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II. helyezés: Takács Eszter Kanizsai Dorottya
Gimnázium, Szombathely, tanára: Szentgyörgy-
váriné Kovács Éva

III. helyezés: Füredi Andrea Bolyai J. Gy-
akorló Általános Isk. és Gimn., Szombathely,
tanára: Horváthné Szandi Ágnes

Végezetül:
Három éve egyre szorosabb kapcsolatba ke-

rültem a versennyel, amelynek tisztelettel gon-
dolok minden valamikori „védnökére”. Köszö-
net Ugrin Gábornénak, hogy fölfedezte újra szá-
munkra Bod Pétert, s megtalálta Zsoldos Jánosné
könyvtárostanárt. Köszönet Zsoldos Jánosnénak
a több évtizedes lelkesedésért. Köszönet a ver-
senyzõknek, a felkészítõ tanároknak. Mert ha
mindannyian „csak” annyit teszünk a könyv-
tárostanári hivatásért, amennyit Bod Péter szavai
sugallnak, nemcsak a verseny, de a könyvtárostanári
hivatás is fönnmarad: „Mert valamiképpen a hazá-
nak ártani nem szabad, azonképpen annak nem
használni, mikor lehetne, nagy vétek.”

Hock Zsuzsanna
könyvtárpedagógiai szakértõ

(Fõvárosi Pedagógiai Intézet)

Tékásklub a fõvárosban
Május utolsó hétvégéje, a nemzetközi gyermek-
nap adta az ötletet, hogy a fõváros iskolai könyv-
tárainak legfõbb használóit hívjuk találkozóra a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet elõadótermébe.

Azokban a sorokban, amelyekben máskor
könyvtárostanár kollégáim ülnek, most tanítvá-
nyaik közül a legjobbak, a legérdeklõdõbb diá-
kok foglaltak helyet. Május 26. nevezetes dátum
lett az életükben, életünkben, hiszen megalakult
a fõvárosi Tékások Klubja.

Mit takar az elnevezés? Mivel foglalkoznak a
klubtagok? A kiindulópontot az az osztály-
könyvtárosi rendszer adta, amelyet magam is né-
hány éve kialakítottam a Városmajori Gimnázium
könyvtárostanárként. Örömömre szolgált, hogy a
diákok között volt több olyan is, aki maga is
osztálykönyvtárosi feladatokat vállalt iskolájában.

Az osztálykönyvtárosok azok a diákok, akik
az iskola osztályai és az iskolai könyvtár között
kapcsolatot tartanak. Tájékoztató, ötletadó sze-
repük mellett aktívak az iskolai könyvtár min-
den tevékenységében. Feladataikról, lehetõsége-
ikrõl beszélgettünk a fõvárosi középiskolák di-
ákjaival.

A klubfoglalkozás keretében a felhasználók
megfogalmazták, milyen is az ideális könyvtár
az iskolában:

– nagy terei több könyvtári funkciónak helyet
adnak,

– az elmélyült tanulás mellett a halk együtt-
gondolkodásra, sõt közös játékra is módot biz-
tosítanak,

– alkalmasak délutáni, tanórán túli elõadások,
rendezvények megtartására.

Az ifjú könyvtárbarátok szerint számukra a
legfontosabb: legyenek a könyvtárak az iskolá-
ban otthonosak, mindig hívogatóak! A könyvtá-
ri dokumentumok legyenek tiszták, és a legfris-
sebb könyvkínálat, folyóirat is kerüljön az állo-
mányba! Természetesen legyenek CD-k, DVD-k,
CD-ROM-ok, az „olvasásukhoz” szükséges esz-
közök is álljanak az ifjú olvasók rendelkezésére!
A könyvtárostanár pedig legyen megértõ, ked-
ves személyiség!

Az iskolai könyvtárról alkotott képük a kor-
szerû, valóban a XXI. század szellemiségének
megfelelõ információs szolgáltató központot
vetítette elénk. Jó volt hallani, hogy mindaz,
amire mi, könyvtárostanárok vágyunk, a diá-
kok oldaláról is elvárás az iskolai könyvtárak-
kal szemben. Számunkra is fontos a jól alakít-
ható tér, és nagy örömünkre szolgált, hogy a
diákok is észreveszik a hiányzó friss doku-
mentumokat, a szakadt könyveket… Bizony
sokan vagyunk, akik évek óta nem vagy alig
tudunk állományt fejleszteni, köttetni. (A
modern ismerethordozókat már nem is emlí-
tem.) Ami pedig a megértõ, barátságos
könyvtárostanár képét illeti – ez nem kerül
pénzbe, ez rajtunk múlik.

A Tékások Klubjának alapító tagjai megálla-
podtak abban, hogy évente legalább kétszer ta-
lálkoznak, s a klubtagok vállalták az iskolai
könyvtárak világnapjának fõvárosi szintû meg-
rendezését, amelynek szervezéséhez már hozzá
is fogtak. Örömünkre szolgált, hogy a diákok
kezdeményezték, legyen saját oldalunk a Fõvá-
rosi Pedagógiai Intézet honlapján, ahol könyv-
ajánlások, folyóirat-ajánlások is megjelennek
majd a klubtagok tollából.

Nézze el nekem a beszámoló olvasója, hogy
idõnként az egyes szám többes számmá lett, hi-
szen a Tékások Klubjának megszervezésében
Suller Zoltán és Terdik István könyvtárostanár
kollégám is részt vett.
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A klub alakuló ülése azt mutatta, hogy a fõvá-
ros oktatási intézményeinek vezetõi is  igen fon-
tosnak tartják az iskolai könyvtárakat, s ez minket,
szervezõket igen jólesõ érzéssel töltött el.

Folytatás? Természetesen szeptemberben, az új
tanévben – amikor szívesen teremtenénk kapcsola-
tot olyan iskolai könyvtárakkal az országban, ahol
mûködik osztálykönyvtárosi közösség…

Hock Zsuzsanna

Könyvrestaurálás,
állományvédelem
a Nógrád megyei

könyvtárban
Szakmánkban az információhordozók gyors üte-
mû fejlõdését tapasztaljuk, ugyanakkor egyre
nagyobb gondot jelent a régmúlt – fõleg írásos
– dokumentumainak megõrzése a következõ ge-
nerációk számára. Megõrzési szempontból foko-
zott minden olyan könyvtár felelõssége, mely-
nek állományában kimagasló értéket képviselõ
gyûjteményegységek vannak. Szakmai kívánal-
mak indokolják, hogy a dokumentumok megfe-
lelõ állapotát biztosítsuk, eredetiben való meg-
õrzésükhöz, hiteles bemutatásukhoz pedig szük-
ség lehet helyreállításukra is.

Salgótarjánban a Balassi Bálint Megyei
Könyvtárban a Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával kezdõdött meg az a több lépcsõ-
ben megvalósítandó dokumentum-helyreállító

munka, mely a helyismereti gyûjtemény komplex
állományvédelmét tûzte ki célul. A helyi értéke-
ket hordozó dokumentumok védelme, jövõben
is értékes tartalmuk megmentése nemcsak az
intézmény közvetlen érdeke, a feladatot a Nóg-
rád Megyei Önkormányzat Közgyûlése is kez-
dettõl fontosnak tartja és pályázati önrész válla-
lásával folyamatosan támogatja.

A program megvalósításában korrekt és igé-
nyes partnerekre találtunk a szentendrei ARS
ALBA restaurátor mûhely munkatársaiban, min-
denekelõtt vezetõjük, Schramkó Péter személyé-
ben. Együttmûködésünk 1998-ban kezdõdött a
kiemelkedõ megyei alkotók hagyatékának hely-
reállításával.

Elsõként a Madách-hagyatékból restauráltat-
tuk Az ember tragédiája régi, ritka kiadásainak
több példányát, majd a Mikszáth-örökség leg-
fontosabb darabjainak helyreállítása következett.

Mikszáth Kálmán irodalmi hagyatéka s en-
nek restaurált kötetei összetett értéket képvisel-
nek. Egyrészt reprezentálják a XIX. századi
magyar prózairodalom fejlõdésvonalát a népies
elbeszélésektõl a romantikus szépprózai munká-

kon át a nagyregényekig. Másrészt dokumentál-
ják prózairodalmunk mûfajteremtõ alkotójának,
Mikszáth Kálmánnak mûvészi pályaszakaszát. S
mindezeken túl a kötetek kiadás- és könyvtörté-
neti, könyvmûvészeti szempontból is jelentõs ér-
tékhordozók, olyan nagy múltú kiadói mûhelyek-
bõl kerültek ki, mint az Athenaeum, a Révai, a


