Iskolai könyvtárosok írják
A Könyvtárostanárok
Egyesületének
XI. Nyári Akadémiája
(Kecskemét, 2007. július 2–6.)
Rakonczás Szilvia beszámolt a négynapos akadémiáról (Könyvtári Levelezõ/lap 2007/8. sz. 30–
31. old.) A tömör, színes, sok értéket kiemelõ íráshoz néhány gondolattal kívánok hozzájárulni.
Az elsõ két napról azt hallottam Budapesten, hogy az értékes elõadások mellett színes
programok nyújtottak élményt, örömet. Többen kiemelték Bajtai Mária kecskeméti tanár
nagy mûveltségrõl tanúskodó vezetését, amelynek során szeretett városát közel hozta a vendégekhez, csakúgy, mint Ramháb Mária igazgató a megyei könyvtárt. Itt Pesten hallottam
már: kevés lesz az idõ, a négy nap, jó volna
gondolatainkat tovább cserélgetni könyvtárostanár kollégáinkkal.
Rakonczás Szilvia megemlítette, hogy a regisztrációnál kapott táskában Bondor Erika könyve is megtalálható az iskolai könyvtárak menedzselésérõl. Az utóbbi napokban a könyv nagy
részét elolvastam. Mindenkinek ajánlom az eddig megszületett elméletrõl és gyakorlatról szóló
gondolatok összegzését, új megfogalmazását. A
blogok világáról írottak mellett a bölcs megfogalmazást: „A számítástechnikán felnövõ mai
tizenévesek általában készségesek, és örömmel
segítenek. Az önmagáért való, automatikusan,
csupán a tanári mivoltunknak kijáró tekintélytisztelet pedig már e nélkül sem mûködik igazán
a mai generációt ismerve az iskolákban: vagyis
nem feltétlenül baj az és nem tekintélyromboló,
ha a technikai eszközöket esetenként jobban ismeri a diák, mint a tanár. A pedagógusnak azt
kell tudnia, hogy a szakterületén mire jó, miben
használható fel hatékonyan a modern technika.
A másik végletes szemlélet az internetet tekinti minden jó forrásának, de igazán használható elképzelése nincsen arra, hogy didaktikailag
mindez hogyan építhetõ be a középiskolai oktatásba. Pedig a modernebb pedagógiai szemlélet,

az új didaktikai módszerek térhódításának már
az internet megjelenése elõtt is kiváló terepe volt
az iskolai könyvtár, hiszen a könyvtárhasználati
órák megtartása során a legritkább esetben érvényesült a jól bevált frontális oktatás, a tanári
tekintélyre alapozó tudásközvetítés. Sokkal inkább az együttes gondolkodás, a közös problémafelvetések, a több könyvû oktatás volt az alkalmazott módszer. A könyvtári órákon a csoportmunka
vagy például a projektmódszer sokkal elõbb meghonosodott, mint az oktatás más területein.
Az igazság, mint általában mindig, talán az
internet és az informatikai eszközök alkalmazásának kérdésében is a középúton található. Tudomásul kell vennünk, hogy a technika fejlõdését nem lehet és nem is szabad kizárni az iskolákból, de azt is, hogy az internet is csak egy
eszköz – és nem önmagáért való cél! –, amely
felhasználható jól, átgondoltan és indokoltan, de
önmagában, cél nélkül eredménytelen.” (Bondor
Erika: Iskolai könyvtárak fejlesztése, menedzselése informatikai eszközökkel Bp. 2007. KTE)
Személyesen a negyedik nap délelõttjén vettem részt. Nem felejtem azt a csütörtöki napot!
Az ülést a mindig nyugodt, szavaival elõremutató hatvani kolléga, Melykóné Tõzsér Judit vezette. Gondolkodásra késztetett az elsõ mondat: „A
jövõ bizonyságát a múltban kell megtalálni.”
Ezután Rakonczás Szilvia, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének ifjúsági olvasószolgálati,
iskolai szekcióiban, majd a Könyvtárostanárok
Egyesületében több mint harminc éve lelkiismeretesen, lendületesen közöttünk dolgozó kolléga
tartott egyéni tapasztalataira épülõ, ragyogó elméleti elõadást.
Szívesen írnék még a következõ elõadásokról
is. Regéczi Katalin (Miskolc), Kölkedi Éva és Barki
Katalin (Szombathely), Hock Zsuzsa (Budapest)
elõadásában bemutatta, elemezte saját régióját.
Elõadásuk tükrözte Rakonczás Szilvia szavait:
„Éljünk együtt a bizonytalansággal”. Számomra a
legszebb és legmegrázóbb Varga Zsuzsa (Székesfehérvár) elõadása volt, melyben bemutatta hõsies
küzdelmét szakmánkért. Szavaival élve nyertes pozícióban, vesztes jövõképpel, normatívák csökkentése közben.
Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. október •

29

Szilvia megköszönte a vezetõségnek a négy
napot írásában. A magam nevében azt külön köszönöm, hogy a vezetõség minden tagja egy
emberként készült Kecskemétre, mindent megtett ügyünkért, amit tenni tudott. Közben egymást is figyelve, segítve, hogy a tagok mellett a
vezetõségre háruló munkát összefogó Bondor
Erika elnök is örömét lelhesse a rendkívül magas színvonalú eredményben.
A délelõtti ülés végén elköszöntem – hetvennegyedik évemben hálás vagyok a fiatalabbak
munkájáért. Érdemes volt tenni a dolgunkat. Az
egyik hallgató megkérdezte, hogy mikor is volt
az elsõ nyári akadémia. Az utánunk jövõk kedvéért közlöm az elsõ akadémiák adatait (l. alább).
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Könyvtárostanárok
a KELLÓ
konferenciatermében
2007. szeptember 19-én a Könyvtárellátó
Nonprofit Kht. Kódex Áruházában került sor a
Fõvárosi Könyvtárostanárok Mûhelyének elsõ
szakmai délutánjára. A megjelenteket – több mint
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pályázat utóéletéhez tartozik, hogy életre hívták
az Andersen-kört (minden résztvevõ a tagja),
amelynek mûködtetését az FPPTI és a Csodaceruza közösen vállalta.
A folytatásban Szebedy Tas, a Városmajori
Gimnázium igazgatója, az Országos Köznevelési Tanács alelnöke együttgondolkodásra szólította
fel a mûhelyfoglalkozás résztvevõit. Elõadásának címe: Az iskolai könyvtárak szerepvállalási
lehetõségei a NAT módosítása után.

