
A gimnázium

A szatmári térség egyik legnagyobb és leg-
rangosabb középiskolája a 1947-ben alapí-
tott mátészalkai Esze Tamás Gimnázium.
Jelenleg 24 osztályban közel 800 diák szá-
mára nyújt magas szintû képzési lehetõséget.
Korábban évtizedeken keresztül egészség-
ügyi, óvónõi, géplakatos szakközépiskolai
képzés is folyt az intézményben.

2001 óta – Mátészalkán egyedüliként –
iskolánk tiszta profilú gimnáziumként mûkö-
dik. Általános tantervû osztályaink mellett
emelt szintû tanulócsoportokat is indítunk
biológia-kémia, magyar-történelem, mate-
matika, angol és német tantárgyakból.

Intézményünk alapvetõ feladata az általá-
nos mûveltség megalapozása, és a kétszintû
érettségire, továbbtanulásra történõ felkészí-
tés. Iskolánk  ökoiskola és 2010 óta regiszt-
rált tehetségpont is, s emellett mint bázisis-
kola, szoros kapcsolatot tart a régió  alap- és
középfokú oktatási intézményeivel. 

Az Esze Tamás Gimnázium a térség kul-
turális-szellemi centruma és mûhelye is. Di-
ákjaink rendszeresen vesznek részt különfé-
le versenyeken, pályázatokon. Iskolánk
egyik legrangosabb saját rendezvénye a több
évtizedes múltra visszatekintõ Tudományos
Diákkonferencia és Mûvészeti Fesztivál, az
ún. „Esze napok”, ahol színvonalas vetélke-
dõkön, elõadásokon, bemutatókon mérhetik
össze tudásukat a térség és gimnáziumunk
diákjai.  

Iskolaújságunk, az ET (Esze Tamás) kö-
zel három évtizedes múltra tekint vissza, s
hitelesen dokumentálja az iskolai élet ese-
ményeit. Az intézmény történetérõl koráb-
ban két évkönyv is beszámolt, s azóta 2002-
ben és 2007-ben ismét megjelent kettõ,
melynek szerkesztésében aktívan részt vet-
tünk. Tervünk, hogy az elkövetkezõ idõszak-
ban ötévente jelenjen meg ilyen kiadvány.

Számos iskolai hagyomány színesíti a di-
ákéletet, ezek közül a legrangosabbak az el-
sõsök avatása, a szalagavató, a ballagás, va-
lamint a névadónk, Esze Tamás emlékét is 
õrzõ iskolatörténeti vetélkedõnk. Talán egyik
legszebb hagyományunk a karácsonyi kon-
certsorozat, amikor gimnáziumunk ének-
karosai megajándékozzák mûsorukkal 
Mátészalka és a környék templomait, intéz-
ményeit. Tehetséges szavalóink, énekkarosa-
ink, amatõr színjátszóink aktív szereplõi is-
kolánk és a város kulturális életének. 

Oktató-nevelõ munkánkat saját alapítvá-
nyaink is segítik, támogatják: Kölcsey Fe-
renc Tanulmányi Alapítvány, Idegen-nyelvi
Alapítvány, Esze Tamás Alapítvány.

A gimnázium 2002-es felújítása után tár-
gyi feltételeink jelentõsen javultak. Az intéz-
mény 50 tanteremmel, 12 szaktanteremmel,
könyvtárral, 7 jól felszerelt szertárral, torna-
teremmel és (városi) sportcsarnokkal rendel-
kezik.

Az iskolai könyvtár

Iskolai könyvtár 1947-tõl, gimnáziumunk
alapításától kezdve mûködik iskolánkban.
Elõdeinknek adományokból s minisztériumi
ajándékkönyvekbõl sikerült lerakniuk a
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könyvtár alapjait, az ötvenes évektõl pedig
már saját költségvetési keretbõl lehetett fej-
leszteni a gyûjteményt. 1969-tõl függetlení-
tett könyvtárostanár végezte az állomány
gyarapítását, gondozását, kinek munkáját
immár évtizedek óta ketten is fõállású
könyvtárosként visszük tovább. Tiszteletünk
jeleként 2007-ben nagy elõdünkrõl, Áts Jó-
zsefrõl neveztük el könyvtárunkat.

Mindkettõnknek ez a második munkahe-
lye. A könyvtárosi végzettség mellett mind-
ketten rendelkezünk magyar szakos tanári
oklevéllel is, melyet a tájékoztató munkában
is kiválóan tudunk hasznosítani. Igyekszünk
folyamatosan továbbképezni magunkat: az
elmúlt években egyikünk pedagógus szak-
vizsgát, másikunk informatikus könyvtárosi
egyetemi végzettséget szerzett. 

1985 õszén iskolánk új épületszárnnyal
bõvült, amelyben végre igazi otthonra lelt
könyvtárunk, majd a 2002-ben befejezõdött
rekonstrukció eredményeképpen sikerült lét-
rehozni egy olyan esztétikus, barátságos,
korszerû információs bázist, amely – sokak
véleménye szerint – a megye egyik legszebb
iskolai könyvtára lett. A 130 m2-en egy –
akár 40 fõt is befogadni képes – olvasóterem
és kölcsönzõi tér (ami igény szerint elvá-
lasztható vagy egybenyitható), valamint egy
14 m2-es raktár-feldolgozó helyiség találha-
tó.  A könyvtárban a teljes nyitvatartási idõ-
ben négy számítógép segíti a tanárok és a 
diákok információszerzését. Technikai esz-
közeink nagyobb részét pályázatokon nyer-
tük (számítógépek, Szirén-program, nyom-
tató, szkenner, tévé, video- és DVD-lejátszó,
kisebb irodatechnikai berendezések stb.).

A hagyományos katalógusokat már nem
építjük, mivel Szirén adatbázisunkat hasz-
náljuk. Terveink szerint 2012 februárjára be-
fejezzük az adatbevitelt, mivel a TÁMOP
3.2.8/08/1-es pályázatunk – melynek végsõ
célja egy megyei közös katalógus kiépítése –
határideje is erre kötelez bennünket.

A több mint 25 ezer kötetesre gyarapo-
dott állomány a szakszerû gyûjteményszer-
vezésnek köszönhetõen igen sokszínû. Gyûj-
tõkörét a gimnázium képzési sajátosságainak
megfelelõen pedagógiai programunk hatá-
rozza meg.  Kiemelten kezeljük a nyelv-
könyvek gyarapítását, mivel Világ-Nyelv
Forrásközpont vagyunk. Nagy gondot fordí-
tunk az iskolatörténeti dokumentumok és a
pedagógiai szakirodalom gyûjtésére is, mert
tantestületünk tagjai magukévá tették az élet-
hosszig tartó tanulás elvét. A hagyományos
dokumentumok beszerzésén kívül gyûjtünk
audiovizuális dokumentumokat is, ezen be-
lül oktatást segítõ anyagokat és az iskolai
eseményeket, ünnepségeket megörökítõ fel-
vételeket.

Mi is tapasztaljuk, hogy a szabadidõs te-
vékenységek sorában az olvasás az utóbbi
idõben jócskán háttérbe szorult, ezért külö-
nösképp odafigyelünk az igényes, tartalmas
szépirodalmi mûvek beszerzésére, ajánlásá-
ra. Az olvasás megszerettetése, az olvasóvá
és a rendszeres könyvtárhasználóvá nevelés
érdekében gyakran szervezünk vetélkedõket,
hirdetünk meg iskolai pályázatokat.

Annak ellenére, hogy napjainkban a saj-
tótermékek zöme online változatban is elér-
hetõ, könyvtárunkba több mint harmincféle
idõszaki kiadvány jár, ugyanis fontosnak
tartjuk, hogy a diákokat naprakész tájékozó-
dásra szoktassuk.

Könyvtár-pedagógiai tevékenység

A Nemzeti alaptanterv elvei szerint a helyi
pedagógiai programban rögzítetteknek meg-
felelõen a tanulók könyvtárismereti órákon
sajátítják el az önálló ismeretszerzés mód-
szereit, de bármilyen szakórán szívesen meg-
ismertetjük a diákokat a tantárgy szakirodal-
mával és a kézikönyvek használatával. A ta-
nulók igényes könyvtárhasználóvá azonban
csak hosszú évek türelmes nevelõmunkája
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során válhatnak, s akkor igazán eredményes
ez a fáradozás, ha tanár, könyvtáros, diák
szoros együttmûködésén alapul. 

„Az iskolai könyvtár nem önálló intéz-
mény, de jól körülhatárolható létesítmény,
amely sajátos eszközeivel hozzájárul az isko-
la pedagógiai programjának megvalósításá-
hoz, szervezetileg és funkcionálisan beépül
az iskola tevékenységének egészébe. Minden
szakterülettel együttmûködik...”1

Ez a megállapítás érvényes a mi
könyvtárostanári munkánkra, tevékenysé-
günkre is, hiszen ez az együttmûködés teszi
lehetõvé, hogy sokoldalú tevékenységet foly-
tathassunk. Ajtónk mindig nyitva áll minden
kívülrõl induló kezdeményezés, kérés elõtt,
induljon ki az bármely munkaközösségtõl
vagy diákok részérõl. Természetesen ez nem
jelenti azt, hogy mi ne kezdeményeznénk sa-
ját programokat: kiállítások, vetélkedõk, ün-
nepségek szervezõi,  író-olvasó találkozók,
rendhagyó irodalomórák és számtalan más
rendezvény házigazdái is vagyunk. 

Gyakran közremûködünk különféle pro-
jektekben, pl. a kistérség diákjainak tehet-
séggondozásában, Klorofill Oktatóközpon-
tunk környezeti nevelési programjaiban. 
Szívesen veszünk részt kiadványok, iskolai
évkönyvek, verses diákantológiák, vissza-
emlékezések, bibliográfiák stb. szerkesztésé-
ben is.

A mindennapi könyvtári tevékenységeken,
szolgáltatásokon túl a könyvtár a színtere a
színházlátogatások szervezésének, a pályavá-
lasztási, továbbtanulási tanácsadásnak is. 

A kellemes, esztétikus környezetben a ta-
nulók és a kollégák egyaránt szívesen töltik

idejüket. Szünetekben, lyukasórákban, de
délutánonként is gyakran látogatják könyvtá-
runkat: tanulnak, olvasnak, interneteznek.
Ilyenkor nekünk is több idõnk marad egy kis
beszélgetésre, „lelkizésre”, hiszen az évek
során megtapasztaltuk, hogy egy jó
könyvtárostanár egy kicsit pszichológussá is
kell, hogy váljon.

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati

Verseny és könyvtárunk

„A könyvtár egyetemes segítõje lehet az ok-
tatásnak minden tantárgyban, de csak akkor,
ha  felkészülten veszik igénybe, kihasználják
információs lehetõségeit…” (Varga Balázs)

Közel húsz éve minden tanévben indulnak
diákjaink a Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenyen.  Mindig is elkötelezet-
tek voltunk a vetélkedõ iránt, hiszen a kezde-
tektõl fogva kivétel nélkül minden tanévben
indítottunk versenyzõket, akkor is, amikor
még csak megyei szinten szerveztek hason-
lókat. A tehetséggondozás –mert erre a mun-
kára már régen is így tekintettünk – nagyon
fontos számunkra, hiszen pedagógusként 
ebben tudunk igazán sikereket elérni.  Ered-
ményeink általában kiemelkedõek voltak, hi-
szen tanulóink megyei szintig mindig elju-
tottak, de hat alkalommal országos helyezést
is elértek. Kronológiai sorrendben: Györfi
Mihály (1999), Sváb Norbert (2003), Bíró
Enikõ és Koncz Judit (2006), Tóth Hajnalka
(2009), Hornyák Judit (2010).

Sajnálatunkra-örömünkre ebben a tanév-
ben nem indíthattunk versenyzõket, mivel az
OPKM pályázatán elnyertük a rendezés jo-
gát, amely igen nagy megtiszteltetés volt
számunkra. Pályázatunkban külön kiemel-
tük: szeretnénk megmutatni azt, hogy orszá-
gunk keleti csücskében is komoly szakmai
munka folyik. Megfogalmaztuk azt is, hogy
mi már nagyon sokat utaztunk Budapestre –
és azon túl is – könyvtárhasználati verse-
nyekre, ezért örülnénk annak, ha végre mi is
házigazdái lehetnénk egy ilyen színvonalas
rendezvénynek. Jó érzéssel és büszkeséggel
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töltött el bennünket, hogy a versenybizottság
pályázatunk értékelésénél kiemelte a „magas
színvonalú iskolai könyvtári, könyvtár-peda-
gógiai munkát, a versenyen eddig elért ered-
ményeket és a verseny iránti elkötelezettsé-
get”.

Nagy feladat várt ránk, de tudtuk, hogy
számíthatunk az iskolavezetés, kollégáink és
lelkes diákjaink támogatására is. Az elõké-
születek során arra törekedtünk, hogy mind
szakmai szempontból, mind élményekbõl s a
híres szatmári vendégszeretetbõl is sokat tud-
junk nyújtani vendégeinknek. Reméljük,
mindenki számára emlékezetes marad a ki-
rándulás, a környezõ, kicsi falvak szépsége, a
mátészalkai Szatmári Múzeum gyûjteménye
és mesélõkedvû igazgatója, a finom kenyér-
lángos, néptáncegyüttesünk fergeteges mûso-
ra, a délelõtti látogatás a városi Képes Géza
Könyvtárban, s a rövid városnézõ séta is.

Persze az igazi munka másnap, szerdán
délelõtt, a verseny ünnepélyes megnyitója
után kezdõdött. A zsûri tagjai és a verseny-
zõk minden kreativitásukat, tudásukat latba
vetve lázasan dolgoztak összetett, de rendkí-
vül érdekes feladatukon. A versenyzõk az is-
meretlen könyvtári környezetben is jól telje-
sítettek, hiszen minden feltétel adott volt a
zökkenõmentes munkához. 

Úgy érezzük, a verseny megerõsített ben-
nünket önmagunkba vetett hitünkben, abban,
hogy jó úton járunk, s ismét megbizonyosod-
tunk a könyvtár és a könyvek életünkben be-
töltött nélkülözhetetlen szerepérõl is. Mind-
össze annyi hiányérzetünk maradt, hogy az
idõ rövidsége miatt sajnos nem volt lehetõsé-
günk elmélyültebb szakmai beszélgetésekre.

Végezetül megköszönjük a zsûri tagjainak
és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum munkatársainak lelkiismeretes, magas
szintû szakmai tevékenységüket, s idézünk
egy részletet Dömsödy Andrea iskolai
könyvtári szakreferens nekünk írt levelébõl,
kinek szavaihoz mi is csatlakozunk:

„Nagyon köszönjük minden felkészítõ
kollégának a tehetséges tanulók fejlesztésébe
fektetett nem kevés munkáját! Gratulálunk az
idei legjobbaknak!” ■

(A szerzõk a mátészalkai 
Esze Tamás Gimnázium könyvtárostanárai)
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A 2009/2010-es tanévben hagyományterem-
tõ szándékkal kerestünk határon túli partne-
reket a Bod Péter Országos Könyvtárhaszná-
lati Verseny lebonyolításához. Ezzel is sze-
retnék hozzájárulni a könyvtár-pedagógia
fejlesztéséhez, a könyvtári módszerek ter-
jesztéséhez. Az ezzel kapcsolatos tudás és az
elkészült feladatlapok megosztásán túl pedig
ezzel is szeretnénk egy lehetõséget nyújtani
ahhoz, hogy minél több kultúrához, tanulás-
hoz kötõdõ pozitív élményhez juthassanak a
tanulók.

A 2009-es felhívásunkra jelentkezett Fü-
löp Éva, a kassai Ipariskola könyvtáros-
tanára, akinek bemutatkozását, elsõ tapaszta-
latait e lap ezévi elsõ számában olvashatják.
A szervezési nehézségek ellenére, a kollé-
ganõ szakmai elhivatottsága és a tanulói 
igények eredményeként a magyarországi
versennyel párhuzamosan a 2010/2011-es
tanévben is vetélkedhettek az iskolai könyv-
tárban a kassai középiskolás diákok.

A tapasztalatokról, élményekrõl néhány
rövid beszámolót teszünk közzé, melyek véle-
ményünk szerint megmutatják az úttörõ kez-
deményezés szükségességét, eredményeit.

***

Lelki gazdagodás az iskolai
könyvtárban
Folytatódott a könyvtárhasználati
verseny Kassán is




