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Az iskolai könyvtár új
modellje a gyakorlatban:
Könyvtárostanárok
IX. Nyári Akadémiája
Közel tizenöt éve rangos esemény a könyvtáros-
tanárok életében a két-három évenként rendezett
nyári akadémia.

Az idén Debrecenben zajlott le a mûhelymun-
kát, elõadást, számvetést egyaránt magába fog-
laló, egyhetes rendezvénysorozat. A 2002. júni-
us 24. és 28. közötti továbbképzésen a minõség-
biztosítás szemléletével vizsgálták a résztvevõk
az iskolai könyvtár új modelljének megvalósítá-
sát, az információs társadalomban betöltött he-
lyét, szerepét. Az elõadások, szekcióülések át-
fogták az iskolai könyvtári munka szinte vala-
mennyi területét.

A program plenáris üléssel indult, a megye-
háza dísztermében. Az egybegyûlteket a Hajdú-
Bihar Megyei Közgyûlés alelnöke, dr. Matolcsy
Lajos köszöntötte a vendéglátók nevében. Üd-
vözlõ szavaiban bemutatta a város történelmi,
mûvelõdéstörténeti emlékeit, megemlékezve
Kossuth, Bocskai, Széchenyi István Debrecen-
hez fûzõdõ emlékeirõl, majd kéréssel fordult a
jelenlévõ könyvtárostanárokhoz: �Tegyenek ar-
ról, hogy a gyerekek felcseréljék az Internetet a
könyvvel!�

Ezt követõen Bársony Csaba, az Oktatási
Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettese üdvözöl-
te a konferencia résztvevõit, majd részletes tájé-
koztatást adott az oktatásban folyó könyvtárfej-
lesztési programról. Elõadásában hangsúlyozta,
hogy megújulási szándékkal vetõdött fel az in-
formatika és a könyvtári ismeretek kapcsolata.
A könyvtárhasználatnak nem egy tantárgyhoz kell
kötõdnie, hanem kereszttantárgyként át kell szõ-
nie valamennyi ismeretkört. A tanulás tanulásá-
nak megalapozásában, az esélyegyenlõség meg-
teremtésében kap kiemelkedõ szerepet az iskolai
könyvtár az elkövetkezõ idõben, hogy az iskolai
nevelés megerõsödését tudja szolgálni.

A XXI. század a szövegértés, a tanulás száza-
da lesz, ahol központi és minõségi szerep jut a

korszerû iskolai könyvtárnak, melyhez az Okta-
tási Minisztérium az alábbi területeken tervez,
tesz lépéseket:

1. Pontos adatbázisban rögzíti az iskolai
könyvtárak és a könyvtárostanárok számát, hely-
zetét.

2. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
umának könyvtári osztályával együttmûködve
meghatározza a mûködési, gyûjtõköri normákat.

3. A könyvtárostanári munka körülhatárolá-
sával, a pálya elismerésével, a pedagógusok
könyvtárhasználóvá képzésével elõsegíti a 11/
1994. MKM rendelet megvalósulását.

4. A könyvtárfejlesztési normatívák újragon-
dolásával, pályázati lehetõségek bõvítésével a
dokumentumbeszerzés biztonságát, folyamatos-
ságát célozzák meg.

5. A felsõoktatási törvény módosításával, a
könyvtár-informatika modul beépítésével a kép-
zésbe, továbbképzésbe, a könyvtáros szakvizsga
akkreditálásával az Oktatási Minisztérium jóté-
kony nyomást kíván gyakorolni a pedagóguskép-
zésre, de a döntés joga az autonóm felsõoktatási
intézményeké.

Az iskolai könyvtár nemcsak az oktatásért
felelõs kabinettõl, de a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumától is számíthat segítségre. �Az
iskolai könyvtáros akkor tud segíteni az iskolá-
ban, ha jó a könyvtáros és jobban tájékozott,
mint a pedagógus.� � kezdte elõadását dr. Ke-
nyéri Katalin, az NKÖM könyvtári osztályának
munkatársa, aki az iskolai könyvtárak és az egy-
séges könyvtári rendszer viszonyát elemezte.
Jelentõs figyelmet és idõt szentelt dr. Kenyéri
Katalin az ODR (Országos Dokumentumellátási
Rendszer) iskolai könyvtárakban hasznosuló le-
hetõségeinek, majd kiemelte a könyvtárosok tu-
dásának korszerûsítését célzó továbbképzések
szükségességét az olvasói, használói elégedett-
ség érdekében.

Sajátos ellenpólusaként a korábban elhangzot-
taknak Z. Karvalics László, a Budapesti Mûsza-
ki és Államigazgatási Egyetem tanára elõadásá-
ban arról beszélt, hogy a tudásszigetekben lé-
tezõ információk életre keltéséhez extra (in-
formációs) szolgáltatásokat kell felvállalnia a
könyvtárnak.

Napló
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Mindezen változások mozgatója a minõségi
könyvtár. Zalainé dr. Kovács Éva, az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség elnöke a könyvtári
minõség fogalmát járta körül elõadásában. Be-
szélt a személyes és a csoportminõség fogalmá-
ról, a felhasználó, a környezet és a szolgáltatá-
sok determináló hatásáról.

A rendkívüli hõség, a hosszú utazás ellenére
is kitartó hallgatók a délután zárásaként rövid
sétát tettek Debrecen belvárosában, új erõt gyûjt-
ve a következõ napokhoz.

Az akkreditált tanfolyam második napját az
olvasásnak szentelték a program szervezõi.

A gyermekkönyvtárak és az iskolai könyvtá-
rak együttmûködésérõl beszélt dr. Suppné dr.
Tarnay Györgyi, a Debreceni Egyetem adjunk-
tusa.

Új olvasásfejlesztõ programmal, az RWCT
rendszerével ismerkedhettek meg a könyv-
tárostanárok dr. Varga I. Erika, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem docense elõadásában.

A délutáni kerekasztal-beszélgetés vezetõje-
ként Nagy Attila olvasáskutató rövid értékelést
adott az olvasás éve eredményeirõl. Esterházy
Péter szavaiból indult ki, aki szerint: �Az olva-
sás birtoklás, a birtoklás hagyomány, a hagyo-
mány szabadság.�

A kerekasztal-beszélgetés folytatásaként az
iskolai könyvtárosok beszámoltak az olvasás éve
kapcsán rendezett olvasási versenyeikrõl, azok
tanulságairól, hozadékáról, majd Gyermánné
Huga Ibolya bemutatta az alsós könyvtárhaszná-
lat-tanítást segítõ CD-ROM-ját, mely az Apá-
czai Kiadó gondozásában jelenik meg.

A nap méltó szakmai zárásaként a könyv-
tárostanárok megtekintették a Református Kol-
légium gyûjteményét, majd kötetlen beszélgeté-
sekkel folytatódott az ismerkedés a megyeházán
rendezett fogadáson. Pohárköszöntõjében Herpai
Imre, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet
igazgatója kiemelte a könyvtárostanári munka
szükségességét, a szakmai szolgáltatásokban
betöltött szerepét. Majd dr. Juhászné Belle Zsu-
zsa, a helyi szervezõnk jóvoltából kellemes estét
tölthettek el a megjelentek, sok vidámsággal.

A harmadik nap témája Az információs és
kommunikációs szoftverfejlesztés az iskolai
könyvtárban címet viselte.

Elsõként dr. Boda István, a Debreceni Tudo-
mányegyetem tudományos munkatársa vázolta fel
a szoftverválasztás szempontjait, melyek segít-

ségével megfelelõ programok létesíthetõk, tele-
píthetõk a médiatárakba.

Ezután dr. Tószegi Zsuzsanna, a Neumann
Kht. igazgatója villantott fel lehetõségeket a
multimédia és könyvtár kapcsolatáról. Távlati
könyvtári feladatként beszélt a nyilvános könyv-
tári rendszerbe bekerülõ, a nyilvánossághoz köz-
vetített televíziós, rádiós, késõbb az internetes
közegben létrejövõ szellemi alkotásokat gyûjtõ
Nemzeti Audiovizuális Archívum intézményének
(NAVA) létrehozásáról.

Mintegy válaszként az elhangzottakra Simon
Ferenc tanár, a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gá-
bor Református Gimnázium könyvtárosa bemu-
tatta az Internet használatának eredményességét
az olvasás és a könyvtárhasználati ismeretek
tükrében. Az iskolai könyvtárosi munka pedagó-
giai szegmense után átkerült a hangsúly a könyv-
társzakmai munkára.

Dr. Kokas Károly, a Szegedi Egyetem tudo-
mányos munkatársa az iskolai könyvtárakban
használatos integrált könyvtári rendszerekrõl
beszélt. Lényegében aktualizálta az 1996-ban
Bakonyi Géza szerzõtársával írt, Könyvtári in-
formációs rendszerek címû elektronikus tananya-
got, mely a Magyar Elektronikus Könyvtárban
található.

Az elméleti ismereteket délután gyakorlati
bemutató követte.

A két szekcióban bemutatkozott a házigazda
Tóth Árpád Gimnázium végzõs hallgatója, Sza-
bó Gergely, aki a Könyvtári Segéd 2002 elneve-
zésû programját ajánlotta a hallgatóság figyel-
mébe.

Az új programok mellett egy régóta ismert és
megújult könyvtári adatbázis-kezelõ programról
is hallhattak ismertetést az érdeklõdõk. A
WINISIS 1.4 programjáról a gondozó program-
gazda, Jurics Imre informatikus elmondta, hogy
az adatbázis-kezelõ óriási elõnyét az elérhetõ
hardverfeltételek mellett a felhasználóbarát ke-
zelõfelület és a hálózati együttmûködési képes-
ség jelenti. Emmer Gáborné szaktanácsadó be-
számolt arról, hogyan építettek ki közös kerületi
katalógust az iskolai könyvtárakkal e program
segítségével Budapest XX. kerületében.

Az elsõ szekcióban a George programcsomag
könyvtári kezelõmoduljával folytatódott a gya-
korlati bemutató. Cseh Németh György nagy
rutinnal beszélt rendszerérõl, amelyet már szá-
mos iskolai könyvtárban használnak.
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A második szekcióban népes tábor figyelte a
Kolibri és a Kis Téka könyvtári rendszerek be-
mutatását, valamint az ismert Szirén program
fejlesztésérõl szóló új terveket, lehetõségeket.

A nap zárásaként kerekasztal-beszélgetésen
kicserélték a tanfolyam résztvevõi tapasztalatai-
kat, elmondták véleményüket az eltelt három nap-
ról, javaslataikat a hátralévõ idõszakkal kapcsolat-
ban. A továbbképzéshez kapott elõzetes feladat �
helyzetelemzés, könyvtárfejlesztési projekt � kö-
zös megbeszélése lendületet adott a feladat ered-
ményes befejezéséhez, és megválaszolandó kérdé-
seket vetett fel a következõ napi könyvtár-pedagó-
giai és minõségbiztosítási témákhoz.

A negyedik nap témája � a könyvtár-pedagó-
gia cím alatt � az iskolai könyvtárakról készült
statisztikai felmérés elemzése volt. Az Országos
Közoktatási Intézet (OKI) által végzett adatgyûj-
tés értékeit elemezte Varga Zsuzsa, a Könyvtáros-
tanárok Egyesületének elnöke.

A minõségfejlesztõ munkába adott bepillan-
tást Melykóné Tõzsér Judit, a Comenius 2000
programban részt vevõ iskola innovációs mene-
dzsereként.

Ekkor kapott szót Pálfy Sándor, a Comenius
2000 minõségfejlesztõ program tanácsadója, aki
az iskola szervezetként való mûködésében ta-
pasztalható változásokat vázolta fel, melyek kö-
zepette változik az iskolai könyvtár is.

Szinte egy áhított jövõképbe beillõ iskolai
könyvtárakról beszélt Bondor Erika budapesti
kolléganõ, akinek az OKI-mérések mellett a ma-
gyarországi innovatív példák feltárása volt a fel-
adata. Sommás tapasztalataként elmondta az elõ-
adó, hogy ahol megfelelõek voltak a személyi fel-
tételek, ott sikerült jó könyvtárat kialakítani.

A könyvtár-pedagógia témakörének kibõvíté-
sét jelentette dr. Kovács Mária, a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyvtár-informati-
kai Tanszékének munkatársa elõadása, mivel a
könyvtárismereti, könyvtárhasználati modul pe-
dagógusképzésbe való beépítésérõl szólt.

A nap zárásaként dr. Celler Zsuzsanna, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
(OPKM) tudományos fõmunkatársa megismer-
tette a hallgatóságot az UNESCO által kiadott
iskolai könyvtári manifesztummal, valamint kül-
földi innovatív könyvtári példákkal.

Dömsödy Andrea, az OPKM iskolai könyvtá-
ri referense tájékoztatást adott az alakuló iskolai
könyvtári szakfelügyeletrõl, az intézmény isko-

lai könyvtárakat segítõ munkájáról, valamint a
Könyv és Nevelés folyóirat terveirõl.

Az ötödik tanfolyami napon volt lehetõség az
elõzõ témákban felmerülõ jogi kérdések felveté-
sére, állásfoglalások kérésére. Dr. Szüdi János,
az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtit-
kára áttekintést adott az iskolai könyvtárakat
érintõ jogszabályokról. Bevezetésként röviden
vázolta az iskolát, a pedagógusokat érintõ válto-
zásokat.

Felvetõdött a könyvtárosi végzettség, a tanári
kötelezõ óraszám, az új bértábla, a kerettanterv-
tõl eltérõ helyi tantervek alkalmazásának kérdé-
se, melyek segítik a könyvtárhasználat minden
tantárgyhoz való kapcsolását annak érdekében,
hogy a diákok megtanuljanak tanulni. Dr. Szüdi
János konkrét kérdésekre válaszolva biztatta a
jelenlévõket és a Könyvtárostanárok Egyesüle-
tét, hogy fogadjanak el határozatot a felvetett
visszásságok elítélésérõl.

Végigérve az iskolai könyvtárakat érintõ te-
rületeken ismét a minõségbiztosítás világába
jutottak az akadémia hallgatói. A hét folyamán
fel-felbukkanó minõségfejlesztési munka gyakor-
lati oldalát ismerhették meg, amikor Mikulás
Gábor minõségbiztosítási tréninget vezényelt le.

Mintha csak tudta volna ezt Kovácsné
Garamszegi Marianna, aki rövid ízelítõt nyúj-
tott az iskolai könyvtárakban használatos és al-
kalmazható minõségbiztosítási technikákból.

Emmer Gáborné öszefoglalást adott a Minõ-
ség szaktanácsadói szemmel címû elõadásából,
amikor is a képzést, a nyári akadémia személyes
hozamát vizsgáló körkérdésre várt válaszokat a
hallgatóktól.

�Azt tanultam ezen a héten, hogy �� � A
nyitott mondatok zárásával lezárult a tanfolyam
is. A résztvevõk leadták a továbbképzés feltéte-
leként elõzetesen kért írásos anyagot, átvették a
tanúsítványt. Emberileg feltöltõdve, szakmailag
megerõsödve vettek búcsút egymástól. A szer-
vezõk munkája azonban nem ért véget, mivel a
hallgatók által � a képzés végén � kitöltött elé-
gedettségi kérdõívek feldolgozásával képet kí-
vántak formálni a program sikerérõl. A kérdõ-
ívek statisztikai elemzése kapcsán a túloldali
táblázatban látható eredmény született.

Elemezve a táblázatot kiderül, hogy rendkí-
vül sikeres volt a továbbképzés témaválasztása,
melyhez sikerült jól felkészült elõadókat meg-
nyerni. A lényegre törõ elõadások, az élvezetes
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Szempontok Osztályzat
A továbbképzés témája érdekes volt ............ 4,9

Az elõadások jól szerkesztettek, lényegre törõk
voltak ........................................................... 4,55

A témát kellõ mélységben tárgyalta ........... 4,25
A gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket
nyújtott ........................................................... 4,2
Az elõadás inkább elméleti ismereteket
nyújtott ......................................................... 3,85
A továbbképzés szakmai
újdonságokkal szolgált ................................ 4,35
Elegendõ idõ állt rendelkezésre az egyes té-
makörök megbeszélésére ............................. 3,35
Az elõadó felkészült volt ............................. 4,85
Az elõadásmód színes, élvezetes volt ......... 4,35
Nem maradtak megválaszolatlan kérdések 3,85

elõadásmód mellett sem sikerült a téma vala-
mennyi részletét teljes mélységében tárgyalni. A
sok szakmai újdonságot hozó továbbképzés az

elméleti ismeretek mellett gyakorlati útmutatást
is adott, de egyáltalán nem volt elegendõ az idõ a
kérdések megválaszolására. Bár az elõre ki nem
számítható események ellenére sikerült tartani a
korábban megszabott idõrendet, a résztvevõk szí-
vesen hallgatták volna tovább az egyes elõadókat.

A továbbképzés tartalmi értékelése mellett a
szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatban is je-
les minõsítést kapott a program. A nyári akadé-
miáról való tájékoztatást, a jelentkezés módját, a
továbbképzés szervezésének idõpontját nyolcvan-
kilencven százalékban jónak ítélték a résztvevõk.

Összegezve: sikeres, ismeretekben gazdag
programot sikerült lebonyolítani a Nemzeti Kul-
turális Alapprogram segítségével. A program
keretében érintett gondolatok további mélyítése
újabb és újabb konferenciák, mûhelybeszélgeté-
sek témáját adhatja meg.

Emmer Gáborné titkár
Könyvtárostanárok Egyesülete

Hírek

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXIV. Vándor-
gyûlése nagy sikerrel zárult. Az Országos Széchényi
Könyvtár 200. évfordulójának szentelt, augusztus 8. és 10.
között megtartott, gazdag és változatos programsorozaton
hétszáznál több könyvtáros vett részt a határon innen és
túlról.

A nemzet könyvtárának tevékenységét sokszor �test-
közelbõl� is bemutató elõadások iránt akkora volt az
érdeklõdés, hogy elhangzott olyan javaslat is, miszerint
egyenként meg kellene ismételni a programokat, hogy azok
is részt vehessenek rajtuk, akik a bõség zavarával küszködve
lemaradtak egy-egy érdekesnek ígérkezõ szekcióról.

Az MKE-emlékéremmel az idén Haraszti Pálnét, az
egyesület fõtitkárát tüntették ki. Gratulálunk, és további
sikereket kívánunk!

A Fitz-díjat a következõ kiadványok érdemelték ki:

Karádi Ilona (szerk.): Magyar történelmi városok. Bu-
dapest : Magyar Könyvklub, 2001.

Bús János�Szabó Péter: Béke poraikra II. Dokumen-
tum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi Magyar-
ország területén elesett, meghalt magyar katonákról és mun-
kaszolgálatosokról. Budapest : Varietas �93 Kft., 2001.

Ritoók Pál (fõszerk.): Magyar építészet 2. Buzás Ger-
gely: Gótika és kora reneszánsz. Budapest : Kossuth, 2001.

Boldizsár Ildikó (összeáll.): Esti tündérmesék. Buda-
pest : Novella, 2001.

Faludy György: Latin költészet (Faludy Tárlata). Buda-
pest : Glória, 2001.

Kitüntetések. Augusztus 20. alkalmából Magyar Köz-
társasági Arany Érdemkereszttel jutalmazták Deák Sándort,
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár gazdasági igazgatóját, Móna
Ilona nyugalmazott zenei könyvtárost és Sáray Lászlót, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár könyvtárvezetõjét.

Széchenyi-díjjal tüntették ki dr. Tószegi Zsuzsannát, a
Neumann Kht. igazgatóját és Vavrinecz Veronikát, a gyõri
Richter János Zenei Archívum vezetõjét.

Szinnyei-díjat kapott Gyuris György, a szegedi Somo-
gyi-könyvtár igazgatója, Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója, Kocsis István, a hat-
vani Ady Endre Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója,
Kovács Ilona, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalma-
zott osztályvezetõje, Muckenhaupt Erzsébet, a Csíki Szé-
kely Múzeum könyvtárosa és Sándor P. Tibor, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyûjteményének vezetõje.

Wlassics Gyula-díjjal tüntették ki Bali Arankát, a ka-
posvári Megyei és Városi Könyvtár módszertani osztályá-
nak vezetõjét, Fodor Pétert, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fõigazgatóját, Fülöp Lászlónét, a székesfehérvári TEMI
Aranybulla Könyvtár igazgatóját, Ivánné Bányai Ilonát, a
szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár Gyermekkönyv-
tár vezetõjét.

A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét Pongor
Gyuláné, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár Kenézy Könyvtára igazgatóhelyettese kapta.

Miniszteri elismerésben részesült dr. Kenyéri Katalin,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári osz-
tályának referense.

Az elismerésekhez szívbõl gratulálunk, a kollégák-
nak további sikereket, sok örömöt és jó egészséget kí-
vánunk.


