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A szóbeli feladat nem kis kihívást jelentett a
versenyzõk számára. A fiatalabb korosztálynak
a reneszánsz témában, az idõsebbeknek a Nyu-
gat témában kellett összeállítaniuk egy mini-
lexikont (nyolc szócikkel). Két-két versenyzõ
dolgozott ki egy területet. A zene, az építészet,
különbözõ tudományok, valamint a mindennapi
élet kézikönyveit kellett megkeresniük, azokból
kiválasztani a témára legjellemzõbb kifejezése-
ket, s a saját szavaikkal megmagyarázni õket.

Azt a két iskolai könyvtárt is megismerhet-
tem ez idõ alatt, ahol a versenyek zajlottak.
Az írásbeli a Fazekas Gimnáziumban, a szó-
beli a Könyves Kálmán Gimnáziumban volt.
Mindkét könyvtárban azt tapasztaltam, hogy
az állomány, a kézikönyvtár összetétele s a
könyvtárosok elõkészítõ munkája, segítõkész-
sége nagyban hozzájárult a verseny sikeres
megrendezéséhez.

Törökné Jordán Katalin

Agresszió
és iskolai könyvtár

A felhasználó, az olvasó szemével a könyvtár a
béke szigete, ezt bizonyítják azok a sóvárgó, sok-
szor kissé irigykedõ mondatok: Könyvtáros vagy?
De jó is neked, mennyit olvashatsz, milyen nyu-
godt munka!

Hogy milyen nyugodt, s mit kell azért tenni
nap mint nap, hogy a külsõ szemlélõ, az olvasó
ilyennek lássa a könyvtárosi munkát, azt csak
mi, könyvtárostanárok tudjuk igazán. Sokszor mi
magunk sem merjünk végiggondolni, hogy na-
ponta hány apró tüskét kell kihúznunk másokból
és magunkból. A közoktatás középpontjába kerülõ
agresszió sok esetben már az iskolai könyvtár fa-
lait is elérte. Lehet, hogy most még csak hallgatjuk
a panaszokat, s csak egy-egy bevágott ajtó, meg-
rongált könyv árulkodik az olvasói indulatokról.

Mint a közoktatás információs bázisa az is-
kolai könyvtár a tanár segítõjeként is találkozik
azzal a problémával, amit az erõszak jelent. Tanár
kollégáink, a szülõk számára szintén sok eset-
ben megoldandó feladat e téma nemcsak egy-
más közti, de a diákokkal történõ hatékony átbe-
szélése, értelmezése is. Erre szolgálnak azok a
könyvtárhasználaton alapuló szakórák, amelyek-
nek egyik lehetséges témája az agresszió feldol-
gozása a különbözõ szakórák keretében.

A fõvárosi pedagógiai napok keretében szá-
mos pedagógusoknak szóló rendezvénynek lett

a témája az agresszió. E sorozatba kapcsoló-
dott a Fõvárosi Könyvtárostanárok Mûhelyé-
nek szakmai délutánja is. A szakmai délutá-
nok immár hagyományosan egy évben három
alkalommal kínálnak szellemi megújulásra al-
kalmat a könyvtárostanároknak. Április 3-án a
Bolyai János Fõvárosi Mûszaki Szakközépis-
kola és Kollégium könyvtára adott helyet az
együttlétnek. A könyvtár egyedi berendezése né-
hány évvel ezelõtt készült el, s a nagy múltú állo-
mány szép rendje Fekete Judit könyvtárostanárt
dicséri. A résztvevõket Szenes György igazgató kö-
szöntötte. Bevezetõ elõadásában az agresszió sok-
féle aspektusáról szólt. (A megújuló könyvtár tá-
mogatása nevéhez fûzõdik.)

Ezt követõen került sor a Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati verseny gyõzteseinek köszön-
tésére, a tizenhat diák számára a legfontosabb
ajándék a Könyvtárellátó Kht. támogatása, amely-
nek segítségével ingyenes szálláshelyet kaptak a
júniusi olvasótáborban.

A díj átadást követõen a könyvtárostanár mû-
hely 2007–2008. tanévi szakmai pályázatának
legkiemelkedõbb írásait értékelte Hock Zsuzsan-
na könyvtárpedagógiai szakértõ. A pályamun-
kák a kézfogás éve jegyében a köz- és az iskolai
könyvtár kapcsolatát, valamint a folyóirat-hasz-
nálatra épülõ könyvtári tevékenységeket mu-
tatták be. A három díjazott neve nem volt isme-
retlen a résztvevõk számára: Kürtösi Zsoltné (Ál-
dás Utcai Általános Iskola), Szakmári Klára (Bu-
dai Nagy Antal Gimnázium) és Tóth Viktória
(Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola).

Az ünnepélyes pillanatok után Hock Zsuzsan-
na az agresszió iskolai könyvtári feldolgozásá-
nak lehetõségeit vette számba. Törökné Jordán
Katalin, a Könyvtári Intézet munkatársa, a men-
tálhigiénés képzés vezetõje beszélt a konfliktus-
kezelésnek, önmagunk megismerésének szüksé-
gességérõl. A nap második felében Sándor Zsu-
zsa vezetésével a Kölcsey Ferenc Gimnázium
improvizációs drámacsoportja volt segítségünk-
re abban, hogy jobban megértsünk egy-egy szá-
munkra érthetetlen történést. A könyvtárostanári
munka apró történései, a megélt konfliktusok je-
lentek meg a „színpadon” a csoport tagjainak
segítségével.

A szakmai nap gondolatébresztõ szándékát el-
érte, valamennyien úgy indultunk haza, hogy lesz
mit tennünk a következõ napokban, hetekben e
téma körül is.

Sipos Mónika
(Csillaghegyi Általános Iskola)




