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A szakmai nap tar-
talmi részérõl már nem
szívesen adna hírt a kró-
nikás, s ennek (a termé-
szetes lustaság mellett)
a fõ oka az, hogy vala-
mennyi elõadónk ígére-
tet tett arra, hogy az el-
hangzottakat írásban a
könyvtári szaksajtó ren-
delkezésére bocsátja, s mi valamennyit szeretnénk
is olvasni. Jó összefoglalót írni tehát nem szabad,
(nehogy bárki úgy érezze, ezután már nem szüksé-
ges dolgozni a publikációján), rosszat meg nem ér-
demes.

Ezért várjuk, hogy Bakos Klára elnökasszony
Az MKE elõtt álló feladatok, Sándor Tibor tag-
társunk Aprónyomtatványok kezelése a Budapest

Gyûjteményben és Mezey László, Vajda Kornél,

Hölgyesi Györgyi írása alatt megjelenjen: elhang-

zott az MKE Helyismereti Szervezetének szakmai

napján.

Köszönet tehát a vendéglátóknak, az elõadók-
nak, a közönségnek.

Viszontlátásra minden helyismeret iránt érdek-
lõdõ könyvtárosnak júliusban, Szolnokon.

Takáts Béla

elnök

SCOLA TÉKA Alapítvány

Nyíregyházán ismét olyan kezdeményezés történt
a közoktatásban, melyet valamennyi megyében
és budapesti kerületben érdemes átgondolni.
SCOLA TÉKA néven alapítványt hoztak létre a

könyvtárostanári munka elismerése érdekében. Az
alapító okiratot a szakmánkban országosan ismert
könyvtárostanár, Zsoldos Jánosné készítette el.
Megalakult a kuratórium, Kalucza Lajosnak, a
Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának elnök-
letével.

A munka jó elvégzése önmagában jutalom.
Igaz. A lelkiismeretes tanár – elismerés, többlet-
díjazás nélkül is – a tõle telhetõ legtöbbet adja
önmaga tudásából tanítványainak. Egy-egy alka-
lommal mégis jó megállni a mindennapok sorá-
ban s észrevenni a megszokottnál, a kötelezõnél
többet, valami újat nyújtót, vagy az évtizedeken
keresztül következetesen jól dolgozót.

Az is felvetõdött bennem: gondolunk-e arra
mi, szaktanárok, egy-egy terület közeli ismerõsei,

hogy köszönetünket fejezzük ki azon iskolaigaz-

gatóknak, akik hozzájárulnak jobb tanári ered-

ményeink eléréséhez, elismeréséhez?
A másodiknak választott szakmám, a könyv-

tárostanári pálya figyelésekor tûnt fel, hogy mi-
lyen szakértelemmel, hatékony igazgatói munká-
val formálja, segíti több igazgató a könyvtár-
pedagógiai folyamatot, az adott iskola szerves
részévé vált könyvtár fejlõdését, sõt, az intézmé-
nyen kívül, az iskolai könyvtárügy érdekében (is)
tevékenykedõ civil szervezetet.

Tapasztalatomból például az ötvenes-hatvanas
évekbõl Kulcsár Sándor (Budapest, Szemere ut-
cai fiúiskola) és Fabulya László (Salgótarján)
igazgató alakja tûnik fel. A hetvenes évek elején,
mint a fõváros huszonkét kerületének egyetlen
iskolai könyvtári szakfelügyelõje, tiszteltem és
csodáltam több igazgató hozzáértõ támogatását,
amit szakmánkhoz nyújtott: Kálmán Gyula (Bu-
dapest, Táncsics Gimnázium), Kamasz Lajos és
helyettesei, Csobay Józsefné és Szalay Béláné

(Budapest, Békés Glasz Szakmunkásképzõ),
Kaján László (Fõvárosi Pedagógiai Intézet) igaz-
gató munkáját.

Késõbb, amikor a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Ifjúsági Szekciójának titkáraként dol-
goztam, kezdeményeztem és szerveztem az Isko-
lai Könyvtárosok Nyári Akadémiáját a nyolcva-
nas években, felejthetetlenül értékes támogatást
nyújtott munkájával Hoffmann Rózsa (Budapest,
Németh László Gimnázium), Csoma Gyula igaz-
gató és Ambrusné Szalay Katalin (Országos Pe-
dagógiai Intézet).

Az elsõ akadémiákon folyó munka láttán fel-
ötlött bennem: az iskolai könyvtárosoknak külön
szervezetre van szükségük. Több szakkönyvtáros
és közmûvelõdési szakember fékezõ munkája
mellett kezdtem el az Iskolai Könyvtárosok Szek-
ciójának szervezését. Nem mûködhetett volna
létrejött közösségünk olyan magas színvonalon,
ha szakmánk nem kapott volna támogatást sok
vezetõtõl. Különösen hálásak lehetünk Balázs Mi-

hály igazgatónak (Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeum), Papp Istvánnak, a valamikori
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudomá-
nyi és Módszertani Központ volt igazgatójának
és Billédi Ferencnének, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete akkori elnökének.

Most, a XX–XXI. század fordulóján egyre
több név emelkedik ki elõttem az igazgatói név-
sorból. A Bod Péter Társaság elnökeként már
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tizenöt éve tapasztalom: mi, tanárok önálló mun-
kát végzünk a tantermen, könyvtárunkon belül.
Ahhoz, hogy munkánkat elmélyítsük, megújítsuk,
következetesen végezhessük és az iskola falain
kívül is megismertethessük, az iskolák igazgató-
inak szakmai állásfoglalása, mellénk állása is szük-
séges. A budapestiek közül gondolok itt például
Szakáll Istvánnéra (István Gimnázium), Doba

Lászlóra (Eötvös Gimnázium), Szebedy Tasra
(Városmajori Gimnázium), Schulek Mátyásra
(Deák tér). Végül visszatérek az írás elején emlí-
tett városra, Nyíregyházára. A Kölcsey Gimnázi-
umban Kalucza igazgató úr végez országos szin-
ten kiemelkedõ könyvtárpedagógiai munkát tan-
testületével. Nyugodt, alkotó szellem hatja át a
mindennapokat, amit több tucat alkalommal ta-
pasztaltam az iskola könyvtárában járva. Az in-
tézményben évrõl-évre valamennyi tanuló része-
sül könyvtárhasználatra nevelésben. Nõtt a könyv-
tár alapterülete, állománya és a számítógépek
használata. A könyvtár személyi feltételeinek meg-
választására különösen gondot fordít az iskola ve-
zetõje: csak megfelelõ szinten képzett kollégát
alkalmaz a könyvtárban új pedagógus felvétele-
kor. A napi feladatokon túl támogatja már több
mint egy évtizede az Országos Bod Péter Könyv-
tárhasználati Versenyt.

Kérésemre meghívtak az országból és néhány
határon kívüli iskolából 11–12. évfolyamosokat
helyi versenyre. A kiválóan sikerült rendezvény
egyedül a magas színvonalon, önzetlenül dolgo-
zó könyvtárostanár, Zsoldos Jánosné, és az õt
támogató igazgató érdeme. Ennek hatására ter-
jesztette ki az Oktatási Minisztérium a negyedik
kategóriára, a 11–12. évfolyamra is az országos
versenyt a következõ évtõl. Remélem, az orszá-
gos verseny egyszer a határon túliakat is fogadja
majd.

A gimnáziumban évek óta folyó könyvtáros-
képzés és a könyvtárostanárok továbbképzése
külön elemzõ írásra méltó. Ilyen bázisintézmény-

re volna szükség minden megyében a könyvtáros-
tanári munka, az iskolai könyvtárak fejlõdése
érdekében!

Az egyik legkiemelkedõbb segítség, amit a
Szabolcs–Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási
Közalapítvány támogatásával kaptunk Kalucza
Lajos igazgatótól, felelõs kiadótól, a Kölcsey

Ferenc Gimnázium füzetei sorozatban megjelent

mûvek. A 4-5. szám az egész ország igényes
könyvtárostanárait támogatja.

Köszönjük!
Befejezésként javaslom a soraimat olvasó hat-

vani, pápai, hódmezõvásárhelyi, budapesti,
baktakéki és más könyvtárostanároknak, keresse-
nek saját közelükben olyan vezetõt, akirõl azt
tapasztalják, sokágú feladatainak végzése közben
kiemelkedõen foglalkozik a könyvtárpedagógiai
kérdésekkel. Írják meg tapasztalataikat. Köszönõ
leveleiket küldjék el az igazgatónak, vagy ha te-
hetik, tegyék írásukat nyilvánossá a követésre
méltó irányító tevékenységrõl.

Ugrin Gáborné

Új vezetõség az MKE
Bibliográfiai Szekciójának
élén

A bibliográfiai szekció elnöke, Nagy Anikó, va-
lamint Jávori Ferencné gazdasági felelõs az idei
év elején lemondott tisztségérõl. Ezért a Szekció
2004. március 18-án soron kívüli vezetõségvá-
lasztó taggyûlést tartott. Ezen a taggyûlésen Nagy
Anikó, a leköszönõ elnök beszámolt a vezetõség
nevében a 2003. évi munkáról, valamint elõter-
jesztette a 2004. évi munkatervre vonatkozó ja-
vaslatokat. A szervezet gazdasági beszámolóját
Jávori Ferencné ismertette. A taggyûlés döntött
arról, hogy a szekció vezetõségi létszáma egy
fõvel bõvül.

A vezetõségválasztó taggyûlés elõtt a vezetõ-
ség felkérte a jelölõbizottságot az új tisztségvise-
lõk megválasztásának elõkészítésére. A taggyûlé-
sen Kégli Ferenc, a jelölõbizottság elnöke ismer-
tette a jelölés eredményét, majd a jelöltek bemu-
tatkoztak. Ezt követte a titkos szavazás, melynek
eredménye:

– Ottovay László lett az MKE Bibliográfiai
Szekció új elnöke, illetve tanácsi képviselõje is,

– Gazdag Tiborné gazdasági felelõsként és
– Pogányné Rózsa Gabriella vezetõségi tag-

ként került a szekció vezetõségébe.
Nagy Anikó hatéves elnöki munkáját, ered-

ményes tevékenységét Vajda Erik köszönte meg,
valamint gratulált és sok sikert kívánt új egyesü-
leti feladataihoz, elsõként a Budapesti Nemzetkö-
zi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubja programjá-
nak megszervezéséhez. Jávori Ferencné kitartó,
pontos gazdasági munkájáért az új vezetõség
mondott köszönetet.

Ignéczi Lilla


