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– Eredeti nyelvû könyvek (legalább néhány
darab).
– Olyan könyvek és más dokumentumok, ame-
lyek segítenek a „Ki vagyok én?” kérdésének
megválaszolásában.
– Lehetõleg legyen kétnyelvû szótár a kézi-
könyvtárban.
– Együttmûködés kialakítása a legközelebb el-
érhetõ kulturális központtal.
– Kapcsolat a település többi iskolájával, isko-
lai könyvtárával, ahová hasonló csoportba tarto-
zó gyerekek járnak: könyvtári klaszter az adott
kultúra terén.
– A magyar jogrendszer azon részének ismere-
te, mely a bevándorlókról és a kisebbségrõl szól.
– Az iskolai könyvtáros legalább pár szót tanul-
jon meg a másik nyelven.
– A magyar mint idegen nyelv – legyen leg-
alább egy sorozat tankönyv.
– Egyszerûbb és/vagy bonyolultabb hangos-
könyvek.
– Anyanyelvi külsõ személy keresése (kulturá-
lis közösség tagjaiból, szülõ stb.).
– Igény szerint homogén kulturális beszélgetõ-
csoport szervezése.
– A szülõk, lehetõleg anyák bevonása.
– Vetélkedõ a többi diákoknak a kisebbsé-
gekrõl.
– Speciális olvasmánylisták, ajánlólisták, bibli-
ográfiák tanulóknak, tanároknak, szülõknek.
– Kiállítás a másik kultúráról.
– Közös webfelületek létrehozása.
– Fontos a könyvtárostanárok továbbképzése!
 A szakmai nap zárásaként a törvényi változá-
sok iskolai könyvtári vonatkozásait ismertette
Tóth Viktória könyvtárostanár.

(A változások szövege az OM honlapjáról le-
tölthetõ!)

• A Magyar Köztársaság Ország-
gyûlése 2007. június 25-én elfo-
gadta a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXVI. törvény módosításá-
ról szóló 2007. évi LXXXVII. tör-
vényt.
• 211/2007. (VIII. 7.) Korm. ren-
delet a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végre-
hajtásáról a közoktatási intézmé-
nyekben tárgyú 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet módosításáról.
• Tankönyvpiac rendjérõl szóló

törvény (2001. évi XXVII. tv.) = 2007. évi
XCVIII. tv. MK. 2007. 91. sz.

A jó hangulatú, tartalmas szakmai rendezvény
zárásaként Hock Zsuzsa beszélt a 2007-2008-as
tanév kiemelt feladatairól, a pályázatokról, a
„Kézfogás éve” eseményeirõl. Felhívta a figyel-
met, hogy az eseményekkel kapcsolatos infor-
mációk az FPPTI Hírlevelében, illetve a FPPTI
honlapján rendszeresen megjelennek! (http://
www.fovp i .hu / szak te ru le tek /konyvta r /
konyvtar.htm)

Cseri Zsuzsanna

A magyar iskolai

könyvtárak helyzete

Erdélyben

Bevezetõ

Kiss László kollégám Sepsiszentgyörgyrõl küld-
te a következõkben olvasható cikkét, amely szám-
vetés a romániai magyar iskolai könyvtárosok
helyzetével, az ottani szakmai szervezõdésekrõl
híradás, s egyben beszámoló az augusztusban
tartott I. MIKES-konferenciáról, a Kárpát-me-
dencei iskolai könyvtárosok találkozójáról.

Elõzményként felidézném egy beszélgetésün-
ket 2005-bõl, amikor a Könyvtárostanárok Egye-
sülete (KTE) X. Nyári Akadémiáján, Szombat-
helyen arra biztatott Kiss László, hogy ugyan
már szervezzünk ehhez hasonló szakmai konfe-
renciát nekik is, a határon túlra. Azóta kerestük
ennek a lehetõségét, s az idén ezt szerencsésen
lehetõvé tette az NKA pályázati támogatása. A
közös szervezõmunka, a körültekintõ elõkészí-
tés meghozta a gyümölcsét: ritka jó hangulatú,

A könyvtár és a könyvtárostanár mint lehet ség 
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majdhogynem családias szakmai találkozón ve-
hettünk részt a Kárpát-medence különbözõ égtá-
jairól érkezõ ötvenfõnyi kollégával.

Az elõadások több területet átöleltek, olyan
témákat érintettünk, amelyeket elõzetesen igé-
nyeltek a helyi iskolai könyvtárosok, és amelyek
hasznosak lehetnek a munkájukban, a határon
túli szakmai közegben is. Nem volt haszontalan
a közös gondolkodás, és sikeresnek bizonyult az
együttmûködés – ezt az is bizonyítja, hogy már
elõre megvannak a következõ lehetséges talál-
kozók helyszínei, ahol szívesen lennének part-
nerek a kollégák a helyszíni szervezésben. A kö-
vetkezõ MIKES-találkozó várhatóan jövõ nyá-
ron így Kassán lesz, ha a terveink megvalósul-
nak. Lelkes felajánlásokból máris nincs hiány,
és a stafétabotot is átadta Kiss László kollégám
a Kassáról érkezett Halász Péternek. Úgyhogy a
jövõben vigyázó szemeteket, iskolai könyvtáros
kollégák, Kassára vessétek!

És végül egy tévedést, Kiss Laci záró monda-
tait szeretném korrigálni: nemcsak õk tanultak
az anyaországból érkezõ kollégáktól, hanem mi
is tõlük – szakmai tapasztalatokat, ötleteket,
emberséget, tartást és kitartást! Köszönjük nek-
tek, kedves barátaink, jó volt veletek! Legyetek
velünk, amikor csak tehetitek, személyesen is,
vagy a most megmutatott virtuális lehetõsége-
ket: levelezõlistát, blogot (http://konyvtaros-
tanar.klog.hu) igénybe véve.

És szeretnénk, ha elhinnétek, ha biztosak is
lennétek benne: ti máris egyenrangúak vagytok
nemcsak a KTE-vel, hanem mind az anyaorszá-
gi kollégákkal – akik nevében ezúton is üdvö-
zöllek benneteket!

Bondor Erika

2006 decemberében alakult meg a Romániai
Magyar Iskolai Könyvtárosok Szekciója. Ez a
szekció a Romániai Magyar Könyvtárosok
Egyesületének keretén belül mûködik. A Ro-
mániai Magyar Iskolai Könyvtárosok Szekci-
óját az iskolai könyvtáros szakma iránti igé-
nyesség hozta létre.

Mindenki tudja, hogy munkánk jellegébõl
adódóan nagyon el voltunk szigetelve, éppen
ezért már régóta szükségét éreztük annak, hogy
legyen egy magyar szervezet is, ahol mi, romá-
niai magyar iskolai könyvtárosok, megtárgyal-
hatjuk anyanyelvünkön problémáinkat, tapaszta-
latokat adhatunk át, tanulhatunk, és ami a leg-

fontosabb, hogy kapcsolatban lehetünk nemcsak
az anyaországi Könyvtárostanárok Egyesületé-
vel (KTE), hanem más Kárpát-medencei magyar
iskolai könyvtáros szervezetekkel is.

A 2007-es év a szervezéssel telt el. Feltérké-
peztük, hogy hány magyar iskolai könyvtáros van
Romániában. Az eredmény számomra is megle-
põen alakult (l. táblázat a következõ oldalon).

Szeben megyében egy sincs. Hunyad megyé-
ben hamarosan lesz egy. Maros megyében érde-
kes a helyzet, a legtöbb helyen kéttannyelvûek
az iskolák, és ezért nagyon nehéz nyomukra
akadni a magyar iskolai könyvtárosoknak. Egy
biztos, hogy kevés a magyar könyvtáros, és azok
sem tudnak igazán egymásról. Egyelõre csak két
könyvtárosról tudok: Marosvásárhelyrõl, a Bo-
lyai Farkas Líceumból és Nyárádszeredából, az
Iskolaközpontból.

Ezzel szemben Hargita megyében 51 magyar
iskolai könyvtáros van, ebbõl 27 egész normás
és 24 félnormás. Kovászna megyében körülbelül
93 iskolai könyvtár létezik. Ebbõl 59 falusi és
34 városon mûködik. 20 teljes normás és 7 fél
normás könyvtárosunk van. További 20 ember
pedig órabérben van fizetve.

Ha a jelenlegi adatokat figyelembe vesszük,
akkor összesen 74 fõállású és 31 félnormás
könyvtárosunk van Romániában. Természetesen
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tudatában vagyunk annak, hogy a lista messze nem
tökéletes, de kezdetnek már nem rossz támpont.

Ennyit a számokról. Most pedig vizsgáljuk
meg az erdélyi könyvtárak jellegzetességeit:

1. A könyvtárosok jó része még mindig tan-
könyvezik, annak ellenére, hogy ezt a törvény
tiltja. Az anyaországiakkal szemben viszont az
az elõnyük, hogy a tankönyvrendelések pénz-
ügyi vonzatával különösebben nem kell, hogy
foglalkozzanak; õk megrendelik, és a Tanügy-
minisztérium leszállítja a könyveket.

2. A Tanügyminisztériumtól függ, hogy hány
tankönyvet kapnak, és az is, hogy milyen alter-
natív tankönyvek közül választhatnak.

3. Az anyaországiakkal szemben kapjuk az
úgynevezett szennyezettségi pótlékot, amely az
alapfizetés 15 százalékának felel meg és a
neuropszichikai kopáspénzt (én így fordítom),
amely 5 százalék, de ez most már be van ol-
vasztva a fizetésbe. Nagyon sok helyen csak a

neurót adják. A törvény nem eléggé egyértelmû
a szennyezettségi pótlék esetében. Ezenkívül van
még a számítógép-kezelõi pótlék, amely az alap-
fizetés 15 százalékának felel meg.

A tanügyi törvények értelmében az iskolai
könyvtáros pályázhat érdemfizetésre, amelyet a
megyei tanfelügyelõség ad meg az arra jogosul-
taknak. Ez 15 százalékot jelent egyéves idõtar-
tamra. A négyéves érdemösztöndíjra a Tanügy-
minisztériumnál lehet pályázni. Érdemes meg-
próbálni, mert 20 százalék! Nagyot emel a fize-
tésen.

Ezek a pályázati lehetõségek csak a tanügyi
könyvtárosokra érvényesek.

4. Érdekes módon a Tanügyminisztérium csak
a tanároknak készített önértékelõ lapot. Az isko-
lai könyvtárosok maguk kell összeállítsák a pá-
lyázathoz szükséges pontozást.

5. Az iskolai könyvtárosok legalább felének
nincs egyetemi végzettsége. Ez leginkább az

Megye Város 
Könyvtáros 

(f ) 
Iskola 

Fehér Enyed 1 Bethlen Gábor Kollégium  
Arad Arad 1 Csiki Gergely Szakközépiskola 
Temes Temesvár 1 Bartók Béla Elméleti Líceum 
Bihar Várad 7 Ady Endre Líceum 
 Várad  Lórántffy Zsuzsanna  
 Székelyhíd   Pet fi Sándor Elméleti Líceum 
 Nagykágya  Mez gazdasági Szakközépiskola 
 Érmihályfalva   
 Mez telegd  Mez telegdi Általános Iskola 
 Bihardiószeg  Bihardiószegi Általános Iskola 
Szatmár Szatmárnémeti 4 Református Elméleti Líceum  
 Szatmárnémeti  Kölcsey Ferenc Elméleti Líceum 
 Szatmárnémeti  Hám János Katolikus Líceum 
 Nagykároly  Josefus Calantinus Katolikus Líceum 
Máramaros Nagybánya 2 Németh László Líceum 
 Máramarossziget  Leöwey Klára Líceum 
Kolozs Kolozsvár 5 Kolozsvári Református Kollégium  
 Kolozsvár  Brassai Sámuel Líceum 
 Kolozsvár  Báthory István Líceum 
 Kolozsvár  Apáczay Csere János Líceum 
 Kolozsvár  Római Katolikus Teológiai Líceum 

Szilágy Zilah 1 
Zilahi Református Wesselényi 
Kollégium 

Brassó Brassó 2 Áprily Lajos Elméleti Líceumb 
 Hétfalu  Zajzoni Rab István Elméleti Líceum  
Bukarest Bukarest 1 Ady Endre Elméleti Líceum 
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idõsebb generációra érvényes. Nemrég indítot-
ták be újra a kommunizmusban megszüntetett
könyvtárszakokat az egyetemeken.

6. A könyvtárostanári szakma még nem léte-
zik itt, Romániában. Ugyan van valami hasonló-
ság a francia mintára megteremtett dokumentá-
ciós központok dokumentaristájával (könyvtáros-
tanárával), de az nem ad jegyet, nem vizsgáztat-
hat.

7. Könyvtáraink két éve még könyvadomá-
nyokból éltek. A könyveket általában a magyar-
országi testvériskolák és alapítványok adomá-
nyozták. Amióta Románia belépett az Európai
Unióba, mindez megváltozott. Már tavaly a
Tanügyminisztérium minden iskolának, sõt
óvódának – függetlenül attól, hogy van-e könyv-
tára vagy sem – elég csinos summát adott. Min-
den száz tanulóra kb. 7 millió régi lej jutott és
ezen felül minden tanügyi intézmény 11,7 millió
régi lej bónuszt kapott.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum tavaly 116
millió régi lejbõl vásárolhatott könyvtárának
könyveket, ami akkor 4700 eurónak felelt meg,
az idén pedig 4600 eurót kapott.

Azt ígérik, hogy ez rendszeres lesz, sõt az
idei évtõl bevezették, hogy minden pedagógus
100 eurót kap tanári segédkönyvek, digitális
segédanyag beszerzésére.

Szakmai szervezõdésünk további lehetõsége-
ire fordítva a szót, tudatában vagyunk annak,
hogy mindennek nagyon az elején vagyunk.

Éppen ezért:

a) szeretnénk minél több
magyar iskolai könyvtárost
beszervezni;

b) szeretnénk a Romá-
niai Magyar Könyvtárosok
Egyesületének vándorgyû-
lésein részt venni és ennek
keretében külön program-
mal is szerepelni;

c) hamarosan levelezõ-
fórumot fogunk beindítani;

d) saját iskolai könyv-
táros blogot akarunk léte-
síteni;

e) kapcsolatot építünk a
Román Könyvtárosok Isko-
lai Könyvtáros Szekciójá-
val;

f) tovább akarjuk fej-
leszteni kapcsolatunkat a magyarországi
Könyvtárostanárok Egyesületével;

g) könyvtáros szekciónk legalább egy képvi-
selõje évente egyszer részt fog venni a KTE
szakmai programjain.

A dolgok mindenképpen kezdenek jól alakul-
ni. A KTE-vel közösen augusztus 8. és 10. kö-
zött a Mikes Kelemen Fõgimnáziumban meg-
szerveztük a Magyar Iskolai Könyvtárak Együtt-

mûködése Sepsiszentgyörgyön (MIKES) elneve-
zésû konferenciát. Ez volt az elsõ ilyen jellegû
rendezvény.

A résztvevõk fõként romániai magyar iskolai
könyvtárosok, az elõadók pedig magyarországi,
szerbiai és szlovákiai iskolai könyvtárosok és
könyvtárpedagógiai szakértõk voltak.

Az erdélyi iskolai könyvtáros kollégák kéré-
sének megfelelõen az elõadások elsõsorban
könyvtárpedagógiai, könyvtárinformatikai és is-
kolai könyvtárak menedzselésével foglalkozó
témákat öleltek fel.

Úgy érezzük, hogy a MIKES-konferencia el-
érte a célját, mert nemcsak tanultunk, hanem
egyben elõsegítettük az iskolai könyvtárügy szé-
lesebb körû Kárpát-medencei összefogását, a
szakmai tapasztalatcserét és a kollégák közötti
személyes kapcsolatok kiépítését is.

Remélem, hogy idõvel mi is egyenrangú part-
nerek leszünk a KTE-vel, és viszonozni tudjuk
magyarországi barátaink kedvességét.

Kiss László

RMKE/ISZ elnök




