
2012. október 1-jén a budapesti Veres
Pálné Gimnázium osztálykönyvtárosai
tettek látogatást a Könyvtártudományi
Szakkönyvtárban. Ez az esemény egyben
a szakkönyvtár új olvasótermében rende-
zett elsõ rendezvény is volt, és hasznos
gyakorlati tapasztalatokkal szolgált a jö-
võbeli rendezvények tekintetében.

A gimnázium két könyvtárostanára,
Hock Zsuzsa és Murányi Adrienn, felele-
venítve az osztálykönyvtárosi rendszert,
évnyitó konferenciát rendezett a fiatal
„kollégák” számára.1

A konferencia a köszöntõkkel kezdõ-
dött, Hegyközi Ilona, a szakkönyvtár 
vezetõje üdvözölte a vendégeket, és rövi-
den bemutatta a szakkönyvtárat. Õt 
Takács Veronika, a gimnázium igazgató-
helyettese követte, aki az iskola vezetésé-
nek nevében biztatta aktív munkára a di-
ákokat, megemlítve, hogy utoljára
harminckét(!) évvel ezelõtt mûködtek
osztálykönyvtárosok az iskolában.2

A köszöntõk után kezdõdött a munka:
Hock Zsuzsa elõször is kiosztotta a ta-
nácskozás programját és segédanyagait
tartalmazó dossziékat a diákoknak. Ez-
után azt vitatták meg közösen, hogy mi-
lyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie
egy könyvtárosnak. Jól érzékelhetõ volt,
hogy a gyerekek ekkor gondolkodtak el
valójában arról, hogy ez a hivatás milyen
sokféle kompetenciát igényel: empátia,
türelem, jó kommunikációs készség, mû-
veltség, fizikai erõnlét…

Ezt követõen csoportmunkában swot-
analízist végeztek az iskolai könyvtár
mûködését elemezve. 

A következõ „napirendi pont”
Gráberné Bõsze Klára könyvtárostanár
Iskolatörténet és könyvtár címû elõadása
volt, melynek során a Veres Pálné Gim-
názium történetének fontos eseményeirõl
és neves egykori diákjairól hallhattunk.
Elõadásának vezérfonalát az alkotta,
hogy mi mindenben volt elsõ az iskola,
illetve nevezetessé vált diákjai. Hallhat-
tunk az elsõ latin–magyar szakos egyete-
mi hallgatónõrõl, Láng Margitról, az elsõ
magyar orvosnõrõl, Hugonnay Vilmáról
csakúgy, mint a közelmúlt olimpiai baj-
nokairól. Ez az elõadás is tükrözte azt a
szemléletet, amelyet „verespálnés” diá-
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1 Az osztálykönyvtárosok tevékenységét a Veres Pálné
Gimnázium könyvtárának névadója, Ugrin Gáborné
Majoros Márta kezdeményezte az iskolában, 
Magyarországon elõször.
2 Osztálykönyvtárosként tevékenykedett többek között
Oporné Fodor Mária volt diák, a Veres Pálné 
Gimnázium tanára, volt igazgatója, a Bod Péter 
Társaság elnöke. 



kok édesanyjaként megtapasztalhattam:
milyen nagy hangsúlyt fektetnek a gim-
názium mindenkori vezetõi és nevelõi a
hagyományok életben tartására, a gene-
rációk közötti összetartó kapcsok erõsíté-
sére. Az iskola történetéhez szorosan
kapcsolódnak az iskolai könyvtár külön-
gyûjteményei. „Klári néni” elmesélte, mi
mindent is tartalmaz ez a gyûjtemény: a
Veres Pálnéra, illetve az iskolára vonat-
kozó nyomtatott anyag mellett az apró-
nyomtatványokra, levéltári anyagra és
muzeális tárgyakra is felhívta a figyel-
met. A gyerekek érdeklõdéssel és nyil-
vánvaló tisztelettel hallgatták elõadását.

Rövid szünet után Tankönyv és könyv-
tár címû elõadásában Murányi Adrienn
az iskolai könyvtár tankönyvekkel kap-
csolatos feladatait ismertette. Az ingye-
nes tankönyvekkel való ellátás, illetve a
könyvtárban található tankönyvek hasz-
nálatának elméleti kérdései után kifeje-
zetten a gyakorlati teendõkre tért rá, ki-
emelve azokat a feladatokat, amelyeknél
az osztálykönyvtárosok segítségére szá-
mítanak a könyvtárostanárok. 

Ezután Hock Zsuzsa prezentációjában
az iskolai könyvtár éves terve került be-
mutatásra. A havonta más-más témakör
köré csoportosuló könyvtári rendezvé-

nyek (iskolai könyvtárak világhónapja,
magyar tudomány napja, magyar kultúra
napja, farsang, könyvtárosok napja stb.)
tervezésénél az osztálykönyvtárosok is
elmondták ötleteiket, javaslataikat.

Különösen a zsetongyûjtõ játék díja-
zásánál voltak kreatívak (a hosszabb idõ-
szakon keresztül tartó játék során a diá-
kok a különbözõ könyvtári feladatok
megoldásáért pl. „extra kedvezménye-
ket” kaphatnak). „Zsuzsa néni” nem csak
a késõbbi programokban való közremû-
ködésben kérte a gyerekek segítségét, ha

nem olyan aktuális feladatokban is, mint
a könyvtár folyóirat-állományának nép-
szerûsítése. Legvégül pedig az éves ter-
vet fogadták el.

Kíváncsian várjuk a tanév végén a be-
számolót az elvégzett munkáról és ta-
pasztalatokról, amelyekrõl biztosan szó
lesz a munkaterv alapján júniusra terve-
zett zárókonferencián. ■
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