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zott szkennerekrõl, lapolvasó kamerákról – közü-
lük a legnagyobb teljesítményû száz megapixeles!
– nyújtott információt. Majd Káldos János szem-
léltette, hogy a gyakorlatban milyen egyszerûen
elláthatjuk képeinket metaadatokkal az Adobe
Photoshopban.

A konferencia ideje alatt a díszterem elõteré-
ben a Delfin Informatika Rt., a Canon, a Terebint
Kft. és a Digitize IT Bt. informatikai eszközeit
tekinthették meg az érdeklõdõk.

Úgy gondolom, mindenki számára hasznos,
tapasztalatokkal teli három nap volt ez a konfe-
rencia. Az elõadásokból világossá vált, mennyire
fontos az együttmûködés, a közös projektekben
való részvétel, melyek segítenek az országban
folyó digitalizálási munkák összehangolásában.

Ez a szakmai rendezvény folytatása kívánt
lenni a tavaly Szolnokon megrendezett hasonló
jellegû konferenciának. Reményeink szerint e két
kezdeményezés hagyományt teremt, és jövõre egy
másik helyszínen újra találkozhatunk, és kicserél-
hetjük idõközben megszerzett tapasztalatainkat.

Szepesi Judit

(fotók: Tóth Kornél)

Egy születõ új hivatás

Könyvtárostanárok
az MKE 37. vándorgyûlésén

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének 37. vándorgyûlésén a
Könyvtárostanárok Egyesülete is meghirdethette

az érdeklõdõknek
szekcióülését, amely-
nek témája természe-
tesen a készülõ etikai
kódex volt.

A teremben könyv-
tárostanárok, iskolai
könyvtári szakértõk,
szaktanácsadók, egye-
temi tanárok foglaltak
helyet. Voltak köztük
seniorok és juniorok,
de a többséget a pá-
lyát 20–25 éve válasz-
tók  jelentették. Ma-
gam – bevallom – nem
számítottam ennyi ér-
deklõdõre, hiszen a

könyvtárostanárok ebben az esztendõben külö-
nösen nehéz évet zártak: a kétszintû érettségi adta
könyvtárosi feladatok mellett az érettségiztetés
izgalmas, megtisztelõ, kihívással teli teendõivel is
szembesülnünk kellett.

A szekcióülés elsõ órájában mint az MKE
etikai munkabizottságának tagja foglaltam össze
azokat a dokumentumokat, amelyek alapját ké-
pezhetik majd a könyvtárostanárok etikai normá-
ját megfogalmazó szabályzatnak.

Szóltam a magyar könyvtárosság készülõ eti-
kai kódexének tartalmáról. Mondandómat igye-
keztem úgy árnyalni, hogy a könyvtárostanárok
számára kiemelt szerepet játszó kapcsolódási pon-
tokat hangsúlyozzam a hallgatóság számára. Így
az általános alapelvek mellett a gyûjtemény gon-
dozása, a felhasználó és könyvtáros, a könyvtár-
fenntartó és könyvtáros közötti, továbbá a könyv-
tárosi szakmával és a társadalmi szervezetekkel
való kapcsolat lényeges elemeit emeltem ki.

Tettem ezt annak reményében, hogy a
Könyvtárostanárok Egyesületének õszi szakmai
napján a közgyûlés megszavazza csatlakozásun-
kat a magyar könyvtárosság etikai kódexéhez.

A könyvtárostanárok számára igen fontos en-
nek a dokumentumnak az elkészülte, hiszen csak
ezzel együtt tudjuk majd alapul venni a pedagó-
gus etikai kódex tartalmát ahhoz, hogy elkészül-
hessen a könyvtárostanárok etikai normáját tartal-
mazó szabályzat.

A pedagógusok etikai kódexét a Független
Pedagógus Fórum készítette el 1996-ban Hoff-

mann Rózsa vezetésével. A kódex elsõ változata
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után a második is a Nemzeti Tankönyvkiadónál
jelent meg 2003-ban, Szakmai etikai kódex peda-
gógusoknak címmel.

Ennek tartalmával ismertettem meg a hallgató-
ságot. Míg a könyvtárosok készülõ etikai kódexe
szikárságával, piramisszerû felépítésével már-már
a filozofikus mélységekig közelít tartalmával, ad-
dig a pedagógus etikai kódex igen részletesen kitér
hét pontjában a pedagóguslét minden lényeges
momentumára. Természetesen az érvényességi
kör kérdését ugyanúgy fölveti mint a könyvtáros-
ság etikai kódexe, de a törvényi szabályozásból
következõen nem hangsúlyozza a felsõfokú vég-
zettséget. Nekünk, könyvtárostanároknak azon-
ban föltétlenül ki kell majd emelnünk ennek fon-
tosságát: a könyvtárostanári munka elengedhetet-
len föltétele a felsõfokú könyvtárostanári végzett-
ség. Ezt Dán Krisztina és Ugrin Gáborné is ki-
emelte hozzászólásában.

Foglalkozik a kódex a pedagógus személyisé-
gével, munkavégzésével, pályájával kapcsolatos
etikai normákkal. Az itt megfogalmazottak nagy
része természetesen vonatkozik ránk, könyv-
tárostanárokra is, bár itt is megállapították – egy
kissé keserûen – a résztvevõk, hogy sajnos még
mindig pályaalkalmassági vizsgálat nélkül kerül-
nek a pedagógus szakokra a hallgatók. A peda-
gógus etikai kódex harmadik pontja a nevelõ-
oktató munka etikai normáival foglalkozik igen
részletesen. Mindazokat a magatartásformákat
gyûjtötték itt össze a szerzõk, amelyeknek jelle-
mezniük kell a pedagógustársadalmat.A kódex
negyedik és ötödik pontja a gyermekekkel és a
szülõkkel való kapcsolat etikai normáit szabályoz-
za, majd a hatodik pont a szakmai kapcsolatrend-
szerre tér ki. A hetedik pont veti föl – többek
között – a titoktartási kötelezettség, a szolgálati
titok, az intézményi hírnév kérdését.

A könyvtárostanárok számára talán a legfon-
tosabb alapdokumentum az IFLA és az UNESCO
iskolai könyvtári nyilatkozata, amelyet a résztve-
võk számára az OPKM honlapjának felhasználá-
sával osztottunk ki. A dekrétumot Celler Zsuzsan-

na, az OPKM munkatársa fordításában ismerhet-
ték meg a jelenlévõk.

Már a dokumentum mottója meghatározó je-
lentõségû: Az iskolai könyvtár mindenki számára
a tanítás és a tanulás színhelye. A nyilatkozat el-
sõként az iskolai könyvtár küdetését, misszióját
fogalmazza meg. A törvényhozás és hálózatépí-
tés kérdése után az iskolai könyvtár célkitûzései

a következõ gondolattal indulnak: „Az iskolai
könyvtár az oktatás integráns része.”

Ezért küzdünk hosszú évtizedek óta, hogy
valamennyi közoktatási intézményünkben legyen
könyvtár és könyvtárostanár.  E mondat, amelyet
az iskolai könyvtár lényegének pontos meghatá-
rozása követ, mindenképpen alaptézise kell hogy
legyen az etikai kódexnek is.

A dekrétum ezután a dolgozók (nem egy, nem
fél, hanem több!), a mûködtetés és a mûködés, a
finanszírozás kérdései mellett foglalkozik olyan
etikai kérdésekkel, mint a könyvtárostanár kap-
csolatai, munkája (tanári és könyvtárosi). Vége-
zetül a nyilatkozat ajánlást fogalmaz meg a kor-
mányok oktatási miniszterei számára egy nemzeti
iskolai könyvtári stratégia kidolgozására.

Mielõtt e szép gondolat fölött – mármint isko-
lai könyvtári stratégia – álmodozásba merülhet-
tünk volna, visszatértünk eredeti témánkhoz, az
etikai kódex és a könyvtárostanárok etikai sza-
bályzatának gondolatához.

A hozzászólók szavai a téma fontosságát,
komolyságát tükrözték. Emmer Gáborné szakta-
nácsadó abbéli kétségét osztotta meg velünk,
vajon miként tudjuk majd a két hivatást eggyé
ötvözni az etikai szabályzatban. Gondolatához
más szaktanácsadó is csatlakozott. Fölvetésük
határozott gondolattá vált: a könyvtárostanári
pálya csak „rokona” mind a könyvtárosi, mind a
pedagógusi hivatásnak: az etikai norma megfo-
galmazásával végre ezen a szinten is létrejön a
sok évtizede létezõ hivatás. Sok évtizede, hiszen
Balogh Mihály, az OPKM fõigazgatója a ’90-es
években adta írásának e címet: Könyvtáros? Ta-

nár? Könyvtárostanár!

A szekció több javaslatot is megfogalmazott a
könyvtárosság etikai kódexének készítõihez, ame-
lyeket írásban juttatnak el a munkabizottsághoz.
A Könyvtárostanárok Egyesülete kéri tehát vala-
mennyi könytárostanárt (tagot és nem tagot), csat-
lakozzanak az etikai szabályzathoz, amelynek
kidolgozására munkabizottság jön létre.

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértõ, FPI
a KTE alelnöke


