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A KTE jubileuma
A Könyvtárostaná-

rok Egyesülete é-
vente kétszer szak-
mai összejövetelt
szervez, ahová az
aktuális témákkal
kapcsolatban hív-
nak elõadókat. Az
õszi szakmai nap,
2006. november
30-án, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum dísztermében volt. A szakmai programot
taggyûlés követte, ahol az alapszabály módosí-
tása volt a fõ téma, majd jubileumi emlékülésre
került sor.

A Kapcsolódási pontok – az iskolai könyvtár

a közoktatásban és a könyvtári rendszerben cím-
mel rendezett konferencia elsõ elõadója Há-

moriné Váczy Zsuzsa, az OKM Közoktatási Prog-
ramfejlesztési Osztály osztályvezetõje volt, aki
A közoktatás az Új Magyarország fejlesztési terv-

ben – az iskolai könyvtárak szerepe a kompeten-

ciafejlesztésben címmel tartott elõadást.  Elmond-
ta, hogy:

– a mindenkori oktatáspolitika feladata a tár-
sadalmi-gazdasági igények figyelembe vétele, a
kultúra közvetítése, egyéni sikerek megélésének
elõsegítése;

– központi feladat a jogszabályi
környezet felülvizsgálása, az infrast-
ruktúra fejlesztése, többcélú, komp-
lex intézmények létrehozása;

– fontos a közoktatás kapcsoló-
dási pontjainak ismerete (TÁMOP;
TIOP; ROP);

– a közoktatás tartalmi moderni-
zációjának kiemelt területe a kom-
petencia alapú oktatás, a pályaori-
entáció, a mérés-értékelés, a minõ-
ségirányítás, a tanulási lehetõségek
bõvítése, az oktatásban dolgozók
tovább- és átképzése;

– a támogatási formák ismereté-
nek a jövõben különösen nagy szere-

pe lesz  (standard pályázat; kétlépcsõs pályázat,
automatizált támogatás; normatív támogatás).

Második elõadónk, Kenyéri Katalin, az OKM
Könyvtári Osztályának vezetõ fõtanácsosa volt,
aki Kapcsolódási pontok a könyvtári rendszer

egészéhez címmel tartott elõadást. Egy-két ki-
emelt gondolat:

– könyvtári fejlesztési célok: tartalomszolgál-
tatás, dedikált hálózatok, az információ minél
teljesebb körû közzététele;

– elsõsorban az OSZK gyûjteményének di-
gitalizálása, a digitalizálás egységesítése, a kizá-
rólag a kis iskolai könyvtárak állományában meg-
lévõ dokumentumok elérhetõvé tétele;

– dedikált hálózatok – a szerzõi jog által vé-
dett mûvek hozzáférhetõvé tétele, mûszaki biz-
tonsági feltételek és szoftverek a szolgáltatótól,
és mûszaki biztonsági feltételek és gépek a fel-
használó – kedvezményezett – intézményekben,
az iskolai könyvtárban is;

– olvasási kompetenciák fejlesztése az iskolai
könyvtárban – az életen át tartó tanulás megala-
pozása érdekében kiemelten fontos;

– az iskolai könyvtár kompetenciája: az állo-
mányfeltáró eszközök informatikai eszközökkel
történõ használatának elsajátítása, megismerni és
megismertetni az információ, a könyvtár és a
könyvtári rendszerek szolgáltatásait (NAVA,
ODR), az információs mûveltség fejlesztése, cél-
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zott információkeresõ technikák elsajátíttatása.
Minél hosszabb az iskolai könyvtár nyitvatartási
ideje, annál inkább meg tud felelni a vele szem-
ben támasztott követelményeknek – a
könyvtárostanárok munkaidejét jogszabályilag
kell ehhez hozzáigazítani.

Gyakorlati lépések az ODR felé címmel
Csernyánszky Erzsébet könyvtárostanár, szakta-
nácsadó (Kiskunfélegyháza) jól szerkesztett pre-
zentációval kísért elõadásban bemutatta, hogyan
kell belépni, keresni, kölcsönözni az Országos
Dokumentumellátási Rendszer adatbázisában, hol
vannak gondok, problémák, mire kell figyelni a
használatkor, és milyen lehetõségeket ad a belé-
pés az iskolai könyvtáraknak.

A három elõadás teljes anyaga elérhetõ lesz a
KTE honlapján (http://www.ktep.hu).

Egyre szigorúbb szabályok kötik a könyv-
tárostanárok munkahelyi távollétét, így a KTE
elnöksége kénytelen egy napra sûríteni a szak-
mai, valamint a tagokat érintõ programokat. Ezért
délután közgyûlési napirendek következtek. El-
sõként Bondor Erika, a KTE elnöke tartotta meg
beszámolóját a 2005/2006. tanév egyesületi
munkájáról.

A gazdasági beszámolót a 2006. évrõl Petri

Ágnes gazdasági felelõs, az ellenõrzõ bizottság
beszámolóját  Szakmári Klára, a bizottság elnö-
ke tartotta meg.

A beszámolókat a tagság egyhangúlag elfo-
gadta.

Ezután került sor a több hónapos gondos elõ-
készítõ munka eredményeként elkészült, módo-
sított alapszabály ismertetésére és elfogadására.
Erre azért volt szükség, mert változtak az egye-
sületek munkáját érintõ jogszabályok, és az egye-
sület szeretne közhasznú minõsítést nyerni.

Csatlakozva az MKE könyvtáros etikai kó-
dex kidolgozásához, elkészítettük a könyvtá-
rostanárok etikai szabályzatát is, melynek elfo-
gadására is sor került. Hock Zsuzsanna alelnök
elõterjesztését halk zenével kísért felolvasás
követte. Ez a hangulat jó alapot adott a nap ki-
emelt programjához, a jubileumi emléküléshez.

A KTE vezetõsége fontos feladatának tekin-
tette az 1986-ban alakult egyesület húszéves szü-
letésnapjának megünneplését. Ugrin Márta

könyvtárostanár, alapító tag segítségével elké-
szült egy névsor a könyvtárostanári és az egye-
sületi munkában kiemelkedõen tevékenykedõ
kollégákról, az egykori alapítókról, akik erre az

alkalomra névre szóló meghívót kaptak. Szo-
morúan szembesültünk azzal a ténnyel, hogy
már milyen sokan hagyták el örökre a földi
életet. Róluk életútjukat felolvasva, a kivetí-
tõn képekkel kísérve és a meghívott család-
tagoknak emléklapot átnyújtva emlékeztünk.

A megható, tiszteletteljes perceket életmû-
díjak átadása követte. Az erre az alkalomra
készült emlékérem Tóth Júlia mûvésztanár-
szobrász munkája.

Az egyesületi és a könyvtárostanári munka
elismerésére emlékérmet és oklevelet kapott
Balogh Mihály, Csepeti Péterné, Dán Krisztina,

Apai Béláné, Celler Zsuzsanna, Platthy Pálné,

Rózsás Józsefné, Sáráné Lukátsy Sarolta,

Fõrhécz Istvánné, Gyõri Gáspárné, Halmi Er-

zsébet, Hegedûs Péterné, Kalmárné Mócsányi

Rozália, Kiss Ibolya, Nagyné Félix Anna, Pász-

tor Emilné, Szepesi Hajnal, Tóth Józsefné, Ugrin

Gáborné, Zsoldosné Cselényi Gyöngyi.
Jubileumi oklevél és elismerõ oklevél átadá-

sára is sor került, megköszönve a több évtizedes
munkát, amelyet az iskolai könyvtárügyért,
könyvtárostanárként végeztek az érintett kollé-
gák, illetve amivel támogatták, segítették ezt a
tevékenységet.



14  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. március

A nap minden résztvevõje ajándékként egy
jubileumi CD-t kapott, melyre fotók és szak-
mai anyagok kerültek. A jubileum alkalmából
megjelent  a Kis KTE Könyvek elsõ kötete,
melyet szintén magával vihetett minden jelen-
levõ. A kötet megjelenését a Nemzeti Kultu-
rális Alap tette lehetõvé. Szerzõje Pappné

Võneki Erzsébet, aki 11 éves könyvtárostanári
munkájából adott közre szakórákra összeállí-
tott feladatokat, címe: Természetes. Természet-
tudományi ismeretszerzés könyvvel – könyv-
tárral. 5–8. évfolyam. Kalauz és feladatgyûjte-
mény.

Pezsgõs koccintással, házi sütemények kíná-
latával, kötetlen, oldott beszélgetéssel ért véget
ez a szakmailag, érzelmileg sokat adó együttlét.

Tóth Józsefné

Egy könyvtárnok
emlékezete,
avagy tehetséggondozás
a könyvtárban

Bod Péter, Árva Bethlen Kata könyveinek
rendezõje és õre, a mai könyvtárosok elõdje, aki
maga is büszkén vallotta, hogy könyvtárnok,
februárban különös örömmel tekinthetett a fõvá-
ros Hegyvidékére. A nevével fémjelzett, immár
tizenhatodik éve szervezett országos könyvtár-
használati verseny fõvárosi fordulójának ugyan-
is ismét helyet adott kerületünk!

Idén a Budai Középiskola látta vendégül a
422 fõvárosi diák közül a döntõbe jutott 16 leg-
jobbat. A helyszín méltó volt nemcsak Bod Pé-
ter, de a néhai Gyõri Gáspár könyvtárostanár
emlékéhez is. Ezt a Budai Középiskola két
könyvtárostanárának, Deszk Erzsébetnek és Tóth

Istvánnak köszönhetjük.
Kevesen tudják, hogy milyen nehéz három

könyvtárból egységes újat létrehozni. Nemcsak
a könyvek fizikai megmozgatása, de az elrende-
zés, a selejtezés felelõsségét is magukra vették a
Budai Középiskola könyvtárostanárai. Munkáju-
kat „észrevétlenül”, folyamatos szolgáltatás mel-
lett úgy látták el, hogy közben a tantestület és a
diákság nem érezte meg ennek nehézségeit.

2007. február 14-én reggeltõl késõ délutánig
azonban hiába akarták igénybe venni a könyvtá-
ri szolgáltatásokat az iskola diákjai: helyettük a

Bod Péter könyvtárhasználati verseny résztvevõi
vehették birtokba a megújult könyvtári tereket.

A megjelenteket Sárváry Mariann nevelési
igazgatóhelyettes köszöntötte. Hálásak vagyunk
neki azért, hogy nem volt olyan résztvevõje a
programnak, aki ne távozott volna elégedetten a
nap végén.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a projekt-
módszer segítségével adtak számot tudásukról a
versenyzõk. Az idei téma Batthyány és kora, a
versenyfeladat pedig újságkészítés volt. A szó-
beli ismertetések a diákok magas könyvtárhasz-
nálati tudásáról, tájékozódási képességérõl adtak
számot. A fõvárosi forduló két kategóriájának
elsõ három helyezettje képviseli Budapestet az
országos döntõben.

A fõvárosi fordulón készített újságokból kiál-
lítást rendezett a Budai Középiskola. A verseny-
rõl készült képek elérhetõk a www.fovpi.hu/szak-
területek/könyvtárhasználattan oldalról.

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet nevében kö-
szönetemet szeretném kifejezni a Budai Kö-
zépiskola igazgató asszonyának, Ács Katalin-

nak, hogy a verseny lebonyolításában segítsé-
gemre volt.

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértõ

Projektév
a Harsányi János
Gazdasági
Szakközépiskolában

„– És holnaptól nem fogok semmire sem

emlékezni, ami most történt velem?

– Nem. De én mindig emlékezni fogok ma-

gára.”

A fenti sorokkal zárta egy akkor tizedikes lány
az iskolai krimiíró pályázat 3. fordulójára készí-
tett ötpercesét.

Iskolánk, a Harsányi János Gazdasági Szak-
középiskola és Szakiskola épülete a József Atti-
la lakótelepen áll, tömegközlekedéssel az agglo-
merációból is jól megközelíthetõ. Részben ezért
is a kb. 470 tanulónk több mint fele Budapest
környékérõl jár be hozzánk. A cikk témájául
szolgáló projektév megfogalmazott pedagógiai
célja részben éppen az volt, hogy a gyakran napi


