
A nevelés talán legnehezebb és egyúttal leg-
nagyobb feladata a segítségnyújtás ahhoz,
hogy a gyermek megtalálja az élet értelmét.

Az élet mélyebb értelmének megtalálásá-
hoz tágítanunk kell önközpontúságunkon,
fejlesztenünk kell belsõ erõforrásainkat. Ér-
zelmeinknek, képzeletünknek és intellektu-
sunknak támogatniuk, gazdagítaniuk kell
egymást. Hinnünk kell abban – s a ránk bí-
zott felnövekvõ nemzedékkel is el kell hitet-
nünk –, hogy fontos feladatok varnak ránk,
rájuk.

Eszköze lehet ennek az iskolai könyvtár
a maga lehetõségeivel, valamint az olvasás
által megszerezhetõ érzelmi, képzeletbeli
gazdagság és ismeret. 

A ma és a jövõ embere a folyamatos is-
meretszerzés állapotában él. Uralkodó
könyvtárfajtája éppen ezért a tanulmányi
könyvtár. A tudás összefüggõ világát a kép-
zést, oktatást folytató intézmény könyvtárá-
ban kell, hogy megtalálja a tanár és a tanít-
ványa.

Társadalmunk minõségének egyik fok-
merõje a kommunikációs és információs
kultúra, az önmûvelés, a könyvtárhasználat
minõsége. Intézményi generátora, irányítója
az iskolai könyvtár, a könyvtárostanár, a
könyvtárhasználati óra: a tulajdonképpeni
könyvtár, s annak pedagógiai aspektusai. Ez
magában foglalja az önmûvelési képesség
megszerzését, az olvasás fontosságának tu-
datosítását, az önvezérlési képességet, az
önálló tanulás technikájának elsajátítását, 
a különbözõ információhordozókhoz, a
könyvtárhoz való pozitív hozzáállás kialakí-
tását.

Az iskola könyvtára az iskolai feladatok
sikeres ellátásához, illetve a tudásra alapo-
zott társadalomban való eligazodáshoz
szükséges információkat, „elképzeléseket és
gondolatokat” bocsátja rendelkezésre. Ko-
runk könyvbelisége igen összetett, újra kell
gondolnunk az olvasás jellemzõit is. A neve-
lés alapvetõ szerepet kell, hogy játsszon a
társadalomban, mert magának a hazának 
a jövõje múlik azon, hogy milyen nemzedé-
ket nevelünk.

Ezen gondolatok mentén hoztuk létre az
Iskolai Könyvtári Szakosztályt a Magyar
Pedagógiai Társaság kebelében, hozzájárul-
ván a korszerû pedagógiai kultúra megte-
remtéséhez, kialakításához, támogatásához,
melynek elengedhetetlen kulcsfigurája a
könyvtárostanár, és maga az iskolai könyv-
tár, a fenti célok elérése érdekében.

Az Iskolai Könyvtári Szakosztály a peda-
gógia elméleti és gyakorlati mûvelõi, az ok-
tatásügy szakemberei, az oktatással, neve-
léssel, képzéssel foglalkozók önkéntes és
autonóm szakmai-tudományos egyesülésé-
nek, a Magyar Pedagógiai Társaságnak
(MPT) a szervezete, szakosztálya.

Azzal a céllal tagozódtunk be az MPT
szervezetébe, illetve hoztuk létre szakosztá-
lyunkat, hogy aktívan szolgálja iskolai
könyvtári eszközökkel, a könyvtárostanári
szakmai tudással a nevelés elméletének és
gyakorlatának fejlesztését, a pedagógia ér-
dekeinek védelmét, a magyar nevelés ha-
gyományainak, értékeinek ápolását, a neve-
lés eredményeinek közkinccsé tételét, a 
neve-lés kiemelkedõ szerepének társadalmi
elismerését, a folyamatba kiemelten fontos 
tényezõként beépítve az iskolai könyvtárak
és a könyvtárostanárok szerepét.

Tagságunk a megalapozott gyakorlati és
elméleti tudását folyamatosan fejlesztve, azt
hatékonyan alkalmazva kíván hozzájárulni a
felnövekvõ nemzedék eredményes oktatásá-
hoz, neveléséhez.

Az iskolai könyvtár eszközeivel, a
könyvtárostanárok széles körû, naprakész
szakmai tudásával a szakosztályba tömörült
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„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm
mint valakit megtanítani valamire,
amit nem tud, és nagyobb jótétemény

sem.” 

Móricz Zsigmond



tagjaink segíteni kívánják a társadalmi és a
pedagógiai közvélemény formálását, részt
kívánnak venni a szakmailag megalapozott
újításokban csakúgy, mint a hagyományok
feltárásában.

Véleményt kívánunk nyilvánítani a szak-
területet érintõ kérdésekben, a döntések elõ-
készítésében az állami, önkormányzati és
egyéb szervek pedagógiai jellegû tevékeny-
ségéhez hathatós segítséget nyújtva. Fel 
kívánunk lépni szakmánk érdekeinek védel-
méért, a minõségi munka megvalósulásáért.

Természetesen kapcsolatot kívánunk tar-
tani a pedagógiát és rokontudományait mû-
velõ társaságokkal, a pedagógusok, 
a könyvtárostanárok érdekeit képviselõ
szervezetekkel, ezen belül is kiemelten a
Könyvtárostanárok Egyesületével, a Csong-
rád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
(CSMKE) Iskolai Könyvtári tagozatával, 
a Bod Péter Társasággal.

Szakosztályunk széles körû együttmûkö-
désre törekszik a nevelésügy jelentõs szer-
vezõdéseivel az iskolai könyvtárak, a
könyvtárostanárok – szakmai és társadalmi
szempontú – demokratikus megújítása érde-
kében.

A szakosztály elnöke Hock Zsuzsanna,
titkára Mudri Zsuzsa könyvtárostanár. Hí-
vunk, várunk mindenkit tagjaink közé, s ha-
vi rendszerességgel megrendezett nyilvános
üléseinkre!

Végezetül álljon itt Németh László gon-
dolata: „A mûveltség nem ünneplõruha,
amelyet hordani kell. A mûveltség a helytál-
lás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a
vállalkozás fegyverzete.” ■
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Az olvasás össztantárgyi feladat
Konferenciafelhívás

Tisztelt Pedagógusok, Könyvtárosok,

Tisztelt Kollégák!

A közhiedelemben (de még a pedagógusok
körében is) elterjedt nézet, hogy az olvasás
fejlesztése szinte kizárólag a szépirodalmi
mûvek olvasását, olvastatását jelenti. Való-
jában az olvasásfejlesztés ennél jóval tágabb
tevékenységi kört ölel fel. A különféle szak-
tárgyakban kiadott olvasási feladatok elvé-
geztetésével a szövegértés legalább olyan
hatékonyan fejleszthetõ, mint a magyarórán.
Az olvasásfejlesztés tehát a tantestület egé-
szének felelõssége! E kérdéskört tisztázan-
dó, a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) a
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központtal, a Berzsenyi Dániel
Megyei Könyvtárral, a SEK Egyetemi
Könyvtárával, a Könyvtárostanárok Egyesü-
letével összefogva Az olvasás össztantárgyi
feladat címmel 2011. május 13–14-én or-
szágos szakmai konferenciát szervez Szom-
bathelyen.

A pedagógusok, a pedagógusképzõ intéz-
mények oktatói és a könyvtárosok széles kö-
rei számára szeretnénk jó példák sorával 
bizonyítani, hogy az olvasási készségek fej-
lesztése korántsem csak a tanítók vagy a ma-
gyartanárok felelõssége. Ezért ezúttal nem a
szépirodalom oktatása lesz a központi téma


