
vel a közeli jövõben mindenki számára elérhetõ-
vé válik. Nagyon hasznosnak ítélte a rendszer-
hez tartozó kiadványszerkesztõ segédprogramot,
amely a találati halmazok, listák más dokumen-
tumokban való tetszõleges hasznosítását szolgál-
ja. Az egyes modulokhoz rendelhe~ statisztikák
a regisztrációt biztosítják.

Az OLIB webfelelülete mindenki számára
egyszerû, világos, könnyen kezelhetõ -a
TEXTAR esetében ez nem volt így -, míg a
kliensfelület a tájékoztató könyvtáros ok segítsé-
gét kikerülhetetlenné teszi a felhasználók szá-
mára. Ennek ellenére legalább egy gépen ezt a
lehetõséget is biztosítja a könyvtár olvasóinak.

Rettich Béla

Törvénymódosítás
és iskolai könyvtár

A Szakmai lehetõségek a NAT (Nemzeti Alap-
tanterv) 2004 struktúrájában alcím et viselte a
könyvtárostanárok március 19-ei, az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban (OPKM)
megtartott tanácskozása.

A meghívott vendégek közül Szabó Zoltán,
az Országgyûlés Oktatási, Kulturális és Tudo-
mányos Bizottságának alelnöke a közoktatási
törvény módosítási tervezetének koncepciójávai
ismertette meg a hallgatóságot.

Átfogó képet nyújtott a mai magyar iskola-
rendszer, oktatás problémáiról. Hangsúlyozta a
versenyképes tudás megszerzésének fontosságát.
A benyújtásra kerülõ törvényjavaslat épp ezért
kezeli kiemelten a nyelvoktatás hatékonyságá-
nak emelését, valamint az érettségihez jutást
minél nagyobb tömegek számára. A képviselõ
utalt a PISA-felmérés eredményeire, amelyek
következményeként az alapkészségek, képessé-
gek fejlesztésének idõszakát a módosítás tizen-
két évre kívánja meghosszabbítani.

A könyvtár, az informatika szerepét erõsíti az
a törekvés, hogy a diákok lexikális ismerethal-
mazát csökkenteni szeretnék, s az információ
megtalálásának, felhasználásának technikáját
kiemelten fogják kezelni. A számítógép ismere-
te, a könyvtárban, a könyvekben való tájékozó-
dás megtanulása nem szabad, hogy öncélú le-
gyen, hanem az élethosszig tartó tanulás haté-
kony eszközévé, a munkaerõ értéknövelõ ténye-
zõjévé kell válnia.

A szakmai nap résztvevõi ezután a könyvtáros-
tanárok (-tanítók) alkalmazására vonatkozó ren-
delkezéseknek az államháztartási törvényben el-
fogadott módosításának bevezetésével kapcsolat-
ban tettek fel kérdéseket. Az elõadó a törvény
(2002. évi LXII. tv. a Magyar Köztársaság 2003.
évi költségvetés érõ 1) hatályos, legitim voltát
hangsúlyozta válaszában.

Juhász Józsejfõtanácsos, az Oktatási Minisz-
térium (aM) Tanügyigazgatási Fõosztályának
munkatársa az oktatási és kulturális jogszabá-
lyok érvényesülésérõl tartott elõadásában kiemel-
te, hogy a jogszabályi változások célja a közok-
tatás feladatrendszerének minél eredményesebb
ellátása. Az elmúlt idõszak törvényi szabályozá-
sai az iskolai könyvtáros ok szerepének felérté-
kelõdését is jelentik. Megnövekedtek a munká-
jukkal kapcsolatos mennyiségi, minõségi elvá-
rások, hiszen a klasszikus feladatok mellett részt
kell vállalniuk az iskola pedagógiai programjá-
nak megvalósításában (könyvtárhasználati órák
tartása, szakórák szervezése stb.).

Valamennyien egyetértettünk azzal a vélemé-
nyével, hogya 2003. szeptember l-jétõl beveze-
tésre kerülõ létszám-normatíva valóban pozitív
változást jelent.

Áttekintését kérdések sora követte. Különö-
sen a finanszírozással, a fenntartói szemlélettel,
a közalapítványi források csökkenésével kapcso-
latos gondok kerültek terítékre. Megfogalmazód-
tak az eddigi gyakorlat alapján reálisnak tûnõ
félelmek is. Vajon valóban a szakmaiság figye-
lembevételével fogják-e betölteni a hiányzó is-
kolai könyvtárosi státus okat, vagy elegendõ lesz
hozzá egy olyan pedagógus kolléga, akinek nincs
meg az óraszám a? A fõiskolák, egyetemek gya-
korló könyvtárai sokat tudnának segíteni, ha ki-
dolgoznák a pedagógusjelöltek és könyvtáros-
tanárok képzésének, továbbképzésének a rendsze-
rét, hiszen speciális területrõl van szó.

A nap további színvonalas elõadásokkal foly-
tatódott. Dr. Zsakó László, az Informatikai Ko-
ordinációs NAT-bizottság elnöke a háromszintû
tantervi szabályozás lényegét vázolta fel. Felhívta
figyelmünket egy nagyon fontos változásra: a régi
NAT-ban szereplõ kereszttantervek súlyának mos-
tani növekedésére, a tantárgyak közötti kapcsoló-
dási pontok erõteljesebbé válására.

Bemutatta az informatikai bizottság munká-
ját, amely az információs-kommunikációs kultú-
rával és a tanulás területével foglalkozik.

.25Kö .evelezõ



"HATARTALAN EUROPA"
Kultúrák találkozása

Az új NAT-nézõpont az informatikát egysé-
gesen, de különbözõ aspektusokból szemléli.
Ezek között helye van a könyvtári informatiká-
nak is -benne a tantárgyi tartalmak integráció-
jának, a projektmunkának. Eddig sem volt ez
idegen a könyvtárostanároktól, így nagy válto-
zást nem jelent számunkra a hagyományos taní-
tási struktúra felbontása, a tanári szerepváltás.

Sági Zsolt, az OM nemzetközi osztályának
munkatársa az EU-n belüli oktatással kapcsola-
tos kérdésekben nyújtott átfogó tájékoztatót:
beszélt a regionális po]itika összetevõirõl, a tá-
mogatáspolitika áIapelveirõl, céljairól, s ezzel
összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Terv ké-
szítésérõl.

A rendkívül tartalmas, jól szervezett szakmai
nap egyik fontos információját cikkem végére
hagytam, mert az újabb, örömteli elõrelépést

jelent.
Balogh Mihály, az OPKM fóigazgatója beje-

lentette: 2003. június 26-án megrendezik a
könyvtárostanárok elsõ országos konferenciáját
Budapesten, a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakor-
ló Általános Iskola és Gimnáziumban. A részle-
tes programról a megyei pedagógiai intézetek fog-
nak tájékoztatást adni. Hívunk és várunk min-
den iskolai könyvtárban dolgozó kollégát, hiszen
a változások, a közös célok valamennyiünk

munkáját meghatározzák.
Rónyai Ibolya

Országos Idegennyelvû Könyvtárban

"Európa: humanizmus.

Pogány humanizmus, keresztény
humanizmus, szociális humanizmus.

Logikus egymásutánban és

elválaszthatatlan egységben.

Európa: univerzalizmus.

Ami j6 benne, csak mindenkire

kiteljeszthetóen jó.

Európa: antinacionalizmus,

tehát pacifizmus...

Európa: kultúra... Európa: morál..

És mindez hazát jelent."

(Fá.bry Zoltán: Hazánk: Európa, 1936)
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