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Emlékek
az elmúlt évtizedekbõl

Amikor a Könyvtáros-
tanárok Egyesületének
húszéves jubileumára ké-
szülve átgondoltam az
1958 és 1988 közötti har-
minc évet, sok kimagas-
lóan jó eredmény tûnt sze-
membe az iskolai könyvtárakkal kapcsolatban.

Abban az idõszakban az állami munkakö-
zösségeken kívül egyre többen léptek be a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
megyei szervezetébe, szekcióiba.

A civil szakmai szervezet iránti igény egy-
re erõsödött: az 1983-ban és 1985-ben rende-
zett Nyári Akadémia után 1986-ban létrejött
az MKE Iskolai Könyvtárosok Szekciója! (Saj-
nos az elhunyt Gyõri Gáspár és Kisfaludi

Sándor nélkül.) Ebben az évben megjelent a
sokunk által (Oktatási Minisztérium – OM, Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum –
OPKM, MKE, Országos Pedagógiai Intézet –
OPI, Fõvárosi Pedagógiai Intézet – FPI, Haza-
fias Népfront stb.) elõkészített, fejlõdést szol-
gáló irányelv az iskolai könyvtárak fejleszté-
sérõl.

Ennek a harmincéves, egyenletes fejlõdés-
nek az eredményét késõbb az új, 1993-as ok-
tatási törvény tükrözte. A könyvtári rész hala-
dó volt. Jó volt, mert erõsítette a sokunk által
elõzetesen elfogadott elveket, a gyakorlatban
már kipróbált lépéseket, így százak örültek a
soroknak (mint az 1975-ös állományellenõr-
zéssel kapcsolatos rendeletnek), néhány ezer
kolléga és fenntartó gondolkodását tudtuk be-
folyásolni az OM, Országos Közoktatási Szol-
gáltató Iroda (OKSZI), Országos Közoktatási
Intézet (OKI), OPKM, Könyvtárostanárok
Egyesülete (KTE), államtitkárok, megyei inté-
zetek, munkaközösség-vezetõk, iskolaigazga-
tók, aktív kollégák közös munkájával.

Veres Pálné másfél századdal ezelõtti sza-
vai bizonyosodtak be: „Sokaknak egy cél felé

való tömörülése feltûnõ nagy dolgokat hoz
létre.” (Együtt az iskolák képviselõi. In Peda-
gógusok Lapja 1986. 20. sz.)

Az igazsághoz tartozik az is, hogy a hata-
lomra kerülõ új szakmai, állami, egyesületi
vezetõk széthúzása, sietése negatívan hatott a
’93-as törvény végrehajtási utasításának meg-
fogalmazóira. A gondot fokozta a megjelent
új könyvtári törvény, mely aláásta az iskolai
könyvtárakban elért eredményeket, s különö-
sen a közoktatási vezetõk korábban kialakult
támogatását. Az 1996 és 2005 közötti idõszak
elemzésének nem itt van a helye. Az egy másik
vizsgálat feladata, hogy részletesen feltárja a
szakmánkban bekövetkezett szakadásokat (pe-
dagógiai intézeti könyvtárak sorsa, türelmet-
lenség a másként gondolkodókkal szemben),
és rávilágítson a kiemelkedõen jó csúcsokra,
eredményekre (lásd gépesítés, publikációk sora,
erõs szakmai réteg lassú kialakulása stb.).

Az Iskolai Könyvtárosok Szekciója önálló
egyesületté vált. Új neve: Könyvtárostanárok
Egyesülete. A KTE kezdeteinek részletes tör-
ténetírását már ma el kell kezdeni. Nekünk na-
gyon nehéz volt az ötven évvel ezelõtti gyö-
kereket, az akkor dolgozókat megtalálni, mert
korabeli dokumentum kevés van az IKT és a
Könyv és Nevelés cikkein kívül, annak is nagy
részét alulnézetben vagy az irányítás felülné-
zetében fogalmazták meg.

Jó volna néhány olyan írás (cikk, tanulmány,
könyv, cédé), mely a tények leírásán kívül
(vagy azok helyett) problémafelvetõ, állásfog-
lalásra késztetõ volna. El kell már jutnia a szak-
mánknak odáig, hogy ami az utóbbi évtize-
dekben nem tisztázódott, azt végre rendezzük.
Néhány példát jegyzek le:

• Könyvtárhasználókat kell oktatnunk, taní-
tanunk? (A felsõoktatásban igen. A közokta-
tásban könyvtárhasználókká kell nevelnünk.)

• Felmérések kérdése: Van-e könyvtáros az

iskolában? (Van. Kötelezõ minden iskolában.
Lehet, hogy ismét ingyenmunkás, lehet hogy
szakképzetlen, de õ készíti el az iskola
könyvtárpedagógiai programját, átveszi a tan-
könyveket, folyóiratokat stb.)
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• Közmûvelõdési könyvtár elláthatja-e az is-

kolát? (Nem képes rá. Kivétel az iskolában
mûködõ kettõs funkciójú könyvtár, az azon-
ban csak részben közmûvelõdési. A kérdést
végre részletesen ki kell fejteni. Úgy tûnik, a
szakmának nem elég Horváth Tibor tömör
megfogalmazása: „az iskolának és könyvtárá-
nak összenövése nyilvánvaló volt. Inkább cso-
dálkozni kell azon, hogy mind könyvtári, mind
pedagógiai berkekben az egybetartozást újra
meg újra magyarázni kell.” (Hej, iskolai könyv-
tárak! In Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1998.
12. sz. 30. oldal)

(A kívülállók meggyõzésére javasolom a
Sallai Istvánnal 1970-ben folytatott gondolat-
cserénk záró gondolatát. Kértem, fogadják el,
hogy ha a szomszédos telken levõ uszoda miatt
nem szerelik le a konyhában levõ vízcsapot,
mert nem kívánom a levest a fürdõmedence
vizébõl megfõzni, bár tudom, ott sok víz van,
ugyanúgy ne szüntessenek meg iskolai könyv-
tárat csak azért, mert közel van a megyei vagy
más közmûvelõdési könyvtár.)

• Kell-e könyvtárostanári képzés? (Kell. Mi-
ért? Mit tartalmazzon a képzés? Részletesen
le kell ismét írni.)

• A könyvtár az informatika része? (Csak
kis része, ahogyan részben az informatika a
könyvtár része.)

• Kell-e módosítani a statisztikai kérdése-
ken, ha iskolai könyvtártól kérik? (Igen! Mi-
ért?)

• Mi a célja az információszerzésnek? (Csak
az önmegvalósítás – vagy az is cél, hogy tudá-
sunkat átadjuk, másokat többé tegyünk bibli-
ográfiáinkkal, az információt kiegészítve vé-
leményünkkel, válogatott irodalomajánlással?)

• Miért szerepel az elõadások, publikációk
címében az „új modell”? (Miért nem XXI. szá-
zadi? Sokszor volt már „új modell”: leláncolt
kódexek helyett tömegesen gyártott nyomta-
tott könyvek a szabadpolcokon. Az is „új”
volt!)

• Létezik-e esélyegyenlõség? (Nem, csak
szólam az esélyegyenlõség megteremtése. A
különféle iskola, könyvtár stb. célja az esély-

egyenlõtlenség csökkentése lehet. A pályázati
kiírások, a tévé, rádió stb. szolgálják-e az
esélyegyenlõtlenségek csökkentését vagy fo-
kozzák a nehézségeket?

• Magányos az iskola könyvtárosa? (Hm.)

• Ha nem szerepel az iskola költségvetés-

ében a könyvtár, tehet-e valamit a könyvtá-
ros? (Igen. Mikor, mit, hogyan?)

• Van-e a könyvtárostanárnak speciális fel-
adata az olvasásfejlesztésben?

• Az iskolai könyvtárban dolgozó kolléga
tanár vagy könyvtáros? (Ez az egyik legfonto-
sabb, legbizalmasabb, legösszetettebb kérdés,
a könyvtárostanár fogalmának pontos, részle-
tes leírása.)

• Van-e egy közoktatási intézménynek
könyvtárellátási felelõssége? (Van! Milyen te-
rületen, milyen módon?)

Az eddig felsoroltakat lehet folytatni. Mi-
lyen a Könyvtárostanárok Egyesülete tagságá-
nak véleménye, állásfoglalása ezekrõl? Nem
egyes személyek vitájára van szükség, hanem
szakmai fogalmaink, állításaink pontosítására
egyesületi szinten, bántás nélkül, a szakmai
jobbítás érdekében.

Ebben a keretben nem lehet mindent rész-
letesen leírni. Sok kérdés nem is volt megvá-
laszolható, inkább a jövõben válik lehetõvé
lezárásuk. A KTE vezetõségének javaslatomat
azzal adtam át az ünnepi ülés, a huszadik év-
forduló (2006. november 30.) után, hogy egé-
szítsük ki folyamatosan: legyen erõnk kívülrõl

látni magunkat és eldönteni, melyek a legfon-

tosabb teendõk. A lezárt elemzéseket publi-
káljuk, és vegyük fel listánkra az újonnan
megjelenõ kérdéses fogalmakat. A kidolgozott
témák azután szerepelhetnek a jövõben a kép-
zésben, továbbképzésben, s nem vetõdnek fel
olyan sokszor újból és újból vitaanyagként,
meg nem oldott kérdésként ugyanazok a prob-
lémák.

Az alábbiakban egyetlen kérdést emelek ki
és részletezek a tisztázás szándékával: a ma-
gányosságot. Nagyító alá veszem, hogy alkal-
mas legyen elemzésre. 1958 és 1988 között
merült fel, lezártnak tûnt, de az évszázad for-
dulóján ismét gyakran elõfordul írásban, el-
hangzik elõadásokban és beszélgetésekben.

Magányos-e
az iskola könyvtárosa?

Gyakran hangzik el ez a válasz: igen, magányos
vagyok.

A tapasztalat azt mutatja, sok esetben az érzi
magát magányosnak, aki maga nem teszi meg az
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elsõ lépést a magányosság vagy a magányosság
érzése ellen. Mivel különbözõek vagyunk, az elsõ
lépés megtétele nem azonos mértékû erõfeszí-
tést kíván mindenkitõl.

Van olyan nyitott egyéniségû kolléga, aki
észre sem veszi, mikor tört meg magányossága,
mert születése óta sosem igazán magányos. Ez-
zel szemben az emberek közül többeknek tuda-
tosan tenniük kell azért, hogy ne érezzék magu-
kat egyedül. Ez utóbbiak közé tartozik az okta-
tás területén dolgozó könyvtárosok nagy része.
Önmagukat legyõzve, visszahúzódó és zárkózott
tulajdonságukat megváltoztatva, tudatosan töre-
kedniük kell kapcsolataik építésére. Ehhez kez-
detben erõ, idõ és fõleg elhatározás, akarat kell.
(Ezt éltem meg magánéletemben, különösen az
elsõ, énektanári szakmai pályámon.)

Kérdés, melyik közösségbe csöppen bele az
iskolai könyvtáros, milyen kapcsolatot építhet ki?
Hozhat-e létre, kezdeményezhet-e csoportalakí-
tást egy-egy könyvtárostanár?

A könyvtárostanár munkábalépésekor azon-
nal tagja az iskolának, különösen a tantestület-
nek. Ebben a körben az általános emberi kérdé-
sek mellett a pedagógiai, kiemelkedõen a
könyvtárpedagógia témával kapcsolatosan ér-
demleges véleményezésre kollegiális kötõdés
jöhet létre. Kezdetben, az 1950-es, 1960-as évek-
ben azoknak, akik iskolájukban már tanították a
tanári szakjukat, természetes volt a tantestülettel
végzett közös munkájuk. Ilyenek voltunk mi
többségünkben (Illyés Bálint, Gyõri Gáspár,
Fõrhécz Istvánné és mások).

Azoknak, akik korábban közmûvelõdési vagy
szakkönyvtárban dolgoztak, meg kellett (volna)
ismerkedniük kollégáik pedagógiai munkájának
lényegével. Közülük sokan a ’80-as évektõl ke-
rültek pályánkra – ekkor jelent meg az iskolai
könyvtárosok nagyobb százalékánál a magányos-
ság érzése. Ennek talán két oka is volt: egyrészt
a könyvtárosképzésben a tanári hivatásra való

felkészítés nem szerepelt, másrészt a továbbkép-

zésben sem világítottak rá sokáig, hogy a magá-
nyosság feloldható, de ennek érdekében a könyv-
tárosnak is tennie kell. A módszertani szakiro-
dalomban nem találjuk meg, mely lépések vál-
tak be. Kérdés, hogyan oldható az iskolai könyv-

tárban dolgozók magányosság érzése. Több fe-
lelettel válaszolhatjuk meg. Bevált módszer pél-
dául: augusztusban felmérjük a tantestület igé-
nyét, szóban vagy írásban. Felszólalunk tantes-

tületi értekezleten. A könyvtárba érkezõ fo-
lyóiratok egy-egy cikkére és az új könyvekre
felhívjuk a figyelmet. További felsorolás he-
lyett egyetlenrõl, részemrõl a leglényegesebb-

rõl szólok: a tantestület tagjaival végzett kö-

zös munkáról.

Milyen területen érdemes
együttmûködni?

Látványos, kézzelfogható terület az állomány-

alakítás. Az állomány csökkentésekor az egyes
szakokat képviselõ tanárok véleményét kértem
például az 1966/67-es tanévben. A százéves
Veres Pálné Gimnázium feleslegessé vált köny-
veit a kialakított közös vélemény után vontuk
ki. Az egyes szakkönyvekkel kapcsolatos véle-
ménycsere folyamán megismertem sok tanár
felfogását, a tantestület megismerkedett munkám
egy részével, és az ott akkor még újnak számító
szabadpolcos renddel.

A közös munka a ’60-as, ’70-es években ter-
mészetesebb volt, mint késõbb, mégis így tud-
tam a század végén is több kollégával kapcsola-
tot létesíteni. A Balassi Gimnáziumban a ’90-es
években a sok Lenin-köteten kívül a legfelsõ
polcokon két teljes Lenin-sorozat is feküdt, egyi-
ket kivonásra javasoltam. Az idõsebb történész
támogatta javaslatomat. A kezdõ, fiatal tiltako-
zott. Kiderült a beszélgetés során, hogy a könyv-
tárban kevés a hely, ezért valamit tennünk kell,
õ viszont kérte, hosszú letétre vihesse haza az
egyik sorozatot, mert arra szüksége van egyéni
kutatómunkájához.

A gyarapítást is érdemes közösen végezni. Az
Új Könyvek jegyzékében a tanárok kézjegyük-
kel látják el a beszerzésre javasolt mûveket, a
példányszám megjelölésével együtt. A rendelés
elõtt sokszor kerül sor véleménycserére, egymás
gondolatainak megismerésére. Egyre inkább érez-
heti a könyvtárostanár: nincs egyedül!

Az állományformálás folyamata mellett a
nevelési kérdések sorát lehet a könyvtárban, ille-
tõleg a könyvtárossal közösen megoldani. Ehhez
az szükséges, hogy a könyvtáros, aki a tanulók-
kal elsõdlegesen egyénileg foglalkozik, ismerje
tanártársait. Egy lány, akit jó szellemi képessé-
gûnek ismertem meg, az egyik tárgyból csak-
nem bukásra állt. A polcokon rendeztük a köny-
veket, s közben beszélgettünk. Elmondta, hogy
nincs kedve tanulni, utálja a tanulást, õt senki
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észre sem veszi, különösen nem az egyik ember-
telen tanár. Tudtam, az a tanár igényes, igazsá-
gos és szigorú. (Tudtam, mert engem kamasz
koromban öt évig tanított.) A lánynak mondtam,
próbáljon egy ideig tanulni, bizonyítsa be, hogy
tud tanulni, s talán mégis észreveszik. A kollé-
gát megkértem, a lány minden pozitív és negatív
megnyilvánulására azonnal reagáljon, és ismerje
meg alaposan a diák képességeit. Mint a mesé-
ben, olyan kis csoda történt.

Az egyik, hogy a lány belevetette magát a
tanulásba, olvasásba. (A tárgyból érettségi elõtt
helyezést ért el az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyen.) A másik jelentõs fordu-
lat volt, hogy a tanár rádöbbent, milyen más-
ként ismertem meg a tanítványok egy részét a
könyvtári munka során. Ezután értékesebbé
vált elõtte az én beszélgetésem a diákokkal.
Tudta, sokszor alulnézetbõl látják a diákok a
tanárt, s a könyvtárban elmesélik gondolatai-
kat. De tapasztalta azt is, hogy nem tanárelle-
nesség él bennem, amikor meghallgatom õket,
hanem az a vágy, hogy a fiatalok és a tanárok
minél inkább értsék meg egymást az eredmé-
nyesebb munka és az iskolában töltött kelle-
mesebb órák érdekében. Ami a számomra a
legfontosabb volt: nem éreztem magam egye-

dül abban a küzdelemben, amit diákunk sze-

mélyiségi jegyeinek fejlesztése érdekében vé-

geztem (bizalom másokban, türelmesebb ítél-
kezés a felnõttek felett, akaratának erõsítése
önmaga szertelenségének leküzdésében).

A nevelés néhány területén különösen szoros
kapcsolatot építhet ki a könyvtárostanár. Ilyen
például a pályaválasztás elõtt állókban az önis-
meret alakítása. Több diákban a könyvtárban
alakult ki, erõsödött meg a hivatástudat. A szü-
lõk és az osztályfõnökök, szaktanárok a gyere-
kektõl idegen pályára kívánták terelni õket. A
könyvtári beszélgetések során formálódott a fia-
talok gondolkodása. Néha velem, néha a tanulók
egymással folytatták a hivatásokkal kapcsolatos
témát, néha a szülõkkel beszéltem a fogadóórám
idején. A 13–14 és a 17–18 éves fiatalok gyako-
rolták az okos érvelést. Megtanulták, hogy úgy
kell engedelmeskedniük szüleiknek, hogy ugyan-
akkor kitartóan készüljenek a saját maguk által
vágyott pályára, hivatásra.

A ’70-es évek diákjaiból már felnõttek lettek.
Sokuknak ismerem jól választott pályáját – van
közöttük könyvrestaurátor, színházalapító, zene-

tudós, tévériporter, intézményigazgató óvodában,
könyvtárban, iskolában stb.

Két dolgot láttam lényegesnek: egyrészt azt,

hogy a tanulók ismerjék meg a saját jó és elõny-

telen tulajdonságaikat, s ehhez nyújtsunk mi,

felnõttek (szülõk, osztályfõnökök, tanárok) segít-

séget közösen. A 14–16 évesek ne orvosi egye-
temre készüljenek, hanem például egészségügyi
pályára, ahol lehet, hogy orvosok, ápolók, KÖ-
JÁL-munkatársak vagy kutatók lesznek azért,
hogy gyógyulást segítsenek vagy betegséget elõz-
zenek meg. Esetleg válasszák a pedagógus pá-
lyát, készüljenek tudásuk átadására. 18 éves
korukban már pontosabban megfogalmazódik
vágyuk, hogy zongorát, kémiát szeretnének ta-
nítani, vagy könyvtárostanárok lesznek (mint
amire 16 éves kora óta készült Molnárné Vaj-

da Zsuzsa budapesti kolléga), vagy kutatókká
válnak (mint a neves Vásárhelyi Judit az
OSZK-ban).

A másik lényeges feladat a hivatásra, az élet-
re való felkészítésben és felkészülésben a sok-
sok olvasás, gondolkodás, beszélgetés a könyv-
tárban.

Nagyon vártuk Nagy Lászlót iskolánkba, a
Veres Pálné Gimnáziumba. A ’60-as évek má-
sodik felében az Ég és föld címû oratóriumát
adta elõ irodalmi színpadunk. Az elõadás elõtti
hetekben és azután a könyvtárban olvasgattuk a
Fiúk szavait: „Szörnyû a vének látomása, tébo-

lyodás, összehabar mindent.” Olvastuk az Atya
szavait is: „Vaspapok vagytok, rozsda a ti virá-

gotok!” A lányokkal szívesen erõsítettük egy-
mást: Veres Pálné szellemében helyt kell állni a
nõnek a tudományban, a munkában, a család-
ban. Sokunk lelke mélyéig hatott az anyaság
csodálatos megfogalmazása a költõ Májusi ró-
zsa címû versében: „nehézkességével õ a földön

lépkedõ sólyom”.

A fiatalokkal együtt olvastuk, hallgattuk mi,
az osztályfõnökök, irodalomtanárok, szülõk is a
Tûz címû versét: „ne tûrd, hogy vénhedjünk sorra

lélekben szakállasodva, hûlve latoló józanság-

ban, ahol áru és árulás van, öltöztess tündér-

pirosba, röptess az örök tilosba, jéghegyek fölé

piros bálba, ifjúság királya, tûz!”

Magányos voltam? Nem, sosem éreztem
magam magányosnak.

Ezután felvetheti valaki: lehet, hogy pedagó-
gusként sosem éreztem magam egyedül. De
könyvtárosként? Úgy sem. Leszögezem: 1961-
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ig tanár voltam és könyvtáros az iskolában. 1961-
tõl a kerületi munkaközösségben már sokan érez-
tük: valamilyen szak és a könyvtár szak tanárai
vagyunk. Mire 1970-ben a fõváros felügyelõje
lettem, már elavultnak éreztük sokan a kérdést,

hogy tanárok vagyunk-e vagy könyvtárosok.
Könyvtárostanárok lettünk így, egyben, ahogyan
késõbb szakmai szervezetünk nevében, majd
1993-ban az oktatási törvényben szerepel. So-
kan tudjuk: nem a tanári és a könyvtári pálya
keveréke a mi szakmánk, hanem vegyületté vált

bennünk az új fogalom, ahogyan nem szokás
megkérdezni a történelem, ének, fizika stb. ta-
nártól egy iskolában, hogy tanár-e. Szakmánk
megerõsödését jelzi, hogy egy nálam húsz évvel
fiatalabb kollégának feltettem a régi kérdést:
Tanár vagy könyvtáros vagy-e? Rám csodálko-
zott. Megismételt kérdésemre hevesen válaszolt
(a megkérdezett Hock Zsuzsa könyvtárostanár),
hogy értsem már meg, õ ezt nem tudja szétvá-
lasztani, egyformán fontos a kettõ a tanév során.
Milyen boldoggá tett indulatos válaszával!

A pályaválasztáson, a családi életre (szülõi
szerepre) való felkészítésen kívül igen sok neve-
lési területen lehet a könyvtárban kiegészíteni,
eredményesebbé tenni a tanteremben, a család-
ban végzett munkát. Ilyen például az önfegye-

lem fejlesztése (a könyvtárban tartott földrajz-
órán egy kézikönyvet levehetnek a polcról mun-
ka közben – de ne a jazz lexikont forgassák),
önzetlen tevékenységre szoktatás a könyvtári
segítõk és az osztálykönyvtárosok munkája so-
rán. Ezekrõl részletesebben A könyvtárostanár

és a könyvtáros tanulók munkatársi kapcsolata

címmel írtam harminc éve. (In: Fõvárosi Iskolai
Könyvtárak Budapest, 1977, 156–167. old.)

A ’60-as évek végén a 16 éves Masszi Péter

osztálytársaival polcokat fûrészelt a régi, száz-
éves szekrénybõl. Felszerelték a békéscsabai, igen
olcsó vasszerkezetre, így jött létre a Veres Pálné
Gimnázium elsõ szabadpolcos rendszere. Ami-
kor szánakozó mosollyal hallgatja szavaimat
egyik-másik fiatal kolléga, mondván, hol van ez
a lelkesedés ma már – nekem András, a tizenegy
éves, ötödik osztályos fiú és barátja jut eszembe,
aki két éve sokat dolgozott a könyvtárban. Egy-
szer 2003-ban az iskola könyvtárában egyik
kollégával hosszú ideig kerestünk egy könyvet,
ami még reggel megvolt, de délben nem. Dél-
után, zárás elõtt odahozta András és barátja a
keresett könyvet, javaslatokkal együtt. „Eldug-

tuk a könyvet. A kicsik, a második osztályosok
ismét hangoskodtak, mert az ebben a szülészeti
könyvben lévõ képeket õk nem értették. Márta
nénit és a könyvtár csöndjét zavarták a vihánco-
lásukkal. Javasoljuk, tegyük a különgyûj-
teménybe ezt a gimnazistáknak és a tanároknak
szóló könyvet.” Meghatott és emlékezetes a ti-
zenegy éves fiúk figyelmessége, felelõsségtudata,
segíteni akarása, a könyvtári szellemet õrzõ ötle-
tük, az önzetlenül végzett rendszeres munkájuk.

Nekem nem jutott eszembe

a magányosság soha az iskolai
könyvtárban

Az emberi kötõdések mellett didaktikai kérdé-

sek sora foglalkoztatott, készültem a következõ
kerületi munkaközösségi megbeszélésre. Melyek
a könyvtárhasználatra nevelésnek a legjobb
módszerei a Nádasi Mária által felsoroltak kö-
zül? Egyéni? Kiscsoportos? Milyen csoportot
alkossunk a szaktanárral történt megbeszélés
alapján? (Nádasi Mária ’80-as években írt mû-
vei, 2003-ban megjelent tanulmánya a Didaktika

címû könyvben, Nemzeti Tankönyvkiadó. Szer-
kesztette. Falus Iván.)

A ’70-es évek elejétõl az átrendezhetõ aszta-
lokkal berendezett könyvtárral kapcsolatosan új
kérdések vetõdtek fel mind könyvtári, mind pe-
dagógiai szempontból. Az OSZK olvasótermei-
ben, egy igényesen berendezett szakkönyvtárban
jó a hagyományosan elhelyezett ülõhelyek sora,
olvasólámpákkal felszerelve. A közoktatás könyv-

táraiban – vallottuk sokan a ’60-as évek máso-
dik felétõl – az átrendezhetõ berendezésnek sok–

sok elõnye van. Az iskolai könyvtárosok körén
kívül is megindultak a véleménycserét közép-
pontba helyezõ továbbképzések: megszólaltak a
belsõ építészek, a bútorellátók, az iskolák igaz-
gatói, közmûvelõdési könyvtárosok, fenntartók.
Az érlelõdés fázisában az MKE Ifjúsági Szekci-
ójának egyik ülésén középpontba helyeztük a
témát Mosonmagyaróvárott. Papp István az
OSZK-ból a közmûvelõdési területrõl tartott elõ-
adást. Az iskolai könyvtárral kapcsolatosan val-

lotta, hogy az iskolai könyvtári kérdést az ott

dolgozók fogalmazzák meg, keressenek választ
tapasztalataik alapján, a mûködést belülrõl isme-

rõk készítsenek állásfoglalást. Sok beszélgetés
témája volt az új berendezési szempont. A mobil
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berendezések megrendelésekor a pedagógusok-
kal közösen több kérdést meg kellett válaszol-
nunk. Például: Mi lesz, ha a tanulók egy része
kis ideig háttal ül a tanárnak, amíg a tanár köze-
lebb nem megy egy olyan asztalhoz, ahol kör-
ben ülnek a gyerekek? (A figyelmet a tanulók-
ban levõ önfegyelem fokozásával és a tanárok új
módszereivel kellett biztosítani.)

A közoktatásban végzett ötvenéves munkám
során egy élelmiszerkereskedelmi szakmunkás-
képzõben eltöltött hét év folyamán, 1975 és 1982
között tudtam a könyvtárpedagógiai területen a
legeredményesebben dolgozni. Ez kizárólag
azoknak a közösségeknek tudható be, melyek-
nek tagja voltam.

Rendkívül jól összehozott, magasan képzett,
a tanulókért önzetlenül, mindenre kész tantestü-
letbe kerültem, igazi jó közösségbe. Minden ol-
vasási, könyvtári, mûvelõdési tervet támogatott
az igazgató, Kamasz Lajos és helyettesei, vala-
mint a tanári kar. Igaz, hét éven belül nyolc al-
kalommal költöztettük a könyvtárat, de mindig
elvégezték a munka nagy részét a diákok, a
gazdasági osztály munkatársai és a szakoktatók
segítségével.

Minden évben jobb lett a könyvtár elhelyezé-
se, berendezése a tanácsi fenntartó, a Belkeres-
kedelmi Minisztérium és Gyõri Gáspár kolléga
javaslata alapján. (Lásd Ugrin Gáborné: Egy
élelmiszerkereskedelmi szakmunkásképzõ isko-
la könyvtára. In Könyvtári Élet 1983/1–2 sz. 62–
70. old.)

Iskolám osztályfõnöki munkaközösségéhez
tartoztam, de könyvtárosként is volt kapcsola-
tom a szülõkkel. Évekig 18 osztály indult párhu-
zamosan. Valamennyi kezdõ osztálynak bemu-
tattam a könyvtárat egy osztályfõnöki órán, majd
az elsõ szülõi fogadónapon a szülõknek is. Több
száz vidéki tanulónk volt. A Szabolcs megyei
szülõk sokan életükben elõször láttak szabadpol-
cos könyvtárat a ’70-es évek végéig. Megbeszél-
tük, ha a tanárok közül valakire várniuk kell,
nyugodtan beülhetnek a könyvtárba folyóiratot
olvasni, könyveket nézegetni, fejhallgatóval ze-
nét hallgatni.

Ezekben az években a szakmunkásképzõ is-
kolámban kikristályosodott bennem a könyvtáros-
tanár fogalma. A tantestület tagjai egy ember-
ként járultak hozzá a könyvtárpedagógiai fejlesz-
téshez. Osztályfõnökökre építettük az alapozó
könyvtárhasználati ismeretek tanítását a könyvtá-

rostanár együttmûködésével, ezután az ismere-
tek alkalmazását, a könyvtár használatának gya-
koroltatását, a könyvtárhasználatra nevelés fo-
lyamatos feladatát a munkaközösségek tagjai
vállalták, szakáguknak megfelelõen. (Például a
könyvtárban tartott történelemórán kronológiát
kerestek és állítottak össze kézikönyvek segítsé-
gével; matematikaórán a függvények tanulása-
kor a statisztikai zsebkönyveket forgatták, a ti-
zedes törtek ismétlésével azonos idõben mélyí-
tettük el az ETO fogalmát; a különféle betûren-
dek ismertetését és gyakoroltatását az idegen
nyelvet tanítók vállalták stb.) A tanáriban és a
könyvtárban is kifüggesztettük a könyvtári órák
tervét. Így a tantestület tagjai egyrészt megis-
merték tervemet, munkámat, másrészt megértet-
ték, csak kicsinyke területet kell mindenkinek

vállalnia a nagy egész programból, de azt a részt
alaposan kell elsajátíttatni. (Lásd Ugrin Gáborné:
A tantestület közös pedagógiai munkája könyv-
tárhasználati tematika segítségével. Budapesti
Nevelõ, 1980. 2. sz. A könyvtárban tartott szak-
órák szükségessége, tervezhetõsége. Az órater-
vezés kérdései. Könyvtárhasználattan 1994/1–2.
sz. 51–61. old.)

Jelentõs volt a matematika munkaközösség
vezetõjének, Szalay Bélánénak, a kiváló osztály-
fõnöknek következetes, alapos nevelõ munkája
a könyvtárhasználóvá és az olvasóvá válás érde-
kében. Néhány évig igazgatóhelyettesi beosztást
is vállalt.

Ekkor kereste fel az iskolát Munkácsy Kata-

lin matematikatanár, az ELTE kutatója, s az
egyéni tanulás fejlesztéséhez ajánlott módszerta-
ni segítséget. Az igazgatóság és a tantestület
örömmel fogadta a javaslatokat. A kutató által
készített fejlesztõprogramot az iskola megvaló-
sította. Minden tanuló két alkalommal feladatot
kapott az osztályban. Ezután személyre szabott

módon fejlesztettük olvasási készségüket. A se-
gítségre szoruló tanulókkal a könyvtárban fog-
lalkoztunk egyénileg a szükséges mértékben,
négy-nyolc alkalommal, tanítás elõtti és utáni idõ-
ben. Több tanár gyakran felkereste a könyvtárat,
egy-egy dicsérõ szót kaptak a diákok, s engem
is erõsítettek nem könnyû, de értékes munkám-
ban. Nem voltam magányos!

A kereskedelmi ismeretek tanárainak munká-
ja Kerényi Péterné vezetésével különösen jelen-
tõs volt. Nem tudtam, hogy a közgazdasági egye-
temet végzett tanároknak mit kell átadniuk a
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szakmunkástanulóknak. Milyen irodalomra tá-
maszkodnak, mit ajánlanak tanítványaiknak.
1975-tõl szépen alakult együttmûködésünk.
Megtudtam, hogy minden évben országos szak-
mai versenyre készítik fel tanítványaikat. Meg-
néztem a tételeket, s azok között nem szerepelt
könyvtárral kapcsolatos kérdés. Ezután osztályon-
ként a végzõsöknek tartottunk a könyvtárban
kereskedelmi ismeretek szakórát, mindig több
kérdés hangzott el ezeken szakmájukkal kapcso-
latosan. A következõ évben az iskolai döntõ elõtti
feladatlapon már szerepeltek a versenyzõk szá-
mára könyvtári kérdések – mi pedig, tanárok,
közel kerültünk egymáshoz emberileg, szakma-
ilag. Könnyebbé vált munkánk. Ezek a helyi
versenyek, közös szakmai munkák az iskolán
kívülre is hatottak. A munkaközösséget vezetõ
kolléga egyben országos szakfelügyelõ is volt,

terjesztette tapasztalatait a továbbképzéseken. Az
egyik munkaközösségi tag igazgatóhelyettes lett.
Kiemelten kezelte a könyvtár használatát és az
olvasást a tanulók és a tanárok részérõl egyaránt.
Néhány év múlva egy új épületben egy keres-
kedelmi szakközépiskola épült, melynek a ter-
vezésekor, kivitelezésekor, berendezésekor õ
lett a megbízott igazgató. Érdemes megtekin-
teni most, az ezredfordulón is az ott létrejött
iskolai könyvtárat. (Kiváló, neves kollégánk,
Mertus Rózsa könyvtárostanár igen sok láto-
gatót fogadott már.)

Iskolám közösségei mellett tagja voltam fo-
lyamatosan a budapesti szakmunkásképzõ isko-
lák és az V. kerületi könyvtárosok munkaközös-
ségének, a fõvárosi speciális szakmai módszer-
tani tanfolyamnak. Az MKE Ifjúsági Szekciójá-
nak titkáraként dolgoztam. Kéthetenként felke-
restem az FPI vezetõ könyvtári szakfelügyelõjét,
Ballér Piroskát. Egyeztettük az egyesületi terve-
ket a hivatalos szakfelügyeletivel. Megosztottuk
úgy a feladatokat és a látványos konferenciákat,
hogy a két terület kiegészítse egymást. Az egye-
sületben a tanárokon kívül egyre több közmûve-
lõdési könyvtárossal, a mûvelõdés egyéb terüle-
tén dolgozóval kerültem kapcsolatba. A Hazafi-
as Népfront olvasási munkabizottságában több
ízben együtt voltunk Vargha Balázzsal, Ramháb

Máriával, Maróti Istvánnal, Komáromi Gabriel-

lával és más lendületes, elismert személyekkel.
Megismertem az olvasótábori mozgalmat, és
többek között Kamarás Istvánt, Vasy Gézát,
Mózsi Ferencet. A ’70-es évek végén magam is

szerveztem, vezettem tábort. Elõadó, kiscsoport-
vezetõ volt Pásztor József, Czakó Gábor, Kokas

Klára.
Szakmunkásképzõ iskolám egyik igazgatóhe-

lyettese szoros kapcsolatot épített a kereskedõk
szakmai szakszervezetével. Bemutatott a központi
könyvtár vezetõjének, Hegedûs Tibornénak.
Rövidesen programot készítettünk közösen: a
végzõs (általában 12–14.) osztályokat a magyar-
tanárral elkísértük a könyvtárba, tanulóink egyé-
nileg elmentek egy-egy könyvtári elõadásra. Az
iskolai könyvtár támogatást kapott állományfej-
lesztéshez, a könyvtárvezetõ kérésünkre elõadást
tartott a szakszervezetnek és könyvtárának törté-
netérõl. Több ízben találkoztam ott is az olva-
sáskutatás atyjával, Nagy Attilával. A rendezvé-
nyeken szellemi támogatást kaptam. A könyvtár
kuratóriumának elnöke voltam évekig.

A megemlített közösségekben elvileg és a
gyakorlatban is egy célért tettük a dolgunkat.
Lehet, hogy néha-néha fáradtak voltunk – de
magányosak soha.

A neveléssel kapcsolatos kérdéseket nem foly-
tatom tovább. Ennek egyik fõ oka az, hogy az
1988 elõtti tapasztalataink közül a XXI. század

fordulóján már megjelent a szakirodalomban az,

aminek nagy részét 1960 és 1990 között a gya-

korlatban csiszolgattuk, de akkor nem fogalmaz-

tuk meg. Ilyen írások találhatók például a Dán

Krisztina és Fehér Miklós által szerkesztett Kor-

szerû könyvtár címû kiadvány (Raabe Tanács-
adó és Kiadó) lapjain Bondor Erikától, Benkõ

Ilonától, Melykóné Tõzsér Judittól, Szakmári

Klárától. Szakmai folyóiratainkban is figyelem-
re méltó cikkek olvashatók. (A Könyvtár-

használattan és az Iskolakönyvtáros, amelynek
szerkesztõje Emmer Gáborné.)

Azt remélem tehát, hogy mások felveszik az
elengedett fonalat, tovább gyûjtik a szakmánk
számára oly fontos kérdéseket, s keresik rájuk a
válaszokat.

Ugrin Gáborné


