
A Könyvtárostanárok
Egyesülete (KTE)
2010. október 27-én a
budapesti Árpád Gim-
náziumban tartotta õszi
szakmai napját, mely-
nek központi témája a
könyvtárépítészet volt:
az iskolai könyvtárak
építésével, átépítésével
kapcsolatos jogszabá-
lyokkal, problémákkal,
tapasztalatokkal ismer-
kedhetett meg a szak-
mai közönség. 

Gyimesi Róbert, a gimnázium igazgatója,
Berki Imre, a Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium fõtanácsosa és Lázárné Szanádi Csilla,
a KTE elnöke köszöntõje után az iskolai
könyvtári világnap alkalmából meghirdetett
pályázatok eredményhirdetésére került sor.
Bensõséges, meleg hangú laudációk kísér-
ték a 2010. évi KTE-emlékérmek átadását.
Hársas Oszkárné (Budapest) Életmûdíjban
részesült; Papp Éva (Szeged) A Könyv-
tárostanári Hivatásért díjat kapta; Vincze
Mária (Pécs) Az Egyesületért kitüntetést ve-
hette át; Szoka Beáta (Budapest) „Az év ígé-
retes könyvtárostanára” címet nyerte el.

Meskóné Dékány Dóra, a Teleki Blanka
Gimnázium könyvtárostanára Bevezetés a
könyvtárépítészet irodalmába címû elõadása
keretében részletes áttekintést adott a
könyvtárépítészettel kapcsolatos szabvá-
nyokról, jogszabályokról, ajánlásokról,
majd a téma magyar nyelvû szakirodalmi
publikációit mutatta be. Dömsödy Andrea,
az OFI-OPKM (Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum) munkatársa Az iskolai könyvtári
térszervezés pedagógiai szempontjai címû
érdekes elõadásában kitért a rugalmas terek,
az ülõhelyszám-növelés problematikájára is,

s kiemelte a kulcsfontosságú figyelembe ve-
endõ szempontok között az iskolát, a peda-
gógiai környezetet, a jogszabályokat és
irányelveket, az állományt, a különféle esz-
közöket. Kovács Andrea belsõépítész-bútor-
tervezõ látványképekkel illusztrált elõadásá-
ban a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára jól sikerült át-
építésének tapasztalatairól számolt be.
Cavaloni Gyöngyi könyvtárépítész szakértõ
a szakértõi munka fontosságát hangsúlyoz-
ta, ugyanis nem várható el a könyvtárosok-
tól, hogy ugyanúgy értsenek a mûszaki le-
írásokhoz, mint az erre specializálódott
szakemberek. 

Rónyai Tünde, az
Árpád Gimnázium
könyvtárostanára ér-
dekes elõadásában
Döntéshelyzetek és
megoldások címmel
osztotta meg a hall-
gatósággal a könyv-
tár átépítése során
szerzett gyakorlati
tapasztalatait. Re-

mek lehetõség volt, hogy az elhangzottakat
rögtön letesztelhettük a gyakorlatban is,
ugyanis elõadása témája a szakmai napot
befogadó könyvtár átalakítása volt. Az ered-
ményes munkához szükséges mérlegelendõ
szempontok között az alábbiakat emelte ki:
a födém terhelhetõsége; a helyiség tájolása;
fény- és hõmérsékleti viszonyok; annak el-
döntése, hogy közösségi teret (is) szándéko-
zunk-e létrehozni; a régi, értékes dokumen-
tumok lehetõleg ne szabadpolcra, hanem
zárt szekrénybe kerüljenek; polcszélesség
és -magasság problematikája; polcrendsze-
rek közti távolság optimalizálása (lehetõleg
két gyerek is elférjen); a felhasználók szá-
ma, kora, igényei (a bútorzat mérete; szé-
kek, asztalok száma; székek anyaga; a polc-
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„Ez az iskola megérdemli, hogy szép könyvtára legyen!”
Szubjektív beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesülete szakmai napjáról
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rendszer és a kölcsönzõpult magassága;
elektromos berendezések száma, csatlako-
zási helye); a könyvtárban dolgozók igényei
(a munkahelyek száma, elhelyezése, mérete;
a munkaeszközök – pl. szkenner, fénymáso-
ló – elhelyezése; az étkezõ, a mosdó optimá-
lis helye). Elõadását praktikus tanácsokkal
zárta (pl. jó, ha a polcok kiemelhetõk, a szé-
keket lehetõleg be lehessen tolni az asztalok
alá, a bútorok lába alól ne hiányozzon a
csúsztatófilc), s megosztotta az értõ közön-
séggel azt a kellemes tapasztalatát, mely az
oszlopokkal tagolt, elsõ pillantásra riasztó
térre vonatkozott. A használat során kide-
rült, hogy ezek a kis terek a gyerekek ked-
venc kuckóivá váltak. 

Murányi Adrienn,
a Mérei Pedagógiai
Intézet könyvtárosa
a Magyar Pedagógi-
ai Társaság kereté-
ben létrejött új szek-
ció, az Iskolai
Könyvtári Szekció
megalakulására hívta
fel a figyelmet.
Molnárné Fricz

Gabriella és Eredicsné Gáti Erzsébet
könyvtárostanárok a budaörsi 1. Számú Általá-
nos Iskola felújítását mutatták be. A 2010 janu-
árjában átadott modern, háromszintes épület
igazi XXI. századi iskola, melyben a korsze-
rû könyvtár tágas közösségi térrel várja az
olvasókat. Gulyás Józsefné, a miskolci
Könyves Kálmán Általános Iskola könyvtá-
rostanára Hat év alatt kétszer is címmel 
számolt be arról, hogyan vált a kicsi, zsúfolt
könyvtáruk tágasabbá, felhasználóbarátab-
bá. Petri Ágnes az Egy iskolai könyvtár újjá-
élesztése címû szuggesztív elõadásában is-
kolája, a zuglói
Móra Ferenc Álta-
lános Iskola könyv-
tára átalakításának
kulisszatitkait osz-
totta meg velünk.
Ágnes kreatív ötle-
teinek és a sikeres
csapatmunkának
köszönhetõen –
amihez az iskola

könyvtárbarát igaz-
gatónõje és Miklós,
az iskola aranykezû
ezermester karban-
tartója maximálisan
hozzájárult – mini-
mális anyagi ráfor-
dítással sikeresen
alakították át a
könyvtárukat. Ízelí-
tõ a kolléganõ krea-

tív ötleteibõl: a Mesepolcon a játékállatok –
filléres eszközökkel helyes kis állatokká ala-
kított egyszerû
könyvtámaszok –
betûrendben várják
az olvasókat; kopott
könyvek új ruhába
öltöztetése némi ta-
pétaragasztó és cso-
magolópapír segít-
ségével; fotelek át-
húzása stb. E sorok
írójának – ezért is
választotta e beszá-
moló fõcímének – különösen tetszik Ágnes
vezérgondolata: „Ez az iskola megérdemli,
hogy szép könyvtára legyen!” 

Csoportmunkával ért véget a nap, aminek
során a résztvevõk a gyakorlatban próbál-
kozhattak meg iskolai könyvtárak tervezésé-
vel. 

A szakmai programmal párhuzamosan
kiállítók is várták az érdeklõdõket, megte-
kinthettük pl. az Alex Fémbútor Kft., a Me-
zõkövesdi Bútoripari Kft., a Multiservice-
Raktártechnikai Kft. standjait.

A konferencia az iskolai könyvtárak
nemzetközi hónapjának központi záróren-
dezvénye is volt egyben. Köszönet a szerve-
zõknek és a vendéglátó Árpád Gimnázium
munkatársainak a színvonalas, érdekes és
értékes szakmai napért! ■
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