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tárásokról beszélt hallgatóságának szakszerûen, de
a gyerekek nyelvén. A legközelebbi alkalommal
az õ vendégei voltunk a zalalövõi romkert, a római
emlékeket bemutató múzeum megtekintésekor. A
résztvevõk hallhattak a temetkezési szokásokról,
a központi fûtésrõl, megnézhették a római út
maradványait, az edényeket, különbözõ haszná-
lati tárgyakat, ékszereket – mintegy beleélhették
magukat egy ókori római település lakóinak éle-
tébe. Közben a régészek feltáró, leletmentõ, kiál-
lítást építõ munkájába is betekinthettek.

A sorozat zárását és az eredményhirdetést a
Göcseji Múzeumban tartottuk. A gyerekek Csilla
vezetésével itt is megtekintették az ókori emlékeket
bemutató kiállítást, majd a múzeum egészét is.

A részt vevõ ötödik osztályos, nagy részben
városkörnyéki iskolákból kikerült gyerekek és pe-
dagógusaik véleménye szerint nagyon jó volt a
játéksorozatnak ez a formája: elmélet és gyakor-
lat egysége. Ahogy a gyerekek megfogalmazták,
„egy elõadás felért öt töriórával”. A gyerekek
nemcsak a korral foglalkozó ismeretterjesztõ
könyvekben, CD-ROM-ban mélyedtek el a
könyvtári kutatások során, de az elõadások és
múzeumlátogatások révén szinte személyes kö-
zelségbe kerültek az ókori rómaiak életével.

Minden erõnkkel azon vagyunk, hogy a jövõ-
re hatodik osztályos gyerekek számára hasonló
módon folytathassuk ezt a sorozatot, s elõteremt-
sük az ehhez szükséges anyagiakat. Az idei csa-
patok lelkesedése is erre buzdít bennünket, hi-
szen a feladatlapok megoldása és az elõadások
hallgatása közben megtanultak jegyzetelni, meg-
ismerkedtek a könyvtár megfelelõ állományrésze-
ivel, a számítógépes könyvkereséssel, a CD-
ROM-ok használatával. Mindezek az ismeretek
és a csapatok közösséggé kovácsolódása garan-
cia egy újabb sikeres sorozat megvalósítására.

Horváth Anikó, Jagasicsné Bogatin Mária

gyermekkönyvtárosok

Helyismereti szakmai nap

2004. március 31-én szakmai napot rendezett
Veszprémben a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete.

Az a furcsa helyzet állt elõ, hogy szerveze-
tünk rendezvényérõl most csak azért érdemes hírt
adni, hogy ezúton is köszönetet mondhassunk ven-
déglátóinknak, Szabóné Vörös Györgyi kolléga-
nõnknek és dr. Praznovszky Mihály igazgató úr-

nak a kedves fogadtatásért, a bõkezû ellátásért és
a kényelmes környezetért. Köszönettel tartozunk
annak a félszáz regisztrált (és ki tudja hány, a
jelenléti ívet elkerülõ) tagtársunknak és szimpati-
zánsunknak, akik részvételükkel értelmet adtak
az összejövetelnek. Dicsérnünk kell és méltán az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár külcsínét és bel-
becsét; bízunk abban, hogy nincs könyvtáros
Magyarországon, aki ne gyönyörködött volna
vagy ne gyönyörködne szívesen szakmánk e pa-
lotájában.
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A szakmai nap tar-
talmi részérõl már nem
szívesen adna hírt a kró-
nikás, s ennek (a termé-
szetes lustaság mellett)
a fõ oka az, hogy vala-
mennyi elõadónk ígére-
tet tett arra, hogy az el-
hangzottakat írásban a
könyvtári szaksajtó ren-
delkezésére bocsátja, s mi valamennyit szeretnénk
is olvasni. Jó összefoglalót írni tehát nem szabad,
(nehogy bárki úgy érezze, ezután már nem szüksé-
ges dolgozni a publikációján), rosszat meg nem ér-
demes.

Ezért várjuk, hogy Bakos Klára elnökasszony
Az MKE elõtt álló feladatok, Sándor Tibor tag-
társunk Aprónyomtatványok kezelése a Budapest

Gyûjteményben és Mezey László, Vajda Kornél,

Hölgyesi Györgyi írása alatt megjelenjen: elhang-

zott az MKE Helyismereti Szervezetének szakmai

napján.

Köszönet tehát a vendéglátóknak, az elõadók-
nak, a közönségnek.

Viszontlátásra minden helyismeret iránt érdek-
lõdõ könyvtárosnak júliusban, Szolnokon.

Takáts Béla

elnök

SCOLA TÉKA Alapítvány

Nyíregyházán ismét olyan kezdeményezés történt
a közoktatásban, melyet valamennyi megyében
és budapesti kerületben érdemes átgondolni.
SCOLA TÉKA néven alapítványt hoztak létre a

könyvtárostanári munka elismerése érdekében. Az
alapító okiratot a szakmánkban országosan ismert
könyvtárostanár, Zsoldos Jánosné készítette el.
Megalakult a kuratórium, Kalucza Lajosnak, a
Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának elnök-
letével.

A munka jó elvégzése önmagában jutalom.
Igaz. A lelkiismeretes tanár – elismerés, többlet-
díjazás nélkül is – a tõle telhetõ legtöbbet adja
önmaga tudásából tanítványainak. Egy-egy alka-
lommal mégis jó megállni a mindennapok sorá-
ban s észrevenni a megszokottnál, a kötelezõnél
többet, valami újat nyújtót, vagy az évtizedeken
keresztül következetesen jól dolgozót.

Az is felvetõdött bennem: gondolunk-e arra
mi, szaktanárok, egy-egy terület közeli ismerõsei,

hogy köszönetünket fejezzük ki azon iskolaigaz-

gatóknak, akik hozzájárulnak jobb tanári ered-

ményeink eléréséhez, elismeréséhez?
A másodiknak választott szakmám, a könyv-

tárostanári pálya figyelésekor tûnt fel, hogy mi-
lyen szakértelemmel, hatékony igazgatói munká-
val formálja, segíti több igazgató a könyvtár-
pedagógiai folyamatot, az adott iskola szerves
részévé vált könyvtár fejlõdését, sõt, az intézmé-
nyen kívül, az iskolai könyvtárügy érdekében (is)
tevékenykedõ civil szervezetet.

Tapasztalatomból például az ötvenes-hatvanas
évekbõl Kulcsár Sándor (Budapest, Szemere ut-
cai fiúiskola) és Fabulya László (Salgótarján)
igazgató alakja tûnik fel. A hetvenes évek elején,
mint a fõváros huszonkét kerületének egyetlen
iskolai könyvtári szakfelügyelõje, tiszteltem és
csodáltam több igazgató hozzáértõ támogatását,
amit szakmánkhoz nyújtott: Kálmán Gyula (Bu-
dapest, Táncsics Gimnázium), Kamasz Lajos és
helyettesei, Csobay Józsefné és Szalay Béláné

(Budapest, Békés Glasz Szakmunkásképzõ),
Kaján László (Fõvárosi Pedagógiai Intézet) igaz-
gató munkáját.

Késõbb, amikor a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Ifjúsági Szekciójának titkáraként dol-
goztam, kezdeményeztem és szerveztem az Isko-
lai Könyvtárosok Nyári Akadémiáját a nyolcva-
nas években, felejthetetlenül értékes támogatást
nyújtott munkájával Hoffmann Rózsa (Budapest,
Németh László Gimnázium), Csoma Gyula igaz-
gató és Ambrusné Szalay Katalin (Országos Pe-
dagógiai Intézet).

Az elsõ akadémiákon folyó munka láttán fel-
ötlött bennem: az iskolai könyvtárosoknak külön
szervezetre van szükségük. Több szakkönyvtáros
és közmûvelõdési szakember fékezõ munkája
mellett kezdtem el az Iskolai Könyvtárosok Szek-
ciójának szervezését. Nem mûködhetett volna
létrejött közösségünk olyan magas színvonalon,
ha szakmánk nem kapott volna támogatást sok
vezetõtõl. Különösen hálásak lehetünk Balázs Mi-

hály igazgatónak (Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeum), Papp Istvánnak, a valamikori
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudomá-
nyi és Módszertani Központ volt igazgatójának
és Billédi Ferencnének, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete akkori elnökének.

Most, a XX–XXI. század fordulóján egyre
több név emelkedik ki elõttem az igazgatói név-
sorból. A Bod Péter Társaság elnökeként már


