
A Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE)
tagjai már hosszú ideje elõre várják a kétéven-
te megrendezésre kerülõ nyári akadémiát,
amelyet mindig más-más – általában vidéki –
helyszínen szervezünk meg, ellenpontjaként
az évente megtartott tavaszi és õszi szakmai
napjainknak, amelyekre viszont leginkább Bu-
dapestre utaznak fel a vidéki tagjaink.

A nyári akadémia a KTE többnapos szak-
mai rendezvénye, amelynek elõadásai, tré-
ningjei mindig elõre meghatározott, éppen
aktuális vagy problémás téma köré rendezõd-
nek, lehetõvé téve így az adott terület kérdé-
seinek mélyebb feltárását, körüljárását.

A mai, fiatalabb könyvtárostanár kollégák
közül talán már kevesen tudják, hogy a nyári
akadémia kiötlõje és az elsõ akadémiák meg-
szervezõje 1983-tól kezdõdõen Ugrin
Gáborné (Márta) volt, aki az iskolai könyvtá-
ri szakterület harcos szószólójaként és elköte-
lezettjeként járta ki ennek a szakmai konfe-
renciának a lehetõségét. Szakmai igényt kel-
tett és egyúttal alkalmas körülményeket is te-
remtett.

Mindennek szomorú aktualitást ad idén
novemberben az, hogy egy éve lesz novem-
ber 16-án, hogy Ugrin Gáborné elhunyt. Az
idei akadémiánk volt az elsõ, amelyen Márta
már nem vehetett részt sem szervezõként,
sem a KTE tagjaként. Az elsõ általam szerve-
zett nyári akadémián, Szombathelyen, amely
2005-ben éppen a tizedik volt, még virággal

köszönthettük õt. 2007-ben is részt vett a
kecskeméti ötnapos szakmai találkozónkon.
Utolsó KTE-s rendezvényünk a tavalyi õszi
szakmai napunk volt, amelyen ugyan még je-
len tudott lenni októberben, de ezt követõen
hamarosan megtudtuk, hogy nagyon beteg.

Idén július elején, Pécsett, a KTE XII.
Nyári Akadémiáján azonban már csak szelle-
miségében volt jelen szakmai konferenciánk
elindítója – akirõl nagyon érzékletesen és
egyben személyesen emlékezett meg Nagy
Attila is nemrégiben a 3K-ban megjelent
írásában.1

Szerintem Márta örülne a folyamatosság-
nak, hogy folytatódott nélküle is az, amit
egykoron elindított – és persze rengeteg bírá-
latot is kapnánk a kivitelezés apróbb hiányos-
ságai miatt. Mert mindig a tökéletességre tö-
rekedett – és hát semmi sem lehet tökéletes,
amit emberi kéz alkotott…

Idei akadémiánkat két évvel ezelõtt kezd-
tük el tervezni/szervezni a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásából, még a KTE elõzõ veze-
tõségével – 2007-ben Kecskeméten Pallós
Éva, a következõ nyári akadémia vendéglátó
intézményének (Gandhi Közalapítványi Gim-
názium és Kollégium) könyvtárostanára vette
át az eszmei és valós stafétabotot. Helyszí-
nünk kiválasztása, mint mindig, most sem
volt véletlenszerû, hiszen a „Gandhi” az egyik
élharcosa a roma fiatalok esélyteremtésének.
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Nyári akadémia – alapító nélkül
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Iskolai könyvtár és tehetséggondozás –
esélyteremtés multikulturális környezetben
címû négynapos konferenciánk számára a
Gandhi könyvtára kiváló helyszínnek ígérke-
zett. Nemcsak a Goethe Intézet által koordi-
nált könyvtárfejlesztésük miatt, hanem az ott
folyó könyvtár-pedagógiai munkát tekintve,
valamint Baranya megye sokszínû nemzeti-
ségi, kulturális és könyvtári közege miatt is.

Nem csalatkoztunk. A program elõkészíté-
sekor és az NKA Könyvtári Kollégiumához
benyújtott pályázatunk megírásakor ugyan
még nem tudtuk, hogy 2009 a tehetség éve
lesz Magyarországon (lásd: http://www.okm.
gov.hu/main.php?folderID=2090&articleID=
232043&ctag=articlelist&iid=1). Azt azon-
ban tudtuk, éreztük, hogy a téma milyen 
aktuális, az iskolai könyvtáraknak mint esz-
közrendszernek, valamint a könyvtár-peda-
gógiának a tehetséggondozásban óriási sze-
repük van – ahol pedig nem, ott lennie
kell(ene). Baranya megye különféle könyv-
tártípusai, amelyeknek szintén szerepet szán-
tunk és bemutatkozási lehetõséget biztosítot-
tunk a térség iskolai könyvtárai mellett, ezen
a területen jól dolgoznak, így nemcsak elmé-
leti tudással, hanem gyakorlati tapasztalatok-
kal is gazdagodhattak a résztvevõk.

A négy nap számos elõadója és elõadása
nemcsak a résztvevõk számára maradt azon-
ban elérhetõ: a téma iránt érdeklõdõknek to-
vábbra is rendelkezésükre áll egyesületünk
honlapján az összes elõadás és prezentáció:
http://www.ktep.hu/NYAprogram.

A rendezvényünkrõl több részletes össze-
foglaló, beszámoló is olvasható a magyar
könyvtári és közoktatási szaksajtóban2 – akik
pedig mindebbõl kimaradtak, a konferencia

fotóit, a Gandhi épületeirõl, helyszíneinkrõl
készült képeket, illetve a pécsi városnézések
képes beszámolóját is megtalálhatják a KTE
online fotótárában: http://picasaweb.google.
hu/kte1986.

A KTE nyári akadémiáinak történetérõl és
idei pécsi rendezvényünkrõl további részletes
információkat olvashatnak az érdeklõdõk
egyesületünk blogján is (http://konyvtarosta-
nar.klog.hu/category/programok/kte-nyari-
akademia/), valamint a KTE honlapján:
http://www.ktep.hu.

Az idei rendezvény pályázati támogatója
(NKA) és a szervezésben munkálkodó egye-
sületi kollégák, könyvtárostanárok mellett a
megvalósulást köszönjük, Pécs, köszönjük,
Gandhi Gimnázium – és köszönjük, Márta! ■
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