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Vándorgyûlés
a reneszánsz jegyében

Az idei, negyvenedik vándorgyûlés megnyitó-
ja elõtt sajtótájékoztatót tartott Hiller István

oktatási és kulturális miniszter és Bakos Klá-

ra, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének
(MKE) elnöke.

Bakos Klára a reneszánsz eredeti jelentésé-
hez, a megújuláshoz nyúlt vissza. A könyvtá-
rak tulajdonképpen a folyamatos megújulás ál-
lapotában vannak, mondta, hiszen állandóan al-
kalmazkodniuk kell az újabb és újabb kihívá-
sokhoz, a változó körülményekhez és igények-
hez. Ebben leginkább a kistelepüléseken van
szükség megerõsítésre, miután a könyvtári
rendszerben lezajlott fejlesztések hozzájuk még
nem értek el.

Hangsúlyozta, hogy a könyvtárak verseny-
képessége hozzájárul Magyarország verseny-
képességéhez, ezért a könyvtárakat támogatni
jó befektetés az egész ország számára, valódi,
kimutatható hasznot hoz.

Az MKE az ország egyik legjelentõsebb civil
szervezete, mely a magyar értelmiség igen jelen-
tõs szeletét fogja össze, tevékenységével pedig
összeköti a múltat a jövõvel – mondta Hiller Ist-
ván, majd megerõsítette, hogy ezután is számít a
könyvtárosokra, a könyvtárakra és az MKE-re
abban a hihetetlen versenyben, amely a modern
világban folyik az információért. Miután idézett
a könyvtári statisztikákból és beszélt az ezekbõl
kiolvasható tendenciákról, elmondta, hogy mi-
lyen változások várhatók a most megjelenõ pá-
lyázatok révén (a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztériummal közös pályázat integ-
rált szolgáltatóhelyek fejlesztésére és a könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fej-
lesztését szolgáló kiírás). A cél az, hogy 2013-ig
minden könyvtárban legyen számítógép és
internet.

Végül ismét hangsúlyozta, hogy a könyvtá-
rosok kulcsszerepet játszanak az ország kultú-
rájának megújításában.

Bakos Klára hozzáfûzte, hogy a szakma és
az MKE is számon tartja a miniszter ígéreteit.

A sajtótájékoztató az épp akkor lezárult fel-
vételi procedúrával foglalkozó kérdésekkel és
válaszokkal zárult (aznap este hirdették ki a
ponthatárokat). (fá)

Az iskolai könyvtárak
reneszánsza

Budavári Klára, az MKE Gyermekkönyvtáros
Szekciójának vezetõje keresett meg azzal, hogy
az idei, ünnepi vándorgyûlésen a szekció egyik
elõadójaként beszéljek az iskolai könyvtárakról.

Nagy megtiszteltetésként ért e felkérés, hi-
szen a magyar gyermekkönyvtárosok közül na-
gyon sok könyvtárostanár kolléga került ki. Sõt
megkockáztatom: munkájuk fontosságát talán mi,
könyvtárostanárok értjük, értékeljük igazán.
Közeli a két hivatás, kiegészíti egymást.

Még egyszer köszönet, és most nézzük a mi
a helyzet az iskolai könyvtárak reneszánszával
2008-ban, a reneszánsz évében!

Iskolai könyvtárak reneszánsza? Hiszen a re-
neszánsz újjászületést, megújulást jelent! Miért
e hangzatosnak érezhetõ cím, hiszen mondhat-
nánk: bár az iskolai könyvtárak hosszú utat tet-
tek meg 2008-ig, ám „mindent” el is értek(?).

Közel fél évszázada indultak fejlõdésnek,
szervezõdtek „hálózatba”. Ez idõ alatt állandóan
küzdeniük kellett létükért, bizonygatniuk, hogy
jót akarnak, szerepük van az oktatásban, a könyv-
tári rendszerben. Kiváló kollégák sora teremtette
meg ezt a hivatást: az iskolai könyvtár munká-
juk során vált a pedagógiai munka szerves ré-
szévé. Nekik köszönhetjük, hogy – ha nem is
tökéletesen megvalósulva, de – létezik az iskolai
könyvtár fogalma a magyar közoktatásban.

Megújulás? Igen, megújulás, mert sokszor
kellene a hivatás megalkotóinak írásait olvasni,
szavait meghallgatni, hogy erõt merítsünk a csüg-
gedés pillanatában. Sokszor hiányzik belõlünk
lelkesedésük. Ambrus Andrásné, Ballér Endréné,
Dragon Katalin, Gyõri Gáspár, Patona Fe-

rencné, Szepesi Hajnal, Ugrin Gáborné sorai ma
is segíthetnek, amikor úgy érezzük, nincs tovább.
Sokszor keseredünk el a pénztelenség, az értet-
lenség láttán, de a példájukon felnõttek bizony
megújulva, erõt gyûjtve a lehetetlent is legyõzik.

Négyéves vezetõ szaktanácsadói munkám
során megtapasztaltam: van olyan oktatási intéz-
mény, ahol a könyvtár ajtaját kinyitva legszíve-
sebben visszafordulnánk. A polcok szedett-
vedettek, a könyvek rongyosra olvasottak – de a
könyvtárostanár személyisége, állandó megújul-
ni tudása varázslatos: a könyvtár zsúfolásig tele
gyerekekkel és tanárokkal. Van persze olyan is,
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ahol belépve gyönyörûséges álomkönyvtárat ta-
lálunk, szépen sorakozó olvasnivalóval, csak
éppen olvasót nem látunk. Ezek persze szélsõsé-
gek, de a megújulás, újjászületés példájuk nyo-
mán indulhat el. Az apró fortélyokat fontos, hogy
egymástól megtanuljuk! Ezért jók a vándorgyû-
lések, szakmai napok és továbbképzések, ahol új
módszerekkel ismerkedhetünk meg. Jó lenne mi-
nél többször hasonló módon, akár más területek
könyvtárosaival is közösen gondolkodni. (Erre adott
alkalmat Budapesten a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár kerületi könyvtárosainak és a könyv-
tárostanároknak a találkozója 2007–2008-ban.)

Mi értelme van az iskolai könyvtárak rene-

szánszáról beszélni az IKT korában? Az
infokommunikációs technológia ismerete minden
ember számára elengedhetetlen. Aki nem sajátí-
totta el gyermekkorában az információszerzés
technikáját, annak ezt feltétlenül pótolnia kell.
Erre szolgálnak nyilvános könyvtárainkban a
használóképzések. S a gyermekkori képességfej-
lesztés 6-tól 18 éves korig a közoktatás könyv-
tárainak, az iskolai könyvtáraknak a törvény ál-
tal elõírt feladata.

Az általános iskolák és a gyermekkönyvtárak
együttmûködése révén megalapozhatjuk az egész
életen át tartó tanulás folyamatában a könyvtár
helyét.

Különösen fontos a középiskolai korosztály
információs kompetenciáinak fejlesztése, ami az
iskolai könyvtárak, a könyvtárostanárok alapve-
tõ feladata. Ehhez a munkánkhoz természetesen
szükségünk van a nyilvános és a szakkönyvtárak
munkatársainak segítségére is.

Ezért jó büszkén arra gondolni, hogy szapo-
rodik azoknak a könyvtárostanároknak a száma,
akik informatikai képzettséggel bírva végzik is-
kolai könyvtári munkájukat, az IKT eszközök
használatának oktatását, az információszerzés
képességének fejlesztését.

Hosszú évek óta Benkõ Ilona és Kiss Anna

moderátori munkájával mûködik levelezõlistánk,
Bondor Erika jóvoltából van önálló könyv-
tárostanár klog, s egyre szaporodik az iskolai
könyvtárak blogjainak száma. Valódi reneszánsz
pezsgés XXI. századi szellemben!

Miért érezzük mégis, hogy az iskolai könyv-
tárak reneszánszának gátat szab a XXI. század?
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Nagy örömünkre az iskolai könyvtárakkal
foglalkozott már a könyvtárak nemzetközi szer-
vezete, az IFLA és az UNESCO is. Dekrétumuk
a magyar közoktatás számára is összefoglalja
mindazt, amit az iskolai könyvtárral kapcsolat-
ban tudni kell és fontos (magyarra fordította
Celler Zsuzsanna).

Sokat köszönhetünk az 1970-es évek gyakor-
ló könyvtárostanárainak és elméleti szakembere-
inek (közülük is kiemelkedik Dán Krisztina

munkássága), akiknek tevékenysége folytán a
közoktatási törvény és követõ rendeletei, vala-
mint a Nemzeti Alaptanterv részletesen foglal-
koznak az iskolai könyvtárral és a könyv-
tárostanár személyével.

A XXI. század elejére megfogalmazódott
azoknak a magatartásmintáknak a gyûjteménye,
amelyek a könyvtárostanári hivatás alapjait je-
lentik. Az etikai alapelveket a Könyvtárostanárok
Egyesülete fogalmazta meg.

Látszólag minden megvan, élhetjük az isko-
lai könyvtárak nemhogy reneszánszát, de tevé-
keny, alkotó mindennapjait. Csak sajnos a fenn-
tartók, az önkormányzatok nem minden esetben
értelmezik e szellemben a paragrafusokat. Kell
lennie könyvtárostanárnak? Legyen negyed ál-
lásban! És teljesítsen a könyvtárostanár annyit,
amennyit a törvény elõír! (Ezt egyébként a szá-
munkra nagyon fontos és hasznos szakmai fel-
ügyeleti rendszer számon is kéri!)

Kell lennie könyvtárnak? Vonjunk össze két
vagy akár három intézményt, és a keletkezett
újban elég lesz egy könyvtár és egy könyv-
tárostanár, a telephelytõl lehet akár egy kilomé-
terre is. A XXI. században ezt korszerûsítésnek
nevezni elég furcsa.

Ezért volt öröm olyan megoldásokat találni,
ahol a kistelepülés könyvtára beköltözött az is-

kolába és így mindkét funkciónak tökéletesen
megfelel.

Ezért örülünk azoknak a „kézfogásoknak”,
kapcsolódásoknak, amikor gyermekkönyv-
tárosok, iskolai könyvtárosok közösen vállalnak
feladatot az olvasás, a könyvtárhasználat képes-
ségének terjesztésében.

Van-e esély az iskolai könyvtárak reneszán-
szára? Egy vérbeli – bár csak néhai – könyv-
tárostanár szájából ez a kérdés csak költõi lehet!

Miben látom az esélyt?
Nagyon fontosnak tartom a kézfogást, a pár-

beszédet a szélesebb szakmával. Hiszen az isko-
lai könyvtárak világnapja – amely ebben az esz-
tendõben már nem is világnap, hanem egy egész
hónap! – rengeteg lehetõséget ad a közös prog-
ramok szervezésére. Használjuk ki egy szakma
sajátos profilú elemeit!

Ugyanígy fontos a magyar könyvtári straté-
gia, amelynek kiemelt eleme az olvasás, az isko-
lai könyvtárakban rejlõ lehetõségek kiaknázása
e téren. A hamarosan megjelenõ TÁMOP-pályá-
zatban – reméljük – lesz rá mód, hogy iskolai
könyvtár, könyvtárostanár partnereket találjon az
olvasással kapcsolatos hosszú távú elképzelések
megvalósítására.

Jó tudni, hogy ebben az OFI-OPKM és a
Könyvtári Intézet támogatására is számíthatunk.

Az iskolai könyvtár reneszánsza? Bizton ál-
líthatjuk, hogy már el is kezdõdött! Ezt bizo-
nyítja Bosnyák Viktóriának a tündérkönyv-
tárosok által ajánlott mûve. Mert mit is tu-
dunk meg Tündérboszorkány címû könyvébõl?
A könyvtárostanár, aki az iskola padlásteré-
ben (hol máshol?) vezeti a könyvtárat, mor-
cos, de csak addig, amíg ki nem találja, ho-
gyan lehet a könyvtárat megtölteni olvasó di-
ákokkal, felnõttekkel! Akkor aztán kiderül,
hogy tündér õ igazából!

A gyermekkönyvtárosok és könyvtárostanárok
barátságának, együttmûködésének alapja mind-
az, amit Goethe ír: „A boldogságot nem lehet
ajándékba kapni. Egyetlen titka: adni, mindig
csak adni, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, és
sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”

Az esély tehát bennünk van – mint eddig
mindig. S ha ezt kiaknázzuk, akkor – hiszem –
az iskolai könyvtárak reneszánsza cím aktualitá-
sát veszti majd.

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértõ, FPPTI


