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Egy könyvtárostanári
pálya fordulatai

Munkát kerestem 2002 nyarán, így kerültem abba
az iskolába, ahol a mai napig is dolgozom. Az
igazgatónõ megkérdezte tõlem, elvállalnám-e az
iskola könyvtárának vezetését.  Én azt mond-
tam, hogy olyat még nem csináltam. Õ azt vála-
szolta, nem baj, majd megtanulod.

Így kezdõdött az az életszakasz, amelyet pe-
dagógusi pályám egyik legszebb szakaszának
látok. Nem gondoltam volna, hogy ez a feladat
ennyi szépséget és örömet fog nekem adni.

Azt is éreztem, hogy sok tanulnivalóm van
ezen a területen, így azonnal, még azon az õszön
gyorsan beíratkoztam egy könyvtáros-asszisztensi
tanfolyamra, amelyet a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár hirdetett meg. Itt sok hasznos dolgot
megtanultam, ami a könyvtár vezetésével, az ad-
minisztrációval, az állomány gondozásával kap-
csolatos. Valóban szükségem volt ezekre az is-
meretekre, sokat segítettek abban, hogy átlássam
a teendõimet és rendet teremtsek a könyvtárban.

Néhány kérdésben azonban, amelyek az isko-
lai könyvtár speciális helyzetébõl és pedagógiai
tennivalóiból fakadó kérdések, problémák, mód-
szertani stratégiák, ez a tanfolyam, jellegénél
fogva, nem tudott és nem is volt feladata választ
adni. Ezeket a kérdéseimet egy kedves, a Veres
Pálné Gimnáziumból – ahol érettségiztem annak
idején – ismert könyvtárostanár kollégámnak
tettem fel, aki olyan lelkesen és hozzáértõen
tanított meg arra, mit is jelent könyvtárosként
tanítani, mit jelent könyvtárhasználati órákat,
könyvtári szakórákat tartani, hogy úgy éreztem,
most egy újabb egyetemi szak tudásanyagát adta
át nekem. Magabiztossá váltam abban, mit is
kell tennem a könyvtárhasználati órákon, tud-
tam, mire és miként kell megtanítanom az isko-
lámba, a könyvtáramba járó gyerekeket.

Konzultációinkon minden fontos kérdést végig-
beszélgettünk, sõt elhívott egy kis csoportba is, ahol
más könyvtárostanár kollégákkal együtt megbeszél-
tük a felmerülõ problémákat. A Berzsenyi Dániel
Gimnázium könyvtárában látott vendégül minket
Bondor Erika. Ezek a beszélgetések számomra
szintén nagyon hasznosak voltak. Tovább fejlõdött
könyvtárostanári látásmódom, gyakorlatomat össze
tudtam vetni más, a pályán tevékenykedõ kollégá-
kéval. Mindaddig tartott ez a konzultáció, amíg

Erikát megválasztották a Könytárostanárok Egye-
sületének elnökévé, s akkor már ideje nem maradt
folytatni a megbeszéléseket.

Idõközben Hock Zsuzsa is felkeresett levél-
ben, és kérte, hogy vegyek részt a könyvtáros-
tanárok etikai kódexének összeállításában. Ezt
igazán nagy örömmel fogadtam. Szép munka
volt, s emellett élmény volt a nagy tapasztalattal
és tudással rendelkezõ kollégák emberi értékei-
nek közvetlen közelbõl való megismerése is.
Ugyanakkor jól esett az a kollegiális hozzáállás,
mellyel egyenrangú partnerként viszonyult Zsu-
zsa hozzám, aki a pedagógus pályán ugyan már
hosszú idõt, de a könyvtáros pályán még csak
rövid múltat tudhattam a hátam mögött.

Úgy éreztem, hogy ez így nagyon szép lehe-
tõség számomra, itt megtalálom pedagógus lé-

A MATARKA adatbázis és szolgáltatás keretében ma-
gyar folyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel immár
több mint húsz magyar könyvtár és folyóirat-szerkesztõ-
ség. Az adatok a szerzõk és címek szavai szerint keres-
hetõk, illetve a teljes tartalomjegyzékek böngészhetõk.

Az adatbázis átlagosan havi tízezer címmel bõvül, és
ma már 510 folyóirat mintegy 375 ezer cikkcíme keres-
hetõ benne.

A cikkek körülbelül 15%-a, pillanatnyilag 54 ezer cikk
teljes szöveggel, kattintással közvetlenül elérhetõ. A
maradék 85% csak nyomtatásban található meg külön-
bözõ könyvtárak raktárainak mélyén. Ezért a MATARKA
február közepén beindította a cikkmásolat-küldõ szolgál-
tatást, ami azt jelenti, hogy az érdeklõdõ felhasználó a
kívánt cikk(ek)et a honlapon keresztül postán másolat-
ként megrendelheti. (A másolat személyesen is átvehetõ
az Országos Széchényi Könyvtárban, de ez inkább a
budapestieknek ajánlható.)

A szolgáltatás igénybevételéhez a kérõ személynek
ki kell töltenie egy ûrlapot saját adataival és el kell fo-
gadnia a feltételeket. Miután kérését on-line elküldte –
természetesen a kért cikkek listájával –, a matarka@uni-
miskolc.hu automatikus értesítést kap és egy szintén au-
tomatikus megerõsítést kérõ e-mailt küld vissza a meg-
adott e-mail címre.

Ha a felhasználó kérését valóban komolyan gondol-
ta, akkor válaszolnia kell erre az e-mailre, amelyet most
már nemcsak a MATARKA kap meg, hanem az Országos
Széchényi Könyvtár Olvasó- és Tájékoztató Szolgálatának rep-
rográfiai csoportja is, és õk térítés ellenében a kért cikket
fénymásolatként vagy CD-n, postán utánvéttel elküldik.

(Forrás: Katalist, Burmeister Erzsébet)
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tem kibontakozását, szépen ívelt pályám ezen a
vonalon. Egészen a 2006-os õszi tanévkezdés ide-
jéig. Akkor azonban hirtelen fordulat, mondha-
tom azt is, törés állt be ezen az íven…

Az történt ugyanis, hogy országos intézkedés
nyomán iskolánkban is három személy leépíté-
sét kellett megvalósítani. Nagy gondban volt az
iskolavezetés, kit küldjenek el, kinek mondják
azt, hogy nem fér bele a finanszírozási keretbe.
Bonyolította a helyzetet az is, hogy új igazgató
került éppen akkor az iskola élére. Emiatt még
nagyobb volt a bizonytalanság, az egész nyár
ebben a homályban telt el. Több kollégámtól
kaptam aggódó telefonokat, mit tudok a szemé-
lyi döntésekrõl. Nem tudtam semmit. Amikor
augusztus végén elõször kellett bemenni az is-
kolába, abban már reménykedni mertem, hogy
talán nem én vagyok az egyike annak a három-
nak, akit el kellett bocsátani. De arról még hal-
vány sejtésem se volt, mit kell majd tennem.
Mígnem az új igazgató és a helyettes sorra mind-
annyiunkat behívott az irodájába és megbeszél-
tük az új tanév beosztásait.

Amikor énrám került a sor, a következõket
mondta nagy szeretettel – és ezt valóban így érez-
tem! – az igazgatóhelyettes: „Két kolléga is ki-
fejezetten kérte, hogy légy olyan szíves te elvál-
lalni az õ osztályukba járó napközis gyerekek
délutáni tanulásának vezetését. Nem kell a teljes
délutánt velük töltened, mert tudjuk, hogy a
könyvtár is fontos a számodra, de kifejezetten
kérték, hogy a tanulási idõ alatt te foglalkozz a
csoportjukkal. Nincs más, akire szívesebben bíz-
nák a gyerekeiket.”

S én elvállaltam ezt a feladatot. Tudtam, hogy
nagy dilemma volt, mi legyen a könyvtárral. Az
már a tavalyi esztendõ vége felé is fel-felröppent
(egyes, a könyvtárat kevésbé értékelõ kollégák
szájából), hogy legegyszerûbben még a könyv-
tárat lehetne nélkülözni. Azt is tudtam, hogy a
kollégáim többsége tisztel, becsüli a munkámat,
a hozzáállásomat, lelkiismeretességemet, talán
személyemet is. Ezért sokat küzdöttek azért, hogy
ne engem kelljen elküldeni a miniszteri rendel-
kezés kapcsán. Ez volt annak az ára, hogy ne
kerüljek az utcára.

Most aztán – mivel átépítés miatt ebben a
tanévben délelõtt egy osztály foglalja el a ter-
met, délután pedig a napközis csoport van a
könyvtárban – gyakorlatilag  (kivéve másfél óra
déli kölcsönzési idõt) az iskolánk gyönyörû
könyvtára ennek a csoportnak a „birtokává” vált.
Õk valóban otthon érzik magukat, olyannyira,
hogy másokat szinte be sem eresztenek a könyv-
tárba mondván, az az õ termük. A többiek na-
gyon ritkán nyitják ránk az ajtót, volt olyan,
tavaly rendszeresen könyvtárba járó gyerekem,
nem is kevés, aki novemberben mert elõször
bekukkantani, mert azt hitte, az idén nem is
mûködik a könyvtár. Bár ezt senki nem mondta,
sõt hirdettem az iskolában, hogy délben minden-
kit szeretettel fogadok.

Megszûntek azonban a délutáni kutatómun-
kák, nagy bánatomra. Délelõtt nincs alkalom
könyvtárhasználati órát tartani. Az ott tanuló ne-
gyedikeseket sajnálom minduntalan teremcseré-
re kérni, mikor amúgy sem a saját termükben
tanulnak. Pedig csak ez lehetne az egyetlen mód
arra, hogy más osztályok bejuthassanak a könyv-
tárba. Ezt a lehetõséget egyébként használjuk,
de csak akkor, ha a szaktanár kifejezetten kéri a
könyvtári órát valamilyen speciális ismeretszer-
zés céljából. Mivel zárjam ezt a visszatekintést?

Megtanultam életem folyamán, hogy mindent
el tudjak fogadni, tudjak bõvelkedni és tudjak
szûkölködni. Találjam meg a számomra kelle-
metlen helyzetek jó oldalait. Most annak örülök,
hogy volt néhány esztendõ, amikor tehettem azt,
amit igazán élveztem, volt olyan életszakaszom,
amiben örömömet leltem. Szurkolok azokért, akik
most kezdik a pályájukat és arra a gyönyörû útra
teszik a lábukat, hogy gyermekeknek meg akar-
ják mutatni, mennyi szépség és gyönyörûség van
a teremtett világban, többek között a könyvek-
ben leírva is. (L E)

A Magyar Fürdõalmanachból: a pöstyéni fürdõ

a XIX. században. (Szemle rovatunk, 33. oldal)


