárosi etikus magatartás felé
irányítania beosztottjait.
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A könyvtár fenntartójának köte-
lessége, hogy rendelkezésre bo-
csássa a mûködéshez szükséges
anyagi feltételeket, de a könyvtá-
roson múlik ezek célszerû és haté-
kony felhasználása. A könyvtáros
felelõsséggel tartozik a könyvtár-
ért, az általa használt munkaesz-
közökért, illetékességi körében a
helyi környezetért, a szolgáltatási
körülményekért. A könyvtár mun-
katervébe illesztett alkotó tevé-
kenység révén létrejött mûvek (pl.
tanulmány, kiállítási forgatókönyv,
szöveggondozás) a szerzõ szellemi
tulajdonát képezik. A hozzá kap-
csolódó vagyoni jogosultságok
gyakorlását a könyvtár szabályzata
vagy külön megállapodás rendezi.
A könyvtáros nem versenyezhet
könyvtárával annak gyûjtõkörébe,
különösen a nemzeti kulturális
örökség körébe esõ dokumentu-
mok gyûjtésében; magánszemé-
lyek, intézmények és vállalkozások
felkérésére értékbecslést csak a
könyvtár szabályzatában megsza-
bott módon adhat.

A munkáltatótól, illetve a
könyvtár fenntartójától viszont el-
várható, hogy tartsa tiszteletben a
könyvtárosság etikai kódexét. Ve-
gye tudomásul, hogy ez vezérli a
könyvtáros emberi és szakmai ma-
gatartását, s ne szorítsa a kódex-
ben foglaltakkal ütközõ állásfogla-
lásokra, viselkedésre és cselekede-
tekre.

IX.
Társadalmi kapcsolatok

A könyvtáros elfogultságtól és
elõítéletektõl mentes kapcsolat-
ban áll a társadalom tagjaival,
csoportjaival, szervezeteivel. Tisz-
telettel és kooperációs készséggel
fordul más szakmák és tagjaik fe-
lé. Védelmezi a szellemi tulajdon-
hoz való jogot és a szellemi alkotá-
sokhoz való hozzáférés jogát.

A könyvtáros együttmûködik a
társadalommal, egyes tagjaival és
csoportjaival, szervezeteivel, részt

vesz a közösség kulturális, tudo-
mányos, gazdasági környezetének
fejlesztésében. Személyes világné-
zeti és politikai elkötelezettsége
nem befolyásolhatja könyvtári te-
vékenységét; a könyvtár nevében
kifejtett közszereplése legyen elfo-
gulatlan és pártoktól független. A
könyvtár eszközrendszerét azonos
feltételek mellett, a használati sza-
bályzat elõírásai szerint köteles a
társadalmi szervezõdések rendel-
kezésére bocsátani.

A könyvtáros felelõs magatar-
tást és tiszteletet tanúsít az infor-
máció elõállításában, feldolgozá-
sában, tárolásában, terjesztésében
érdekelt más szakmák és szerveze-
tek iránt, s kész együttmûködni ve-
lük. Ugyanilyen tisztelettel és ko-
operációs készséggel fordul min-
den más szakma felé.

A könyvtáros nagyra értékeli és
támogatja az alkotó tevékenysé-
get, amely a szellemi tulajdon for-
rása. Elismeri és védi a szerzõi jo-
got és a hozzá kapcsolódó vagyoni
jogosultságokat. Ugyanakkor a fel-
használók és a széles közösség ér-
dekeinek, az oktatás, a mûvelõdés,
a tudományos kutatás szempontja-
inak megfelelõen védelmezi a szel-
lemi alkotásokhoz és az informáci-
óhoz való szabad hozzáférés jogát
is a szabad felhasználás keretei kö-
zött.

X.
Az etikai kódex 
érvényesülése

Az etikai kódexben foglalt köve-
telmények a könyvtárosok tevé-
keny közremûködésével valósul-
nak meg. Ezt a folyamatot a kódex
kibocsátói egy etikai bizottság fel-
állításával segítik elõ.

Az aláíró egyesületek és szerve-
zetek a saját tagságukra vonatkozó
érvénnyel bocsátják ki ezt az etikai
kódexet, de számítanak arra, hogy
a magyar könyvtárosság egésze és
minden könyvtárosi szervezet a
magáénak vallja a benne lefekte-

tett alapelveket. Bár a könyvtárosi
etika követelményeinek teljesíté-
sét csak a nyilvános vagy nem nyil-
vános könyvtárban, közintézmény-
ben vagy gazdasági vállalkozásnál,
illetve szellemi szabadfoglalkozá-
súként mûködõ, felsõfokú szak-
képzettségû könyvtárosoktól lehet
elvárni, az õ példamutatásuk nyo-
mán remélhetõ, hogy a könyvtári
alkalmazottak teljes köre tartani
fogja magát a kódex szelleméhez.

A kibocsátók kívánatosnak tart-
ják, hogy ezt az etikai kódexet –
alapelveivel összhangban – szük-
ség és igény szerint további olyan
etikai szabályzatok egészítsék ki,
amelyek a könyvtárfajta, munka-
kör, könyvtárosi szakterület sajá-
tosságainak megfelelõ magatartási
és viselkedési normákat tartalmaz-
nak. Indokolt lehet etikai szabály-
zatot alkotni az egyes könyvtárak
vagy könyvtári rendszerek munka-
társi közösségei számára is.

A kibocsátók elõtt nyilvánvaló,
hogy az etikai kódexben kifejtett
iránymutatás csak a könyvtárosok
személyes erõfeszítésével, a szak-
mai ethosz iránt elkötelezett visel-
kedésével válhat a könyvtárosi és
könyvtári gyakorlatot meghatáro-
zó erõvé. Ezért számítanak vala-
mennyiük, különösen a szakma vé-
leményformáló, tekintélyes képvi-
selõinek és a könyvtárak vezetõi-
nek közremûködésére. A kódex
megsértõivel szemben nem kíván-
nak szankciókkal fellépni, hanem
a benne foglaltak érvényesülését a
követendõ példák felmutatásával
igyekszenek elõsegíteni, az elveket
sértõ gyakorlattól pedig elhatárol-
ják magukat. Az ezzel kapcsolatos
teendõket az e célra létrehozott
etikai bizottságra bízzák.

A tervezettel kapcsolatos gondola-
taikat, véleményüket a kódexet ösz-
szeállító bizottság titkárához juttat-
hatják el: Hangodi Ágnes, Könyvtá-
ri Intézet, 1827 Budapest, Budavári
palota F. ép. 06-1-2243-821, hang-
odi@oszk.hu
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Messze, messze, túl az Óperenciás-ten-
geren, élt négy testvér, akik nagyon szeret-
ték egymást. Egyszer csak, mi jutott, mi
nem a legidõsebb fiú eszébe, így szólt a két
öccséhez meg a húgához: 

– No halljátok-e, én meguntam már ezt a
sok lustálkodást, henyélést, azt mondom
nektek, hogy fogjunk neki, amilyen kemény
munkának csak tudunk. Egy-két év alatt
meggazdagodunk, építsünk magunknak
egy gyönyörû palotát, és nem kell ebben a
rozoga házikóban laknunk. 

– Igazad van, édes bátyám – mondták a
testvérei –, belefogunk akármilyen munká-
ba, csak szép palotában lakhassunk! 

Úgy is tettek, ahogy mondták, s nem telt
bele egy esztendõ, olyan hatalmas palotát
építettek, hogy messze földrõl csodájára
jártak az emberek. Nem akadt senki a ten-
ger nagy sokaságban, aki valami hibát talált
volna a palotában, míg egyszer jött egy tö-
pörödött anyóka, s végignézte a rengeteg
szobát. 

– Szép, szép ez a palota, de valami még-
is hiányzik – mondta. 

– Mi hiányzik?
– Egy templom – felelte az öregasszony. 
Ahogy meghallották a testvérek az öreg-

asszony válaszát, ismét munkához láttak, s

kora reggeltõl késõ estig dolgoztak, dolgoz-
tak, amíg éppen olyan szép templomot nem
építettek, mint amilyen a palota volt.

Persze hogy csak úgy özönlöttek az em-
berek templomnézõbe, és dicsérték is, hogy
ez még szebb, mint a palota. De jött egyszer
egy öregember, s így szólt, mikor meglátta
a templomot: – Szép, szép ez a templom is,
de valami mégis hiányzik. 

– Mi hiányozhat még innen? – kérdezték
csodálkozva a testvérek. 

– Hát bizony hiányzik egy korsónyi víz az
élet vizébõl, egy ág az örök szépséget adó
csodafáról, és a beszélõ madár – mondta az
öregember. 

– És ezeket hol találjuk meg ? 
– Menjetek az alá a nagy hegy alá – mu-

tatott egy hegyre –, és ott majd megtudjá-
tok, mit tegyetek. 

Azzal szépen meghajolt az öregember a
négy testvér elõtt, és magukra hagyta õket. 

– No, én megyek, egy perc nyugtom sinc-
s, amíg meg nem találom az élet vizét, a
szépség fáját és a beszélõ madarat! – mond-
ta a legidõsebb testvér, és már készülõdött
is a nagy útra. 

– De mi lesz veled, édes bátyám, ha vala-
mi baj ér, hiszem még az sem lesz, akivel

megüzenjed nekünk? – kérdezte szomorú-
an a húga. 

– Igazad van, édes húgom, erre nem is
gondoltam. 

No, a leány az öregember után szaladt,
hogy megkérdezze tõle, mitévõk legyenek.
Utol is érte nemsokára. 

– Kérlek szépen, te öregember, mondd
meg, honnan tudjuk meg, ha a bátyánkat
valami baj érné, mialatt keresi az élet vizét,
a szépség fáját és a beszélõ madarat? 

Az öregember elõvett a zsebébõl egy
kést, odaadta a leánynak és így szólt: 

– Õrizzétek meg jól ezt a kést, leányom.
Amíg a pengéje ilyen szép fényes, mint
most, addig semmi baj nem érte a bátyáto-
kat. De ha azt látjátok, hogy véres lett a
penge, akkor siessetek a segítségére, mert
nagy bajba jutott. 

– Megköszönte a leány a kést, hazafutott
vele. A bátyja már búcsúzóban volt, indult
a nagy hegy felé. 

Ment, mendegélt a legény, elérte a he-
gyet, s hát annak a lábánál egy óriást lát.
Köszönt neki illendõen, és megkérdezte tõ-
le: 

– Ugyan bizony, bátyámuram, hogy jut-
hatnék fel ennek a hegynek a tetejére? 

– Mit keresel te ezen a hegyen? 

A gyerekek szeretik tovább fûzni a meséket. A felnõttek is
kedvvel variálnak már létezõ meséket vagy – esetleg adott ki-
indulópontról elkalandozva – találnak ki újakat. Ha egy törté-
net érdekel minket, mert érdekesnek, izgalmasnak és fontos-
nak tartjuk, akkor szívesen meséljük tovább, gyakran más-
képp, folytatva, és akár újraírva azt. Minden történet tovább-
mesélhetõ, átalakítható, átalakítva is folytatható, kiegészíthe-
tõ. Minden történet lerajzolható. Ötletekkel kiegészíthetõ. 
Az élet titkai és csodái mindannyiunkat izgatnak. Vannak tör-
ténetek, amelyekrõl majd minden nép majd minden fia-lánya
hallott mesélni. Az élet vizérõl minden népnek van egy-két
meséje. A Fordulópont szerkesztõsége meseírásra-rajzolásra
hívja fel a gyerekeket és felnõtteket: az élet vizének megtalá-
lásáról szóló spanyol népmese alapján, amelyet lehet folytat-

ni, akár átírni, kiegészíteni, befejezni, másképpen újramesél-
ni… és lerajzolni… Hogyan éltek tovább boldogan, ha meg
nem haltak – az élet vizét megtaláló testvérek? Akit izgat a
történet, mesélje: tovább, másképp, folytatva és átalakítva –
kedve szerint. Várjuk tehát az írásokat, rajzokat, korhatár nél-
kül! A legérdekesebbeket a Fordulópont következõ számaiban
közöljük (és szerzõiknek küldünk tiszteletpéldányt, tehát ne
maradjon le a pontos cím a küldeményrõl, akár borítékban
érkezik hozzánk, akár elektronikus postán!). 

Beérkezési határidõk: 2005. szeptember 15., október 15., no-
vember 15.
Címünk: PONT Kiadó, Fordulópont szerkesztõsége, 1300 Bu-
dapest, Pf. 215. e-mail: fordulopont@pontkiado.hu 

Írjunk mesét!

AKI TUDJA, MESÉLJE! 
Tovább, másképp, folytatva és átalakítva! 

(A FORDULÓPONT mese- és rajzpályázata)

Az élet vize (Spanyol népmese)
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– Az élet vizét, a szépség fáját és a beszé-
lõ madarat, édes bátyám! 

– Hej, sokan keresték azt már, édes fi-
am, de még senkit sem láttam onnan vissza-
fordulni, s te is ott maradsz, hacsak nem fo-
gadod meg a tanácsomat. Indulj el ezen az
ösvényen, és menj egyenesen fel a hegyre.
Jobbra és balra rengeteg kõ hever, de te se-
merre se nézz, csak elõre. Egyszer csak azt
hallod, hogy gúnyolódnak, csúfolódnak ve-
led, de te ne törõdj semmit se velük, hanem
menj, s vissza se fordulj, mert különben te
is kõvé válsz! 

A legény megköszönte a tanácsot, s
ment, mendegélt felfelé a hegyen. Hát
csakugyan, egyszerre olyan lárma, csúfoló-
dó kacagás, gúnyolódás hallatszott minden
irányból, hogy azt sem tudta mérgében, mit
tehetne. Egy ideig csak ment, ment elõre,
se jobbra, se balra nem nézett, de a gúnyo-
lódás, kacagás egyre nõtt, s õ bizony elfe-
ledte az óriás tanácsát, felkapott egy nagy
követ, s arrafelé hajította, ahonnét a legna-
gyobb lármát hallotta. No, ha odahajította,
úgy is maradt a keze kinyújtva, s õ is olyan
kõ volt, akár a többi. 

Ezalatt a leány gondolja, hogy õ bizony
megnézi a kést, nem látszik-e vér rajta,
mert már nagyon rég oda volt a bátyja, s
ideje lett volna, hogy hazatérjen. Elõveszi a
kést, s hát csakugyan úgy vereslik a vér raj-
ta! 

Nagy sírva, sikoltva kiszalad a másik
bátyjához, mutatja a véres kést, s bizony az
indult is egyszeriben a bátyja után. 

Ment, mendegélt, s õ is találkozott az
óriással. Illendõen köszönt neki, és meg-
kérdezte: 

– Ugyan bizony, bátyámuram, nem látott
erre menni egy fiatal legényt? 

– Láttam biz’ én, de vissza nem tért, úgy
látszik, nem fogadta meg a tanácsomat, és
elvarázsolták õt is! 

– Hát mit tehetnék, hogy megszabadít-
sam õt, és megtaláljam az élet vizét, a szép-
ség fáját és a beszélõ madarat? – kérdezte a
legény. 

– Menj egyenesen ezen az ösvényen,
édes fiam – mondta az óriás –, és amint
mégy, a melletted jobbra-balra heverõ kö-
vek közül szitkozódást, csúfolódást fogsz
egész úton hallani. De ne figyelj semmire,
te csak menj, egészen a hegy tetejére, ott
aztán majd megtudod, hogy mi a teendõd! 

Ment, ment a legény, s neki ugyan
mondhattak akármit, õ bizony nem fordult
se jobbra, se balra. Nemsokára elérte a
bátyját is, el is hagyta, s hát egyszerre a sok

ordító hang között mintha a bátyjáét hallot-
ta volna. Rögtön megfordult – s hát õ is ott
maradt kõvé válva. 

Telt, múlt az idõ, a leány százszor is elõ-
vette a kést, hogy nincs-e valami baja a
bátyjainak, s hát egy estefelé, amikor már
gondolta, hogy szerencsésen hazajönnek,
elkezdett pirosodni a kés pengéje, s egy
szempillantás alatt égõ pirossá lett a vértõl.
Hej, megijedt a szegény leány, mutatja
nagy sírva a kést a legkisebb bátyjának, az
fogta is a tarisznyáját, s útnak indult, hogy
segítsen a testvérein. 

Õ is ugyanazon az úton haladt, ahol a fi-
vérei, s õ is találkozott az óriással. 

– Ugyan bizony, bátyámuram, nem lá-
tott-e errefelé menni két fiatal legényt? 

– Láttam biz’ én, de vissza egyik sem jött
közülük. Úgy látszik, nem fogadták meg a
tanácsomat, és elvarázsolták õket. 

– Nem tudná megmondani, édes bá-
tyámuram, hogy miként szabadíthatnám
meg õket, s hozhatnám el az élet vizét, a
szépség fájának egy ágát és a beszélõ mada-
rat? 

– Haladj tovább, fiam, ezen az ösvényen
– mondotta az óriás a legénynek –, s amint
a hegyen mégy mind feljebb, folyton gúnyo-
lódást, nevetgélést hallasz magad körül. De
te ne figyelj semmire, ne fordulj semerre,
hanem menj fel a hegy tetejére, ott aztán
megtudod, mi a teendõd! 

Megköszönte a legény a jó tanácsot,
ment, mendegélt felfelé a hegyen, nem né-
zett semerre, elhaladt mind a két bátyja
mellett, de amikor már csak egy-két lépés-
nyire volt a hegytetõ, a nagy zajban úgy hal-
lotta, mintha a két bátyja szólítaná. Hirte-
len megfordult, s õ is kõvé változott, akár a
fivérei. 

A leány ezalatt nagy búsan járt-kelt a pa-
lotában, gyakran elõvette, nézegette a kést,
s hát egy estefelé látja, hogy csak úgy csu-
rog a vér a penge hegyérõl. No, nem is várt
tovább, felöltözött, s indult menteni a báty-
jait. 

Ment, mendegélt, s õ is találkozott az
óriással. Köszönt neki szép hangosan, és
megkérdezte tõle: 

– Édes bátyámuram, nem látott-e errefe-
lé menni három fiatal legényt? 

– Láttam biz’ én, édes húgom – felelte az
óriás –, de vissza egy sem tért közülük. Úgy
látom, nem fogadták meg a szavamat, és el-
varázsolták õket! 

– Jaj, istenem, vajon én megmenthet-
ném-e õket, édes bátyámuram, és el tud-

nám-e hozni az élet vizét, a szépség fáját és
a beszélõ madarat? 

– Ha megfogadod a tanácsomat, min-
dent véghezvihetsz, de ha nem, te is ott ma-
radsz, mint a bátyáid – mondta az óriás, és
elmondta a leánynak azt, amit a testvérei-
nek is lelkükre kötött. 

A leány megköszönte a tanácsot, és elin-
dult bátran a hegy felé. Ment, mendegélt
felfelé, s hát az ösvény mellett heverõ kö-
vek vele még jobban gúnyolódtak, csúfo-
lódtak, mint a bátyjaival, de õ se nem látott,
se nem hallott, csak ment elõre, egymás
után hagyta el kõvé vált bátyjait, s mikor
már majdnem a hegytetõre ért, a sok hang
közül kihallatszott három fivérének pana-
szos kiáltozása. Még erre sem fordult visz-
sza, eszébe jutott, mire figyelmeztette az
óriás, így aztán feljutott a hegytetõre, s hát
ott egy nagy barlangot pillantott meg: ez
rejtette az élet vizének forrását. Boldogan
merítette meg színültig a korsóját, aztán
felnézett, s hát látja, hogy éppen a forrás fe-
lett nõtt a szépség fája, és annak egyik ágán
himbálózott a beszélõ madár. Letört egy
ágat a fáról, a madarat szép gyengéden be-
tette egy kalitkába, a karjára vette, s azon-
nal indult visszafelé. 

Amint nagy nehezen botorkált lefelé, a
korsójára nem tudott vigyázni, és az élet vi-
ze csurgott-csöpögött a nyomában. Hát lás-
satok csudát, amint egy-egy csepp ráhullott
a kövekre, azok feléledtek, s fiatal leányok,
legények lettek belõlük. De hálálkodtak is
ám a szép leánynak, hogy megmentette
õket a varázslattól! Örült a leány is, hogyne
örült volna, szaladt a bátyjaihoz, meglocsol-
ta õket az élet vizével, s abban a percben
megelevenedtek. Aztán mentek boldogan
hazafelé a kincseikkel. Amint hazaértek, a
leány elültette a szépség fájáról tört ágat,
öntözgette az élet vizével, abból egyszeri-
ben óriási fa lett, a beszélõ madár meg vi-
dám csicsergéssel felrepült az ágára, és ott
fészket rakott magának. 

Jártak is csodájára az emberek a testvé-
rek kincsének, s nem gyõzték dicsérni, ma-
gasztalni az ügyes leányt. A király fia is hí-
rét vette a négy testvér csodálatos palotájá-
nak, és elment, hogy megnézze. Hát, ami-
kor meglátta a kincsek mellett a szép le-
ányt, aki azokat megszerezte, úgy rajta fe-
lejtette a szemét, hogy le sem tudta venni
többet róla. Azon helyben megkérte a ke-
zét, mindjárt meg is tartották az esküvõt, s
talán még ma is boldogan élnek, ha meg
nem haltak.
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Programok, aktualitások
Kedves egyesületi tagok, könyvtárosta-

nár kollégák!
Szeretettel üdvözlök mindenkit az

új tanév kezdetén – remélhetõleg fel-
töltõdve, új energiával látunk hozzá
mindannyian a valószínûleg idén sem
könnyebb feladatainkhoz.

Visszatekintéssel kezdeném: hiszen
a nyári szünet miatt nem volt már
idõnk együttesen értékelni a Tavaszi
Szakmai Nap és a KTE X. Nyári Aka-
démiájának programjait.

A Nagy Könyvvel kapcsolatos elõ-
adások és az azt követõ, elhúzódó, jó
hangulatú beszélgetés – nekem úgy
tûnt – a résztvevõk számára hasznos
volt, és számos pozitív visszajelzést is
kaptam. Nem elhanyagolható hozadé-

kának tekintem azt is, hogy szerintem
részben ennek a programnak a hírére
és hatására döntött úgy A Nagy Könyv
Programiroda, hogy a játék telefonos,
sms-es bevételeit a programban re-
gisztrált iskolai könyvtárak között
osztják szét. A részletekrõl a késõbbi-
ekben tájékoztatni foglak benneteket.

A Nyári Akadémia résztvevõinek
elégedettségvizsgálatát Dr. Juhászné
Belle Zsuzsanna végezte el – ajánlom
figyelmetekbe az általa összegyûjtött
véleményeket. A kissé feszített tempó-
jú szakmai programokat három nap
után a jól megérdemelt szombathely
környéki kirándulás zárta, amelyen az
idén örvendetesen sokan vettek részt.
Nagy örömömre szolgált, hogy a prog-
ramjainkon tíz határon túli kolléga is
részt vehetett az Illyés Közalapítvány,
az MKE és az egyesületünk támogatá-
sával. Azt hiszem, az õ bemutatkozása-
ik is tanulságosak és gondolatébresz-
tõk voltak.

Az események végén megtörtént a
stafétabot átadása is: Tóth Józsefné és
Kiss Anna veszi át a következõ nyári
akadémiánk háziasszonyi és szervezõi
teendõit, Kecskeméten.

A Nyári Akadémia hozadékának
tartom a záró napon lefolytatott közös
„ötletelést”, a szakmánk jövõjérõl foly-
tatott beszélgetést. Ennek nyomán
megfogalmaztam egy levelet Sipos Já-
nos közoktatási helyettes államtitkár
úrhoz, amelyben egyesületünk nevé-
ben kezdeményeztem egy iskolai
könyvtári fejlesztési stratégia kidolgo-
zását. Július végi válaszában Sipos úr
arról tájékoztatott, hogy a feladat ko-
ordinálásával megbízta Balogh Mi-
hályt, az OPKM fõigazgatóját. Szep-
temberben e témában egy munkacso-
port alakul, a részletekrõl Balogh Mi-
hály tájékoztat majd bennünket a KTE
Õszi Szakmai Napján, 2005. október
13-án. (Részletes programot találtok a
Hírlevélben.)

Októberi szakmai napunk másik fõ
témája az idei kétszintû érettségi ránk

vonatkozó tapasztalatai lesznek. Azt
hiszem, mindannyian kíváncsiak va-
gyunk, hogy az OM jogértelmezést ké-
rõ levelünkre adott állásfoglalását kö-
vetõen ennek szellemében zajlottak-e
az érettségik országszerte? Más ta-
pasztalatainkat is megoszthatjuk egy-
mással. Mivel a programunk egyben az
egyesület közgyûlése is lesz, nagyon
fontos lenne, hogy ne csak a témák
iránt érdeklõdõ általános és középis-
kolai könyvtárostanárok, hanem lehe-
tõség szerint minden egyesületi tagunk
részt vegyen ezen a rendezvényen!

További programjaink az év hátra
lévõ részében:

– 2005. szeptember 12. du. 13.00 –
régióvezetõk találkozója a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban. Kezdenek ak-
tivizálódni a KTE egyes régiói, csatla-
kozzatok a munkákhoz, vegyetek részt
a programokon, regisztráljátok maga-
tokat a levelezõfórumainkon!

– 2005. október 7. péntek, 15.30 –
KTE baráti találkozó, 1133 Bp., Kár-
pát u. 49-53. A Berzsenyi Dániel Gim-
náziumban õsszel is találkozhatnak
azok a könyvtárostanár kollégák, akik
érdeklõdnek a szakmánk aktuális kér-
dései, az egyesület mûködése iránt. A
kötetlen beszélgetésen a tavaszi talál-
kozónkhoz hasonlóan mód nyílik kér-
désfelvetésekre, ötletek cseréjére. Je-
lentkezni a szervezõnél lehet: Plet-
serné Duffek Ágnes, tel.:  06 (1) 359-
2205

– 2005. október 13. – KTE Õszi
Szakmai Nap, OPKM 1089 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 40. Díszterem.
Program mellékelve

– 2005. november 3-4-5. – KTE õszi
szakmai kirándulás, részletes prog-
ram mellékelve. A Nagyvárad –
Kolozsvár – Torda – Marosvásárhely –
Bánffyhunyad útvonalon a jó hangulat,
a kikapcsolódás mellett mód nyílik a
Teleki Téka, a kolozsvári egyetemi
könyvtár megtekintésére többek kö-
zött. 

Könyvtárostanárok Egyesületének Hírlevele
2005. szeptember
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Jelentkezni lehet: Zaharia Etelká-
nál a melléklet szerint.

Elérhetõségeink: Felhívom a figyel-
met, hogy a KTE levelezési címe meg-
változott! 1462 Budapest, Pf.: 611. A
székhelyünk címe változatlan, de pos-
tai küldeményeiteket gyorsabban meg-
kapjuk ezen a postafiók címen. Az
egyesület e-mail címe: ktep@chello.hu 

Honlapunk október közepéig szer-
kesztés alatt áll!

Bondor Erika, KTE elnök

Elégedettségi leporelló 
a KTE Nyári Akadémiáról

Akik ottmaradtak a Nyári Akadémi-
ánk utolsó napjára, azok tudják, mirõl
van szó, akik nem, azok számára any-
nyit, hogy a kirándulásunk utazós sza-
kaszait leporellók „hajtogatásával”
töltöttük.

Az új vezetés kíváncsi volt, hogy mi
tetszett és mi nem a programokból, mi-
rõl hallott volna még szívesen, és mi
volt az az egy mondat, amit magával
vitt errõl a rendezvényrõl.

A következõkben ezekbõl a vélemé-
nyekbõl „mazsolázok”.

Tetszett:
A szervezés, a lelkesedés, az odafigye-

lés, a programok, az õszinteség, a meg-
osztás felelõssége.

…hogy ilyen sokan eljöttek.
A szekciós beszélgetések, könyvtárlá-

togatások, az elõadás a jogi útvesztõkrõl,
a városmajori szaktanárok beszámolója.

A szervezõk lelkesedése, gondossága,
figyelme, találkozás régi évfolyamtársak-
kal, a kötetlen tapasztaltcsere lehetõsége.
Több nagyon jó elõadás, pl. Tóth Vikié.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.

A sokszínû téma, amely a szervezõk
ötletességére vall, érzik gondjainkat, az
elõadók profizmusa, lelkesedése, amely
ránk ragadt. A helyi szervezõk (Szandi
Ági) figyelmessége, a szekcióvezetõk (F.
Kati) szakmaszeretete, kedvessége.

Felejthetetlen és hasznos napok vol-
tak!

A hivatásunkról gondolkodtunk
együtt, egymásra figyelve és nem esett szó
a politikáról…

Nem tetszett:
Kevés idõ volt az ötletbörzére.
Kevés elismerõ szót kaptak a szerve-

zõk a körültekintõ, gondos szervezésért.
Az OM-s elõadó felkészületlenségével,

a könyvtárosokat eleve lenézõ, semmit-
mondó elõadásával. Idõrablás volt az a
félóra, de legalább hallott egy Tóth Vikit!

Szívesen hallottam volna…
…a könyvtár menedzselésérõl
...nem elméleti, hanem gyakorlati pél-

dákat a könyvtár mindennapjaiból
…az olvasásterápiáról.
…arról, hogy az ingyen tankönyv, tar-

tós tankönyv „mizéria” valamilyen meg-
oldást nyer.

Az az egy mondat, amelyet magam-
mal viszek

1. „Ügyes vagyok, okos vagyok, min-
dig magabiztos vagyok!”

2. „A helyzet jó, de nem reményte-
len!”

3. Ami itt szemét, az ott is szemét.
Nem szabad igénytelen könyveket 
küldenünk sehova!

4. Reménykednünk kell, hogy hely-
zetünk jobbra is fordulhat.

5. A könyvtárostanári pálya fiatalon
tart!”

6. Legyen a könyvtár a lélek torna-
csarnoka!

7. Csináld a jót és beszélj róla!
8. Az iskola a könyvtár köré épül-

jön!
9. „Sírtunk már eleget, sírjon most

már más is!”

�

Ez történt Gödöllõn… 
(Beszámoló az MKE Vándorgyûlésérõl)

A vándorgyûlésen egyesületünk is
képviseltette magát, nagy örömünkre
több tagunk, köztük az elnökség öt
tagja is bekapcsolódott a programok-
ba. A téma: Hivatása könyvtáros volt.
A szakmai elhivatottságról, feladatok-
ról és etikai kérdésekrõl esett szó.

Azért valljuk be, számunkra az elsõ
nap fénypontja az MKE-emlékérmek
átadása volt, ahol Tóth Józsefné, Irén-
két köszönthettük – ezúton is gratulá-

lunk neki a díjhoz az egyesület nevé-
ben!

Az elsõ nap plenáris elõadásai felve-
tettek kérdésköröket, majd a második
napi kisplenárison az Etikai Bizottság
vezetõje, Papp István beszélt az Etikai
kódexrõl. A szekcióülések változato-
sak, érdekesek voltak, kiemelném a
Szeniorok találkozóját a Városi könyv-
tárban. Egyesületünk is szervezett
szekcióülést, ahol Hock Zsuzsanna a
könyvtáros etika, a pedagógus etika és
a könyvtárostanári etika összevetésé-
vel tartott szép létszámú érdeklõdõ
elõtt élvezetes elõadást, melyet több
hozzászólás követett.

A szakmai programok és bemutatók
mellett a helyi szervezõknek köszön-
hetõen gazdag és változatos kulturális
kínálat volt. Helyi idegenvezetés, séta,
a kastély megtekintése, a Városi
Könyvtár bemutatása ill. kiállítás alko-
tó könyvtárosok munkáiból. A baráti
találkozó Domonyvölgyben, a Lázár
testvérek lovastanyáján igen jó hangu-
latban zajlott. Köszönjük a szervezõk-
nek az emlékezetes napokat! Találko-
zunk jövõre Kecskeméten!

Sikeres pályázataink
1.  NKA Könyvtári Szakmai Kollégi-

um pályázata. Az elnyert támogatás
összege 200 000 forint, amelyet a Tava-
szi Szakmai Nap megrendezésére for-
dítottunk.

2. NCA Országos Hatókörû Civil
Szervezetek Támogatásának Kollégium-
nak 2005. évi mûködési pályázatán
200 000 forintot nyertünk. A szerzõ-
déskötés folyamatban van. 

3. Illyés Közalapítvány – a határon
túli magyarságért. A támogatás
200 000 Ft  volt, ebbõl az összegbõl  a
határon túlról érkezett kollégáink
szombathelyi nyári akadémiai részvé-
telét biztosítottuk.

A KTE tagnyilvántartása
Az egyesület nyilvántartásában 280

fõ szerepel. Jelenleg 186 aktív résztve-
võnk van, ebbõl 33 fõ a MKE valame-
lyik szervezeténél regisztráltatta magát
elsõ helyen. A többiek nem fizettek
tagdíjat az idén. A KTE Alapszabály-
zata kimondja 6. § (4) hogy aki a nap-
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tári évben nem fizet tagdíjat, annak a
folyamatos tagsága megszûnik. 

2005. évben 22 új taggal bõvült a
KTE. Szeretettel köszöntjük õket!
Egyben kérünk benneteket, hogy aki
továbbra is tagja akar lenni az egyesü-
letnek, pótolja tagdíjfizetési kötele-
zettségét – Köszönjük!

Az Etikai Kódex
A könyvtárosok készülõ etikai kóde-

xérõl, annak tartalmáról tájékoztattuk
a KTE tagságot a tavaszi szakmai na-
punkon, a szombathelyi Nyári Akadé-
mián és az MKE gödöllõi Vándorgyû-
lésén.

Néhány szóban a kódex tartalmáról:
A kódex nem jogszabálypótló. Olyan
etikai normákat igyekszik megfogal-
mazni, amelyeket a felsõfokú végzett-
séggel rendelkezõ, a könyvtáros pályát
hivatásként vállaló kollégák elfogad-
nak.

Az etikai kódex nem zárja ki, hogy a
késõbbiekben a könyvtártípusok, illet-
ve az egyes könyvtárak is megfogal-
mazzák a maguk etikai normáit,
amelynek alapját képezi a Magyar
Könyvtárosok Etikai Kódexe.

A kódex tíz pontja:
– Könyvtárosi etika
– Könyvtárosi hivatás
– Gyûjtemény gondozása
– A könyvtárhasználók szolgálata
– Az információk közvetítése
– Könyvtárosi szakmai közösség
– Könyvtár, mint munkahely
– Alapértékek
– Társadalmi kapcsolatok
– Az etikai kódex érvényesülése
A vándorgyûlésen a könyvtárosta-

nárok szekciójában elhatároztuk, hogy
az õszi szakmai nap keretében elindít-
juk a magyar könyvtárostanárok etikai
normáit megfogalmazó dokumentum
készítését, ezzel is támogatva az MKE
küldöttgyûlése elé terjesztésre javasolt
Magyar Könyvtárosság Etikai Kóde-
xét.

Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny

Az országos verseny lebonyolítását
ez évben a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
nyerte el az OM pályázatán. Sajnos

csak 7-8. illetve 9-10. évfolyamon lehe-
tett pályázni. Így minden megyének ja-
vasoljuk a helyi tehetséggondozó ver-
senyt. A versennyel kapcsolatos infor-
mációk az FPI honlapján olvashatók:
www.fovpi.hu.

Nevezési díj: 1000 Ft/tanuló.
A verseny idei témája: 1956 mûvelõ-

déstörténeti vonatkozásai
A versenyen a Magyar Kódex 6. kö-

tete: Magyarok a 20. században 
(Budapest: Kossuth K., 2001) lesz az

alapdokumentum.

Továbbképzések

FPI – Továbbképzési lehetõségek a
fõvárosban – nemcsak fõvárosiaknak

Három, új akkreditálás alatt álló
tanfolyamát ajánlja minden érdeklõdõ
könyvtárostanár figyelmébe a Fõvárosi
Pedagógiai Intézet.

Hogyan legyünk profi szoftverhasz-
nálók, hogyan alkalmazzuk a könyvtár-
ismeret oktatásában, a könyvtári me-
nedzsment során a számítógépet? Ez-
zel foglalkozik többek között a „Számí-
tógép a könyvtárban” címmel meghir-
detett tanfolyamunk.

A „könyvtárpedagógia a gyakorlat-
ban” a könyvtárismeret és a szaktárgyi
könyvtári órák fortélyaival ismertet
meg. „A tehetséggondozás a könyvtár-
ban” tanfolyamunk pedig a Bod Péter
Könyvtárhasználati verseny, valamint
a tehetséggondozás, az esélyegyenlõ-
ség könyvtári lehetõségeivel ismerteti
meg a hallgatókat. Részletesen a
www.fovpi.hu honlapon. 

Idén is indul az ELTÉ-n pedagógus
szakvizsgás képzés, könyvtárostanári
szakirányban!

Felhívás akkreditált tanfolyamokra
(OSZK Könyvtári Intézete)

Könyvtárosok mentálhigiénéje I.
A tanfolyam 30 órás, részvételi díj:

25 000 Ft.
Könyvtárosok mentálhigiénéje II.
A tanfolyam 30 órás, részvételi díj:

25 000 Ft.
A jelentkezés feltétele a Könyvtá-

rosok mentálhigiénéje I. tanfolyam el-
végzése.

További információ: Törökné Jor-
dán Katalin; tel: 224-3820; e-mail:
tjkata@oszk.hu 

Könyvajánlás
1. Megjelent a Fõvárosi Pedagógiai

Intézet kiadványsorozata, a Könyvtár-
pedagógiai füzetek elsõ kötete. Tóth
Viktória, a Szentgyörgyi Albert 12 év-
folyamos Iskola könyvtárostanára a
nyelvi elõkészítõ évfolyam kapcsán
osztja meg tapasztalatait, gazdag
könyvtárostanári munkáját mindany-
nyiunkkal „Így is lehetne” címen.

Kapható/megrendelhetõ a Fõvárosi
Pedagógiai Intézet könyvesboltjában.

(1088 Budapest, Vas u. 8.)
Szeptember elsõ hetében jelenik

meg a sorozat folytatásaként Hock
Zsuzsanna, Rónyai Tünde szerzõpáros-
tól a „Tankönyvkérdés könyvtárostanár
szemmel” kötet.

2. Korszerû könyvtár címû kiadvány
a RAABE Kiadó kapcsos könyve.

(Szerk. Dán Krisztina és Fehér Mik-
lós), szept. végén jelenik meg, amely-
ben több, az iskolai könyvtárakat is
érintõ fejezetet olvashattok, többek
közt a tankönyvi helyzetrõl.

3. Fordulópont. Kié a könyv(tár)?
VII. évf. 2005/2. sz. 28. szám

Kitüntetések
Tóth Józsefné (Irénke), a KTE gaz-

dasági ügyintézõje idén júliusban meg-
kapta az MKE-emlékérmet, a gödöllõi
vándorgyûlésen.

Haralyi Ervinné (Jolika), a II. kerü-
leti Földes Ferenc Kereskedelmi SZKI
könyvtárostanára, szaktanácsadó pe-
dig a Magyar Köztársasági Bronz Ér-
demkeresztet vehette át augusztus 20-
án.

Mindkettõjüknek sok szeretettel gratu-
lálunk a KTE tagsága nevében!

A Hírlevél megjelenését 
az OPKM támogatta.
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A kampánydolgozat terjedelme
öt oldal lehet (másfeles sortáv, Ti-
mes New Roman betûtípus). Az
írásmûnek ezúttal is két részbõl
kell állnia. A hosszabb, három, há-
rom és fél oldalas rész egy megha-
tározott célözönségnek szóló könyv-
ajánlás vagy könyvajánló beszéd írott
szövege legyen. A tavaszi forduló
irodalmi elemzésétõl ez az írás
annyiban különbözik, hogy ennek
kifejezetten a megszólítottakat
meggyõzõ, érvelõ szövegnek kell
lennie.

A versenybizottság példaképpen
minden könyvhöz megad célkö-
zönségeket és feladatokat. A kam-
pánydolgozat elsõ fele ezen felada-
tok végrehajtásának egyike is le-
het, de más célközönséget is vá-
laszthat a dolgozatíró csapat. A lé-
nyeg, hogy ne légüres térbe kerülõ,
puszta irodalmi mûelemzés, ha-
nem valós, illetve valószerû kom-
munikációs helyzetben mûködõ,
meggyõzõ szövegmû készüljön,
amelybõl kiderül, hogy kiket és mi-
rõl kíván a kampánydolgozat meg-
gyõzni. A dolgozat második – más-
fél-kétoldalas – része a kampány-
terv, az adott regényt népszerûsítõ
(reklám)kampány tervezete, mely-
nek iskolára vagy lakókörzetre kell
vonatkoznia. (A kampánytervrõl
bõvebben lásd a tavaszi forduló tá-
jékoztatóját!) Itt az ötletesség és a
megvalósíthatóság a lényeg, nem
az, hogy a kampányt megvalósítot-
ta-e már a csapat!  

A könyvajánlás, az írott kam-
pánybeszéd értékelési szempont-
jai:

– alapos mûismeret, az általáno-
sítások és a szemléletessé tévõ pél-
dák egysége

– a célközönség világos megha-
tározása, az ajánlás irodalmi szem-
pontjainak és a célközönség felté-
telezett szempontjainak, hozzáál-
lásának összekapcsolása

– a meghatározott célközönség-
hez hozzáigazított szellemes és ko-
herens érvrendszer

– a lehetséges ellenérvek egy ré-
szének bemutatása s az ezekre
adott meggyõzõ válaszok

A kampányterv értékelési szem-
pontjai:

– ötletesség
– a kiválasztott közegben saját

eszközökkel való megvalósítható-
ság

– a kampány közegének ismere-
te és a közeg sajátosságainak kiak-
názása

– az ütemezés pontossága, át-
gondoltsága (hány napig tart a
kampány, egy-egy részmozzanata
mennyi idõt és milyen eszközöket,
illetve közremûködõket igényel

– szemléletes illusztrációk (pl.
rajzok, fotók, plakáttervek)

Példák, javaslatok 
a kampánydolgozathoz

(Nem csak ezeket a témákat, cí-
meket célközönségeket lehet vá-
lasztani, de a meggyõzendõk cso-
portját az alábbiakhoz hasonlóan
kell kijelölni.)

1984
a) Ajánld a regényt olyan olva-

sóknak, akik úgy gondolják, hogy a
„kommunista” (államszocialista)

rendszerek bukása után a regény
jelentõségét vesztette!

b) Ajánld a regényt olyan olva-
sóknak, akik idegenkednek az ilyen
komor mûvektõl! Gyõzd meg õket,
hogy ilyesmit is érdemes olvasni!

Abigél
a) Ajánld a regényt fiúknak!

Gyõzd meg õket arról, hogy nem
csak lányoknak szóló olvasmány!

b) Ajánld a regényt olyanoknak,
akiket a titkok megfejtése izgatna,
de már tudják valahonnan, hogy ki-
csoda Abigél

Az arany ember
a) Ajánld a regényt olyan fiatal

olvasóknak, kortársaidnak, akik
poros, régimódi kötelezõ olvas-
mánynak tartják a könyvet! Gyõzd
meg õket, hogy a mai olvasó szá-
mára is rengeteg örömet, izgalmat
tartogat!

b) Ajánld a könyvet olyan olva-
sóknak, akik nem szeretik a ro-
mantika regényeit!

A gyûrûk ura
a) Ajánld a könyvet olyan olva-

sóknak, akik a rohanó világban
hozzá sem látnának egy háromkö-
tetes regényhez

b) Ajánld a könyvet olyan olva-
sóknak, akik látták a filmet, és a re-
gény olvasását ezét már felesleges-
nek tartják!

c) Ajánld a könyvet olyan olva-
sóknak, akik sznobságnak tartják a
Tolkien-kultuszt, A gyûrûk ura
iránti rajongást

A kis herceg
a) Ajánld a könyvet olyan olva-

sóknak, akik nem olvasnak rosz-
szul (szomorúan) végzõdõ mesét!

b) Ajánld a könyvet munkamáni-
ás felnõtteknek!

c) Ajánld a könyvet olyan olva-
sóknak, akik pusztán a „Jól csak a
szívével lát az ember”-tétel illuszt-
rációjának látják a regényt!

Folytatódik a Nagy Bagoly-játék!
Az õszi forduló belépõje a kampánydolgozat. A kampánydolgozatot ezúttal A Nagy

Könyv akcióban kiválasztódott 12 könyv egyikérõl kell írni.  Minden iskolából a leg-

jobb dolgozatot megalkotó háromfõs csoport juthat tovább a megyei, illetve a fõ-

városi fordulóba. A dolgozat  szerepet játszik a megyei-fõvárosi fordulóban is: az

október 8-i zárthelyi dolgozat mellett erre alapul a háromfõs csapat  teljesítményé-

nek elbírálása.
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A Mester és Margarita
a) Ajánld a könyvet olyan olva-

sóknak, akik idegenkednek bármi-
lyen, bibliai témával kapcsolatos
regénytõl!

b) Ajánld a könyvet olyan olva-
sóknak, akik erkölcsi, hitbéli okok-
ból eleve elutasítják, hogy egy re-
gény fõhõse a Gonosz, a Sátán le-
gyen!

A Pál utcai fiúk
a) Ajánld a könyvet felnõtt olva-

sóknak! Érvelj amellett, hogy nem
csupán gyerekek számára érdekes
ifjúsági regény!

b) Ajánld a regényt olyan külföl-
di olvasóknak, akik még semmit
nem ismernek a magyar irodalom-
ból!

Egri csillagok
a) Ajánld a regényt olyan olva-

sóknak, akik nem szeretnek „törté-
nelemkönyvet” a kezükbe venni!

b) Ajánld a regényt lányoknak,
akik idegenkednek a háború köny-
vektõl!

c) Ajánld a könyvet olyanoknak,
aki azt állítják, hogy az Egri csilla-
gokat történelemszemléletének és
emberábrázolásának leegyszerûsí-
tõ mivolta miatt igényes felnõtt ol-
vasó nemigen szeretheti!

Harry Potter és a bölcsek köve
a) Ajánld a regényt felnõttek-

nek, érvelj amellett, hogy nemcsak
gyerekeknek szóló olvasmány!

b) Ajánld a regényt olyan elõíté-
letes olvasóknak, akik a varázsla-
tok és a boszorkányság miatt olva-
satlanul is kártékony, veszélyes
könyvnek tartják a Harry Pottert!

c) Ajánld a regényt olyan olva-
sóknak, akik a nagy felhajtás és az
anyagi siker miatt puszta üzleti
trükknek tarják a könyvet, és ezért
nem pazarolják az idõt az elolvasá-
sára!

Micimackó
a) Írj érvelõ könyvajánlót olyan

középiskolás közönségnek, amely
úgy véli kinõtt már a Micimackó-
ból!

b) Ajánld újraolvasásra olyan
felnõtteknek a könyvet, akik azt
mondják, hogy legfeljebb gyerme-
keik számára lehet érdekes a Mici-
mackó!

Száz év magány
a) Ajánld a regényt olyan olva-

sóknak, akik idegen kultúrák, távo-
li országok történeteibe nem tud-
ják beleélni magukat!

b) Ajánld a regényt olyan olva-
sóknak, akik nem szeretnek család-
regényt olvasni!

Tüskevár
a) Ajánld a regényt olyan vidéki

olvasóknak, akik szerint a könyv-
ben ábrázolthoz hasonlatos termé-
szeti élet ma már sehol sem léte-
zik!

b) Ajánld a regényt egy budai
alapítványi iskola jómódú, tipikus
városi életet élõ diákjainak!
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A Nagy Bagoly versenybizottsága
szombaton és vasárnap reggeltõl
estig tartó, maratoni irodalmi vizs-
gabeszélgetés nyomán kiválasztot-
ta a televíziós fordulókba tovább-
jutó csapatokat. A zsûri alapos
mérlegelés nyomán 8 csapatot ta-
lált alkalmasnak arra, hogy a tele-
vízió kamerái elõtt folytassák a
versengést

Az országos szóbelirõl továbbju-
tók a következõk:

Ady Endre Gimnázium – Debre-
cen. „Sárkányok”: Bagdi Katalin,
Keresztury Dóra, Szabolcsi Sára.

Babits Mihály Gyakorló Gimná-
zium és Szakközépiskola – Pécs.
„396. o.”: Gyõr Katalin Zsófia, Lo-
vász Eszter, Mátrai Nóra Anna.

I. Béla Gimnázium és Informati-
kai Szakközépiskola – Szekszárd.
„Rohani gárdisták”: Patkós Attila,
Váradi Zoltán, Tóth Csilla.

Hunyadi János Gimnázium –
Bácsalmás. „Hunyadiak” – Barna
Orsolya, Kovács József, Magyar
Györgyi.

Lehel Vezér Gimnázium – Jász-
berény. Joósz Katalin, Krajla Nóra,
Mészár Zsófia

Révai Miklós Gimnázium és
Kollégium - Gyõr. „Mákvirágok”:
Bogdán Réka, Roska Emese, Varga
Kinga.

Sipkay Barna Vendéglátóipari
Szakközépiskola – Nyíregyháza.
„Holdliliomok”: Hajdú Júlia, Há-
romszéki Fruzsina Anna, Varga Fru-
zsina.

Szent István Gimnázium – Kalo-
csa. Gyimesi Nóra, Panyi Lilla,
Bures Zsófia

A vizsgáztatók: Aradi Bence,
Arató László, Tamás Ferenc ma-
gyartanárok és Poós András téma-
vezetõ voltak.

Hajrá baglyok, itt a célegyenes! –
Következnek a televíziós fordulók.

Nyolc Nagy Bagoly csapatnak si-
került határozott szárnyalással a
televíziós fordulókig eljutni. Elsõ-

sorban nekik, de természetesen a
szurkolóknak, és persze minden
érdeklõdõknek szeretnénk néhány
fontos információt adni arról,
hogy mi is vár az eddig legsikere-
sebb versenyzõkre a televíziós stú-
dióban.

Minden résztvevõ csapattal e-
mailben és telefonon is folyamatos
kapcsolatot tartunk, de az eddigi-
ekhez hasonlóan itt a honlapon is
összefoglaljuk a leglényegesebb
tudnivalókat.

Ami a legfontosabb, a televíziós
felvétel idõpontja minden csapat
számára: 2005. november 25. (pén-
tek) 12:00 óra.

Helyszín: a Magyar Televízió Bp.
III. kerületi, Kunigunda utcai stú-
diója. (A megközelítés módjáról
még tájékoztatunk!)

A vetélkedõ televíziós része két
elõdöntõbõl és egy döntõbõl áll.
Egy-egy elõdöntõben négy-négy
csapat küzd egymás ellen. A dön-
tõbe a legjobb négy csapat jut. A
döntõ várható idõpontja: 2005. de-
cember 02. A zsûri tagjai: Békés
Pál író, Lator László irodalmár és
Tóth Krisztina író lesznek.

A felvétel végleges idõpontjának
megfelelõen néhány nappal eltoló-
dott a reklámfilmek („házi felada-
tok”) beküldési határideje, mint
már értesültetek róla a kész anya-
gokat: november 18-án (péntek)
éjfélig kell elküldeni, illetve feltöl-
teni a Nagy Bagoly honlapján ad-
digra elérhetõ web-címre. Ahogy
ígértük errõl részletes „felhasználó
barát” tájékoztatást, használati
utasítást adunk majd! (Minden
elõzetes elküldés és feltöltés elle-
nére kérjük, hozzátok magatokkal
a verseny napján a reklámfilmete-
ket!!! (Postai és internetes megle-
petések, eltûnéses bonyodalmak
kivédésére.)

Szeretnénk, ha minden csapat
elhozná magával 4-5 barátját, is-

kolatársát, akik szurkolóként szin-
tén részt vehetnek a felvételeken.

Néhány jó tanács a felkészülés-
hez:

– olvassatok el mindannyian mi-
nél többet és minél alaposabban a
12 regénybõl! Csak jót tehet az új-
raolvasás, a közös értelmezés,
megbeszélés, együtt gondolkodás.
A szóbeli zsûrijének tapasztalatai
szerint fõként A Mester és Mar-
garita, a Száz év magány, az Abi-
gél, Az arany ember és az 1984 ala-
pos értõbb ismeretére buzdítunk
mindenkit!

·– készüljetek villámkérdésekre
is, kifejtõs feladatokra is, a Segéd-
könyvben (honlapon) olvashatók
mintájára

– lesznek a szóbelin már tapasz-
talt beszélgetõs, szerepjátékos fel-
adatok

– akár a Segédkönyv feladatait
felhasználva is érdemes gyakorolni
a hatásosan megfogalmazott, ösz-
szeszedett, célratörõ 2-2 és fél per-
ces megszólalásokat, hiszen kb.
ennyi idõ lesz majd egy-egy kifej-
tendõ kérdés megválaszolására,
elõadására.

Íme, egy-egy típuskérdés:
– (villám) Mi Malacka családi

neve?, vagy Mi a Szent György-kép
különlegessége a Jókai regényben? 

– (értekezõ-kifejtõs) Életidegen-
ség és életteliség címmel tarts
kedvcsináló kiselõadást a Száz év
magány néhány érdekes figurájá-
nak bemutatásával

– (szemtanú) „Ilyen magalázó
helyzetben még soha nem voltam,
én, érted, én, Brazovics Athalie!”-
Athalie meséli el Kacsukánál tett
látogatását és a rá következõ napot
legjobb barátnõjének.

Minden kulisszatitkot azért nem
árulhatunk el, de ígérjük, hogy
nagy meglepetés nem érhet benne-
teket! 

Forrás: www.anagykonyv.hu

Lezajlott a szóbeli
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Még át sem gondolhattuk ala-
posan a Könyvtárpedagógiai fü-
zetek sorozat elsõ kötetét, máris
itt egy új, amelyet szintén a kihí-
vás és szolgálat hívott életre.

A tanévkezdés során egyre neu-
ralgikusabbá váló tankönyvellá-
tás sok oktatással foglalkozó ön-
kormányzati munkatárs, iskola-
vezetõ, gyermekvédelmi felelõs,
osztályfõnök, szaktanár, szülõ,
diák számára jelentett nehéz per-
ceket, napokat.

A két szerzõ ekkor határozta el,
hogy számba veszi a tankönyvkér-
dés jogszabályait, megvizsgálja
azok iskolai könyvtári vonatkozá-
sait, majd tanulságokat, mintákat
közöl a következtetések során ki-
rajzolódott feladatok megoldásá-
nak mikéntjérõl.

E gondolatmenet jól követhetõ
a kiadványban, hiszen már az elsõ
–terjedelmes - fejezetbõl kiderül,
hogy a két szaktanácsadó- szezõ
megvizsgálta az 1993. évi
LXXIX. , a 2001. évi XXXVII., a
2004. évi XVII. És a 2003. évi
CXXIX. törvény eredeti szövegét
és a módosításokat is. Ezen ala-
pos jogszabályelemzés következ-
tében képet formálhatunk a pe-
dagógusok, a szülõk, az iskola, az
oktatási miniszter és az Országos
Köznevelési Tanács tankönyvek-
kel kapcsolatos jogairól és fel-
adatairól.

Különösen hangsúlyos a kötet-
ben a 2004. évi XVII . a tan-
könyvpiac rendjérõl szóló tör-
vény , amely pontosítja a tan-
könyv fogalmát, a hivatalos tan-
könyvjegyzék szerepét, de a tan-
könyvtámogatás könyvtári vonat-
kozásai is  megtalálhatók az újon-
nan bevezetett „ingyenes tan-
könyv” fogalmának boncolgatása
mellett.

A normatív kedvezményekre
való jogosultság rendjét, az isko-
lai tulajdonban lévõ tankönyvek
használati idejét, valamint a tan-
könyvkölcsönzés iskolai könyvtá-
ri vetületeit kísérik végig a szer-
zõk az 1. fejezetben. Emellett
foglalkoznak az év közbeni tan-
könyvvásárlás különféle lehetõ-
ségeivel, azok etikai normáival. A
jogszabály értelmezés, a tan-
könyvjegyzék tartalmi kérdései-
re, a tankönyvellátásban közre-
mûködõ személyek díjazására is
kitér, hogy határozottan elkülö-
nítse az iskolai könyvtárosi fel-
adatokat.

A II. fejezet a tankönyvellátás
egyes lépéseit írja le a rendelési
adatlap kitöltésétõl, a szülõi tan-
könyvigényt érintõ nyilatkozatán
át az elszámolásig, a könyvtári
bevételezés aktusáig.

A következõ részben   a tan-
könyvekkel kapcsolatos fogalmak
következnek, majd a gyakorlati
megvalósítást segítõ „Mellékle-

tek” zárják a füzetet, nevezete-
sen:

– A tankönyvrendeléssel kap-
csolatos feladatok és határidõk
táblázata:

– Iskolai tankönyvrendelési
szabályzat

– Tartós tankönyvek nyilvántar-
tási és kölcsönzési mintája

– Tankönyvrendelési lapok
– Tartós tankönyvek kezelésé-

nek szabályzata
– Tankönyvforgalmazási minta-

szerzõdés
– A tankönyvterjesztés iskolai

együttmûködési pontjai
„Aki áttanulmányozza a kiad-

ványt, sok kérdésre választ kap,
világosabban látja majd a folya-
mat menetét.” – írja elõszavában
a kötet ajánlója. Nos, egyetértek
a megállapítással, de a könnyebb
áttekinthetõség érdekében én kü-
lön mellékletet szenteltem volna
az iskolai könyvtárnak, ahol átte-
kinthetõ, táblázatos formában
összegyûjtve mutatnám be a
könyvtárostanár feladatait, ha-
táridõit.

E gondolat csírája a szerzõkben
is megfogant, mivel a 9. sz. mel-
léklet elkülöníti a „Könyvtárosta-
nár feladata” szövegrészt, de ez a
tevékenység-felsorolás  nem tük-
rözi a munka folyamatosságát,
mennyiségét.

Lehet, hogy ez a téma egy önál-
ló füzet témája lehetne?!

Emmer Gáborné

Könyvismertetés

Hock Zsuzsanna–Rónyai Tünde: 
Tankönyv-kérdés könyvtáros szemmel
(Könyvtárpedagógiai füzetek 2.) Bp.: Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 2005.
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Könyvismertetés

Tóth Viktória: Így is lehetne… 
A nyelvi-informatikai évfolyam könyvtárpedagógiai lehetõségei

(Könyvtárpedagógiai füzetek 1.) Bp.: Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 2005.

Kihívás és szolgálat – e két fo-
galom köré építi a kiadványok
tematikáját a Könyvtárpedagó-
giai füzetek 2005-ben útjára in-
duló sorozat gondozója, Hock
Zsuzsanna szakértõ a kötet be-
köszöntõjében. E kötetcsoport
elsõ darabja teljes egyértelmû-
séggel megfelel ezen elvárásnak
Kihívásként igyekszik megfelelni
a 1993. évi LXXIX. (közoktatá-
si)  törvény 28. § 4. és a 29. § 2.
bekezdésében foglaltaknak,
mely szerint a középiskoláknak
lehetõségük van  nyelvi elõkészí-
tõ évfolyam indítására. 

A „0” évfolyamok céljaként az
intenzív nyelvoktatás és kommu-
nikatív kompetenciák fejlesztése
mellett az élethosszig tartó tanu-
lás képességének gondozását fo-
galmazza meg a jogszabály.

A kötet szerzõje jó szemmel is-
meri fel, hogy a pedagógiai inno-
váció felvállalása ismét lehetõsé-
get teremt a könyvtáros tanár
számára, hogy a könyvtár-peda-
gógiai programban megfogalma-
zott könyvtárismereti célok el-
éréséhez új gyakorlóteret nyert a
könyvtárhasználatra nevelés.

Könyvtárosi precizitással veze-
ti végig az olvasót a szerzõ a
szervezési feladatokon; az intéz-
ményi dokumentumok, a könyv-
tári szabályzatok frissítésének el-
várásain, a könyvtárostanár által
a képzéshez hozzáadott pedagó-
giai érték számbavételéig.

Pedagógiai lendülettel és opti-
mizmussal veszi számba a mun-

kához tartozó tanterv-, tan-
anyag- és módszertani fejlesztési
feladatokat, melyek révén a szá-
mítástechnikai eszköztudást fel-
tételezve „információ termelõ-
vé” válik a tanuló, új tanulási
stratégiák alkalmazójává lehet a
tanár. „A könyvtári felkészülés
az új pedagógiai feladatra” c. fe-
jezetben részletesen kimunkálja
a kolléganõ 

– az informatikatudatos könyv-
tári tanulási környezet kiépítésé-
nek lépéseit, 

– a pedagógusok könyvtár-pe-
dagógiai tevékenységre való mo-
tiválásának lehetõségeit, 

– a könyvtári állomány fejlesz-
tési irányainak alapvetõ elvárá-
sait, 

– valamint a könyvtárszakmai
kapcsolatrendszer kiaknázásá-
nak szükségességét.

A praktikus bevezetõ után be-
mutatásra kerül a kötetben a bu-
dapesti Szent-Györgyi Albert 12
Évfolyamos Iskola nyelvi-infor-
matikai évfolyamának könyvtár-
tudatos rendszere.

Az iskola könyvtárának az in-
tézményi pedagógiai program-
ban és a minõségirányítási prog-
ramban elfoglalt helyét pontosít-
ja elsõként a kolléganõ, majd kö-
vetkezik a könyvtárhasználat
konkrét tantervi megfelelése az
1- 10. évfolyamon. Az évi 64
könyvtárismereti óra a hagyomá-
nyos évfolyamokon arányosan
oszlik meg a két befogadó tan-
tárgy: a magyar nyelv és iroda-

lom, valamint az informatika kö-
zött, míg a nyelvi-informatikai
osztályban – az eltérõ tantárgyi
rendszer miatt- az informatika
tantárgy fogadja be a könyvtár-
használati órákat. Az évi 10 óra
rövid leírását is közli a szerzõ a
kötetben. A többi 17 óra harma-
dát a tudománytörténet és a töb-
bi szaktantárgy fogadja be.

Valamennyi óra pontosan szer-
vezett, határozott tananyaggal,
konkrét értékelési rendszerrel
bír, derül ki a kötetben található
tantervbõl. A „ Tapasztalatok”
szövegrészben közöltek is azt
mutatják, hogy sikerült a Szent-
Györgyi iskolának elültetni a di-
ákokban a könyvtárra épülõ is-
meretszerzési és tanulási straté-
gia magját.

A kötetbõl kisugárzó pedagó-
giai lendület késztethette a szer-
zõt arra, hogy a kiadvány függe-
lékében összefoglalja az önálló
ismeretszerzésre nevelés színte-
reit, a hasznosnak ítélt internet
címeket összegyûjtse és néhány
szaktárgyi feladatlapot, azok
megoldásit közreadja.

A füzet tehát eleget tesz a
könyvtáros-tanári szolgálatnak,
hiszen hiteles forrásként mutatja
be a nyelvi-informatikai évfo-
lyam könyvtár-pedagógiai lehe-
tõségeit, s ezért köszönet illeti a
kiadvány szerzõjét és kiadóját
egyaránt.

Emmer Gáborné
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A Fõvárosi Közgyûlés Oktatási Bi-
zottságának felkérésére – ebben az
évben hetedik alkalommal – novem-
ber 15-16-án került sor a Fõvárosi
Pedagógiai Napok megrendezésére,
amelyre a fõvárosi és Pest megyei ne-
velõ-oktató intézmények vezetõit,
vezetõhelyetteseit és az érdeklõdõ
kollégákat várták. Az idén ugyan – a
tavalyihoz viszonyítva – egy nappal
rövidebb volt a program, ám intenzí-
vebb, tömörítettebb a kínálat.

A tanácskozás központi gondola-
tául az alábbi cím szolgált: Gaz-
daság-társadalom-oktatás.

A többéves múltra visszatekintõ
fõvárosi rendezvény idei könyvtár-
pedagógiai összejövetelének érde-
kessége volt, hogy a könyvtárostaná-
rok szakmai megbeszélésén diákok is
részt vettek azért, hogy elmondják is-
kolai könyvtári tapasztalataikat.

A budapesti Kvassay Jenõ Mûsza-
ki Szakközépiskola diákjai -  Berner
Judit 10/c, Kocsis Éva 12/f, Laja Mi-
hály és Tonhauzer Attila 2/14/g osz-
tályos tanulók arról beszéltek, mit is
jelent az  életünkben az iskolai
könyvtár. 

Elõször a fiúk mondtak rövid is-
mertetõt az iskoláról, majd utánuk a
lányok beszéltek a könyvtárhasznála-
ti órán megélt élményeikrõl.

„Az iskola épülete Alpár Ignác épí-
tész tervei szerint épült. Itt kapott he-
lyet a földszinten az iskola könyvtára.
Két teremben került elhelyezésre az ál-
lomány kölcsönözhetõ, és helyben
használatos része.

Az iskolai könyvtáros jobb keze az
osztály könyvtárfelelõse, aki az infor-
máció közvetítésében összekötõ ka-
pocs szerepét tölti be a könyvtár, az
osztály és az osztályfõnök között. Õ
tartja számon kinek, mikor kell visz-
szavinni a könyveket, milyen újdonság
érkezett a könyvtárba, és a diákokat
milyen könyvek érdeklik. Lehetõség
van szinte naponta, mint egy klubban,
beszélgetni a könyvtárossal és a könyv-
tárba látogatókkal közösen, a könyv-

tár állományát képezõ dokumentu-
mokról, filmekrõl és szakmai rendez-
vényekrõl. Így jutunk hasznos infor-
mációk birtokába. 

Tehát nekünk a könyvtár nemcsak
könyvek tára, hanem olyan hely, ahol
a szabadidõnket hasznosan el tudjuk
tölteni.”

„Megszólal az óra végét jelzõ csengõ.
Az óra elvileg csak 45 perc, gyakorlati-
lag néha Végre évek múlásával vete-
kednek a percek. 

A csengõszó után sok tudásszomjas
diák igyekszik a könyvtár felé. Sokan a
számítógépeket szeretik használni,
van, aki olvas, van, aki a kellemes lég-
kör miatt jön be, csak úgy beszélgetni
egy kicsit. Közismert találkozóhely is,
ugyanis a diákok egy része úgy gondol-
ja, hogy itt biztosan nem fogják elke-
rülni egymást, ráadásul még el is tud-
ják foglalni magukat. A számítógépek-
3 db van belõlük- is sok mindenre al-
kalmasak. Az internet mellett minden-
ki talál megfelelõ elfoglaltságot, és a
tanulás szempontjából sem elhanya-
golható segítség.”

„Általános iskolás korom óta rend-
szeres könyvtárhasználati órán veszek
részt, ahol a megszerzett ismeretekkel,
tudással úgy érzem, lassan magabiztos
könyvtárhasználóvá válok. A kezdeti
bizonytalanság, bátortalanság elmúlt
bennem, mert az elméleti oktatás alap-
ján lehetõségem nyílt, nyílik rögtön a
gyakorlatban, az iskolai könyvtárban
hasznosítani a tanultakat. Mit is jelent
ez pontosan egy tizedik osztályos életé-
ben?

Megismertem a dokumentum típu-
sait, fajtáit. A dokumentum tartalma
szerint már megkülönböztetem a szép-
irodalom és ismeretközlõ mûveket. A
könyvtár hagyományos tájékoztatási
eszközeivel könnyebben eligazodom az
állományban. Tudom, hogy hol kell
keresni a könyvtár állományában a
szépirodalmi, vagy szakirodalmi doku-
mentumokat.

A házi feladatok megírásához szük-
séges irodalmi hivatkozások bibliográ-
fiai adatait pontosan le tudom írni.
Egy szóval sok hasznos információ
birtokába jutok, amivel az órán tanul-
takat kiegészíthetem, ismereteimet bõ-
víthetem. Az itt szerzett könyvtárhasz-
nálati jártasságot aktív könyvtárhasz-
nálóként a Pest Megyei Könyvtárban is
hasznosítom.”

„Személy szerint én is szorosan kötõ-
döm a könyvtárhoz. Sok érdekes dolog
található a falak között, a könyvek
mellett videokazetták és érdekes játé-
kok is. A könyvek között megtalálható
szinte minden; a legújabb és legnépsze-
rûbb mûvek mellett ott vannak a régi
klasszikusok is, ami nagyon jó dolog.
Az érdeklõdõk mindig naprakészek le-
hetnek, mivel sok folyóirat rendszere-
sen jár. Ezek között található idegen
nyelvû és szakmai irányú is. Egyes pél-
dányokat szinte egymás kezébõl kap-
kodjuk ki. A kézikönyvtár is jó dolog.
Sokszor használjuk, én személy szerint
a szótárakat forgatom elõszeretettel.
Már csak egy fontos dolog maradt ki.
Van egy íróasztal az egyik sarokban.
Egy mosolygó, segítõkész hölgy ül mö-
götte. Õ Budayné Baráth Blanka, a
könyvtárosunk. Ritkán lehet ennyi lel-
kesedést látni egy helyen. Õ az, aki-
bármilyen zavarosan is fejezzük ki ma-
gunkat-, mindig tud segíteni.

Csak azt sajnálom, hogy ilyen kicsi a
könyvtár. Ha lehetne, bõvítenék rajta;
és kicsit könnyebb mûfajokat is, töb-
bek között krimiket is elõbbre helyez-
nék. Bár így is nagyon kellemes, han-
gulatos hely. Egy dolgot tudok taná-
csolni mindenkinek: olvasásra fel!”

Fõvárosi Pedagógiai Napok 2005. november 15–16.
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Korszerû, használható tankönyveket az iskolákba
az Oktatási Minisztérium állásfoglalása alapján
2005. szeptember 15.

A tanulói terhek csökkentése és
használható tudás biztosítása ér-
dekében tett minisztériumi lépé-
sek:
� Új NAT 2004 szeptember
� Kerettantervek – 2003 (meg-

szûnt a kötelezõ jelleg)
� Óraszámok korlátozása (1998-

as szint) – 2003. szept.
� Házi feladat (pedagógiai prog-

ram része) – 2005. szept.
� Érettségi – 2005 tavasza
� Tankönyvek tartalmi vizsgálata

(2004-2005)

A használható tankönyv
A tankönyv használhatósága

szempontjából alapfeltétel: 
� az életkori sajátosságoknak

megfelelõ, az egymásra épülõ foga-
lom- és feladatrendszer, 
� az emészthetõ mennyiségû is-

meretanyag,
� a tanulók olvasási képességeit

és elõzetes tudását figyelembe ve-
võ szövegezés, 
� valamint a tankönyvi ábra-

anyag sokoldalú felhasználása az
ismeretek közvetítésében. 
� Ha a szöveg nehezen vagy csak

alig érthetõ a tanulók számára, ak-
kor a tankönyv akkor is használha-
tatlan, ha egyéb tekintetben a leg-
korszerûbb tanulás-módszertani
elveket alkalmazza.

A jelenlegi   tankönyvek
� A pedagógiai elavultság és a

tankönyvkészítés szakszerûségé-
nek hiánya egyformán súlyos prob-
léma a tanulók szempontjából. 
� Külön-külön is gátjai az ered-

ményes tanulásnak. 
� Minõségi szempontból a dilet-

táns módon újító és az elavult
módszereket profi módon konzer-
váló tankönyvek egyformán káro-
sak.

Nem tükrözik a megváltozott
társadalmi igényeket
� Nem helyeznek megfelelõ

hangsúlyt a mindennapi életvitel-
hez szükséges ismeretek és problé-
mamegoldások megtanítására.
� Nem adnak segítséget a tanu-

lók közötti kooperáción alapuló,
csoportmunkában végezhetõ tan-
órai feladatok megtervezéséhez és
megvalósításához.
� Nem adnak konkrét segítséget

ahhoz, hogy az internet a tanítás és
a tanulás hasznos ismeretforrásává
váljon bármelyik tantárgy tanulása-
kor.

Elavult tanítási és tanulási stra-
tégiát közvetítenek
� A tankönyvi leckék belsõ struk-

túrája és tartalma csak az ismeret-
átadáson, elbeszélésen alapuló ta-
nítási stratégiához biztosítják a fel-
tételeket, a munkáltató, a problé-
mamegoldó, a projekt-tanításhoz
nem.
� A tankönyvi kérdések általá-

ban csak az ismeretek felidézését s
nem azok továbbgondolását és al-
kalmazását igénylik a tanulóktól.
� Nem adnak lehetõséget arra,

hogy a tanulók már az új ismeretek
megszerzése során aktív szerepet
kapjanak. Ahhoz, hogy az ismeret-
szerzés is önálló tanulói feladato-
kon keresztül történhessen meg.

Nem érvényesül bennük a tanu-
lói nézõpont
� A tankönyvi szövegekben sok

olyan állítás és információ találha-
tó, amelyek megértése kellõ elõis-
meret nélkül gondot okozhat a ta-
nulóknak. A szerzõk nem érzéke-
lik, hogy ezek az ismeretek még
nem magától értetõdõk a tanulók
számára.
� A problémák megértésének fo-

lyamata nincs lépésekre bontva.

� Nem hívja fel a tankönyv a fi-
gyelmet a megértés szempontjából
kritikus részekre és körülmények-
re.

Nem segítik eléggé a tanulói ak-
tivitást és az értelmes tanulást
� Nem adnak megfelelõ segítsé-

get ahhoz, hogy a tanuló kapcsola-
tokat találjon a tanultak és a saját
tapasztalatai, élményei között.
� Nem adnak ösztönzést ahhoz,

hogy a tanulók az olvasottakra fo-
lyamatosan reflektáljanak, illetve,
hogy az új információkat a korábbi
ismereteivel összekapcsolják.

Inkább szakkönyvek, mint tan-
könyvek
� Jellemzõ a tudáskínáló szöveg

nyomasztó túlsúlya, amely erõs ta-
nulási motivációt igényel. A tan-
könyvek nagy részében élménykí-
náló és információkínáló szövegek
alig-alig fordulnak elõ.
� A tankönyvi szövegekben túl-

burjánzanak a tudományos szak-
szavak. Nem adaptálják, hanem
csak többé-kevésbé leegyszerûsítik
a szakkönyvek és az ismeretterjesz-
tõ cikkek tartalmát.

Túl sokat markolnak az ismere-
tekbõl
� A feldolgozott ismeretanyag

mennyisége és mélysége túlzott.
� A szövegekben megjelenõ sze-

mélynevek, földrajzi helyek, év-
számok, fogalmak, jelek és képle-
tek nem veszik figyelembe a tanu-
lásra rendelkezésre álló idõt és a
tanulók befogadóképességét.
� Hamis képet közvetítenek a ta-

nulási képességek fejlõdésérõl.
Egyik évrõl a másikra nagy elõre-
ugrások a tankönyvekben található
ismeretek mennyisége és kompli-
káltsága terén.

A fogalmi rendszerük és a tevé-
kenységrendszerük esetleges
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� Túl sok tudományos fogalom
esetleges és rendszertelen haszná-
lata.
� A szövegben elõforduló fogal-

mak jelentése nincs megfelelõen
kifejtve, vagy definiálva.
� A tankönyvekben és munkafü-

zetekben található feladatok típu-
sai és nehézségi foka esetleges.
Nincs összhangban a követelmény-
rendszerrel.

A szövegezésük nehezen érthetõ
és nehezen tanulható
� A szövegekben túl sok szakszó

szerepel.
� A szövegekben túl sok elvont

jelentésû fõnév szerepel.
� Túl magas a hosszú mondatok

aránya.
� A szövegek belsõ tartalma

strukturálatlan, s ezáltal megnehe-
zíti az magyarázatok és okfejtések
megértését.

Az illusztrációk alkalmazása
nem elég tudatos és hatékony
� Az illusztrációk megértése

technikai és tartalmi problémák
miatt nehézséget okoz a tanulók-
nak.
� Az illusztrációk a lehetséges

pedagógiai funkcióknak csak egy
részét használják ki.
� Nem mindig kapcsolódnak

kérdések és feladatok az illusztrá-
ciókhoz.

Hogyan tovább?
Megváltozik a tankönyvjóváha-

gyás rendszere az alábbi szem-
pontoknak megfelelõen:

– az életkori sajátosságoknak
megfelelõ ismeretanyag 

– szakszavak száma, elõfordulási
gyakorisága

– mondatok hossza
– fõnevek és igék arányának

meghatározása

– a szövegben elõforduló idegen
szavak mérése

– szövegek és illusztrációk (ké-
pek) aránya

– feladatok típusai.

A nem megfelelõ tankönyvek
korszerû tankönyvekkel való mi-
elõbbi lecserélése érdekében a je-
lenleg öt évre szóló tankönyvvé
nyilvánítási meghosszabbítási ha-
tározat idõtartama két évre csök-
ken 2006-tól. A kiadóknak két év
áll rendelkezésükre, hogy az új kri-
tériumoknak megfelelõen átdol-
gozzák kiadványaikat, illetve a nem
megfelelõt kivonják a forgalomból.
Az átdolgozott új tankönyvek vál-
tozatlanul öt éves engedélyt kap-
nak majd. 

Forrás: www.om.hu
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Iskolai könyvtár, mint hozzáadott érték
Fõvárosi Pedagógiai Napok 2005

Az iskolai könyvtár az oktatási
intézmény menedzsmentjében,

innovációs folyamataiban 

„Félig sem olyan fontos az,
amit tanítunk gyermekeink-
nek, mint az, hogy tanítjuk, –
amit az iskolában tanultunk,
annak nagyobbik részét elfe-
lejtettük, de a hatás, melyet
egy jó oktatási rendszer szelle-
mi tehetségeinkre gyakorol,
megmarad.” (Eötvös József)

1. Az oktatási rendszer 
változása:

A magyar oktatási rendszer az el-
múlt 10-15 évben, radikális válto-
záson ment keresztül. E változások
mérföldköve volt az 1993-as okta-
tási törvény, ekkor nyertek igazán
jogot arra az iskolák, hogy döntse-
nek az õket érintõ szakmai kérdé-
sekben. Érvényes óratervek és tan-
tervi irányelvek figyelembevételé-
vel készültek el az elsõ oktatási
programok. Minden iskola elkészí-
tette a Helyi Pedagógiai Program-
ját (HPP) és belsõ szabályozóit,
(pl. Szervezeti Mûködési Szabály-
zat). Ekkor nõtt meg az esély az
önálló gazdálkodási jog megszer-
vezésére is.

További említésre méltó tény az
iskolát használók (szülõk, gyerme-
kek) szerepének, befolyásának nö-
vekedése az iskolák mûködésére
vonatkozóan. Mindez elindította a
versenyt a tanulókért. A hat-,
nyolcosztályos, 12 évfolyamos gim-
náziumok kialakulásának folyama-

ta a 90-es évek elejétõl indult és ro-
hamosan sok-sok iskola alakult. Ez
a folyamat a mai napig is tart, de az
idõközben hozott rendelkezések és
a változó oktatáspolitika hatására,
elenyészõnek mondható az új isko-
lák alakulása. Említésre méltó a
gyermekek számának csökkenése,
és a gimnáziumi osztályokon kívül
az egyházi, az alapítványi, a más
anyanyelvû és egyéb iskolák nagy-
számú megjelenése.

Mai helyzetkép: Kevés a gyermek,
és az oktatási törvény nagyobb le-
hetõséget biztosít a szabad iskola-
választásra. Színes és sokrétû az is-
kolák ajánlata, így mindinkább
fontos, milyen szinten kínálják
szolgáltatásaikat. Ha az általános
iskola körzetében több hat- és
nyolcosztályos középiskola van,
nagy a valószínûsége, hogy ez csá-
bító a szülõknek, így a középisko-
lák elvonják a 10-12 éves tanuló-
kat, gyakorlatilag „lefejezik” a ha-
gyományos általános iskolákat.
Olyan gyerekeket tanítani a felsõ
tagozaton, akik azt hiszik maguk-
ról, hogy a „maradék” - hiszen a
jók elmentek -, még az elkötelezett
pedagógusnak sem hálás feladat. 

A hagyományos középiskolák
problémája: a „maradékból” válo-
gatni, szintén nem bíztató. 

Ha ezzel szemben a jó családi
hátterû, motivált gyerekek zöme
nem kerül ki 10-12 évesen eredeti
közösségébõl, akkor az összetétel
vegyesebb marad, és az iskola ok-
tató-nevelõ munkája feltehetõen
eredményesebb.

A fent vázoltak alapján az isko-
láknak egyre fontosabbá válik,
hogy a „piaci igényekhez” igazodó,
színvonalas oktatási programmal
jelentkezzenek.

Az iskolák a NAT bevezetését
megelõzõen elkészítették a HPP-t,
majd a törvényi változások - a „Ke-
rettanterv” bevezetése, óraszámok
változása - miatt, ismételten átte-
kintették. Ahol kellett változtattak,
kiegészítéseket eszközöltek a tör-
vényi változásoknak megfelelõen. 

Legutóbb: Egészségnevelés és
Környezetvédelem, szöveges érté-
kelés, házi feladatok, Iskolai Minõ-
ségirányítási Program (IMIP), stb.

Minden változtatás, kiegészítés
komoly feszültség forrása a tantes-
tületben.

Elkerülhetõk-e ezek a feszültsé-
gek, s ha igen, milyen eszközökkel,
milyen módszerek alkalmazásával?

A fejlesztéssel kapcsolatos dön-
tések, illetve a fejlesztés folyamata
hogyan professzionálható?

Hogyan kerülhetõ el a csapda,
hogy az elkészített, megálmodott
program, ne szûküljön el a min-
dennapokban?

Milyen eszközökkel, módszerek-
kel képes a vezetés az oktatási
program fejlesztésének folyamatát
hatékonyan orientálni?

Az iskola sikeressége az ott dolgozó
embereken, elsõsorban a tanárokon
múlik.

Minden tantestületi tag számára
egyértelmû, hogy eredményes isko-
lát szeretne. Így volt, van és lesz a
mi iskolánk esetében is. Ehhez is-
merni kell az iskolát használók és
az önkormányzat elvárásait. Meg
kell ismerni az Önkormányzat Mi-
nõségirányító Programját, (ÖMIP)
és ehhez kell igazítani az Iskolai
Minõségirányító Programot.
(IMIP)

A XV. kerületi László Gyula Gimnázium adott otthont a Fõvárosi Pedagógiai Napok
könyvtár-pedagógiai napjának, ahol intézményvezetõk és szülõk iskolai könyvtári
kötõdéseit ismerhették meg a fõvárosban dolgozó könyvtárosok. Az alábbiakban
egy intézményvezetõ büszkén ír iskolája könyvtárának eredményeirõl.
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SWOT elemzéssel (erõsségek,
fejlesztendõ területek (gyenge
pontok), lehetõségek, veszélyek)
készítettük el iskolánkban is a hely-
zetelemzést. Az ebbõl adódó kulcs-
fontosságú kérdések kiválasztását,
a tantestületbõl alakult TEAM vé-
gezte, akik rendkívül felelõsségtel-
jes feladatot láttak el a késõbbiek
folyamán, a minõségfejlesztés te-
rén is. 

Már a helyzetelemzés elkészíté-
sénél adódott a kérdés, kiket von-
junk be a fejlesztés feladatába? Az
iskolai élet minden területeirõl le-
gyenek pedagógusok - határoz-
tunk. A helyzetelemzés alapján fel-
merülõ feladatok rangsorolásánál,
a döntések meghozatalánál van a
vezetõ felelõssége, hogy meglássa a
könyvtár szerepének hangsúlyozá-
sát az innováció folyamatában, és
erre a tényre fel is hívja munkatár-
sai figyelmét. A vezetõ feladata
megnyerni a pedagógusokat a kivá-
lasztott munka elvégzésére. 

2. A könyvtár helye 
az oktatás-nevelés 

folyamatában 

A könyvtár az oktató-nevelõ
munka fõ támasza, hatékony segí-
tõje. A könyvtár szellemi háttér,
mûhelye az oktató-nevelõ munka
valamennyi területének. Program-
jával hozzájárul a tanulók önkép-
zéséhez, ismereteik bõvítéséhez,
szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
Legnagyobb segítõje az olvasóvá
nevelésnek. Az iskolai nevelés ré-
sze, a nevelés színtere. (Meg kell
szólalni, kérdezni kell, viselkedni
kell, stb.)

A vezetõ feladata: a könyvtáros ta-
nár segítése, ötleteinek támogatá-
sa. Erõsíteni kell, hogy a könyvtá-
rosi munka az iskolában pedagógi-
ai telítettségû feladat. 

A továbbiakban bemutatom, ho-
gyan alakítottuk ki a Kós Károly Is-
kolában a könyvtárunkat és mit
tettünk annak érdekében, hogy
vonzó legyen a gyerekeknek. Olyan
hely, mely hatásaival maradandót
ad.

Elsõdleges feladat volt a könyvtár
elhelyezése. Ezzel kezdõdött isko-
lánk felújítása az 1994-es tanévben.

Az elhelyezés és a belsõ kialakí-
tás szempontjai: 

– Jól megközelíthetõ, mindenki
számára elérhetõ, tágas, világos
helyre kerüljön. (Két tanterembõl
alakítottuk ki könyvtárunkat, a
könyvek elhelyezése nyitott polcos
rendszerben történt, emiatt a fö-
dém megerõsítésére is sor került.
A mellette kialakított olvasószoba
biztosítja, hogy délutánonként is
sok-sok gyermek megforduljon a
könyvtárban olvasásra, ismeretei-
nek bõvítésére, szorgalmi feladat
elvégzésére, vagy „lelkizésre” a
könyvtáros tanár nénivel, Sándorfi
Máriával).

– A berendezése legyen otthonos
(szõnyeg, virág, dísztárgyak, képek,
függöny), a bútorzat alkalmas le-
gyen a tanulásra, az elmélyült mun-
kára. 

– A technikai felszerelés a kor
igényeinek megfelelõ legyen.
(video, DVD számítógép internet
használattal, másológép)

A könyvtár sikeres mûködésének
jellemzõi: (véleményem szerint az
eredményes iskola jellemzõi is)

– elkötelezettség Propaganda-
munka, olvasószolgálat, felvilágo-
sítás, tájékoztatás, olvasási igény
felkeltése.

– céltudatosság (van jövõkép) 
– közös céltételezés (jól ismeri a

saját környezetét, az abban rejlõ
lehetõségeket, korlátokat)

– intézkedési terv készítése a fel-
tárt hiányok javítására

– tanárokkal, diákokkal szoros
együttmûködés (gyermekközpon-
tú)

– teljesítmények, programok
rendszeres nyomon követése. A
programok értékelése. A könyvtá-
ros tanár munkájának – a vezetõ
részérõl – ellenõrzése, értékelése.
Intézkedési terv készítése az IMIP
szerint.

– magas minõségi munka. A jö-
võkép, az elérendõ cél érdekében

tudatos tervezés, fejlesztés. A
könyvtáros tanár munkájának elis-
merése, – jutalom, kitüntetésre fel-
terjesztés formájában is. A könyv-
táros tanár a félévi és év végi érte-
kezleteken értékeli a nevelõk kö-
zössége elõtt munkatervének idõ-
arányos teljesítését. A könyvtáros
tanár meghívása az iskolavezetõsé-
gi értekezletre.  

– folyamatos fejlesztés (problé-
ma érzékenység)

Gyermek és szépirodalom, szak-
könyvek, segédkönyvek, tanköny-
vek, folyóiratok. PÁLYÁZAT, PÁ-
LYÁZAT.

– biztonságos, rendezett környe-
zet

A könyvtárban a felügyelet min-
dig biztosított. A rend és a fegye-
lem megtartása mindenki számára
kötelezõ, a könyvtárhasználat eti-
kája mindenki számára ismert. (A
könyvtár iskolai rendezvények ide-
jén nyitva a szülõk és vendégek
elõtt, a bemutatás, tájékoztatás so-
rán lehet kérni a segítséget a be-
rendezés a fejlesztés érdekében.)

A fenti sikeresség érdekében a
könyvtáros tanár feladatainak ösz-
szegzését és felelõsségét a munkaköri
leírás tartalmazza.

Részei: legfontosabb feladatok a
könyvtárban.

Ezen kívül: pl.: tankönyvrende-
lés, munkaidõ, könyvtár nyitva tar-
tása. Egyéni felelõssége. A teljesít-
ményértékelés módszere.

Az aláíratás és a változtatás lehe-
tõségének fenntartása a munkakö-
ri leírás fontos része.

3. A könyvtár szerepe 
a tanítás-tanulás folyamatában

A könyvtár munkaterve az isko-
lai Munkaterv része, mely akkor
lesz sikeres és hatékony az iskolai
oktató-nevelõ munka folyamatá-
ban, ha a közösen kialakított fel-
adatok megvalósításában részt vál-
lal. 
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A könyvtár éves munkatervébõl
kiragadott két hónap alapján látha-
tó, hogyan kapcsolódik programja-
ival az iskola eseményeihez. 

A fenti munkatervben szereplõ
feladatok mellett a könyvtár szere-
pe:

–Tehetséggondozás
Kiselõadások, pályázatok (isko-

lai), szorgalmi feladatok, 
– Könyvtári órák –szoros együtt-

mûködés a szaktanárokkal – a
szaktanár munkájának segítése a
könyvtári órán, elsõsorban elõké-
szítésben.

Az iskolai programokhoz kap-
csolódó vetélkedõk szervezése pl.:
Kós Károly nyomdokain - „Kin-
csünk a tiszta levegõ”

– Kiállítások, aktualizálás (tár-
lókban elhelyezve)

– 1 – 8-ig könyv és filmajánlat
(nyilvános - a szülõknek is kitéve)

– Könyvvásár (kedvezménnyel,
jeles napokhoz kapcsoltan)

– Író és olvasó találkozó szerve-
zése

– Olvasó éjszaka 
– Napközis könyvtári órák. Pl.:

mesedélután. EU-s országok be-
mutatása.

– A nyitva tartás alatt az olvasó a
gyerekek legfontosabb helye: bú-
várkodásra, tanulásra, lelkizésre,
olvasásra, internetezésre, stb.

– Olvasó osztály (legtöbb köny-
vet kölcsönzõ gyermek – nyilvános
hirdetés)

– Bod Péter Könyvtárhasználati
verseny

– ISKOLAI EMLÉKEZET
PROGRAM keretében könyvtá-
runk, az iskola volt tanárának,
Gyõri Gáspárnak nevét vette fel.
Gyõri Gáspár, az iskola könyvtárát
alapította, kiemelkedõ tanáregyé-
niség volt, munkásságának ápolása
és példaként való állítása szép ne-
velõi feladat. (Példakép: pedagó-
gusnak, diáknak egyaránt.)

– Tanárok munkájának segítése:
aktuális cikkekkel, szakirodalom
ajánlásával.

– Vezetõk segítése: Figyelem fel-
hívásával a fontos jogszabályokra,
változásokra, szaklapokra, egy-egy
kutatási eredményre, új pedagógiai
irányzatra, továbbképzésre.

4. Források biztosítása
Humán erõforrás: megfelelõen

képzett könyvtáros tanár. (Számí-
tógép ismeret és alkalmazás, folya-
matos képzés, korszerû ismeretek
birtoklása.) 

A könyvtáros tanár ötletgazda,
vagy olyan segítõkkel veszi magát
körül, akik ontják a jobbnál jobb
megvalósítható ötleteket, és akkor
õ, a kivitelezésben munkálkodik
hatékonyan.

Egyéb források:
– Alapítvány: pénzzel segíti a fej-

lesztést
– Szülõk, szponzorok

– Kiadók –kedvezmények
A világot megváltani csak alkotó

ember képes, melyhez meg kell is-
merni a jól végzett munka alkotó
örömét.

Az írott szöveg megértése alap-
vetõ kulturális kompetencia, amely
az önálló tájékozódás, kritikus
gondolkodás és bármely tanulás
feltétele.

A XXI. század tudásalapú társa-
dalmában az anyanyelvû szóbeliség
és írásbeliség minõsége, kulturális
érték, a szövegértés, és a szövegal-
kotás képessége pedig az egyén
társadalmi beilleszkedését, életmi-
nõségét jelentõsen befolyásoló té-
nyezõ. 

Egy ismeretlen portugál költõ
versével zárom mondandómat:

Gyermeki üzenet

Mondod, hogy én vagyok a jövõ!
Ne hagyj a jelenben magamra
Mondod, én vagyok a remény, 

a béke!
Ne csinálj békétlenséget nekem.

Ne kívánságod szerint ünnepnap-
okon szeress!

Állandó szeretettel nevelj.
Nem arra vágyom, hogy játékszered

legyek!
Példás szavakat, életet kérek tõled.

Munkára, jóságra, kedvességre,
Megbocsátásra, tisztességre,

Becsületességre nevelj.
Lábamat az igazság útjára vezesd!

Irányítsd léptemet akkor is,
Ha szenvedést, szívfájdalmat okoz

nekem.
Kérlek, nevelj engem úgy ma,

Hogy holnap miattam 
ne kelljen sírnod! 

Források
BÁTHORY Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek.

Budapest, Tankönyvkiadó (1992)
MOLNÁR Géza: Iskolavezetés BKE-VI. 1998. szep-

tember
BARÁTH Tibor–DUKE, D.L.: School Leadership and

Instuctional Improvement.
New York, Random House (1993)

Holtságné Csipán Ágnes igazgató,

Kós Károly Általános Iskola, Budapest

Hó Az állomány gondozása Neveléspedagógiai módszerek 

November 

Könyvtári órák 
Könyvtári selejtezés 
Selejtezési jegyzőkönyv elkészítése 
Felkészülés a Bod Péter Könyvtárhasználati 
Verseny kerületi döntőjére 
Pályázat segítése: „Kincsünk a levegő” 
A mese világa – mesedélután a napköziseknek 

Kiállítások: 
Erkel Ferenc 
Kertész Imre 
Vörösmarty Mihály 
 

December 

Könyvtári foglalkozások 
Karácsonyi ünnepkörhöz és a Kós napokhoz kap-
csolódó anyagok gyűjtése 
Csoportos leltárkönyv lezárása 
Első osztályosok bevezetése a könyvtárba 
Felkészülés a Bod Péter Versenyre 

Kiállítás 
Aggteleki Nemzeti Park 
Kós Károly 
Téli ünnepkör 

Másolat a könyvtári munkatervbõl
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Humánerõforrás az iskolai könyvtárban

A) Jogszabályok ismerete
A könyvtárostanárnak ismernie

kell a könyvtár mûködésével, a
könyvtárostanár személyével kap-
csolatos jogszabályokat. Ezek te-
remtenek jogalapot a személyi és
tárgyi feltételek biztosításához, az
iskolai könyvtár mûködésének ha-
tékonyabbá tételéhez. A mûködést
meg kell feleltetni a törvényi elõ-
írásokkal, a jogszabályra hivatkoz-
va fel kell hívni az iskolavezetés fi-
gyelmét az eltérésekre. Tisztában
kell lenni az iskolai könyvtár és a
könyvtárostanár helyével, szerepé-
vel az iskola szervezetében. 

A 11/1994 (VI. 8.) MKM rende-
let 7. számú melléklete kijelöli, hol
kötelezõ az iskolai könyvtár mû-
ködtetése. Ez alapján kapcsolódik
be minden iskolai könyvtár a rend-
szerbe. Mûködõ szervezeti egység,
következésképpen meghatározha-
tó helye és szerepe van az iskola
(és a tágabb környezet) életében.
Ennek tudatosítása mind a munka-
szervezésben, mind a kapcsolatépí-
tésben, mind a helyi kommunikáci-
ós csatornák mûködtetésében út-
mutatóul szolgál!

B) Szakmai rendezvények
A Könyvtárostanárok Egyesüle-

tének létrejöttével, ill. a MKE mû-
ködésével lehetõség nyílik széles-
körû ismeret- és tapasztalatszer-
zésre, szakmai konferenciákon,
rendezvényeken, egyesületi prog-
ramokon való részvétellel. Ahol
mûködik helyi (városi) vagy kistér-
ségi munkaközösség, ott közvetle-
nebb módon is bekapcsolódhat a
könyvtárostanár a tapasztalatcse-
rébe.

 Általános iskola 
Tanulócsoportok száma Könyvtárostanár (fő) Könyvtáros-asszisztens (fő) 

8 alatt 0,5 - 
8-15 1 - 

16-23 1 1 
24-31 1,5 1 

32- 2 1 
Középiskola 

Tanulócsoportok száma Könyvtárostanár (fő) Könyvtáros-asszisztens (fő) 
8 alatt 1 - 
8-15 1 1 

16-23 2 1 
24- 2 2 

C) Önmûvelés
Természetesen a folyamatos ön-

képzésnek kitüntetett szerepe van
a szakmai-pedagógiai ismeretek
megszerzésében, megújításában

(szaksajtó, szakirodalom, hasznos
linkek pl. www.om.hu, 

www.pafi.hu, 
www.mobilitas.hu, 
www.ki.oszk.hu)

Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEF OP) a „Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének biztosítása az
oktatásban” és „Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztésének támogatása” cí-
mû intézkedésekhez kapcsolódó központi programok megvalósítását támogató uniós források elérése érdekében tisztázan-
dók az iskolai könyvtár ez irányú feladatai.

D) A könyvtárostanár és a könyvtáros-asszisztens létszáma1

Az iskola tanulócsoportjainak
száma feltételezi az állomány nagy-
ságrendi különbségeit. A tanuló-
csoportok számának növekedésé-
vel természetszerûleg nõ az egy
hétre esõ könyvtárhasználati órák
száma. Ha az iskola helyi tanterv-
ében nagyobb óraszámban szere-
pel a könyvtárhasználat tanítása,
ott értelemszerûen még indokol-
tabb a létszámlehetõség teljes ki-
használása, növekedése.

E) Munkakör
A könyvtárostanári feladatokat,

tevékenységeket könyvtári és pe-
dagógiai szakmai irányelvek, vala-
mint az iskola típusa, igényei hatá-
rozzák meg. A mindennapi munka
során az iskolai könyvtár Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzatában és
Pedagógiai Programjában foglal-
tak alapján tudatosítható, hogy az
iskolai könyvtárban végzett munka
egyenrangú bármely más munkate-
rülettel.

Kulcskompetencia Tevékenység – (példák) 

Döntési Katalógushasználati gyakorlat, bibliográfia készítése  
Együttműködési Kiscsoportos munka, brainstorming 
Életvezetési Könyvtárlátogatás, forrásfelhasználás 
Információ Minden, ami könyvtár 
Kommunikáció Kiselőadás készítése, önálló ismeretszerzés 
Komplexitás kezelése Könyvhasználati feladatlap, elektronikus dokumentum használata, internetes 

információfelhasználás 
Kritikai Bibliográfia készítése, forrásösszevetés, kiselőadás 
Lényegkiemelő Referensz-kérdés, anyaggyűjtés 
Narratív Kiselőadás, kiscsoportos feladatmegoldás 
Problémamegoldó Referensz-kérdés, egyéni ismeretszerzés 
Szabálykövető Könyvtárlátogatás, könyvtári házirend betartása 

F) A kulcskompetenciákhoz rendelhetõ tevékenységformák példái2
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A könyvtárostanár munkarendje

Az iskolai könyvtár
A 11/1994.( VI. 8.) MKM rende-

let szerint, a 16/1998. (IV. 8.) MKM,
a 8/2000. (V. 24.) OM rendelettel ki-
bõvítve:

6/C. § (1) Az iskolai, kollégiumi
könyvtár az iskola, kollégium pe-
dagógiai tevékenységéhez, a neve-
lõ és oktató munkájához, a tanítás-
hoz, tanuláshoz szükséges doku-
mentumok rendszeres gyûjtését,
feltárását, megõrzését és használa-
tát, a könyv és könyvtárhasználati
ismeretek oktatását biztosító szer-
vezeti egység.

Az iskolai könyvtár által gyûjtött
dokumentumtípusok:
– Könyv, folyóirat, tankönyv, tanu-

lói segédletek
– Térkép, kotta, falitábla
– Demonstrációs eszközök
– Hangzó dokumentumok, filmek,

videofelvételek
– Oktató szoftverek, CD-ROM-ok
– Tantervek, tanmenetek, feladat-

lapok
Az iskolai könyvtár alapfeladata

– gyûjteményének folyamatos fej-
lesztése, feltárása, õrzése, gondo-
zása és rendelkezésre bocsátása,

– tájékoztatás nyújtása a dokumen-
tumokról és szolgáltatásokról,

– tanórai foglalkozások tartása,
– az egyéni és csoportos helyben

használat biztosítása,
– könyvtári dokumentumok köl-

csönzése, beleértve a tartós tan-
könyvek, segédkönyvek kölcsön-
zését
Az iskolai könyvtárat használók

csoportjai:
– A diák: házi feladatot ír, szabad-

idejét tölti, versenyre készül stb.
– A szaktanár – szakórát tart, fel-

készül az órájára.
– A pedagógus – tájékozódik a

szakirodalomban.
– Az osztályfõnök – diákjai neve-

lést segítõ lehetõségek gyûjtése.
– Az intézményvezetõ- oktatási, jo-

gi szabályokat követi nyomon.

– A szülõ – ismerkedik az intéz-
ménnyel, tartós tankönyvet köl-
csönöz.

– A fenntartó – a tanulói tankönyv-
támogatást biztosítja.
Az iskolai könyvtár mûködteté-

sének szakmai követelményei:
– legalább egy olyan, a használók

által könnyen megközelíthetõ he-
lyiség, amely alkalmas az állo-
mány (állományrész) szabadpol-
cos elhelyezésére, és legalább egy
iskolai osztály egyidejû foglalkoz-
tatására,

– könyvtárostanár (-tanító) alkal-
mazása,

– legalább háromezer könyvtári
dokumentum megléte,

– szabadpolcos állományrész bizto-
sítása,

– tanítási napokon a tanulók, pe-
dagógusok részére megfelelõ
idõpontban a nyitva tartás bizto-
sítása.
Az iskolai könyvtár berendezési

elõírásai:
– tanulói asztal, szék
– egy iskolai osztály egyidejû fog-

lalkoztatásához szükséges meny-
nyiségben, életkornak megfelelõ
méretben 

– egyedi világítás olvasóhelyen-
ként 1

– könyvtárosi asztal, szék 1-1
– asztal egyedi világítással
– szekrény (tároló)
– háromezer könyvtári dokumen-

tum elhelyezésére
– tárolók, polcok, szabadpolcok 2
– létra (polcokhoz) 1
– telefon 1 közös vonallal is mû-

ködtethetõ
– fénymásoló 1
– számítógép, nyomtató 1-1
– video (lejátszó, felvevõ) televízi-

óval 1
– CD vagy lemezjátszó, írásvetítõ

1-1
Könyvtárszoba berendezési elõ-

írásai:
– asztal 3, szék 6 
– könyvtári dokumentum (tanári,

tanulói felkészüléshez) ötszáz
– legalább hat tanuló egyidejû fog-

lalkoztatásának feltételeirõl, il-

letve az iskolai könyvek, tan-
könyvek, segédkönyvek elhelye-
zésérõl gondoskodni kell

– könyvespolc vagy szekrény 
– ötszáz könyvtári dokumentum el-

helyezésére
– egyedi világítás olvasóhelyenként

1 db

Az iskolai könyvtár 
nyitva tartása

Az alábbi táblázat bizonyítja, hogy
egy fõ  könyvtárostanár és egy félállá-
sú könyvtárosasszisztens alkalmazá-
sa esetén biztosítható az iskolai
könyvtár napi 8 órás nyitva tartása.
Ugyanakkor garantálható a belsõ
könyvtárszakmai munkákra fordí-
tandó idõ. 
T= könyvtárostanár, A= könyvtári asszisztens,

N= Nyitva, Z= Zárva

A könyvtárostanár feladatai a nyitva
tartási idõ alatt: 1320 perc 22 óra

Segíti az olvasót a könyvtár
igénybevételében 60

Információt ad a könyvtári szol-
gáltatásokról 30

Kikeresi az igényelt könyveket,
folyóiratokat 400

A kölcsönzéssel és helyben hasz-
nálattal járó munkafolyamatokat
végzi 400

Másolatot készít a könyvtári
anyagokról 30

Ellenõrzi a kölcsönzés után beér-
kezõ dokumentumokat, 150

Pénzkezelés adminisztrációja 10
Könyvtárhasználati  óra 120
Felkészülési a könyvtári órákra

120
Összesen: 1320 perc, 22 óra

A könyvtárostanár feladatai zárva
tartás alatt : Összesen: 720 perc = 12
óra/hét 
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Elkészíti, folyamatosan 
végrehajtja a könyvtár éves 
munkatervét 10

Irányítja  és ellenõrzi 
a mûködést. 10

Szervezi a könyvtár kurrens és
retrospektív formai és 
tartalmi feltárását. 240

Meghatározza a szolgáltatások
körét. 10

Gondoskodik a könyvtár nép-
szerûsítésérõl, fejlesztésérõl. 20

Szervezi a tankönyvtár 
mûködését. 20

Bekapcsolódik a Közoktatási 
Információs Rendszer 
mûködtetésébe. 20

Folyamatosan figyeli 
az állomány tartalmi és fizikai 
állapotát. 30

Deziderátát vezet. 10
Gondoskodik a könyvtári 

nyomtatványok és felszerelések
beszerzésérõl. 10

Kezeli a könyvtári iratokat. 30
Jogszabályok ismerete 30
Elkészíti az intézményegység

mûködési szabályzatát. 10
Meghatározza a könyvtár 

gyûjtõkörét. 10
Javaslatot tesz a beszerzésre 30
A mûveket rövid áttekintés 

után katalogizálja. 30
Kiegészítõ, feltáró eszközöket

készít, gondoz. 30
Értékeléseket, beszámolókat 

készít. 20
Pályázatokat ír. 30
Állományellenõrzési tervet 

készít. 10
Elõírásszerûen  végzi 

az állományapasztást. 20
Áttanulmányozza a helyi 

tantárgyi tanterveket 
pedagógiai szempontból. 10

Javaslatot tesz a szaktárgyak
könyvtáralapú használatára. 20

A könyvtárban tartott szakórák
elõkészítését segíti. 60

A könyvtárostanár feladatai in-
tézményen kívül 

– összesen: 360 perc: 6 óra/hét

Kapcsolatot tart egyéb 
könyvtárakkal, közmûvelõdési 
intézményekkel. 120

Áttekinti a kiadói katalógusokat,
Magyar Nemzeti Bibliográfiát 90

Szakirodalmi válogatást, 
gyûjtést végez. 30

Továbbképzésen vesz részt, 
önképzést végez 120 

A könyvtáros asszisztens felada-
tai zárva tartás alatt:

Kijelöli és megrendeli a 
beszerzendõ dokumentumokat. 30

Feldolgozza, nyilvántartásba 
veszi a beérkezett 
dokumentumokat 30

Nyilvántartásba veszi és 
elhelyezi a beérkezõ 
dokumentumokat. 30

Elvégzi a könyvtári anyagok 
rendelésének 
adminisztrációját. 30

A gyûjtemény raktározásából
adódó teendõket teljesíti. 10

Vezeti az egyedi, a brosúra, 
a nem hagyományos hordozók
nyilvántartását. 10

Vezeti a csoportos leltárkönyvet,
a  tankönyvi dokumentációt. 10

Felszereli a beérkezett mûveket
és elhelyezi az állományban. 30

Elkészíti a katalóguscédulát,
elvégzi a számítógépes 
adatbevitelt. 30

Másolatok ügyiratkezelése. 10
Kölcsönzés nyilvántartása, 

kiadás, visszavétel, elõjegyzés, 
késedelem 60

Statisztika elkészítése 10
Könyvtári munkanapló 

vezetése. 10
Összesen: 300 perc = 5 óra

Az utóbbi évtizedben érezhetõen
csökken a könyvtáros-tanári pálya
vonzereje. A feladatokhoz szûken
méretezett munkaidõ, a munkakö-
ri feladatok mellett kapott egyéb
megbízások gyakran erõt meghala-
dó terhelések a pályától eltávolító
frusztrációhoz vezetnek. A könyv-
tárosi munka jelenleg nem eléggé
megbecsült munkakör, meglehetõ-
sen nagy a szakterületen dolgozók

fluktuációja. Két, három diplomá-
val a havi jövedelme kevesebb,
mint a vele azonos képesítésû és
mûködési idõvel rendelkezõ kollé-
gájáé, ugyanis a könyvtárostanár-
nak nemigen van lehetõsége túl-
órák megtartására vagy egyéb ki-
egészítõ jövedelem megszerzésére.
Kiváló könyvtáros-tanári életpálya
vagy kiemelkedõ teljesítmény ki-
tüntetésére alig találunk példát. A
kitüntetési elõterjesztések jóváha-
gyását sem a közoktatási, sem a
könyvtári terület nem érzi magáé-
nak. Attól sem lesz népszerûbb a
foglalkozás, ha az iskolavezetõk az
alapfeladataiktól távol-esõ, kép-
zettségükhöz méltatlan adminiszt-
rációs feladatokkal terhelik meg a
könyvtárostanárt, elvonva ezzel õt
szakmai hivatásától. Ha az itt vá-
zolt kapaszkodókat figyelembe
vesszük, akkor mindenképpen si-
kereket érhetünk el. A legkisebb
eredmény is számít: akár a napi fel-
adat teljesítésébõl, akár egy könyv-
tári órából, akár egy kezdeménye-
zés elfogadtatásából következik is.
Mentálhigiénénket kedvezõen be-
folyásolja, mert benne van a tudás,
az akarat, a munka, a lelkesedés.
Elhivatottságunk is szerepet játszik
abban, hogyan teremtünk a hasz-
nálók és a magunk számára is hát-
teret a munka öröméhez, átsegít
bennünket a követelményeknek,
elvárásoknak, céloknak megfelelõ
minõségi munkavégzés és minõségi
személyiség kialakítása során je-
lentkezõ nehézségeken. Tudjuk,
hogy a mûködõ iskolai könyvtár
önmagában is értékhordozó, mert
már azzal is nevel, hogy VAN.

Emmer Gáborné 
szaktanácsadó

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

1  Dán: Útmutató… 19. o.
2  Valakovicsné Lakatos Marianna: Humánerõfor-

rás az iskolai könyvtárban


