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Lelkes wikipédistaként és még lelkesebb
könyvtárosként örömmel látogattam el
Gyõrbe a Kisfaludy Károly Megyei Könyv-
tár „Wikimánia”, avagy a Wikipédiától a he-
lyi wikiig címû konferenciájára 2011. június
21-én. A három elõadásból kettõ a
Wikipédia történetével és mûködésével, egy
pedig a könyvtár wikialapú helyismereti 
enciklopédiájával ismertette meg a hall-
gatókat.

Damokos Bence, a Wikimédia Magyar-
ország Egyesület alelnöke, a Wikipédia tör-
ténetét vázolta. Az online enciklopédiák
közvetlen elõzményeinek az 1980-as évek
végén megjelent CD-enciklopédiák, illetve
a mûfajában elsõ multimédiás kiadvány, 
a Compton’s 99 Encyclopedia tekinthetõk.
A Wikipédia két alapítója, Jimmy Wales és
Larry Sanger elsõ próbálkozása a 2000-ben
létrehozott Nupedia volt. 

Ennek szerkesztési folyamata nem kü-
lönbözött a hagyományos enciklopédiáké-
tól: a cikkeket szakértõk írták, a szövegnek
hétkörös ellenõrzési procedúrán kellett át-
esnie megjelenés elõtt. Bár a tartalmat in-
gyenesen elérhetõvé és szabadon felhasz-
nálhatóvá tették, a munkamenet lassúsága
és a nehezen kezelhetõ szerkesztõfelület
miatt a projekt sohasem vált igazán népsze-
rûvé. 2001-ben elindult ugyanis az egysze-
rûbben és bárki által szerkeszthetõ
Wikipédia. Az eredeti terv az volt, hogy az
ide – álnéven vagy névtelenül bejelentke-
zett szerkesztõk által – feltöltött anyagok-
ból a legjobbakat átemelik a Nupediába. Ezt
az elképzelést hamar felülírta az új projekt
hatalmas sikere: néhány hónap alatt három-
ezerre nõtt a Wikipédia cikkeinek száma,
míg a Nupedián a 2002-es zárásig huszon-
négy írást minõsítettek ellenõrzöttnek és
befejezettnek. Mára a kétszázhetven kü-
lönbözõ nyelvû Wikipédián összesen tizen-
nyolcmillió – csak az angolon három és 
félmillió – szócikk olvasható. Havonta ti-
zenkétmilliárd lapletöltés történik.

A magyar nyelvû kiadást 2001-ben pró-
bálták elindítani, de ekkor még nem szerve-
zõdött közösség a projekt köré, és szócikk
sem született. A 2003. márciusi második kí-
sérletet már siker koronázta. Mára százki-
lencvenháromezerre nõtt a cikkek, negyven-
négymillióra a havi lapletöltések száma.

Az egyes nyelvi változatok szabályait az
adott közösség határozza meg, a legfonto-
sabb alapelvek azonban közösek. Az úgy-
nevezett öt alappillér: a Wikipédia enciklo-
pédia; törekszik az elfogulatlanságra, az
összes releváns nézõpont megjelenítésére;
tartalma szabadon – akár kereskedelmi célra
is – felhasználható a forrás megjelölésével;
minden szerkesztõtõl elvárja a civilizált vi-
selkedést; nincsenek kötött szabályok.

A felmérések szerint nemcsak a húszéve-
seké a Wikipédia: egy 2011. áprilisi adat
szerint a szerkesztõk 53%-a harminc év alat-
ti, 19%-a harminc és harminckilenc év kö-
zötti, 28%-a negyven év feletti személy. 8%-
uk rendelkezik doktori fokozattal, 18%-uk
fejezte be MA-, 35%-uk BA-tanulmányait.
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A Wikipédiában a fentebb közölt adatok
ellenére is megvan a fejlõdés lehetõsége.
Számos milliós nyelvnek (például a hétmil-
lió beszélõvel rendelkezõ madagaszkárinak)
nincs még saját enciklopédiája. Afrikában és
Indiában, ahol eleve alacsony az internet-
penetráció, a világhálót használó kevesek
közül sem sokan látogatják a Wikipédiát. 
A mára némileg elavult szerkesztõfelület
megújításán is dolgoznak. A jövõben több
videó, háromdimenziós kép feltöltésére lesz
lehetõség, és fejlõdni fog a tartalmak mobil-
telefonos elérhetõsége is.

Az online enciklopédia szerkesztési alap-
elveirõl és gyakorlatáról Tisza Gergõ, a
Wikimédia Magyarország Egyesület elnök-
ségi tagja tartott elõadást. Meglátása szerint
a közösségi tartalomszerkesztés alapja az
egyszerû szoftver, a szabad tartalom és a kö-
zösségi normák rendszere. A szoftver jelen
esetben a wiki, amelyet 1995-ben fejlesztett
ki Ward Cunningham. A wikifelület jellem-
zõje a gyors szerkeszthetõség, a szinte teljes
transzparencia (minden szerkesztési ese-
mény naplózódik és visszakereshetõ), a na-
gyon egyszerû jogosultságkezelés és a vál-
tozásokról értesítõ rendszer.

A Wikipédián elvárt viselkedési normák
alapvetõen nem különböznek a netes illem-
szabályoktól, a netikettõl. A racionális vitá-
hoz elengedhetetlennek tartja a civilizált
hangnemet, a jóhiszemûség feltételezését, a
tekintélyelv-ellenesség jegyében pedig az
adott téma szakértõitõl is a bizonyítékokat
és az érveket. A döntéshozatalt a Wikipédia-
történet korai szakaszában a „durva kon-
szenzus”, azaz a megegyezésig hajtott vita
jellemezte a szavazás helyett. A legfonto-
sabb szabályok egyike az „ignore all rules”
(„ne törõdj a szabályokkal”), amelynek lé-
nyege, hogy az irányelvek csupán a létezõ
gyakorlat leírásaként funkcionálnak. 
A Wikipédián általában valóban fontosabb 
a szabály szelleme, mint maga a szabály. 
A szócikkek semleges nézõpontjának elvi és
praktikus oka egyaránt van. A metanézõ-
pontból való szerkesztés, azaz a különféle
nézõpontok ismertetése egyfelõl lehetõvé
teszi az olvasó számára a szabad választást,
másfelõl segít leszerelni a döntõen
pszeudonim közösség önjelölt géniuszait.

Az enciklopédia fejlesztéséhez szerkesz-
tõk, járõrök, mentorok, botgazdák, admi-
nisztrátorok, bürokraták, ügyfélszolgála-
tosok és egyesületi önkéntesek járulnak 
hozzá. A hagyományos munkafolyamat hiá-
nya miatt a cikkek folyamatosan változhat-
nak, a legjobb szövegeknek sincs végleges
állapotuk. A tartalombõvítéstõl a kategori-
záláson (tárgyszavazáson) át az idegen nyel-
vû cikkváltozatok linkeléséig tucatnyi, a
szócikk minõségét javító tevékenység vé-
gezhetõ.

A Wikipédiával kapcsolatos problémákat
négy csoportba sorolta az elõadó. A szer-
kesztési viták külsõ szemlélõ számára gyak-
ran semmiségek miatt robbannak ki, mégis
rengeteg energiát felemésztenek. Például
száz nyomtatott oldalt tesz ki az a vita,
amely akörül zajlott, hogy a szócikkekben a
Kr. e. vagy az i. e. formát használja-e a szer-
kesztõség. A világnézeti kérdések körül for-
gó disputákból többnyire fájóan hiányzik a
szakértelem. A közösségi viták állandó té-
mája a kezdõ szerkesztõkhöz való hozzá-
állás vagy a rég eltûnt, fontosabb szavazá-
sokkor azonban „feltámadó” szerkesztõk
problémája. Az enciklopédia kiegyensú-
lyozatlan a benne megjelenõ témák szem-
pontjából: nemcsak a popkultúra felülre-
prezentált, hanem a reáltudományok is a 
humaniórákhoz vagy a közelmúlt a régmúlt-
hoz képest. A jogi problémákat alapvetõen
az okozza, hogy a hazai és a külföldi szerzõi
jogi törvényeket rendkívül nehéz összehan-
golni és betartatni az interneten. Bizonyta-
lan az árva – jogutód nélkül megszûnt ki-
adók által publikált – mûvek, a településcí-
merek, de még a sarki fényképésznél készült
igazolványképek felhasználhatósága is. 
(A bankjegyek digitális reprodukciójára is
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csak 2010 februárja óta van lehetõség.) Mi-
vel a Wikipédia szerverei az Amerikai Egye-
sült Államokban vannak, a rájuk feltöltött,
Magyarországon közkincsnek minõsülõ mû-
veknek az ottani szerzõi jogi szabályozás-
nak is meg kell felelniük.

A Gyõr-Sopron-Moson megyei wiki
(http://kitud.kkmk.hu/web/guest/wiki) 
felépítését, létrehozásának folyamatát 
Mennyeiné Várszegi Judit, a Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár osztályvezetõje ismertet-
te. A helyismereti enciklopédia a megyei
könyvtár, a csornai Városi Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár, valamint a Határ Menti
Területfejlesztési Szakkönyvtár által közö-
sen fejlesztett, a három gyûjtemény online
katalógusának közös használatát is lehetõvé
tevõ Kisalföldi Tudástár (http://kitud.kkmk.hu/
web/guest/home) részét képezi. Az adatbá-
zis átfogó célja a lokálpatriotizmus erõsíté-
se, a helyi értékek bemutatása. Ennek jegyé-
ben szeptember végétõl ötszáz, a csornai és
a megyei könyvtár munkatársai által írt szó-
cikk válik elérhetõvé a portálon. A szövegek
között kortárs és elhunyt személyek életraj-
zait, településtörténeteket, civilszervezetek,
intézmények, lakóházak és kis templomok
leírásait egyaránt megtalálják majd az ér-
deklõdõk. A cél nem a Wikipédián vagy má-
sutt az interneten már elérhetõ tartalmak
duplikálása, hanem feldolgozatlan témák
megjelenítése online vagy offline – helyis-
mereti, egyéb közgyûjteményi – források
alapján, illetve szélesebb körben ismert sze-
mélyek, intézmények, események helyi vo-
natkozásainak részletes bemutatása.

A szerkesztés megkönnyítésére módszer-
tani segédlet, a megye településeit és azok
honlapcímeit tartalmazó lista, valamint en-
gedélykérõ ûrlap áll a munkatársak rendel-
kezésére. Mivel mindenki maga választhat
témát, az „ütközéseket” a megírt és a terve-
zett (foglalt) szócikkek listájával próbálják
elkerülni. Tartalmi szempontból izgalmas
újítás, hogy az enciklopédia tárgyszórend-
szerét összekötik a könyvtári katalógussal.

A készítõk tanulmányozták a Wikipédia
mûködését és alapelveit, de szabályzatukat a
helyi igényeknek és lehetõségeknek megfe-
lelõen alakították ki. Fontos különbség,
hogy a megyei wiki nem közvetlenül, ha-

nem szerkesztõségen keresztül lesz szer-
keszthetõ. A cikkek ellenõrzés és javítás
után kerülhetnek fel a portálra. Mivel a wiki
helyi témákat dolgoz fel, a közgyûjtemé-
nyek munkatársain kívül hivatásos és ama-
tõr helytörténészeket, a helyismeret iránt ér-
deklõdõket szeretnének megnyerni a pro-
jektnek.

A konferenciára nemcsak a színvonalas
elõadások és a rendkívül barátságos vendég-
látás miatt gondolok vissza szívesen. A ren-
dezvénynek helyet adó második emeleti 
olvasóterem elõterében Az 1960-as évek ap-
róban címmel állítottak ki közel kétszázöt-
ven aprónyomtatványt, plakátot, fényképet
és használati tárgyat. A nyolc tárló tartalmát
a könyvtár fél évszázada alapított, köteles
példányokból és ajándékokból gyarapodó,
hatvankétezer darabos aprónyomtatvány-
tárából válogatták össze. A szemünk elõtt
kibomló múlt, a Gyõr-Moson-Sopron me-
gyei hétköznapok történetének néma áradá-
sa arról gyõzhet meg bennünket, hogy a lo-
kális történet nem (csak) lokális ügy. A hely
története – mindannyiunk története.

Ahol ennyire sûrû a felidézhetõ múlt szö-
vete és olyan példás rendben õrzik a felhal-
mozott tudásról tájékoztató adatokat, mint a
gyõri megyei könyvtárban, ahol ezrével, 
témák szerint csoportosítva sorakoznak a
helyi lapokban feltárt anyag cédulái a kata-
lógusszekrényekben – nos, ott joggal bízhat-
nak abban, hogy mindaz, amit most és a jö-
võben közzétesznek a rájuk bízott javakból,
a megyeinél jóval szélesebb közönség ér-
deklõdésére tart számot. Kívánom, hogy
egészségben, békességben növekedjék a
Kisalföldi Tudástár, és kívánom, hogy minél
több hozzá hasonló szülessen szerte az or-
szágban! ■
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Az interkulturális párbeszéd alapja az egyes
nemzetek kultúrájának, így a zene világának
megismerése is. Ehhez a párbeszédhez kí-
ván hozzájárulni a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) az ismeretterjesztõ nép-
és világzenei weboldallal. Gyûjteményünk
létrehozásával szeretnénk megkönnyíteni a
pedagógusok felkészülését és a diákok önál-
ló ismeretszerzését. A weboldal a gyerekek
és az ifjúság számára a tantárgyi tudás gya-
rapítása mellett az információszerzési kész-
ség fejlesztéséhez is hasznos segítséget
nyújt: az információszükséglet felismerése
után a keresési stratégia kialakításában egy-
re nagyobb jártasságot szerezhetnek.

A Népzenetár (http://nepzenetar.fszek.hu)
egy-egy földrész jellegzetes nép- és világze-
nei ismeretanyagát – Európa, Közel-Kelet,
Belsõ-Ázsia, Távol-Kelet, India, Délkelet-
Ázsia, Ausztrália, Afrika, Észak-Amerika,
Latin-Amerika –, a szöveget, képet, dallam-
részletet együtt, egy helyen teszi hozzáfér-
hetõvé. A kultúrtörténeti alapokat, az adott
nép zenéjének jellegzetességeit – ritmust és
dallamfordulatokat – leíró részeket szemlél-
tetõ hanganyag, a tradicionális hangszerek
bemutatása követi. Az információs blokko-
kat bibliográfia, ikonográfia és diszkográfia
egészíti ki.

A MédiaWiki szoftver alkalmazása kön-
nyû és gyors kezelhetõséget biztosít 
a felhasználók számára. A web 2.0-ás tech-
nológia alkalmazása lehetõvé teszi, hogy a
használók interaktív módon saját vélemé-
nyükkel, ajánlásaikkal, szöveg-, hang- és
képanyagokkal egészíthessék ki az informá-
ciós bázist. 

A Wikipédiából jól ismert vitalapok szer-
kesztõi ellenõrzés után válnak nyilvánossá,
ezzel is garantálva a minõséget és a tartalom
ellenõrzöttségét. A weboldal oktató jellegét
erõsíti az ismeretanyagot ellenõrzõ és elmé-
lyítõ e-learning modul, mely játékos formá-
ban kéri számon az ismereteket. 

A tartalma és nyelvezete révén kor-
osztálytól függetlenül bárki számára befo-
gadható, ismeretközlõ Népzenetár a társtu-
dományok mûvelõi számára is forrásként
szolgál. 

A Népzenetár megismerését a 10–14
éves korosztály számára zenei foglalkozás-
sorozat és foglalkoztató füzet, a középisko-
lások, egyetemisták számára bemutató prog-
ramok segítik elõ.

Az oldal elkészítésének szakmai partne-
rei voltak: MTA Zenetudományi Intézet,
ELTE BTK Zenei Tanszék, Néprajti Mú-
zeum, Afrosound Bt. ■
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A látássérülés az emberek többsége által az
egyik legsúlyosabbnak és legnehezebben el-
viselhetõnek tartott fogyatékossági forma.
Az ehhez társuló tévhitek, sztereotípiák és
negatív attitûdök nem csak az érintettek fog-
lalkoztatását, hanem az õk és hozzátartozó-
ik széles értelemben vett társadalmi részvé-
telét is súlyosan gátolják.

Magyarországon a fogyatékos emberek a
munkaerõpiacon sokoldalúan hátrányos
helyzetû csoportot alkotnak. Köztük a látás-
sérült személyek munkaerõ-piaci helyzete
különösen rossznak mondható. A számukra
elérhetõ pályák behatároltak, piacképtele-
nek, a „vakszakmák”, mint például a tele-
fonközpont-kezelés, elavultak. Az értelmi-
ségi pályákon a látássérültség rizikófaktor, a
humán pályák pedig egyébként is telítettek.

Magyarországon a vak és gyengén látó
személyek száma a 2001. évi népszámlálási
adatok szerint 64 558 fõ. Jellemzõ adat,
hogy 30%-uk még az általános iskolai vég-
zettséget sem szerezte meg, további 37% pe-
dig ezen túl más oktatásban nem vett részt.
A szakmunkások aránya 8%, az érettségizet-
teké 17%, a diplomásoké pedig 7%. Ezek az
arányok mindenképpen arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a látássérült emberek isko-
lázottsága különösen indokolja a képzése-
ken keresztüli segítségnyújtást. Gazdasági
aktivitásukat jellemzi, hogy a 15 évesnél
idõsebbek 42%-a saját jogú nyugdíjas, 18%-a
rokkantsági nyugdíjas, tehát a munkaképes
arány 40%. A 25 823 fõ munkaképes látás-
sérült személy 10%-a inaktív, 13%-a eltar-
tott, 3%-a munkanélküli és mindössze 14%-a
foglalkoztatott, ami a 2001-es adatfelvétel
óta lényegesen csökkent.

A látássérült emberek oktatása, különö-
sen a szakképzés, komoly hiányosságokat
mutat, így ezek az emberek a látássérülésü-
kön túl is hátrányban vannak a munkaerõpi-
acon. A problémát fokozza, hogy a felnõtt-
képzéssel foglalkozó intézmények zöme
egyáltalán nincs felkészülve vak vagy gyen-
gén látó hallgató fogadására, a speciális se-

gédeszközök hiányánál azonban nagyobb
gondot jelent az oktatók felkészületlensége
és idegenkedése a fogyatékos hallgatók taní-
tásától.

Az általunk ismert néhány, kifejezetten
vak és gyengén látó személyek bevonásával
zajlott, EU-finanszírozású átképzési és fog-
lalkoztatási projekt eredményes volt, ám fé-
lõ, hogy a programok során felgyülemlett
tapasztalatok hosszú távon elvesznek, nem
válnak széles körben ismertté, és így a jövõ-
ben nem vagy csak korlátozott mértékben
hasznosulnak. Ugyanakkor fokozott társa-
dalmi elvárás, hogy az egy-egy fõre jutó
több millió forintból létrehozott eredmény
látható és kézzel fogható legyen, ezért fon-
tosnak tartjuk, hogy a sok kis eredményt
összegyûjtve, együttesen mutathassuk be a
szakmának és a nagyközönségnek.

A foglalkozási rehabilitáció és a nyílt
munkaerõ-piaci integráció elengedhetetlen
feltétele a munkáltatók együttmûködése,
amihez nélkülözhetetlen a témával kapcso-
latos ismereteik, információik bõvítése, ki-
egészítése, a téves vagy valótlan tudás he-
lyesbítése, a félelmek, elõítéletek lebontása,
a fogyatékos emberek iránti tolerancia növe-
lése, az empátia, elfogadás megteremtése.
Ezért kiemelt feladatunk a munkáltatók tájé-
koztatása, képzése is. Ebben a folyamatban
szükség van azokra a közremûködõ szemé-
lyekre is, akik támogatják a munkaadók és a
fogyatékos munkavállalók közti kapcsolat
megteremtõdését, átsegítik mindkét felet a
kezdeti nehézségeken.

Mindezen problémákat szem elõtt tartva
a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyaror-
szági Regionális Egyesülete (VGYKE)
2005 és 2008 között két EU-finanszírozású
program megvalósításával igyekezett meg-
oldási módokat kidolgozni és felkínálni va-
lamennyi érintett részére. Partnerünk Euró-
pa elnevezésû programunk keretében 36 
látássérült személy alternatív képzését és
foglalkoztatását, illetve folyamatos pszi-
choszociális támogatását valósítottuk meg, 
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Létezhet még új látásmód több tucat megvalósult EU-finanszírozású 
fogyatékosügyi program után?

✒✒    Veres Katalin



míg Tudás és kompetencia címû projektünk
során 45 szociális szakembert és önkéntest 
vontunk be a látássérült emberek foglalkoz-
tatását támogató önismereti és szakmai kép-
zésbe.

Új látásmód projektünk a korábban meg-
valósított HEFOP-programjaink eredményei
mellett szakembereink szakmai nyitottságá-
ra és a látó-látássérült kommunikáció szer-
vezetünkön belül megfigyelhetõ kiegyensú-
lyozott voltára épül. Ilyen keretek között
érezzük csak megteremthetõnek a vak és
gyengén látó emberek társadalmi befogadá-
sát, szakmai elismerését, így ebben a szem-
léletben élen járva igyekszünk ezt a fajta
gondolkodásmódot népszerûsíteni tevé-
kenységeinkkel.

A VGYKE az egyetlen olyan látássérült
személyekkel foglalkozó szervezet, amely
egynél több EU-finanszírozású projekt meg-
valósításán van túl, így tapasztalataink át-
adása a hasonló területen mûködõ szakmai
szervezetek számára is fontos lehet. A kon-
zorciumi partnerként bevont Egészséges
Szervezet, Egészséges Munkahely Alapít-
vány a szervezetfejlesztés és a szupervízió
módszereinek a programba való integrálásá-
val járul hozzá a célként kitûzött új látásmód
kialakításához és elterjesztéséhez.

Projektünk fõ célja a vak és gyengén látó
személyek képzési és munkaerõ-piaci integ-
rációjának elõrevitele, amit ismét új szem-
szögbõl közelítünk meg. Hosszú távon 
célunk a látássérült emberek társadalmi, el-
sõsorban munkaerõ-piaci reintegrációjának
elõsegítése, az ehhez szükséges feltételek
megteremtõdéséhez való hozzájárulás a pro-
jekt keretében létrejövõ eredmények, termé-
kek révén.

A program 17 hónapos idõtartamban,
2010. február és 2011. június között valósul
meg közel 32 millió forintos EU-s támoga-
tással, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával.

Programunk fõ elemei:

1. A korábban a fogyatékos emberek fog-
lalkoztatottsági helyzetének javítása érde-
kében megvalósult EU-finanszírozású 
programok „utókövetése”, az eredmények
összegzése, annak vizsgálata, hogy milyen
eredményt hozott a több százmillió forintnyi
EU-támogatás felhasználása.

2. A vak és gyengén látó, illetve más fo-
gyatékos emberek munkaerõ-piaci beillesz-
kedését segítõ, támogató mentorok integrált
szemléletben megvalósuló képzése ép és fo-
gyatékos résztvevõkkel, látássérült és látó
oktatókkal.

3. A látássérült emberek potenciális mun-
káltatói részére ún. érzékenyítõ tréningek,
szemléletformáló programok megvalósítása.
Cél a látás hiányával és a segítetti/segítõi
szereppel kapcsolatos saját élmények nyúj-
tása, ezen keresztül pedig az egyes szemé-
lyek fogyatékos emberekhez való viszonyu-
lásának újradefiniálása.

4. A felnõttképzéssel foglalkozó intéz-
mények tájékoztatása, saját élményû tapasz-
talatok adása és információnyújtás a látás-
sérült emberek képzési és foglalkoztatási 
lehetõségeirõl az ország legalább három ré-
giójában.

A nyilvánosság folyamatos tájékoztatását
igen fontosnak tartjuk, mivel a köztudatban
a fogyatékos emberekrõl alkotott kép még
mindig nem reális, gyakran mitikus, hiedel-
meken alapul, sajnálattal és szánalommal te-
li. Hiszünk abban, hogy a szervezetünkben
látó és látássérült szakemberek által megva-
lósított közös munka és szakmai együttmû-
ködés sokak számára példaértékû lehet. ■
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A VGYKE érzékenyítõ tréningeket szer-
vez annak érdekében, hogy segítse a lá-
tássérült emberek jobb megértését, meg-
változtassa a bennünk meggyökerezett
elõítéleteket, félelmeket.



A veszprémi Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a sümegi Kisfaludy Sándor Mûve-
lõdési Központ, Könyvtár és Emlékházzal
közösen pályázott a Társadalmi Megújulás
Operatív Program által meghirdetett pályá-
zaton. Az „Otthon a könyvtárban” A pályázó
könyvtárak szolgáltatásainak fejlesztése, a
nem formális és informális képzési szerepé-
nek erõsítése az élethosszig tartó tanulás ér-
dekében (TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0025)
címû pályázattal elnyert összeg 38 332 416 Ft.
Az európai uniós forrásból finanszírozott pá-
lyázat célja, hogy a formális és nem formális
oktatásban részt vevõk számára hozzáférést
biztosítson a könyvtárakban meglévõ infor-
mációkhoz és dokumentumokhoz. A honla-
pok kialakításával és fejlesztésével interaktív
módon tájékoztasson a könyvtárak sokrétû
szolgáltatásairól, a használók képzésével
hozzájáruljon a könyvtárhasználati ismere-
tek és a digitális írástudás fejlesztéséhez, az
olvasásnépszerûsítõ programok szervezésé-
vel a könyvtárhasználók számának növeke-
déséhez, új használói csoportok bevonásá-
hoz, a könyvtárosok szakmai képzésével a
korszerû, minõségalapú szolgáltatásokhoz
szükséges ismeretek megszerzéséhez. A fen-
ti célokat a következõkkel valósítjuk meg: 

A SZIKLA Integrált Könyvtári rendszer
alkalmazásával a könyvtári állományt feldol-
gozzuk, majd két adatbázist hozunk létre
más népek meséibõl és a kötelezõ olvasmá-
nyok elemzésébõl. 

Továbbfejlesztjük az intézmény honlapját
annak megfelelõen, hogy az eleget tegyen a
XXI. századi követelményeknek. A megújult
háromnyelvû, interaktív honlapon keresztül
elérhetõ lesz a könyvtárak állománya, az ol-
vasók otthonról tájékozódhatnak arról, hogy
egy adott dokumentum megvan-e a könyv-
tárban, bent van-e, elõjegyezhetik, meghosz-
szabbíthatják a náluk lévõ dokumentumok
kölcsönzési határidejét, megnézhetik régebbi
kölcsönzéseiket, véleményezhetik azokat.
Mindezt elérhetõvé tesszük a vakok és gyen-
gén látók számára is azzal, hogy a honlapot
akadálymentesítjük.

A projekt keretén belül sor kerül néhány ko-
pott, elavult, nem megfelelõ bútor cseréjére. 

Munkatársaink szakmai, elsõsorban in-
formatikai képzéseken vesznek részt (Kiad-
ványszerkesztési és prezentációkészítési fel-
adatok megoldása a könyvtárban; Webes
kompetenciák a könyvtáros szakmában; 
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott
internetes világban címû képzések). 

A könyvtárt népszerûsítõ programok cél-
ja, hogy minél többen keressék fel könyvtá-
runkat, és szolgáltatásaink eljussanak azok-
hoz is, akik eddig kevéssé tanúsítottak 
érdeklõdést irántunk. Ennek érdekében két
kampányidõszakot terveztünk, az egyik
2011 áprilisában zajlott, a másikra 2011 ok-
tóberében kerül sor.

Az olvasásnépszerûsítõ programok között
számos író-olvasó találkozó, játékos mese-
foglalkozás, elõadás szerepel.

A könyvtárhasználatra irányuló digitális
és információkeresési készségeket fejlesztõ
helyszíni és online programokat szervezünk.

A Március 15. úti Könyvtárba tavaly no-
vemberben Bosnyák Viktória látogatott el,
akinek a könyvei rendkívül hatékonynak bi-
zonyulnak a „könyvmolyképzés” területén.
Kedves, humoros stílusával hamar a gyere-
kek szívébe lopta magát, könnyen indult 
a beszélgetés az írónõ és kis olvasói között, 
s a kölcsönösséget fordulatos, érdekes témá-
ival folyamatosan fenn is tartotta. 
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„Otthon a könyvtárban”

✒✒    Harkai Nóra–Feketéné Martin Katalin



Januártól Mesetár címmel indult egy so-
rozat Palkovics Erika drámapedagógus veze-
tésével, ahol a drámapedagógia eszközeit
hívjuk segítségül a gyermekek olvasási kul-
túrájának fejlesztéséhez. A program célja,
hogy a gyerekek megfelelõ ismereteit rend-
szerezzük és beépítsük a viselkedési kultúrá-
jukba. Mindezekhez a népmeséket és a kor-
társ gyermekirodalom jeles képviselõinek
írásait használjuk fel. A játékos szituációk
alkalmával fejlõdik a gyerekek együttmûkö-
dési és döntéshozatali készsége, az erkölcsi
érzékük, a toleranciakészségük. Megismer-
kednek különbözõ konfliktushelyzetekkel,
azok megoldási lehetõségeivel.

Szintén januárban indult Kapaszkodó
címmel egy négy részbõl álló sorozat. Az
elõadásokon szakemberek – Sándor Ildikó, a
Hagyományok Háza munkatársai, Sándor
Csilla, a Csodaceruza fõszerkesztõje – segít-
ségével olyan kérdésekre keressük a választ,
hogy melyek a meseválasztás szempontjai,
hogyan mondjunk mesét, mikor kell elkez-
deni az olvasást, milyen jelentõsége van 
a késõbbiekben annak, hogy már nagyon ko-
rán olvasunk, mesélünk, mondókázunk a
gyerekekkel, milyen szerepük van az illuszt-
rációknak a könyvekben.

A Gyulafirátóti Mûvelõdési Házban
mesedélelõttöket tartunk az óvodásoknak,
melyek keretében három mesét dolgozunk
fel a gyerekekkel. A foglalkozások sorrendje
állandó: elõször mindig egy bábelõadás ke-
retében ismerkednek meg a történettel, majd
ehhez kapcsolódóan játékos feladatokat ol-
danak meg. 

A Kádártai Faluház Meseház címû ren-
dezvényeit szintén óvodásoknak szervezzük.
A gyerekek itt is bábelõadás és játékos fel-
adatok segítségével ismerkednek meg a me-
sék világával.

A Cholnoky Könyvtár Mesetár címû fog-
lalkozásain a drámapedagógia eszközeit hív-
juk segítségül a gyermekek olvasási kultúrá-
jának fejlesztéséhez. A cél, hogy a gyerekek
megfelelõ ismereteit rendszerezzük és be-
építsük a viselkedési kultúrájukba. Könyv-
tárhasználati foglalkozásokat szervezünk a
könyvtár vonzáskörzetébe tartozó általános
iskolások részére, melyek során bemutatjuk
a könyvtár új interaktív honlapját, az elektro-

nikus katalógusok használatát, információ-
keresési módszereket, könyvtári adatbáziso-
kat s nem utolsó sorban megismertetjük õket
az e-ügyintézés nyújtotta lehetõségekkel s a
biztonságos internetezés szabályaival.

A Dózsavárosi Könyvtár Mesék szárnyán
címû foglalkozássorozatának keretein belül
arra törekszünk, hogy a gyerekekkel megis-
mertessük, megszerettessük a meséket, az ol-
vasást, hogy a késõbbiekben értõ olvasóvá és
aktív könyvtárhasználóvá váljanak. A Mese-
tár címû rendezvényeken a drámapedagógia
eszközeit hívjuk segítségül a gyermekek ol-
vasási kultúrájának fejlesztéséhez. A célunk
az, hogy a gyerekek megfelelõ ismereteit
rendszerezzük és beépítsük a viselkedési
kultúrájukba. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a
fogyatékkal élõ emberek számára is nyújt-
sunk olyan programot, amely elõsegíti fej-
lesztésüket, ezért a Kozmutza Flóra Általá-
nos Iskola középsúlyos értelmi sérült tanulói
számára is szervezünk programokat. Mesé-
ket, verseket tanulnak, zenét hallgatnak és
ezek mellett kézmûves foglalkozáson alkot-
hatnak a foglalkozásokon. Az olvasásnép-
szerûsítõ programok között hangsúlyos sze-
repet kapnak azok, amelyek a könyvtárba
nem járó családokat és az egyáltalán nem ol-
vasókat is megcélozzák. Téged is vár a
könyvtár címmel jeles könyvtári napokhoz
kapcsolódóan szervezünk olvasásnépszerû-
sítõ programokat, melyeken bárki részt ve-
het. A Cholnoky Könyvtárhoz hasonlóan itt
is könyvtárhasználati foglalkozásokat szer-
vezünk az általános iskolások számára.

A pályázatról többet megtudhatnak a
honlapon. Mindenkit szeretettel várunk ren-
dezvényeinkre! ■
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Az Európai Uniós TÁMOP-pályázatnak kö-
szönhetõen az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) elektronikus katalógusában mintegy
15%-al több könyv érhetõ el 2011 tavaszától.
Ez 250 ezer katalóguscédula elektronikus
feldolgozását jelenti. Az elkészült katalógus-
rekordok egyúttal azonnal megjelentek az
országos közös katalógusban (MOKKA),
amelynek fejlesztése szintén ezen pályázat
keretei között valósult meg. A program har-
madik elemeként a nemzeti könyvtár Csalá-
di Olvasás Éve 2010 néven országos olvasás-
fejlesztõ kampányt is szervezett.
Az Országos Széchényi Könyvtár elektroni-
kus katalógusa 1991-tõl folyamatosan mû-
ködik, 2004-ben visszamenõleg 1950-ig 
került rögzítésre a könyvek cédulakatalógu-
sa. A TÁMOP-program keretében, az adat-
bázis-bõvítés második szakaszában az 1926
és 1949 között állományba vett és feldolgo-
zott könyvanyag korszerû feltárására került
sor, ezáltal az OSZK törzsgyûjteményének
feltártsági szintje az elektronikus katalógus-
ban a projekt elejére jellemzõ kb. 48%-osról
kb. 62%-osra emelkedett. Az adatrögzítés
távmunkában folyt: a közbeszerzési eljárás-
ban nyertes cég Nagyváradon dolgozó adat-
rögzítõi terminálszerveren keresztül kapcso-
lódtak az OSZK katalógus-adatbázisához. 
A rekordok napi gyakorisággal betöltésre ke-
rültek az országos közös katalógusba
(MOKKA), így nagymértékben segíthetik a
többi könyvtár állományfeltáró munkáját.
Elmondható tehát, hogy így a MOKKA is
250 ezer katalógusrekorddal bõvült csak az
OSZK TÁMOP-pályázatának jóvoltából.
A MOKKA fejlesztése során megújult a ka-
talógus mûködtetõrendszere, valamint meg-
valósult az egységesített besorolási adatok
központi kezelése. Egyre több könyvtár csat-
lakozhat a közös katalógushoz, aminek kö-
vetkeztében a korábbiaknál jóval nagyobb
könyvtári állomány érhetõ el a MOKKA-ra
épülõ kölcsönzési rendszerbõl. A pályázat
megvalósítása során az OSZK szorosan
együttmûködött az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatását to-
vábbfejlesztõ Debreceni Egyetem Egyetemi
és Nemzeti Könyvtárral.

A közös katalógus építése országos szinten
jelentõs költségmegtakarítást jelent a könyv-
táraknak, és felgyorsítja az állományokat le-
író adatok hozzáférhetõségét. A korszerûsí-
tett rendszer hatékonyabbá teszi a feldolgozó
munkát, lehetõvé téve a kész katalógusrekor-
dok átemelését az egyes könyvtárak saját
rendszereibe.
A Családi Olvasás Éve 2010 programcso-
mag egy éven keresztül országos szinten fog-
ta össze a könyvtárak olvasásfejlesztõ, olva-
sást népszerûsítõ programjait A kampány
céljaira központi promóciós anyagok ké-
szültek a hazai könyvtárak részére. A prog-
ramsorozat három idõpontban különbözõ
közönséget célzott meg: 2010 õszén az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség program-
jához kapcsolódott, amelynek központi té-
mája a közös családi olvasás elõsegítése volt,
2011 februárjában játékra hívta az olvasókat
Közös költemény kampányával, majd márci-
usban részt vállalt az Internet Fiesta ren-
dezvénysorozatában. Komoly visszhangot
váltott ki a sajtóban a 2010 decemberében
bemutatott, olvasási szokásokat vizsgáló ku-
tatás, valamint a hátrányos helyzetû olvasók
könyvtárakkal szemben megfogalmazott igé-
nyeit számba vevõ felmérés is. ■
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A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért



Az idei júniusi este számaival bevétel, be-
iratkozók, látogatók és jegyvásárlók szem-
pontjából is elégedettek lehetünk. Bevétele-
ink nem csupán a rendezvény befektetett
költségeit hozták vissza, de sikerült némi
nyereségre is szert tennünk. A látogatók szá-
ma több mint hétezer volt, ebbõl ezren vál-
tottak nálunk belépõt, beiratkozóink száma,
akik éltek az éjszaka kínált kedvezményes
lehetõséggel, meghaladta a százötvenet. 

Már a nyitás elõtt, este fél hatkor hosszú
sor kígyózott bebocsátásra várva a nemzeti
könyvtár fõbejárata elõtt. Bár számtalan
program várta látogatóinkat, mégis szép
számmal akadtak, akiket a hajnal könyv fe-
lett görnyedve talált olvasótermeinkben. Lá-
togatóink legidõsebbike 82 éves volt, míg a
legfiatalabb mindössze 8 hónapos. 

Tagadhatatlanul még mindig a csoportve-
zetéssel egybekötött könyvtári körséta a leg-
népszerûbb programunk, amelynek legérde-
kesebb pillanata az éjféli volt, amelyet a
könyvtár fõigazgatója, Sajó Andrea vezetett. 

Bár a magyarul tudó horvát klasszikus
író, Miroslav Krleza emlékére készült, meg-
hosszabbított kiállításunk csak június végéig
volt látható, az író átköltözött a virtuális tér-
be, hiszen Spiró György író, Fesztbaum Béla,
a Vígszínház színmûvésze, valamint Já-
noskúti Márta Kossuth-díjas jelmeztervezõ
közremûködésével elindítottuk honlapját
(http://mek.oszk.hu/kiallitas/krleza).

Elsõsorban a fiatalokat vonzotta esti zenei
kínálatunk, hiszen a könyvtár „saját” zene-
kara, a BAMM, rockabilly-, blues- és coun-
try-muzsikával melegítette elõ azokat, akik
az X-faktor nyertesének, Vastag Csabának
az érkezésére vártak a zsúfolásig megtelt
elõadóteremben, amely erre az eseményre
színpadot is kapott. 

Este „bekapcsoltuk a könyvtárat” is, hi-
szen bemutattuk, mit jelent a gyakorlatban a
digitalizálás és a könyvolvasás akkor, amikor
mindezt elektronikusan tehetjük meg, akár
több száz könyvet zsebre vágva.

Akik épp csak nézelõdni tértek be, két
óránál elõbb nem tudtak szabadulni, hiszen a

nemzeti könyvtár minden emelete rejtett va-
lamilyen csodát, ámulnivalót, és éhen sem
maradt senki: olasz ételkülönlegesség és bor
várta a nálunk belépõt vásárlókat. 

Folyamatos volt az érdeklõdés a Térkép-
tárban, ahol senki nem tûnt el, hiszen régi és
új helymeghatározó eszközöket vetettünk be
az interaktív bemutatókon. Kézirattárunk 
A változatosság gyönyörködtet címû, órán-
ként változó bemutatójának akkora volt a si-
kere, hogy a könyvtár, engedve a látogatói
kérésnek, továbbra is bemutatja csodálatos
kincseit, elsõként BABITS A BEACHEN
címmel. ■
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Könyvet Házhoz szolgáltatás
indul Ferencvárosban

Bácskai János, Ferencváros polgármestere
és Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) fõigazgatója 2011. júni-
us 24-én a Boráros téri könyvtárban írt alá
együttmûködési megállapodást, mely a
Könyvet Házhoz szolgáltatás feltételeit te-
remtette meg a kerületben.

A fõváros több kerületében már sikerrel
mûködõ szolgáltatás immár Ferencvárosban
is biztosítja idõs, beteg, mozgásukban kor-
látozott, lakáshoz kötött emberek számára
könyvtári könyvek, öregbetûs könyvek, fo-
lyóiratok, hangoskönyvek, valamint igény
esetén lejátszó eszközök rendszeres házhoz
szállítását. 

A kulturális esélyegyenlõség biztosításá-
hoz hozzájáruló szolgáltatás kerületi könyv-
tárak dokumentumkínálatára támaszkodik,
és könyvtárosaik közremûködésével valósul
meg. A kiszállítás a Ferencvárosi Gondozó
Szolgálat munkatársainak segítségével tör-
ténik.

Az igényeket a jogosultak a FSZEK Bör-
zsöny utcai és Boráros téri könyvtárában
személyesen, telefonon, vagy e-mailben, il-
letve a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat
munkatársain keresztül jelezhetik. ■

Siker, sor, tolongás
Múzeumok Éjszakája az Országos Széchényi Könyvtárban



Az újfehértói Városi Könyvtár sikeres
TÁMOP-pályázatának (3.2.4-08/1-2009-
0051) révén az Újfehértói Tudástár – a vála-
szok és lehetõségek tárháza elnevezésû pro-
jekt keretében lehetõség nyílt két könyvtári
munkatárs könyvtárszakmai akkreditált to-
vábbképzésére. 2010 decemberében sikere-
sen elsajátítottuk azokat a kompetenciákat,
amelyeket A fejlesztõ biblioterápia alkalma-
zásának lehetõségei a gyerekkönyvtári mun-
kában elnevezésû tanfolyam nyújthatott szá-
munkra.

A képzés egyértelmûvé tette a fejlesztõ
biblioterápiának az olvasásfejlesztésben és a
személyiségfejlesztésben megnyilvánuló le-
hetõségeit. A megszerzett ismeretek birtoká-
ban úgy gondoltuk, hogy változatosabbá,
differenciáltabbá, színvonalasabbá és célirá-
nyosabbá tudjuk tenni munkánkat azáltal, ha
különbözõ célcsoportoknak foglalkozásokat
hirdetünk és szervezünk.

Elképzelésünket tett követte és segítõ
szándék kísérte.

2011 januárjában felkerestük a Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ újfe-
hértói szervezetét, ahol örömmel fogadták
terveinket. Egy felnõtt és egy ifjúsági cso-
portot szerveztek számunkra, melyek tagjai-
val – természetesen külön-külön – heti rend-
szerességgel találkoztunk öt–nyolc héten át.

Foglalkozássorozatunk az emberismere-
ten alapult: azáltal, hogy meghatároztuk az
ember helyét a világban, a szûkebb és a 
tágabb társadalmi közegben, illetve a világ-
mindenségben, egyúttal megmutatni az em-
berhez méltó magatartásformákat, s nem va-
lami külsõ hatalom kényszereként, hanem
természetes belsõ igényként próbáljuk fel-
tüntetni az etikus viselkedésmódot.

Célunk volt, hogy a foglalkozásokon
részt vevõket megfelelõ önismerethez juttas-
suk. A fiatalok körében elsõdlegesen arra
igyekeztünk odafigyelni, hogy ítélõké-
pességük fejlõdjön az egyéni és közösségi
értékekkel, a jogokkal és a kötelességekkel
kapcsolatban. Fejlõdjenek a történések meg-

ítélésében, a jó és a rossz megkülönbözteté-
sében, az igazságos és az igazságtalan elha-
tárolásában. 

Nem utolsó sorban középpontba állítottuk
azon szándékunkat is, hogy színvonalas iro-
dalmi írásokkal és mûvekkel ismerkedjenek
meg. Ezáltal mindkét korosztálynak alakul
az önkifejezõ készsége, egymásra figyelése
és csoporttudata.

A diákoknak tartott foglalkozássoroza-
tunk címének egy ismert film címét válasz-
tottuk: Legyetek jók, ha tudtok.

Az elsõ és második foglalkozást „bemele-
gítésnek” szántuk: különbözõ típusú moz-
gásgyakorlatokból, légzõgyakorlatokból, 
valamint passzív, relaxációs, önmegfigyelé-
si, önismereti játékból álltak. Kedvenc olvas-
mányélmények megbeszélése színesítette a
foglalkozásokat. Az együtt töltött órát leve-
zetõ játékkal fejeztük be. Célunk a feszült-
ségoldás, egymás megismerése, elfogadása
volt.

Az ezeket követõ találkozások alkalmával
már irodalmi mûveket beszéltünk meg. Egy-
egy alkalommal nagyjából hatvan percet töl-
töttünk együtt. A foglalkozás mindig a mû
felolvasásával vette kezdetét, és ezt követte a
megbeszélés, értelmezés.

Témáink az alábbiak voltak:
Vámos Miklós: Kisfiúk és nagyfiúk (A po-

fon) – középpontban az egyén és a közösség,
a beilleszkedés, a csoportnorma;

Kosztolányi Dezsõ: Április elseje – kö-
zéppontban az etikus magatartás elsajátítása;

Szécsi Magda: A pettyetlen Katica – kö-
zéppontban a másság elfogadása, az erkölcsi
nevelés, a toleranciakészség fejlesztése;

Örkény István: Meddig él egy fa? – kö-
zéppontban a magány;

Sánta Ferenc: Nácik – középpontban az
engedelmesség, a tekintély, az alkalmazko-
dás, a gyávaság;

Karinthy Frigyes: Skarlát – középpont-
ban a mintakövetés és a lázadás, a végleges
érzelmek.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. július 13

✒✒    Gál Ferencné–Balogh-Bolega Mária

Nem csak kenyérrel él az ember…
Olvasmányélmények feldolgozása csoportfoglalkozások keretében



A felnõtteknek szóló rendezvénysoroza-
tunk a Lélekmelengetõ címet kapta, azért is,
mert a fent leírt célokon túl olyan olvas-
mányélmények feldolgozására vállalkoz-
tunk, melyek segítségével lelkünket is
melengetve barangolhattunk az irodalom-
ban.

A témafeldolgozás menete ugyanolyan
volt, mint a diákcsoport esetében. 

Feldolgozott irodalmunk:
Örkény István: Meddig él egy fa? –

középpontban a magány;
Kosztolányi Dezsõ: Pletyka – középpont-

ban az önfeláldozás, a nõ-férfi kapcsolat, a
szeretet;

Sánta Ferenc: Nácik – középpontban az
engedelmesség, a tekintély, az alkal-
mazkodás, a gyávaság;

Bródy Sándor: Két feleség (regényrészlet)
– középpontban a szerelem, az önfeláldozás,
a nõ-férfi kapcsolat;

Maupassant: A kishordó – középpontban
a szenvedélybetegség, a kapzsiság, a hiszé-
kenység.

Ez a két csoportfoglalkozás lezárult. A visz-
szajelzések alapján úgy ítéljük meg, hogy si-
keres volt fáradozásunk. Elképzelhetõnek
tartjuk, hogy késõbb újra felvesszük a kap-
csolatot ezzel a szervezettel.

Viszont a mi olvasmányélményt feldolgo-
zó munkánk ezzel még nem ért véget. Két
újfehértói civil szervezetnek is felajánlottuk
ezt a lehetõséget, amelyek szintén nyitottak
voltak. 

A Körkép Kulturális Egyesület saját prog-
ramjába illesztette elsõ találkozásunkat. 
A Kávéházi Esték rendezvénysorozatuk
soron következõ eseménye a Pilvax Kávé-
ház volt, aminek keretében irodalmi társal-
gót szerveztek 1848-ról. Jól illeszkedett ide
az egyesület vezetõjével közösen választott
irodalmi mûvünk, Jókai Mór A kõszívû
ember fiai címû regényének közismerten
népszerû része, a Nyergelj, fordulj!
Középponti téma a hazaszeretet, az anyaság
és a szerelem érzése.

Az elkövetkezendõkben havi rendsze-
rességgel találkozunk újra az Olvasó-Társ
foglalkozásainkon.

Az Irodalmi barangoló címet kapta az
Újfehértói Nyugdíjasok Egyesületének
szervezett foglalkozássorozatunk. Elsõ alka-
lommal Kosztolányi Dezsõ Pletyka címû
novelláját beszéltük meg.

A foglalkozások alkalmával szerzett
tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy
biblioterápiára igény van a könyvtárakban.
Nyilvánvalóan megfelelõ tájékoztatásra és
népszerûsítésre van szükség, hiszen 

Magyarországon ez még nem megszokott
szolgáltatás. A kezdeti feszültség, mellyel az
elsõ foglalkozáson az emberek részt
vesznek, legyõzhetõ néhány perc alatt, ezt
követõen pedig tartalmas, õszinte beszél-
getés során olyan problémáikat, élményeiket
is megosztják egymással, melyeket mélyen
magukban hordoztak eddig. A résztvevõk
megértik azt, hogy problémáikkal nincsenek
egyedül, más is megküzdött már hason-
lókkal, társaiktól pedig megoldási javasla-
tokat hallhatnak. ■
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Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK)
2009. szeptember és 2011. június között meg-
valósult fejlesztési projektjét június 23-án 
zárta nyilvános zárókonferenciával. A fejlesz-
tést az Új Magyarország fejlesztési terv kere-
tén belül meghirdetett, Közép-magyarországi
Régiót érintõ Társadalmi Megújulás Operatív
Program Tudásdepó-Expressz (TÁMOP-
3.2.4/08/1-KMR-2009-0006) támogatta.

A fejlesztés segítségével a könyvtár jobb
hatásfokkal szolgálja a minõségi oktatást, a
formális oktatáson kívüli képzést és tanulást,
csökkennek a tartalomhoz való hozzáférés te-
rületi különbségei, hatékonyabb együttmûkö-
dés alakul ki a könyvtár és az oktatási intéz-
mények között.

A 19 367 770 forintos támogatásból meg-
valósult fejlesztés hosszú távon megalapozta a
magas szintû könyvtári szolgáltatásokat, és je-
lentõsen szélesítette a tudatos könyvtárhasz-
nálók körét. A szolgáltatások sokrétû fejlesz-
tése minden bizonnyal hozzájárult ahhoz,
hogy az OIK elnyerte az Év Könyvtára 2010
megtisztelõ címet.

A könyvtár online kereshetõ nemzetiségi
és zenei adatbázisa 9500 új rekorddal bõvült.
Így teljesebbé vált a zenei és a nemzetiségek-
kel kapcsolatos tudásanyag, amely az ODR-
tagság és a HUMANUS-együttmûködés ré-
vén áttekinthetõ egységes formában, közös 
felületen vált hozzáférhetõvé, megismerhetõ-
vé mindenki számára. 

A könyvtár internetes portálja kiegészül a
nemzetiségi és a zenei alportállal. A nemzeti-
ségi alportálon a gyûjteménnyel kapcsolatos
információk a 13 hazai kisebbség nyelvén ol-
vashatók, a zenei alportálon pedig 5 nagy vi-
lágnyelven (angolul, németül, franciául, ola-
szul, oroszul). 

A nemzetiségi alportálon mûködik a „Kér-
dezze a könyvtárost anyanyelvén” szolgálta-
tás 9 (bolgár, görög, horvát, lengyel, német,
román, szerb, szlovák, szlovén) nemzetiségi
nyelven. A fejlesztés lehetõvé teszi a nemzeti-
ségek és a magyartól eltérõ nyelvet beszélõk
számára az anyanyelven való tájékozódást és
információszerzést. 

A pályázati keret adta lehetõségeken belül,
a könyvtárhasználat lehetõ legjobb körülmé-
nyeinek biztosítása érdekében a használói te-
rek bútorzatának korszerûsítésére is sor ke-
rült. 

A szolgáltatások minõségének biztosítása
érdekében a könyvtár munkatársai szakmai
(minõségmenedzsment) és nyelvi (angol
könyvtári szaknyelv, lovári nyelvtanfolyam)
képzéseken vettek részt.

Azért, hogy a könyvtár nyújtotta tanulási,
képzési lehetõségeket és a projekt fejlesztése-
it minél többen megismerjék és használják,
folyamatosan fogad a könyvtárat és a szolgál-
tatásokat megismerni kívánó csoportokat és
szervez könyvtárhasználatot ösztönzõ foglal-
kozásokat, rendhagyó órákat, vetélkedõket. 
A projekt fõ célcsoportja a közép- és felsõokta-
tásban részt vevõ diákság volt, de ezen túl ter-
mészetesen mindenki, aki önképzés, tovább-
képzés, információszerzés vagy színvonalas
szórakozás céljából látogatott a könyvtárba.

Az OIK szolgáltatásainak népszerûsítése
érdekében 2010. szeptember és december kö-
zött intenzív, többcsatornás (szórólap, TV, rá-
dió, sajtó, metróplakát) PR-kampányt folyta-
tott, amely nagyon hatékonynak bizonyult. 

2010. szeptember és november folyamán
zajlott az OIK nemzetiségi szolgáltatásait
népszerûsítõ online kvízjáték-sorozat Közös
hazában címmel. A játék céljai között szere-
pelt: a figyelem ráirányítása a Magyarorszá-
gon élõ nemzetiségek kulturális értékeire, a
könyvtári források használatának és alternatív
információszerzési módok igénybe vételének
ösztönzése. A kvíz nagy népszerûségnek ör-
vendett, összesen 728 játékos szállt verseny-
be. A fõdíjat a Szigetcsépi Általános Iskola és
Mûvészeti Iskola 5. osztálya nyerte. ■
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Több szólamban. Az Országos Idegennyelvû Könyvtár nemzetiségi 
és zenei szolgáltatásainak fejlesztése
Könyvtárfejlesztés EU-támogatásból az élethosszig tartó tanulás érdekében



Az általános- és középiskolásoknak szánt
könyvtári vetélkedõsorozat áprilisban is to-
vább dübörgött a tatai Móricz Zsigmond Vá-
rosi Könyvtár gyerek és felnõtt részlegében
egyaránt. Miután a kora tavasszal érkezõ
osztályok, pedagógusok vitték a program jó
hírét szerte a városban, így egyre több iskola
ismerte fel a benne rejlõ lehetõséget: szóra-
kozás és tanulás egyben. 

Képviseltette magát ez idáig a Vaszary Já-
nos Általános Iskola Tardosi Tagintézménye
Szalai Erzsébet vezetésével, a Kõkúti Általá-
nos Iskola és tagintézménye, a Fazekas Utcai
Általános Iskola. Aktívan vett részt a könyv-
tári vetélkedõben a KEMÖ Diákotthon,
amelynek tanárai és diákjai egyaránt lelke-
sen és tudásra szomjazva jöttek el hozzánk.
Salamon Nóra tanárnõ áldozatkész munkájá-
nak köszönhetõen ebbõl az iskolából hat osz-
tály is meglátogatott minket. 

A középiskolák közül az Eötvös József
Gimnáziumból érkezett hozzánk két osztály
a vetélkedõre, Horváthné Lõrincz Mária és
Farkas Valéria vezetésével. 

A foglalkozásokat most is Goldschmidt
Éva gyermekkönyvtáros és Dományi Zsuzsa
könyvtáros tartotta. Elõször egy rövid ismer-
tetõvel kezdtünk, hogy azok a diákok is köny-
nyen eligazodjanak a polcok között, akik
elõször jártak nálunk. Az elhangzottakra
épültek a kérdéseink: milyen könyvsorozata-
ink vannak történelemmel, természettudo-
mánnyal, kézmûveskedéssel kapcsolatban,
milyen könyvek találhatók a kézikönyvtár-
ban, hogyan használjuk a lexikonokat, szótá-
rakat, milyen rendszer alapján kerülnek fel a
polcra a könyvek... 

A játék során elhangzottak még villám-
kérdések, volt kakukktojás játék, valamint
konkrét könyveket kellett a tanultak alapján
visszasorolniuk a polcra.

Hogy milyen társasjátékkal díjaztuk a
nyertes csapatokat? Az általános iskolásokat
a Kac-kac kukac, Tick Tack Bumm, Dzsun-
gelláz, Munchkin, Bang társasjátékokkal, a
középiskolásokat a Betûtorony nevû szó- 
és kvízjátékkal, a Kragmorthe partyjátékkal
és a Condottiere kártyajátékkal jutalmaztuk. 

Nyárra egyelõre búcsúzunk, és élmény-
dús vakációt kívánunk a gyerekeknek, de
szeptembertõl újra várjuk õket tanáraikkal
egy jó kis vetélkedõre a könyvtárban! ■
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Játék a betûkkel

✒✒    Dományi Zsuzsa
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A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Mese-egyetem sorozatának június 16-án ren-
dezett elõadásán nem csak a füle botját, de a
keze tollát is mozdította a lelkes közönség. 
A mesélés vizuális eszközeit napjainkban is
alkalmazzák tanárok, óvónõk munkájuk so-
rán, sõt, még a szülõk is otthon, amikor gyer-
mekeiknek mesélnek.

Horváthné Csapucha Klára vizuális
szakértõ kiemelte a gyermek lelke és a mese
kapcsolatát mint fontos tényezõt a kicsik 
fejlõdésében. Hozzátette, különféle szemlél-
tetõ eszközök segítségével kiegészíthetjük 
a mesét, így a gyermek figyelme is az el-
hangzottakra irányul. A képi hatást fokozzák
a meseillusztrációk, a színes rajzvilág, a báb-
figurák, a textíliából szõtt kellékek, vagy ép-
pen a játékszerek. Hányszor fordult már elõ,
hogy a falra vetõdõ árnyékkal játszottunk és
találtunk ki hozzá történetet...

Az elõadó több, mesealkotásra alkalmas
könyvet említett példaként. Ilyenek a Nap-
hegy Kiadó gondozásában megjelent böngé-
szõ sorozat kötetei, mint a Tavaszi böngészõ,
a Nyári böngészõ vagy az Éjszakai böngészõ.
Kiváló módszer a gondolkodás fejlesztésére
az elhangzott mese folytatása, befejezése,
vagy a gyermek által rajzolt képrõl való me-
sélés. A papírszínházról már sokat hallot-
tunk. A fadobozba zárható csodaszép mese-
kockák nem csak a kicsiket ejtik ámulatba! 
A „mese-egyetemisták” szájtátva figyelték a
Békakirály történetét, és közben rácsodál-
koztak a papírszínház tili-toli technikájára.

Madár helyett ezúttal filctollat fogatott
Horváthné Csapucha Klára a résztvevõkkel,
ugyanis „pedagógusi” utasítás szerint rajzol-
tak cicát, majd kiderült, ki mennyire kreatív
akkor, amikor csak egy kör, egy egyenest
érintõ kör és egy háromszög található a hófe-
hér lapon. Az eredmény csigaverseny, sár-
kányrepülõ, hóember, biciklista figura, és
még sorolhatnánk a képzeletek szüleménye-
it. A foglalkozás után végül mindenki mo-
sollyal az orcáján mehetett nyári szünetre,
hiszen, ahogy minden egyetemen, a Mese-
egyetemen is kicsengettek. ■

Kicsengettek a Mese-egyetemen

✒✒    Goldschmidt Éva



Egész nyárra szóló együttmûködést kötött a
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet
(BRTK) Könyvtár és a Coke Club. A fehér
homokos partra látogató vendégek egész
nyáron ingyen vehetnek kölcsön könyveket a
mintegy ezerpéldányos strandkönyvtárból.

A Coke Clubban idén nyáron garantáltan
nem marad senki olvasnivaló nélkül, hiszen
a vendégek mintegy ezer kötet közül válo-
gathatnak. A BRTK Könyvtár július 2-ától, a
nyitás napjától egészen augusztus 21-éig kí-
nálja köteteit.

A könyvtár munkatársai a hely szellemé-
nek megfelelõen elsõsorban könnyed strand-
olvasmányokkal készültek a szezonra – van
itt minden, a jó krimiktõl kezdve az izgalmas
kalandregényeken át egészen a szerelmes re-
gényekig. A kötetek közt idegen nyelvû
könyvek és a siófoki Europe Direct iroda jó-
voltából vadonatúj, Európai Unióval kapcso-
latos kiadványok, képes, izgalmas tájékozta-
tók is találhatók.

A strandkönyvtárból ingyenesen és önki-
szolgáló módon – egy tematikus „könyvtü-
kör” alapján - lehet kölcsönözni és helyben
olvasni. Az üzemeltetõk bíznak abban, hogy
a vendégek közül mindenki rendeltetésszerû-
en használja majd a könyveket – azaz azokat
olvasás után visszateszi a helyére.

„Tavaly nyáron rendeztünk be elõször
könyvsarkot a klubban, és magunk is megle-
põdtünk, hogy milyen népszerû lett. Külön
büszkék vagyunk arra, hogy alig pár kötetet
felejtettek el visszatenni egész nyáron, ezért
úgy gondoltuk, hogy közönségünk megérett
a még színvonalasabb könyvsarokra. Örü-
lünk neki, hogy sikerült megállapodni a
BRTK Könyvtárral, és ezáltal idén már tuda-
tosan válogatott, gazdag kínálattal találkoz-
hatnak vendégeink” – mondta el Szende Atti-
la, a Coke Club vezetõje.

„Jó ideje dolgozunk már azon, hogy mi-
nél több fiatallal megismertessük az olvasás
örömét. Nem ciki a könyvtár címen indítot-
tunk programot, amelynek szerves része a
Coke Clubba való kitelepülés is. Bízunk
benne, hogy sokaknak szerez majd kellemes
perceket a strandkönyvtár” – tette hozzá Ko-
vács Emõke könyvtárigazgató. ■
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A Coke Clubba települt a siófoki könyvtár



Az Erdélyi Digitális Adattár felavatására ke-
rült sor 2011. június 10-én az Erdélyi
Múzeum-Egyesület (EME) központi székhá-
zában, Kolozsvárt.

Az Erdélyi Digitális Adattárat (EDA) az
Erdélyi Múzeum-Egyesület azzal a céllal
hozta létre, hogy archiváló és szolgáltató in-
tézményként gyûjteményeket alakítson ki és
gondozzon, valamint szolgáltatásokat fej-
lesszen és üzemeltessen az oktatás és a kuta-
tás elõsegítésére.

Az adattár elsõsorban az erdélyi tudósok
hagyatékainak digitalizációjára támaszko-
dik, de helyet kapnak benne más gyûjtések-
bõl származó levéltári anyagok, kéziratok,
könyvek, fotók és audiovizuális anyagok is.

Az anyagok összegyûjtése, rendszerezése
és elektronikus feldolgozása mellett az adat-
tárban speciális szolgáltatások is igénybe ve-
hetõk, melyek elõsegítik a tudományos mun-
kát. Sokoldalú keresési lehetõség mûködik,
az érdeklõdésre számot tartó dokumentumok
letölthetõk, illetve a saját gyûjtésû kutatási
adatok feltölthetõk.

Az adattár révén az erdélyi tudományos
munkákat széles körben ismertetni és ter-
jeszteni lehet, illetve az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kiadványai is könnyebben elérhe-
tõvé és olvashatóvá válnak. Az adattárban az
EME Kutatóintézetében folyó kutatási prog-
ramok keretében gyûjtött (forrás)anyagok,
illetve a kutatási eredmények is helyet kap-
nak. Ugyanakkor az adattár nyitott más szak-
mai csoportok által összeállított digitális
gyûjtemények elhelyezésére, tárolására és
hozzáférhetõvé tételére.

Az Erdélyi Digitális Adattár létrehozásá-
nak gondolata a 2005 februárjában az Er-
délyi Múzeum-Egyesület és az Országos
Széchényi Könyvtár között született együtt-
mûködési megállapodáshoz nyúlik vissza. 
A digitalizációs munkálatok 2005-tõl elkez-
dõdtek, az adattár keretrendszerének kiépíté-
se és az adatok feltöltése két év óta zajlik. Az

adattár archívumában jelenleg több mint hat-
ezer tétel szerepel.

A következõ hónapokban az EME arra tö-
rekszik, hogy regionális partnerként európai
szintû digitalizációs programokba is bekap-
csolódjon, és digitalizált adatait az Euro-
peana portálon keresztül is elérhetõvé tegye. 

Hosszú távon az Erdélyi Múzeum-
Egyesület az elkobzott gyûjteményeinek fel-
dolgozását is tervezi, melyek közzététele
szintén az adattár révén valósulhat meg. Az
EME elkobzott gyûjteményei az erdélyi ma-
gyarság kulturális örökségének rendkívül
jelentõs részei, amelyek mielõbbi feldolgo-
zása, majd közzététele legalább annyira fon-
tos, mint a tulajdonjog tisztázása. ■
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S z o m s z é d o l ó

✒✒    Bitay Enikõ

Erdélyi Digitális Adattár
Erdélyi kulturális és tudományos örökség a világhálón

Az ember tragédiája horvátul

Az elsõ kiadás 150. évfordulójára megjelent
horvátul Madách Imre Az ember tragédiája
(Covjekova tragedija) címû drámai költemé-
nye, fedõlapján a híres Zichy Mihály-illusztrá-
ciókkal.

A Zágrábi Egyetem hungarológiai tanszék-
ének nyolc hallgatója és vezetõtanáruk,
Curkovic-Major Franciska több mint két éve
kezdte a munkát, és mára kész a könyv szöveg-
hû fordítása.

Curkovic-Major Franciska elismerte, hogy
nem volt könnyû vállalkozás a Madách-fordí-
tás. A hallgatók magyar elõtudás nélkül jönnek
a szakra, van, aki kíváncsiságból, van, akit
máshová nem vettek fel. A vegyes társaság
azonban jól „összerázódott”, a nyolc egyete-
mistával még a balatonfüredi Fordítóházban is
dolgoztak.

Az ember tragédiája címû kötet hátsó borí-
tóján ott van Madách Imre arcképe, és egy rö-
vid szöveg arról, hogy ez a mû a legismertebb
magyar dráma a világon.

Forrás: MTI

` `

` `

` `



A könyvtárhasználati mûveltség egyetlen or-
szágos tehetséggondozó versenye a Bod Pé-
ter Országos Könyvtárhasználati Verseny. 
A 2010/2011-es évben ötödször szervezte
ezt a több mint húszéves múltra visszatekin-
tõ tanulmányi versenyt az Országos Peda-
gógiai Könyvtár és Múzeum. A hagyo-
mányoknak megfelelõen a verseny három
szakaszban (iskolai, megyei, országos) zaj-
lott írásbeli és szóbeli fordulókkal, melyek a
széles körû tehetséggondozást biztosítják.

A verseny általános célja mindkét korcso-
portban a széles körû, komplex kompeten-
ciafejlesztés és a tehetséggondozás, melyet
tantárgyközi módon valósítunk meg. Konk-
rétabban a tanulók információs mûveltségé-
nek és azon belül is a könyvtárhasználati
eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logi-
kus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a
fejlesztése, a könyvtár szeretetének megerõ-
sítése. Ezeken keresztül pedig az önálló ta-
nulásra, a továbbtanulásra való felkészítés.

A verseny elõkészítése

Szervezés

A versenyszervezést nyolc fõbõl álló ver-
senybizottság koordinálta, melynek tagjai
voltak: az országos versenyt szervezõ intéz-
mény képviselõje, az elõzõ tanévben legjobb
eredményt elért három megye képviselõi, a
felkért feladatszerkesztõk, a korábbi évek or-
szágos versenyének szervezõi.

A verseny hagyományaiban támaszkodik
a megyei pedagógiai intézetekre, de a stabil
intézményi háttér nem minden megyében
rajtuk keresztül biztosítható. A legtöbb intéz-
ményben igénylik, hogy az országos szerve-
zõ anyagilag is segítse a megyei fordulók le-
bonyolítását, a tanulók jutalmazását. Erre
ebben az évben sem volt jelentõsen lehetõsé-
günk a szûkös költségvetés következtében.

Az országos szóbeli döntõ helyszínét eb-
ben a tanévben már harmadszor egy erre a
célra õsszel kiírt pályázaton keresztül válasz-
tottuk ki. A nyertes mátészalkai Esze Tamás
Gimnázium iskolai könyvtárhoz méltó terei-
vel, vendégszeretetével, alkalmas állo-
mányával, támogató iskolavezetésével és fel-
készült könyvtárostanáraival, segítõkész 
iskolai közösségével méltó helyszínnek bi-
zonyult. A vendéglátók által szervezett kul-
turális programok és a magas színvonalú
szervezés mindenképpen arra ösztönzi a ver-
senybizottságot, hogy ezt a pályázatot a jövõ
tanévben is kiírja.

Feladatok

A feladatlapokat a hagyománynak megfele-
lõen a felkért gyakorló könyvtárostanárok
korcsoportonként pármunkában készítették
el, ebben az évben önkéntes munkaként. 
A megbeszélések, tapasztalatok alapján ké-
szültek el a nyomdakész változatok és a
megoldókulcsok.

Ebben a tanévben az olvasóvá nevelés és
a soros EU-elnökség jegyében a Gyermek- és
ifjúsági irodalom az EU-ban témakörön 
belül mozgatták meg a versenyzõk könyvtár-
használati tudását. Ez most sem azt jelen-
tette, hogy ezekrõl a témákról kellett a tanu-
lóknak minél többet tudniuk, hanem ezek
szolgáltak témául a könyv- és könyvtárhasz-
nálati tudásuk megmutatásához. Céljainknak
megfelelõen a feladatok komplexen, tan-
tárgyközi módon közelítettek a témához.
Érintett témakörök: irodalom, könyvtártudo-
mány, idegen nyelvek, földrajz, mûvészetek,
biológia, fizika, matematika, történelem,
közmûvelõdés.

Az írásbeli feladatlapok olyan informá-
ciókeresõ, összefüggés-keresõ, értelmezõ
feladatokat tartalmaztak, melyeket a ver-
senyzõknek könyvtári környezetben, a
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✒✒    Dömsödy Andrea

Adatok a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
18. évérõl



könyvtár eszközeivel kellett kilencven perc
alatt megoldaniuk.

A visszajelzés során a felkészítõk és a
versenyzõk is elsõsorban pozitívan értékel-
ték a megyei írásbeli feladatlapot. A könyv-
tárostanárok a következõ pozitív megjegy-
zéseket tették: változatos, gondolkodtató,
egymásra épülõ, logikusan kidolgozott, meg-
adott idõ alatt megoldható, korosztályuknak
megfelelõ, egész könyvtárat igénylõ, gyakor-
latias. A negatív észrevételek: kevés idõ, több
helyen kellene kérni a forrásmegjelölést, az
érvelõ levél nem illik ide, több elmélet kelle-
ne, látják egymás munkáját.

Tanulói pozitív értékelések: izgalmas, ér-
dekfeszítõ, tanultam belõle, nem megoldha-
tatlan és nem is túl könnyû, elgondolkodtató,
sokszínû, megoldható. A negatív észrevéte-
lek: hosszú az idõhöz képest, néha lehetett
volna kicsit érthetõbb a feladat.

A szóbeli döntõ során egy komplex infor-
mációs problémát (Világtörténelem c. is-
meretterjesztõ magazin gyermekirodalmi 
tematikus számának tervezése) kellett pro-
jektszerûen megoldaniuk a tervezéstõl a ki-
vitelezésig, majd munkájuk folyamatát és
eredményét szóban bemutatniuk. A munkára 
három óra és a könyvtár forrásai (nyomtatott
és elektronikus) és mindenféle eszközei (pa-
pír, olló, fénymásoló gép, pendrive,
nyomtató…) álltak rendelkezésükre. Ez a
feladattípus nagyon gyakorlatias, a könyv-
tárhasználati alapok mellett nagyfokú kreati-
vitást, problémaérzékenységet kíván. Továb-

bá a döntõ értékelési módszerei nemcsak a
végeredményre koncentrálnak, hanem a ta-
nulók teljes tevékenységére kiterjednek. 
A zsûri a folyamatos követés segítségével
teljes képet kap a tanuló információs mûvelt-
ségérõl.

A verseny honlapján az elõzõ éviekhez
hasonlóan elérhetõk mind az írásbeli, mind a
szóbeli feladatlapok, melyek segítik a felké-
szítõ tanárokat abban, hogy napi
könyvtárostanári munkájukban és a verseny-
felkészítés során is ebben a szemléleti keret-
ben végezhessék munkájukat.

A verseny lebonyolítása

Fordulók

A hagyományoknak megfelelõen az iskolai
fordulókat az iskolák könyvtárostanárai szer-
vezték. A megyei forduló központi feladatla-
pos írásbelibõl és a helyszínen szervezett
szóbeli feladatokból állt. Az írásbeli feladat-
lapok a megyei és az országos fordulón is
központilag készültek és lettek sokszorosít-
va, postázva. A feladatlapokat egy idõpont-
ban bonthatták fel, majd kezdhették el a
megoldást minden megyei helyszínen. A me-
gyei fordulók feladatlapjának megoldókul-
csait a verseny végeztével kapták meg a szer-
vezõk, az országos írásbeli forduló feladat-
lapjait pedig, szintén megoldókulcs alapján,
a versenybizottság központilag javította. 
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A versenyszabályzat ezen része biztosítja az
anonimitást.

Az országos szóbeli forduló helyszíne eb-
ben a tanévben a korábban már említett kü-
lön pályázat útján került kiválasztásra.
Vargáné Herman Anna és Kovácsné Bálint
Mária könyvtárostanárok és kollégáik méltó
helyet és légkör biztosítottak a döntõ számá-
ra. A nyolctagú zsûri pedig önkéntes munka-
ként, szakmai elhivatottságból biztosította a
verseny tisztaságát és a tanulók munkájának
értékelését.

A szóbeli döntõbe bejutott tanulók és fel-
készítõ tanáraik támogatóinknak köszönhe-
tõen könyvjutalomban részesültek. A könyv-
ajándékok mellett a döntõbe jutott tanulók és
felkészítõ tanáraik gazdag kulturális progra-
mokkal megtöltött szatmári kiránduláson ve-
hettek részt.

Részvétel

A felkészítõ tanári kérdõívek adatai alapján
készített becslés szerint a két kategóriában az
iskolai fordulókon 1290 tanuló vett részt. 
A verseny megyei fordulójába 19 megye és a
fõváros 356 7–10. évfolyamos tanulója jutott

be (7–8. évfolyamosok 100 iskolából, 9–10.
évfolyamosok 90 iskolából). Az országos
írásbeli fordulóba közülük 86-an, majd a
szóbeli döntõbe a maximális 16-an jutottak
be. Ezek az értékek a megyei fordulóban
nem jeleznek jelentõs mennyiségi változást
az elõzõ évhez képest, az országos fordulón
viszont 30%-kal több volt a továbbjutók ará-
nya.

A részvételi arányok változása viszont
megyénként eltérõ. A visszaesések okát a
megszûnõ iskolai könyvtáros állásokban, 
a verseny minimális költségvetésében és a
nem minden megyében stabil versenyszerve-
zõ intézményben, versenyszervezõ szemé-
lyében, a szaktanácsadás hiányában látjuk. 
A jövõben a részvételi arányt szeretnénk fo-
kozottabban növelni.

Eredmények

A verseny két kategóriájának végeredménye
a 2. ábrán, a mennyiségi és minõségi muta-
tók összesített megyei rangsorának elsõ tíz
helyezettje a 3. ábrán látható.

Támogatók

A verseny lebonyolítására a központi pénz-
forrást az Oktatásért Közalapítványon ke-
resztül nyertük el. Az összeg, az utólagos
költségvetés-kiegészítési kérelemmel együtt,
a legszükségesebb költségeket fedezte.

Kiemelt támogatónk volt ebben az évben
is a Monguz Kft., amely nagy értékû szoft-
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2. ábra. A 2010/2011-es versenyévad végeredménye

A tanuló neve Iskolája Település Könyvtárostanár 

7–8. évf. 
1. Petõ Nóra Deák F. Gimn. Fehérgyarmat Sipos Mária 
2. Sági István Várkerti Ált. Isk. Várpalota Pál Lajosné
3. Vad Viktória Zsuzsanna Krúdy Gy. Gimn. Nyíregyháza Némethné Horváth Gabriella 

9–10. évf. 
1. Balogh Géza Hatvani K.isk. Hatvan Valakovicsné Lakatos Marianna 
2. Lakosa Alina Apáczai Gimn. Budapest Cseh Enikõ Szakály Erzsébet
3. Hartmann Ábel Tatai Ref. Gimn. Tata Slezák Istvánné

3. ábra A megyék rangsora 

1. Budapest
2. Szabolcs-Szatmár-

Bereg
3. Veszprém
4. Heves
5. Pest

6. Komárom-
Esztergom

7. Nógrád
8. Zala
9. Vas

10. Baranya



vert ajánlott fel a döntõ helyszínének, és
minden fordulóban ajándéktárgyakat biztosí-
tott minden résztvevõnek. A döntõ feladatai-
nak megoldásához õk biztosították a pen-
drive-ot is. A döntõ feladatához és díjazásá-
hoz a Kossuth Kiadó is nagymértékben járult
hozzá a Világtörténelem címû, akkor induló
folyóiratszámával és könyvajándékokkal.

További könyvajándékokkal támogatták a
tehetséges tanulókat: Bookline, Tessloff és
Babilon Kiadó, Cerkabella Könyvkiadó,
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

A vendéglátó térség vendégszeretetét is
bizonyítja a sok-sok helyi támogató: Polgár-
mesteri Hivatal – Mátészalka, Mûvészetbarát
Egyesület – Mátészalka, Esze Tamás Alapít-
vány – Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka,
Diákönkormányzat – Esze Tamás Gimnázi-
um, Mátészalka, Házi Pékség – Mátészalka,
Szatmári Ízek Kft. – Csenger, Mada-Hús
Kft. – Nyírmada, Nobilis Zrt. – Mátészalka,
OM-Summa Kft. – Hodász, Panyolai Szilvó-
rium Kft.- Panyola

Támogatóink mellett pedig mindenkép-
pen köszönettel tartozunk a 21 megyei ver-
senyszervezõ intézménynek és munkatársa-
iknak.

A verseny tapasztalatai

Visszajelzések

A megyei forduló alkalmával minden felké-
szítõ tanár és versenyzõ diák kapott egy leve-
let, melyben arra kértük, hogy a megadott
online kérdõív segítségével ossza meg ve-
lünk véleményét, tapasztalatait. Ebben a tan-
évben 29 könyvtárostanár (16%) és 20 tanu-
ló (5%) élt ezzel a lehetõséggel.

A kitöltõ pedagógusok 86%-a úgy érzi,
hogy iskolájában elismerik a Bod Péter Or-
szágos Könyvtárhasználati Versenyt és az
abban végzett munkáját. A diákok verseny
iránti érdeklõdését inkább csökkenõnek,
stagnálónak érzékelik. Ott, ahol növekedést
tapasztalnak, ezt a korábbi évek sikereivel és
a könyvtárhasználat oktatásával magyaráz-
zák. A csökkenés okait a tanulói és saját
többletterheikben, a csökkenõ olvasási kedv-
ben és a hagyományos szaktárgyi versenyek
jobb presztízsében látják.

A felkészítõ tanárok és a tanulók ötfoko-
zatú skálán a következõképpen értékelték a
versenyt:

A szöveges értékelések alapján az orszá-
gos szervezõktõl bibliográfiát várnak azok,
akik alacsonyabb osztályzatokat adtak, to-
vábbá a téma nagyságát kifogásolták. Az elé-
gedettek a korrekt szervezést és a változatos
módszereket, érdekes, gyakorlatias feladato-
kat, apró ajándékokat dicsérték.

A megyei szervezést érintõ alacsonyabb
tanári értékek szöveges indoklásai elsõsor-
ban a helyszínül választott könyvtárak állo-
mányát nem tartották tökéletesnek a célra. 
A megyei helyszínek biztosítása évrõl évre
gondot okoz, hiszen anyagi források hiányá-
ban nehéz olyan helyszínt találni, ahol a te-
rek, az állomány is megfelelõ és kollégák is
állnak rendelkezésre. 

A pozitívan nyilatkozók elsõsorban az
emberi tényezõt emelték ki, barátságos, segí-
tõkész, kedves, jó házigazda szervezõkrõl
számoltak be. A negatív véleményekkel el-
lentétben sok megyében a felkészítõ tanárok
elégedettek a helyszínt biztosító könyvtárak-
kal.

A megyei szervezéssel kapcsolatos tanu-
lói negatív kritikák elsõsorban szintén a
könyvállományra és a rendelkezésre álló idõ-
re vonatkoztak, de volt, ahol a büfét hiá-
nyolták. A pozitív értékelések az érdekes fel-
adatokat, élményeket, jó hangulatot, a sok
bíztatást és a vendéglátást emelték ki.

Nyilvánosság

Az országos szaksajtó és online könyvtár-
szakmai fórumok mellett több helyi médi-
umban is sikerült megjelennünk az országos
döntõ után. Honlapunkon pedig a fentieken
túl megtekinthetõ egy bõvebb, adatokban,
fényképekben gazdag beszámoló, a feladat-
lapok és az eredmények is: www.opkm.hu. ■
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Az iskola, az iskolai könyvtár 
és a könyvtárostanár 

1976 óta vagyok a fehérgyarmati Deák Fe-
renc Gimnázium könyvtárostanára. Isko-
lánkban sok a hátrányos szociális, kulturális
környezetbõl érkezõ diák. Többen a gimnázi-
umban találkoznak elõször szakszerûen 
kialakított könyvtárral. A könyvtár állo-
mányában kb. 15 000 dokumentum van. In-
tézményünk az elsõk között volt a megye is-
kolai könyvtárai sorában, ahol az állomány
teljes számítógépes feldolgozása megtörtént.
A kölcsönzés is a SZIRÉN segítségével tör-
ténik. 2008-ban egy jelentõsebb rekonstruk-
ciónak köszönhetõen iskolánk és a könyvtá-
runk is megszépült. 

Napi munkámban a könyvtárhasználatra
nevelést, a tanulók információs mûveltségé-
nek fejlesztését tartom a legfontosabb fel-
adatomnak. 

Az elmúlt évek alatt sok versenyre, pályá-
zatra készítettem fel tanulókat. Ez számomra
is hálás, sikerélményt jelentõ feladat, hiszen
az iskola tehetségesebb, önálló alkotómun-
kára is vállalkozó tanulóival foglalkozhatok.
Ez a feladatkör – az információkeresésnek, a
források felhasználásának és egy-egy önálló
alkotás elkészítési technikájának megtanítá-
sa – is része a könyvtárhasználatra nevelés-
nek. Ezekkel a tanulókkal személyesebbé,
közvetlenebbé válik a kapcsolatom. Többen
a középiskola elvégzése után is visszajárnak
az iskolai könyvtárba.

Részvétel a Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati Versenyen

A kezdetek óta részt veszek a Bod Péter Or-
szágos Könyvtárhasználati Versenyen. 13-
szor volt tanítványom az országos döntõben.
A 14 évesek kategóriájában 1996-ban Kocsis
Dóra, ebben a tanévben pedig Petõ Nóra
végzett az elsõ helyen.

A fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium
tanulóinak eredményei a döntõben: 

1995: Jakab Szabolcs (12 éves), különdíj 
1996: Kocsis Dóra (14 éves), 1. hely
1997: Kisgyörgy Erika (12 éves), 4. hely
1998: Schwarzkopf Melinda (14 éves), 7. hely
1999: Mészáros Marianna (12 éves), 5. hely
2000: Bencze Dóra (12 éves), 4. hely 
2001: Bordán Pálma (12 éves) 3. hely 

Mészáros Marianna (14 éves), 4. hely 
Szabó Éva (16 éves), 4. hely

2002: Bencze Dóra (14 éves), 4. hely
2003: Bordán Pálma (14 éves), 2. hely
2004: Márton Zoltán (12 éves). 2. hely 
2005: Bordán Pálma (16 éves), 4. hely 
2009: Kiss Zoltán (14 éves), 8. hely
2011: Petõ Nóra (14 éves), 1. hely

Hogy miért csinálom? Valószínûleg azért,
mert örömet okoz. A felkészítõ tanárok szá-
mára bizonyítási lehetõség is ez a verseny. Jó
lenne, ha minél több kollégában élne az
igény, hogy igazolja, nemcsak könyvtáros,
hanem pedagógus is. 
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Miért tartom hasznosnak 
a könyvtárhasználati versenyt?

Például azért, amit a következõ történet is bi-
zonyít. Ötöst kaptam történelembõl! – osztot-
ta meg velem örömét egy tanuló, aki évekkel
ezelõtt a Bod Péter Országos Könyvtárhasz-
nálati Versenyen szerepelt. Azért tudta a
szaktanár kérdésére a választ, mert a verseny
felkészülési szakaszában a könyvtár valame-
lyik kézikönyvében megkereste. Számára is
meglepõ volt, hogy visszaemlékezett a régen
olvasott információra. 

Ez a történet is azt igazolja, hogy lehet az
iskolai könyvtárak segítségével a tanórán
megszerzett tudást bõvíteni. Itt is lehet tanul-
ni, tanítani színesen, érdekesen, módszerta-
nilag ötletesebben, s talán még hatékonyab-
ban is, mint a tantermekben. Hiszem, hogy a
könyvtárhasználat közben megszerzett 
tudás, az önállóan felfedezett ismeret tartó-
sabb, nehezebben elfelejthetõ, mint a tan-
könyvek memorizálása során megtanult 
tananyag. 

Hogyan, milyen módszerekkel készítem

fel a tanulókat a versenyre?

1993 óta van lehetõségem heti egy órában a
könyv- és könyvtárhasználati ismeretek ok-
tatására az ötödik osztályban. (A felsõbb év-

folyamokon más tantárgyakba van beépítve
a könyvtárhasználat.) Ahhoz, hogy a megta-
nult elméleti ismeretbõl alkalmazásképes tu-
dás legyen, sokat kell gyakorolni, azaz rend-
szeresen igénybe kell venni a könyvtár szol-
gáltatásait. 

Az ötödikes kisgimnazisták elõször észre
sem veszik, hogy a könyvtárhasználatra ne-
velésüket elkezdtem. Arra törekszem, hogy a
könyvtári órákat a gyakorlat-központúság,
élményszerûség jellemezze. Elõször ilyen
„játékokat” találok ki a számukra: keressék
meg a lexikonok segítségével, hogy ehetett-e
Mátyás király paprikás krumplit, vagy
mondják meg, hogy hívják az õzapukát, az
õzanyukát és a gyereküket. Az ilyen és ehhez
hasonló kérdésekre (elõször segítséggel, ké-
sõbb már önállóan is) örömmel keresik meg
a válaszokat a gyerekek. Az elmúlt év õszén
például a tanulói számítógépeken meseköny-
vek, rajzfilmek népszerû alakjai jelentek
meg (Hamupipõkétõl, Hello Kitty-ig), s a
gyerekek érdeklõdéssel keresték meg a me-
sehõsök kitalálóit, azokat a könyveket, film-
címeket, amelyeknek fõszereplõire ráismer-
tek. 

Így kezdõdik. Nem véletlen, hogy késõbb
is a nyolcosztályos képzésben részt vevõk
közül választom ki a versenyzõket. Õk azok,
akik a könyvtár rendszeresebb, tudatosabb
használói maradnak évek múlva is. Ez a ver-
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seny nemcsak azoknak az eminens diákok-
nak a versenye, akik hatalmas mennyiségû
tananyagot képesek megtanulni. Ezen a meg-
mérettetésen az a diák is eredményes lehet –
sikerélményt szerezhet –, aki a klasszikus is-
kolai tantárgyakhoz képest talán kevesebb
elméleti anyag megtanulására hajlandó, de a
megtalált információt alkotó módon tudja
felhasználni, ismeretét ötletesen, talpraeset-
ten tudja alkalmazni. 

A Bod Péter verseny praktikus, késõbb is
jól hasznosítható készséget mér. Az informá-
ciószerzés készsége, képessége csak úgy fej-
leszthetõ, ha sok könyvtárhasználatra épülõ
feladatot oldanak meg a tanulók. Ezért sok
referensz kérdést találok ki s oldunk meg a
felkészülési szakaszban. Már akkor kész fel-
adatokkal várom õket, amikor megkezdjük a
felkészülést. A versenyzõk elõtt sokszor rejt-
ve is marad, hogy a felkészítõ tanár is készül.
Néha elõfordul, hogy észreveszik ezt a hát-
térmunkát. Ez a kérdéseikbõl válik kikövet-
keztethetõvé: „Hogy tud Marika néni ennyit
kérdezni?” – fakadt ki az egyik tanuló. Egy
másik alkalommal pedig ezt kérdezték:
„Honnan tetszik tudni, hogy ez is benne van
a lexikonban?” Az utóbbi években a verseny
honlapjáról elérhetõ feladatbank is hasznos
segítség, illetve az elméleti felkészüléshez
használhatók a könyvtárhasználati ismeretek
tantárgy tankönyvei, munkafüzetei. 

A kézikönyvek megismerését, használatát
csak kézikönyvtárban lehet gyakoroltatni.
Az információszerzés új csatornáinak, az
internetes tartalmaknak a megismerésére
már házi feladatként is adható felkészülést
szolgáló feladatsor. A verseny elõtti héten az
idõhiány, a tanulók délutáni elfoglaltságai
miatt igénybe veszem a kollégáim segítségét
is. Már tudom, hogy kik azok, akik nem ve-
szik rossz néven, ha órájukról a versenyek
miatt hiányoznak a gyerekek. Soha nem mu-
lasztom el megköszönni nekik ezt a segítsé-
get.

A szóbeli döntõkre, a projektmunka elké-
szítésére történõ felkészítés során vagyok a
legtanácstalanabb. Azt gondolom, hogy a
versenynek ebben a végsõ szakaszában talán
már nem is lehet segíteni. Ha a versenyzõbõl
hiányzik a kreativitás, ha nincsenek ötletei,
ha nem tud jól gazdálkodni az idejével, a
projektmunkája sem lehet sikeres. Szeren-
csére, Petõ Nóra azt bizonyította a verse-
nyen, hogy kreatív, talpraesett diáklány. ■
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„Nemcsak az az okos, aki mindent tud, ha-
nem az is, aki meg tudja találni a szükséges
információt” – ezt az ókori bölcsességet ír-
tuk be az ötödikes könyvtárhasználati füze-
tünk elsõ oldalára. Ezeken az órákon kaptam
olyan leckéket elõször, amelyeket nem fejbõl
kellett megválaszolni, hanem a könyvtár
könyveibõl kellett megkeresni. Sok érdekes,
vicces feladatot, rejtvényt oldottam meg a le-
xikonok, enciklopédiák használata során. Ta-
nárnõ arra szólított fel, hogy „kötelezõ a pus-
kázás”. Melyikünknek ne tetszett volna ez a
különös ajánlat? 

Mióta, miért veszek részt ezen 

a versenyen?

A múlt tanévben jelentkeztem elõször a
könyvtárhasználati versenyre. Az elsõ fordu-
ló feladatait nem sikerült jól megoldanom.
Én is sokat ügyetlenkedtem, de a könyvtár
sem volt a legjobb helyszín. Nehéz volt tájé-
kozódni. A múlt évi csalódás ellenére ebben
a tanévben ismét vállalkoztam. Marika néni
is bíztatott.

Most nyolcadik osztályos vagyok. A ver-
senyzés számomra egyfajta létforma. Szerin-
tem minden sokkal izgalmasabb, ha tétje van
a dolgoknak, de valahogy mégsem érzem azt
a nyomást, amit egy vizsga vagy felelés elõtt.
Több tantárgyi – fõleg történelmi – verse-
nyen kipróbáltam már a tudásomat. Akkor
értem el jó eredményt, ha nagyon sokat ké-
szültem. Ha a kiadott tankönyvek apró betûs
részeit is megtanultam. A Bod Péter verseny
nem ilyen volt. 

Hogyan készültem a versenyre?

Itt másféle felkészülési módot kellett alkal-
mazni, mint például a történelmi versenyek-
nél. Marika néni készített számomra több
feladatlapot. Ezek megoldásakor nem a vála-
szokat kellett megjegyeznem, hanem azt,
hogy milyen úton, milyen könyvekbõl keres-
tem meg azokat. Meg kellett ismernem a leg-
fontosabb forrásokat. Az információszerzést
gyakoroltam. A „vámpírirodalom” témájá-
ban az internetes oldalakon kellett megtalál-
nom a válaszokat, az Egri csillagok címû re-
gény kapcsán pedig csak a kézikönyvtár 

könyveit használhattam. Számomra izgal-
mas volt a tanulásnak ez a formája. Megle-
pett, hogy mennyi irányból közelíthetünk
meg egy témát. Mondjuk az Egri csillagok
kapcsán a regény valós szereplõinek, hely-
színeinek néztem utána, de a török konyhá-
ról, szokásokról, hangszerekrõl, török erede-
tû szavakról is sokat megtudtam. A szóbeli 
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fordulók elõtt elõször közösen, majd egyedül
irodalmi tablóhoz, online gyermekirodalmi
folyóirat vagy blog tartalmához gyûjthettem
írásokat, illusztrációkat. 

Milyen élményeket adott ez a verseny?

A kincskeresõket sem mindig a kincs izgat-
ja, hanem a kutatás, a felfedezés öröme.
Ilyen felfedezõ lehettem én is, amikor önál-
lóan kellett kérdésekre választ találnom,
amikor ismeretlen könyvtárban kellett tájé-
kozódnom. 

Már az is élmény volt, hogy három fordu-
lón jól teljesítve az országos döntõbe jutot-
tam. Azt álmaimban sem feltételeztem volna,
hogy elsõ helyezést érek el. 

A megyei döntõn elkövetett hibákból, fi-
gyelmetlenségekbõl tanulva az országos
döntõn jól osztottam be az idõmet, találé-
kony voltam, fel tudtam használni a korábbi
ötleteimet. Élmény volt az is, hogy megis-
merkedhettem más iskolák tanulóival, s a tá-
volabbi városokból Mátészalkára érkezõ ver-
senyzõtársaimmal együtt megnézhettem a
szatmári vidék néhány nevezetességét.

Remélem, hogy néhány versenyzõtársam-
mal az elkövetkezendõ két évben is találkoz-
hatok valamelyik fordulón! ■
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A HUNRA éves konferenciáját Szombathe-
lyen tartotta 2011. május 13-án és 14-én. Az
ország szinte valamennyi területérõl érkez-
tek vendégek, a korán érkezõk megcsodál-
hatták a város fõterét. A jó idõ is alkalmas
volt erre, csak egy kis szél zavarhatta a láto-
gatókat, ami nekünk, a nyugati országrészen
lakóknak,  már megszokott, mindennapos.

A szervezõk – Magyar Olvasástársaság
(HUNRA), Berzsenyi Dániel Könyvtár,
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)
Savaria Egyetemi Központ Könyvtára – ösz-
szefogásával, a Könyvtárostanárok Egyesü-
letének támogatásával, a szokottnál is kicsit
nagyobb elõkészítõ munkának köszönhetõen
tarthatták meg a szakmai tanácskozást. So-
káig kérdéses volt, hogy részvételi díj szedé-
se nélkül is lehet-e ilyen nagyszabású konfe-
renciát tartani. Most már tudjuk, hogy lehet,
sikerült sokunk örömére emlékezetessé tenni
ezt a két fél napot. Sok-sok hasonlóan gon-
dolkodó ember összefogásával nagy dolgok-
ra vagyunk képesek!

A szervezõk a pedagógusokra, a pedagó-
gusképzõ intézmények oktatóira és a könyv-
tárosok széles körére számítottak. A konfe-
rencia célja „jó példák sorával bizonyítani,
az olvasási készségek fejlesztése korántsem
csak a tanítók vagy a magyartanárok felelõs-
sége”. „A konferencia éppen a szépirodal-
mon kívüli területek olvasásfejlesztõ hatásá-
ra, a felfedezõ, információszerzõ olvasási
stratégiákra, s azon belül is fõként a termé-
szet- és társadalomtudományi tantárgyak
ilyen jellegû szerepére koncentrált.” Lehetõ-
séget biztosított sikeres olvasásfejlesztõ
módszerek és technikák bemutatására.

Az elsõ nap délutánján a hivatalos kö-
szöntõk után plenáris elõadások sorát hall-
gathattuk meg. A megye és a város elsõ 
emberei „kívülállóként” is elég pontosan fo-
galmazták meg az olvasás, a szövegértés fon-
tosságát, hogy sok olvasás nélkül nincs jó
szövegértés, enélkül pedig igen nehezen le-
het tájékozódni, eligazodni a világban. 

Gyõri János, a HUNRA elnöke, megnyi-
tó beszédében elmondta, hogy az olvasás
olyan gazdasági erõ, amely szerepet játszik
egy nemzet felemelkedésében. Nemzetközi
kitekintések bizonyítják, hogy azokban or-
szágokban, ahol az olvasás magas színvona-
lon áll, jobbak a gazdasági eredmények.
Hangsúlyozta, hogy az olvasás „össztantár-
gyi” feladat, az egész oktatást át kell hogy
hassa, minden pedagógus feladata és felelõs-
sége is, hogy értõ olvasókat neveljünk. 

Kaposi József, az Oktatáskutató és Fej-
lesztõ Intézet megbízott fõigazgatója, a NAT
(Nemzeti alaptanterv) 2011-rõl, a megújulás
fõbb irányairól beszélt. Biztosította a hallga-
tóságot arról, hogy a NAT (kormányrendelet)
nem változtatja meg az alapokat, szimboli-
kus üzenete van. A NAT kiegészítõ elemei
közé tartozik: a NAT küldetésének újrade-
finiálása; a közmûveltség értelmezése; új 
ismeretkörök beépítése. Beszélt a tantervi
szabályozás szintjeirõl, a közmûveltség alap-
elemeirõl, kiemelt fejlesztési feladatokról,
tantárgyközi ismeretkörökrõl, a tanórán kí-
vüli nevelés lehetõségeirõl, és arról, hogy az
egyes mûveltségterületeken milyen elváráso-
kat fogalmaztak meg.

Horváth Zsuzsanna, az Oktatáskutató és
Fejlesztõ Intézet fõmunkatársa NAT 2011. Az
olvasás fejlesztése címmel tartott elõadást. 
A tanulás tanítását tantárgyközi feladatnak
jelölte meg, aminek a szövegértésre kell
épülnie.

Ostorics László, az Oktatási Hivatal Köz-
oktatási Mérési és Értékelési Osztályának
munkatársa a 2009-es PISA-vizsgálat ered-
ményeirõl és következtetéseirõl számolt be,
ahol a tizenöt éves tanulók tudását vizsgál-
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ták. A fõ mérési terület a szövegértés, az 
alkalmazott matematikai mûveltség és az al-
kalmazott természettudományi mûveltség
volt, ezek közül az egyik mindig nagyobb, a
másik kettõ kevesebb hangsúlyt kap. 2009-
ben a szövegértés volt a fõ mérési terület. Az
OECD-tagok és a partnerországok mintegy
26 millió tizenöt éves tanulója közül egy 
kb. 470 000 fõs reprezentatív minta írta meg
a PISA 2009 tesztjeit. Pontos helyezési sor-
rendet nem lehet megállapítani, de azt igen,
hogy javultak a magyar átlageredmények az
elõzõ évekhez képest. Magyarország szöveg-
értésbõl a 13–22. helyezést érte el a 34
OECD-ország közül, matematikából a
18–28. helyezést, természettudományból pe-
dig a 13–21. helyen végeztünk. Az elõadó
megemlített még néhány átlagon felül telje-
sítõ országot, és beszélt arról a körrõl is, aho-
va Magyarország tartozik. Természetesen
kerestük a választ arra is, hogy minek kö-
szönhetõ a szövegértési eredmény fejlõdése.
Szinte mindannyian meglepõdtünk a vála-
szon: Magyarországon 6,3%-kal nõtt azok-
nak a tanulóknak az aránya, akik szépirodal-
mat olvasnak, és kiugróan, 40%-kal nõtt az
újságolvasó diákok aránya. Sokszínûbben,
változatosabban olvasnak a gyerekeink, és
részben ezzel is magyarázhatók a jobb ered-
mények.

A szünet elõtt sor kerülhetett még néhány
kérdés feltevésére is. Szakmári Klára, a
Könytárostanárok Egyesületének (KTE) el-

nöke gyorsan magához ragadta a szót, és
Kaposi Józsefhez intézte kérdését, hozzászó-
lását. A könyvtárostanárok nevében kérte,
hogy a készülõ közoktatási törvény fogal-
mazza meg egyértelmûen a velünk szemben
támasztott alapvetõ elvárásait. Mindezen el-
várások röviden, egy helyen, egységbe fog-
lalva jelenjenek meg a törvényben. A fent
említett két elõadó jelezte, hogy tudják, is-
merik a problémákat, eljutottak hozzájuk a
KTE javaslatai a törvény módosításához. Mi,
könyvtárostanárok pedig bizakodjunk, hogy
Klári jókor, jó idõben, jó helyen volt, és
azoknak az embereknek tudta ismételten el-
mondani észrevételeit, akik döntési helyzet-
ben vannak. 

A résztvevõket elsõsorban a PISA-
felmérés és annak eredményei érdekelték, a
legtöbb kérdés is ehhez a témához kapcsoló-
dott. 

A szünet után Nagy Attila, a HUNRA
tiszteletbeli elnöke próbálta betartatni a so-
ron következõ elõadókkal a meghatározott
idõkeretet. 

Hangulatos, jó elõadást hallhattunk Kál-
mán Attilától, a Tatai Református Gimnázi-
um igazgatójától Matematikatanítás és az
anyanyelv fejlesztése címmel. Bolyai János
nemeuklideszi geometriájától Öveges pro-
fesszoron keresztül eljutottunk a matemati-
kai feladatok értõ olvasásáig. Közben megta-
nultuk, hogy „könnyebb az asztalt verni,
mint megteríteni”, és a tanár úr elmagyaráz-
ta, hogy „ne készétellel tömjük a gyerekeket,
félkésszel kínáljuk meg õket”. Vagyis enged-
jük meg, hogy gondolkodjanak, õk jöjjenek
rá az alapvetõ összefüggésekre, következte-
tésekre. 

Oporné Fodor Mária elõadását Goethe-
idézet ívelte át: „Két dolgot kell adni a gye-
rekeknek: Gyökereket és szárnyakat.“  

Baranyai József, a szombathelyi NYME
Bolyai János Gyakorló Iskola biológiataná-
ra, mindannyiunkat lenyûgözött élvezetes,
életközeli elõadásával. Arról beszélt, hogy
miként lett agykutatóból tanár, iskolájában
hogyan, milyen módszereket alkalmazva ta-
nítja a biológiát. Elmondta, hogy milyen kér-
déssekkel, feladatokkal küldi a tanulókat a
könyvtárba, így tudatosan milyen könyveket
„ad” a kezükbe, hogy elindítson egy gondo-
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latsort a fejükben, felkeltse az érdeklõdésü-
ket a természettudományok iránt. A hallgató-
ság körében többen megállapítottuk, hogy
„de szeretnénk Józsi bácsi tanítványai len-
ni”, újra visszaülni az iskolapadba, talán egy
ilyen biológiatanár még az életünket is meg-
változtathatná, más irányba terelhetné. (Nem
véletlen, hogy ebben az iskolában a száz
érettségizõ közül húszan orvosi pályára men-
nek).

Fûzfa Balázs irodalomtörténész, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem docense, Kell-e
nekünk Janus Pannonius? címmel tartott elõ-
adást. A mai magyar oktatási rendszertõl in-
dultunk el, amelynek egyértelmûen a magyar
nyelv és irodalom nevû tantárgy a vesztese,
mivel a szakiskolai képzésben nem jelenik
meg, és eljutottunk addig a felismerésig,
hogy „eddig Itália földjén termettek csak a
könyvek” és most már „Google és MA-
GOOGLE fia vagyok én”. A tanár úr beszélt
arról, hogy miért volt fontos nekünk az olva-
sás, hogyan változott a jelrendszer, a szöveg-
fogalom. Az elõidézõ, asszociatív, élmény-
központú irodalomtanítás mellett tette le a
voksát.

Hogyan olvasnak a diákok? címû elõadá-
sában Fenyõ D. György arról beszélt, hogy a
megváltozott kulturális közegben a gyerekek
egészen másként olvasnak. Olvasáskor nem
a szerzõi intuíciót veszik figyelembe, nem
struktúrákban gondolkodnak, hanem váloga-
tott szövegrészeket olvasnak, csak azt, ami
érdekli õket. Az olvasási sebesség felgyor-
sult, az elektronikus olvasás elterjedésével
megváltozott az olvasási technika. A kép- és
a szövegelemek együtt jelennek meg az
agyukban, képhez kapcsolják a szöveget. 
A tanár úr ezt illusztrálta is, nyomtatott do-
kumentumot adott közre a hallgatóságnak, és
a példákhoz magyarázatot is fûzött. A végsõ
következtetést levonhatjuk: új olvastatási és
olvasási stratégiákra van szükség.

Másnap reggel ismét plenáris elõadások-
kal kezdõdött a nap. Szántóné Czecze Enikõ
A szövegértés szerepe és fejlesztési lehetõsé-
gei a természettudományban címmel tartott
elõadást. Kiss János mondandója is ehhez a
témához kapcsolódott, továbbra is a szöveg-
értésrõl hallhattunk tízperces beszámolójá-
ban.

A reformkorban a folyóirat a magas iro-
dalom könnyûlovassága volt – errõl beszélt
Alexa Károly egyetemi oktató, szerkesztõ,
irodalomtörténész a konferencián Az olvas-
tató, olvasható folyóirat címû elõadásában.
Egy kis idõutazásban volt részünk, a reform-
kortól napjainkig röviden vázolta a folyóira-
tok szerepét. Korábban a folyóirat által lehe-
tett az irodalmat szélesebb közönséghez 
eljuttatni. A ’70-es években a megyei támo-
gatással létrehozott irodalmi lapok környé-
kén igazi szellemi mûhelyek alakultak ki,
melyekben a nyugati emigráció irodalma is
megjelent. Az elõadó választ adott arra is,
hogy ma (az internet világában) mi a helyzet
a folyóiratokkal.

Még hátra volt a nap legnehezebb felada-
ta: a résztvevõknek dönteniük kellett, hogy a
négy szekció közül melyiket válasszák. 
A következõ szekciótémák között lehetett
válogatni: Olvasásfejlesztés és tehetséggon-
dozás (1.), Olvasásfejlesztés, szakszöveg ol-
vasása a szakórán (2.), A könyvtár szerepe
az olvasásfejlesztésben (kézikönyvek, mo-
nográfiák, hetilapok, folyóiratok, internet
(3.), Sikeres fejlesztési módszerek az iskolán
kívül (4.).

A bõség zavarával küzdöttünk. Én igye-
keztem mind a négy szekció munkájába „be-
lehallgatni”, megpróbáltam elõadó és cím is-
meretében jó döntést hozni. Persze egy kicsit
sem vagyok benne biztos, hogy sikerült,
mert nem tudom, hogy mirõl maradtam le.

A négy szekcióban 39 elõadás hangzott
el, így már érthetõ, hogy nem volt könnyû
választani.
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A következõkben csak morzsákat tudok
adni, szemezgetek az elõadásokból, megpró-
bálom leírni, hogy mirõl volt még szó. 

A 4. szekcióban Bokányi Péter a Lektûr-
tõl a klasszikusig – középiskolai tanulók ol-
vasási szokásai címmel tartott elõadást. A ta-
nár úr egy kérdõívet töltetett ki a diákjaival,
és annak az eredményét mondta el, ami ter-
mészetesen nem általánosítható, de tanulsá-
gos és elgondolkodtató. Az értékelés során
azokat a válaszadókat válogatta ki, akik évi
tíz könyvnél többet olvastak (a 70-bõl 19):
többségük a kötelezõ olvasmányok ellen
szólt. Régóta tudjuk, hogy tanítványaink
mennyire elutasítják a kötelezõ irodalmat. 
A leggyakoribb kifogás a nehéz nyelvezet, a
nem megfelelõ életkorban történõ találkozás,
illetve a mûvek „unalmassága” volt. Gyer-
mekeink olvasnak, csak nem azt, amit mi
szeretnénk, amit elvárunk tõlük.

A 2. szekcióban Hock Zsuzsanna könyvtá-
rostanár Reál? Humán? Szakóra a könyv-
tárban címmel módszertani lehetõségeket
ajánlott a könyvtárhasználati ismeretek okta-
tásában. Lényeges az eltérés a humán és a 
reál beállítottságú csoportok esetében, eze-
ket a metodikai különbségeket figyelembe
kell venni!

Könyvtár-pedagógiával – hogyan? cím-
mel Kocsis Éva kínált nekünk számtalan le-
hetõséget a tanórán és tanórán kívül alkal-
mazható olvasásfejlesztésre. Néhány példát
én is megosztok: tanórán lehet szaktárgyi
könyvtárhasználati tantervet, módszertani
könyvtárhasználati kiadványokat bemutatni.
Tanórán kívüli lehetõségek: Bod Péter tehet-
séggondozó könyv- és könyvtárhasználati
versenyekre való felkészítés, szakköri lehe-
tõségek, könyvajánlók. Az elõadó kapcsoló-
dási pontokat lát más iskolai rendezvények-
hez, szaktárgyi összefogást ajánl. 

Mivel a konferencia témája az olvasás
volt – errõl szólt a két nap üzenete is –, Éva
egy részletet olvasott fel Hamvas Béla 
A babérligetkönyv címû esszégyûjteményé-
bõl, amit élvezettel hallgattunk.

A 2010 tavaszán készített Netgeneráció
2010 kutatás tapasztalatairól számolt be Fe-
hér Péter. Mit olvas az online-generáció?
Többet olvas, csak mást? Milyenek az inter-
nethasználati szokások, képesek-e az inter-

netes tartalmak kritikus megértésére? Elõ-
adásában ezekre a kérdésekre kereste a 
választ, és megpróbált elõrevetíteni egy jö-
võképet. Akit bõvebben érdekel ez a téma, 
a neten elég sok anyagot talál róla.

A KTE elnöke, Szakmári Klára könyv-
tárostanár ötleteket adott arra, hogyan tudjuk
diákjainkat rászoktatni a sajtótermékek olva-
sására. Ehhez szükség van a szakos tanárok
bevonására, együtt kell mûködni a különbö-
zõ munkaközösségekkel, és persze egy jó öt-
let, egy jó terv sem hiányozhat a tanulók mo-
tivációjához.

A Budapesti Áldás Utcai Általános Isko-
lában folyó sokszínû könyvtár-pedagógiai
munkáról számolt be Kürtösi Zsoltné. Iskolá-
jában sikeresen alkalmazzák a projektmód-
szert, errõl bõvebben olvashatnak a Kis KTE
Könyvek 4. kötetében, az Iskolai könyvári
projektek, programok címû kiadványban.

Az Olvasásfejlesztés, szakszöveg olvasá-
sa a szakórákon szekcióban Tóth Szilvia fia-
talos lendülettel, nagy szakértelemmel mu-
tatta be elõadásában azt, hogy a biológia 
oktatása során hogyan nyílik alkalom arra,
hogy a szövegalkotó és -elemzõ képesség
fejlesztése mellett az olvasás megszeretteté-
sét és népszerûsítését is megvalósítsa.

A jó gyakorlatok bemutatásának sorát
folytatta Bereczki Anna és Lázárné Obbágy
Katalin. Tõlük újabb, a pedagógusképzõ in-
tézetekben megvalósuló, megvalósítható öt-
leteket hallhattunk. Projekpedagógiai kurzus
keretében a hallgatók szabadon választott
írókkal, illusztrátorokkal és könyvkiadókkal
készíthettek interjúkat, és ennek alapján kel-
lett felhívniuk a figyelmet az általuk megis-
mert mûvek olvasására. Úgy gondolom,
hogy az élményszerû olvasás népszerûsítésé-
nek ezt a jó módszerét is átvehetjük.

Nehéz volt választani a párhuzamosan fu-
tó jó elõadások között, gazdag programot ál-
lított össze a konferencia szervezõbizottsága.
Igazán feltöltõdve, jó hangulatban hagytuk
magunk mögött a Berzsenyi Dániel Könyv-
tárat, és bízunk a megújulásban.

Aki nem tudott eljönni Szombathelyre, a
konferencia válogatott anyagát egy hamaro-
san megjelenõ tanulmánykötetben elolvas-
hatja. Igaz, az nem lesz olyan „élménysze-
rû”, de bizonyára hasznos olvasmány lesz. ■
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Az elsõsorban politikai gondolkodóként, po-
litikusként ismert Bibó István (1911–1979)
két idõszakban, 1951 és 1956, majd 1963-as
szabadulása és 1971-es nyugdíjba vonulása
között végzett könyvtári munkát. Pályafutása
e kevéssé feldolgozott, a budapesti Egyetemi
Könyvtárhoz és a Központi Statisztikai Hiva-
tal könyvtárához kötõdõ szakaszaival ismer-
teti meg az olvasót
Kereszturi József
Bibó István, a
könyvtáros címû,
2010 végén Pécsett
megjelent kötete.

Az elsõ fejezet
idõsebb Bibó Ist-
ván (1877–1935)
pályafutásának váz-
latát nyújtja. Az
apa ugyanúgy nem
készült könyvtáros-
nak, mint fia. Filo-
zófusként indult,
majd a Múzeumok
és Könyvtárak Or-
szágos Fõfelügye-
lõségének minisz-
teri biztosaként,
népmûvelési fõfel-
ügyelõként, végül –
1924-tõl haláláig –
a szegedi Egyetemi
Könyvtár igazgató-
jaként ténykedett. Vezetõi idõszaka alatt in-
dult meg az állomány tervszerû fel-
tárása, a betûrendes és az ETO-katalógus
építése. A könyvtár munkatársai számára
publikációs fórumot biztosított A Szegedi
Egyetemi Könyvtár dolgozatai címû sorozat-
ban.

A második fejezet Bibó életútját foglalja
össze szegedi professzori katedrájától való
1950-es megfosztásáig, a harmadik az egye-
temi könyvtárak korabeli viszonyait taglalja.
A következõ két fejezet Bibó könyvtári mun-

kakörnyezetét és könyvtárosi tevékenységét
mutatja be. Bár – többek között Kenyeres
Ágnes pompás könyvtártörténetének és Mát-
rai László visszaemlékezéseinek köszönhe-
tõen – az Egyetemi Könyvtár ötvenes évek-
beli hétköznapjainak históriája eddig sem
volt ismeretlen az érdeklõdõk számára, a
kézirat- és levéltári dokumentumok egész

sor új információ-
val szolgálnak. 
A leírtak árnyalják
a Bibóról mint
könyvtári „tudomá-
nyos munkatársról”
élõ képet. Decimá-
torként az 1954-es
év elsõ felére esõ
k i l e n c ve n ny o l c
munkanapra 3430,
a második félévre
jutó nyolcvanhét
munkanapra 3045
kötet szakozását ír-
ták elõ számára.
Összesen hetven
osztályon kívüli
munkanapjából öt-
venegyet a jog-
tudományi bib-
liográfiát érintõ 
tevékenységekre
fordított.

Bibó 1956-os
szerepvállalásának rövid bemutatása után a
KSH könyvtárában töltött éveinek elbeszélé-
se következik. Elsõdleges feladata a külföldi
könyvbeszerzés bonyolítása volt, de elvállal-
ta egy több tízezer kötetes pinceraktár rende-
zését is. Munkáját elsõ szívinfarktusáig a le-
hetõ legnagyobb odaadással és alázattal vé-
gezte. Ezután másfél évig táppénzen volt. 
A nyugdíjazásáig hátralévõ három évben
„rendesen”, de „könnyedén és minden túl-
buzgalom nélkül” végezte a rá rótt feladato-
kat.

S z e m l e

✒✒    R.D.

A könyvtáros Bibó István emlékezete



A számozott fejezetek sora Bibó utolsó
éveinek, temetésének és a könyvekhez fûzõ-
dõ viszonyának leírásával zárul. A befejezés
Papp István gondolataihoz kapcsolódva arra
keresi a választ, nem volt-e „értelmetlen pa-
zarlás” könyvtári munkára fogni egy ilyen
kaliberû gondolkodót. Kereszturi József
konklúziója: elõbb a könyvtári feladatok lel-
kiismeretes elvégzése, nyugdíjazása után pe-
dig a kevés idõ és a még inkább beszûkült tér
tette lehetetlenné Bibó számára életmûve ki-
teljesítését. A százoldalas törzsszöveghez fe-
leekkora terjedelmû, dedikáció- és iratmáso-
latokat közlõ függelék csatlakozik.

Ez utóbbival kapcsolatban jegyzem meg,
hogy a szerzõ több ponton hivatkozik a szû-
kös terjedelmi lehetõségekre. A Bibó és a
könyv ígéretes címet viselõ fejezetre például
nem egészen négy oldal jut. Ebben Bibó lek-
tori munkásságáról alig, olvasmányélménye-
irõl egyáltalán nem esik szó. A terjedelmi
korlátok ismeretében érdemes lett volna
megfontolni a dedikációk kevésbé nagy-
vonalú elhelyezését, illetve eltekinteni a 
redundáns darabok közlésétõl. Két csúcsér-
telmiségi tudományos és baráti kapcsolat-
rendszerének bemutatására huszonnyolc
egész oldalas facsimile elégtelen, illusztrálá-
sára azonban – fõleg egy ilyen kis kötetben –
túl sok.

Mint már említettem, a publikált forráso-
kon (interjúkon, dokumentumközléseken)
kívül kézirat- és levéltári anyagokat is fel-
használt a szerzõ. A bibliográfiából ugyan-
akkor hiányoltam Javorniczky István
Andorka Rudolffal, Lakatos Miklós Szelényi
Ivánnal és Benda Gyula Kápolnai Ivánnal

készített életútinterjúját. Mindhárom becses
adatokat tartalmaz Bibó KSH-beli alkalma-
zásának körülményeirõl, illetve ottani mûkö-
désérõl. Huszár Tibor és Kovács I. Gábor
többször idézett Dányi-interjújából érdemes
lett volna a Bibó „gályarabságával” foglalko-
zó anyagot bedolgozni az 1963-tól 1971-ig
tartó idõszakkal foglalkozó fejezetbe.

Elismerésre méltó a kötetben leírtak ada-
tolása; a rövid szöveghez kétszáznál több
lábjegyzet társul. A tájékozódást forráshivat-
kozások, rövid és informatív életrajzok és fo-
galommagyarázatok segítik. Névmutató vi-
szont sajnos nem készült.

A kötetet ízlésesen szedték, a fényképe-
ket sikerült jó minõségben beszkennelni. Az
elütések, vesszõhibák száma csekély, a fo-
lyóiratcímek írásmódja azonban következet-
len: hol az akadémiai helyesírási szabályzat-
hoz, hol a könyvtári címleírási szabványhoz
igazodik. A 15., 60. és 101. oldal jegyzetei-
ben és a 106. oldalon lévõ bibliográfiai té-
telekben például csak a név elsõ eleme nagy-
betûs. A 32. oldalon két egymás alatti 
jegyzetben két különbözõ leírási móddal ta-
lálkozunk. Ezeket a következetlenségeket ér-
demes lett volna kigyomlálni a szöveggondo-
zás során. A 7. oldalon Poprády Géza, a 
73.-on Cseh-Szombathy László, a 104.-en
Kovács I. Gábor neve szerepel helytelen alak-
ban. A 81. oldalon lévõ képen ifjabb Bibó Ist-
ván mellett nem Lányi, hanem Láng Zsolt áll.

Összegzésként elmondható, hogy egy
rendkívül jelentõs életutat az eddigiektõl el-
térõ szempontok szerint megközelítõ, vi-
szonylag széles forrásbázison nyugvó, de
nem elég feszesen szerkesztett és alaposan
megírt mûvel gyarapodott (könyvtár)tör-
téneti irodalmunk. ■
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