
A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE)
2014. április 3-án tartotta szakmai napját
Budapesten, az Oktatáskutató és Fejlesz-
tõ Intézet – Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum dísztermében (OFI-PKM). A re-
gisztrációt határidõ elõtt le kellett zárni a
hatalmas érdeklõdés miatt. Nagy nyomás
nehezedik a KTE-re, mivel az állam je-
lenleg nem biztosítja azokat a feltétele-
ket, amiket jog szerint biztosítania kelle-
ne: szaktanácsadás, pedagógiai szakmai
szolgáltatók, intézetek, elérhetõ árú
továbbképzések.1 Témánk a pedagógus
portfólió volt – különös tekintettel a
könyvtárostanári területre. A pedagógus
életpályamodell bevezetésével az elõbbre
jutás feltétele a szakmai portfólió elké-
szítése. 

A program Varga Katalin fõigazgató
(OFI-PKM) és Szakmári Klára elnök
(KTE) köszöntõjével indult. Majd követ-
kezett Szilágyi Vilmos szexuálpszicholó-
gus könyvbemutatója. A kollégák többfé-
le könyvbõl is válogathattak, melyeket a
szerzõ ajándékaként helyezhettek el az
iskolai könyvtárukban.

Rendkívüli napirendi pontként Rigó
Béla, a Kincskeresõ irodalmi folyóirat 
fõszerkesztõje kapott szót. A lap a fenn-
maradásáért küzd, a pályázati források
kiapadtak. Az államtitkárságtól azt a vá-
laszt kapta, hogy az iskolai könyvtárak
maguk döntenek arról, hogy a havi költ-
ségvetésük terhére mit rendelnek. Kérte a
könyvtárostanárok támogatását. Sajnos
jelenleg az iskolai könyvtárak többségé-
ben nincs forrás az állomány fejlesztésére.

A délelõtt során két elõadást hallgat-
tunk meg. Elõször Kotschy Beáta beszélt
az életpályamodell és a portfólió össze-
függéseirõl. Nyugodt, derûs elõadást
hallhattunk pozitív kicsengéssel. Az elõ-
adást hallgatva az az érzésünk támadt,
hogy minden a legnagyobb rendben van
ezzel az új minõsítési rendszerrel, hiszen
csak azt kell dokumentálni, amit mindig
is csináltunk, és az egész a mi érdekünk,
mert így egzakt módon mérhetõvé válik a
teljesítményünk. 

Az életpályamodell lépcsõfokait átte-
kintve eljutottunk a kutatótanárig is.
E fokozat eléréséhez nem szükséges a
doktori fokozat, mint sokan gondoltuk.
Aki új minõséget hoz létre, például meg-
újítja a szakterületét, mert tankönyvet
vagy tanítási programot ír, esetleg a saját
iskolája életét újítja meg ötleteivel, mun-
kájával úgy, hogy kutatást végez és az ab-
ból levont következtetések alapján job-
bítható az oktatás, szintén elnyerheti a
kutatótanári fokozatot. Tehát ez sem elér-
hetetlen egy elhivatott gyakorló pedagó-
gusnak.
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Ki a jó tanár? – teszik fel a kérdést
már több száz éve. Mi határozza meg az
alkalmasságot: a pedagógus személyi-
sége? A pedagógus tettei? Ezek nem mu-
tatnak korrelációt az eredménnyel. Gon-
doljuk csak meg: például autokrata, 
kiszámíthatatlan tanár diákja is nyerhet
versenyt. Ismerünk olyan helyzeteket,
hogy nagyon magas a hozzáadott érték, a
tanulók mégsem produkálnak kimagasló
eredményt egyéb hátrányaik miatt. Ami
leginkább meghatározza a pedagógus
eredményességét: a gondolkodása és a
problémamegoldási stratégiája. Az óralá-
togatások során a minõsítõk figyelik a
problémaérzékenységet, az adott szituá-
ciókra adott választ.

Az önértékelés, önreflexió minõsége
szintén sokat mutat a pedagógus ráter-
mettségébõl. Az a pedagógus, aki reáli-
san látja a munkáját, esetleges hibáit, 
képes fejlõdni és a további feladatait e
szerint tudja meghatározni. 

A délelõtt másik elõadója Hock Zsu-
zsanna volt, aki Nyírõ Gizellával együtt
részt vett a portfólió könyvtárostanárokra
vonatkozó szempontjainak kidolgozásá-
ban. Maga is feltöltötte már a port-
fólióját, így saját tapasztalatai alapján ve-
zette a hallgatóságot végig a portfóliós
felületen. Ez azért is volt fontos, mert
azok, akik még nem felelnek meg a port-
fóliókészítés feltételeinek, betekintést
sem nyerhetnek a felületre. 

A teljesen alapvetõ praktikus informá-
ciókon túl Hock Zsuzsanna kiemelte az
önértékelés fontosságát a portfóliótól
függetlenül is. Megemlékezett Ugrin
Mártáról, aki szintén fontosnak tartotta
az önértékelést. Ha végiggondoljuk, mi
mindennel foglalkozunk egy nap, egy hé-
ten vagy a tanév során, akkor láthatjuk,
hogy minden kompetenciaterületen ott-
hon van a könyvtárostanár. Mert az isko-
lai könyvtáros tanár, minden pedagógiai
feladat hozzátartozik a munkájához. 
Nevel, oktat, tehetséget gondoz, tanulás-
módszertant tanít, információtechnoló-
giai kompetenciákat alkalmaz, személyi-
séget fejleszt. Kapcsolatot tart nem csak
a diákkal és a kollégákkal, de a szülõk-
kel, az iskolapszichológussal, külsõ kul-
turális intézményekkel, szakmai szerve-
zetekkel is.

Fontos, hogy merjünk mindent leírni,
amit végzünk, mert valamennyi elvégzett
munka a rátermettségünket bizonyítja.
A szakmai életutunk, továbbképzéseken
és konferenciákon való részvételek mind
azt mutatják, hogy folyamatosan képez-
zük magunkat és eleget teszünk a szak-
mai kihívásoknak. Az intézményünkben
és egyéb szervezetekben ellátott funkció-
ink szintén azt bizonyítják, hogy a
könyvtárostanár sok területen kompe-
tens.
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A délelõtti két elõadásból itt bemuta-
tottakból azt érezhetjük, hogy mindany-
nyian képesek és alkalmasak vagyunk a
portfólió összeállítására, és bátran meg-
mérettethetjük magunkat. Akiknek még
van idejük erre felkészülni, már ma kezd-
jenek hozzá az anyaguk összegyûjtésé-
hez és rendszerezéséhez. Nézzük át,
hogy valamennyi mûködési dokumentu-
munk aktuális legyen. Mindkét elõadó
lelkesen biztatott minket erre.

A délután párhuzamos csoportmun-
kákkal kezdõdött. Eigner Judit gyakorla-
ti tanácsokat adott a kezdéshez. Óra- és
fejlesztési tervek elkészítésébe lehetett
bekapcsolódni Hock Zsuzsa vezetésével.
Nyírõ Gizella a kulcskompetenciák indi-
kátortáblázatának könyvtárostanári szak-
specifikus értelmezéséhez adott segítsé-
get. Az érdeklõdõk a portfólió szabadon
választható dokumentumait tekintették át
Rónyai Tünde segítségével. A csoport-
profil és a tematikus terv elkészítésébe
Szakmári Klárával lehetett bepillantást
nyerni. 

A csoportbeszámolókból újabb infor-
mációkkal gazdagodtunk. Lehet helye a
protfólióban az októberi statisztikának,
az állományelemzésnek, az év végi be-
számolónak, a helyi tantervnek, pedagó-
giai programnak. Érdemes ezeket eleve
úgy elkészíteni, hogy felhasználhatók le-
gyenek majd a portfólióban is. A csopor-
tok tagjai a gondolatébresztõ után ötlete-
ket adtak egymásnak, így a résztvevõket
nagyban segítette, hogy konkrét kérdésre
konkrét választ kaptak.

Ezután Barátné Hajdu Ágnes egyete-
mi docens mint szerkesztõ mutatta be a
Kis KTE könyvek hetedik kötetét. A kötet
elsõ része egy módszertani segédanyag
Cs. Bogyó Katalin tollából, amely a

könyvtár-pedagógia korszerû szemléletû,
gyakorlati szempontú összefoglalását ad-
ja. A kötet húsz részletes óravázlatot tar-
talmaz reflexiókkal gyakorló könyvtá-
rostanároktól. Az osztályok és tematika
szerint is változatos óravázlatok mód-
szertanilag is színesek. A kötet elsõ fe-
lében a KTE-nek benyújtott kilenc pá-
lyamû található, melynek értékelését,
szerkesztését Eigner Judit végezte. A töb-
bi tizenegy pedig a Szegedi Tudomány-
egyetem könyvtárpedagógia-tanár szakos
hallgatói zárótanításainak az óravázlatai
közül került kiválasztásra. A könyvtáros-
tanár-képzésbõl származó óravázlatok-
hoz kapcsolódóan Barátné Hajdu Ágnes
bemutatta a könyvtárpedagógia-tanár
szak kialakulását, a képzés tartalmát és
az elsõ évek szegedi tapasztalatait. 

Ezt a kötetet a szokott módon minden
KTE-tag ingyen megkapta, a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásának köszön-
hetõen. Valamennyien meríthetünk a Kis
KTE könyvek sorozat legújabb kötetébõl.

A tartalmas nap végén Szakmári Klá-
ra, a KTE elnöke felhívta a tagok figyel-
mét az új törvényre, mely érinti az egye-
sületekre vonatkozó jogszabályokat is.
Az elkövetkezõ küldöttgyûlésen a tör-
vény értelmében módosításokat kell ten-
nünk.

Mindannyian sok, talán meg sem fo-
galmazott kérdésünkre választ kaptunk,
magabiztosabban foghatunk a portfólió
elkészítéséhez. Jó munkát, sok sikert,
kedves könyvtárostanárok! ■
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