
Különleges, ünnepi hangulatú szakmai nap-
nak adott helyet az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum (OPKM) Könyves
Kálmán körúti épülete 2011. október 26-án.

Ünnepelt a könyvtáros és a pedagógus
szakma, ünnepeltek a könyvtárostanárok, hi-
szen szakmai szervezetünk, a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete (KTE) 2011-ben huszon-
öt éves.

Szakmári Klára a KTE, Varga Katalin az
OPKM nevében mondott rövid elnöki kö-
szöntõt, majd az iskolai könyvtári világnap,
világhónap diákoknak meghirdetett Tervezz
piktogramokat az ETO fõosztályaihoz! címû
pályázatát értékelte a zsûri nevében Rónyai
Tünde. A pályázat gyõztes munkáját Elek
Dóra alkotta, aki a Szegedi Tudományegye-
tem Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium ta-
nulója. A további eredményeket a KTE hon-
lapján olvashatjuk. A pályázó fiatalok az
eredményhirdetés után a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár központi épületébe mentek,
ahol megismerkedhettek a könyvtárnak ott-
hont adó Wenckheim-palotával, mely idén
nyolcvan éve fogadja az olvasni vágyókat, és

természetesen alaposan körbejárták a Sárká-
nyos Gyerekkönyvtár tereit. Ezúton is gratu-
lálunk a versenyzõknek és a felkészítõ kollé-
gáknak! 

Ünnepélyes és megható percek következ-
tek. Szakmári Klára és Bondor Erika átadta
a KTE-emlékérmeket. Ugyan tudjuk, hiszen
ismerjük díjazott kollégáinkat, mégis jó volt
hallani a laudációk méltatásait az emberi ér-
tékekrõl és a kiváló szakemberekrõl.

Díjazottak

Életmûdíj: Pintér Aranka, a Pécs-bara-
nyai Pedagógia Szakmai Szolgálatok és
Szolgáltatások Központjának könyvtárveze-
tõje

A könyvtárostanári hivatásért: Balog
Ferencné, Kiskunmajsa, Arany János Általá-
nos Iskola

Az egyesületért: Gérnyi Ferencné, Buda-
pest, Zrínyi Miklós Gimnázium

Az év ígéretes könyvtárostanára: Kármán
Veronika, Budapest, Árpád Gimnázium

A következõ percek az iskolai könyvtári
világhónap  könyvtárostanárok számára kiírt
pályázatának eredményhirdetésével és szak-
mai értékelésével teltek.

Az Így tanítom a katalógus használatát
címû pályázat nyertesei :

1. helyezett: Jákliné Tilhof Ágnes, az ajkai
Bródy Imre Gimnázium könyvtárostanára

2. helyezett: Vass Marianna, KOK Nagy
László Gimnázium, Komló

3. helyezett: Vekerdi Ágnes, a budapesti
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola
és Gimnázium könyvtárostanára

A pályamunkákat Eigner Judit értékelte a
zsûri nevében. A pályázatok erõsségeként ki-
emelte a gyakorlatorientáltságot, a korszerû
tanulási módszerek alkalmazását, a tanuló-
központúságot, a saját fejlesztésû játékok so-
kaságát és a friss irodalomra való hivatkozás
tényét. 
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I s k o l a i  k ö n y v t á r a k

✒✒    Örményiné Farkas Andrea

Isten éltesse a könyvtárostanárokat!



2011 tavaszán megjelent A Magyar
Könyvtárosok Egyesületének története
1935–2009 címû jubileumi kiadvány, melyet
Bényei Miklós szerkesztett. A 758 oldalas
könyv az ország könyvtárügyére, hetvenöt
év könyvtártörténetére, valamennyi megyére
és az egyesület szakmai szervezeteire vonat-
kozóan számtalan személyhez, könyvtáros-
hoz kapcsolódva tartalmaz forrásértékû in-
formációkat.

Ebben a kötetben jelent meg Balogh Mi-
hály írása a Könyvtárostanárok Egyesületé-
nek történetérõl. A szakmai napon arról szá-
molt be, milyen nehéz volt a szövegfaragás,
mennyi derûs óra, mennyi bonyodalom, lé-
lekemelõ és lélekszorító pillanat emléke nem
kerülhetett bele a tanulmányba a terjedelmi
korlátok miatt. 

Majd Bakos Klára, a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete (MKE) elnöke és Mender
Tiborné, az Országos Idegennyelvû Könyv-
tár fõigazgatója köszöntötte egyesületünket.
Mindketten hangsúlyozták, hogy a KTE a
változásokra érzékenyen és konstruktívan re-
agáló, dinamikus, a szakmai összetartást
szem elõtt tartó, innovatív szervezet.

Dinnyés József gyermekkori emlékeirõl
beszélt, majd Reményik Sándor Templom és
iskola címû versét és a XII. zsoltárt énekelte,
gitározta el. Ebben az emelkedett hangulat-
ban köszöntötte az egyesület valamennyi
tisztségviselõjét és elnökét.

Természetesen nem hiányozhatott a szü-
letésnapi torta sem, mely olyan hatalmas
volt, hogy bõven jutott belõle a megjelent
majd százharminc tagnak és a meghívott
vendégeknek.

A szünet után Dömsödy Andrea tájékoz-
tatta a tagságot a könyvtárostanárokat érintõ
várható törvényi változásokról. Felhívta fi-

gyelmünket, hogy valószínûleg a követõ ren-
deletek fogják pontosítani a törvényt, de
ezek még nem jelentek meg. 

Szakmári Klára, a KTE elnöke, a jubileu-
mi tanév terveirõl számolt be. Többek között
egy új kezdeményezésrõl, a könyvtáros-
tanárok szellemi mûhelyének indulásáról. 

A délután további része az adatbázis- és
katalógushasználat téma körül forgott. Az el-
sõ egységben az adatbázis- és katalógushasz-
nálat tanításának tartalmi és módszertani
kérdései kerültek elõtérbe a gyakorlat szem-
szögébõl. Lázárné Szanádi Csilla, az ELTE
Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
könyvtárostanára, az elméleti alapozástól
egészen a csonkolás, maszkolás kérdéséig el-
jutva mutatta be jó gyakorlatát. 

Jákliné Tilhof Ágnesnek, a világhónapi
pályázat elsõ helyezettjének foglalkozáster-
ve nagy hangsúlyt fektetett az elektronikus
és a virtuális könyvtár közötti különbségek
felismerésére, a célirányos információkere-
sés megtanítására, a megbízható források
fontosságára, az OPAC fogalmának beveze-
tésére, használatára. 

A második helyezett Vass Marianna fog-
lalkozástervében nagy szerep jutott a koo-
peratív tanulásmódszertanon alapuló fog-
lalkozásszervezésnek, a saját fejlesztésû
könyvtári játékoknak – ETO-dominó, szak-
jelzetes memóriakártya. A bemutatott fotó-
dokumentáció képein az együttalkotás örö-
me látszik a tanulókon. 

Vekerdi Ágnes, a pályázat harmadik he-
lyezettje, a legkisebb korosztályt célozta
meg. Foglalkozástervének is ez a címe:
Játsszunk katalóguscédulákkal! Az alsó 
tagozatos gyerekek életkori sajátosságait fi-
gyelembe vevõ, játékos feladattípusokat be-
mutató, csapatmunka alapú vetélkedõs terve-
zetet láthattunk.

A második egységben mûködõ adatbá-
zisokról kaptunk tájékoztatást. Burmeister 
Erzsébet a magyar folyóiratok tartalomjegy-
zékeinek kereshetõ adatbázisáról (MATAR-
KA), történetérõl adott tájékoztatást, a hon-
lappal és annak használatával ismertetette
meg a jelenlévõket. A MATARKA magyar
szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza
fel 2002 januárjától könyvtárak és folyóirat-
szerkesztõségek összefogásával a Miskolci 
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Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum veze-
tésével. A cikkek mintegy 15%-a teljes szö-
veggel, közvetlenül is elérhetõ, a többirõl
cikkmásolat rendelhetõ. Ezekután a keresõ-
felületet néztük meg alaposabban, s mivel a
felhasználói statisztikákból kiderült, hogy az
állományt az oktatásban részt vevõk használ-
ják többségében – a felhasználási adatszám
változása a tanévet követi –, különösen indo-
kolt, hogy tanulóinkat képessé tegyük a cél-
irányos információkeresésre. Az oktatás so-
rán az adatbázis adatainak sokrétû felhasz-
nálására hívta fel figyelmünket az elõadó, 
legyen szó akár tehetséggondozásról, verse-
nyekrõl, önképzésrõl, érettségire való felké-
szülésrõl, akár az önálló kutatás lehetõsé-
gérõl.

A továbbiakban Varga Katalin, az OPKM
igazgatója ismertetett meg bennünket az
OPKM új fejlesztéseivel. Honlapjukról 
az Olvasás Portálra kattintva elmondta, hogy
ezzel a felülettel, az innen elérhetõ doku-
mentumokkal, ötletekkel, rendezvényekkel,
jó gyakorlatok bemutatásával az olvasás és a
digitális kompetencia fejlesztése a kiemelt
cél. Ezt szolgálja többek között a Web Isko-
lai Könyvtár menü is, amely valódi virtuális
könyvtár. A közoktatásban használható, a
képzést és a tanulást támogató magyar nyel-
vû, referensz internetes források adatbázisa.
Hangsúlyozta, hogy az adatbázis elõváloga-
tott anyagot tartalmaz, ellentétben egy tet-
szõleges keresõbe beírt kérdésre érkezõ vá-
laszdömpinggel. Megismerkedtünk a keresõ
felhasználóbarát felületével is.

Még egy újdonságot mutatott be Varga
Katalin, az OPKM sajtófigyelõ szolgáltatá-
sát. Az iskolai könyvtári és a pedagógiai

szakirodalom menüpontja alatt az utolsó két
hét legfrissebb szakirodalmának az OPKM
online adatbázisába került forrásait gyûjti
össze. Ugyanekkor hívta fel a figyelmünket a
már jól mûködõ közlönyfigyelõ szolgáltatás-
ra is.

A harmadik egységben Kármán Veronika
elõadását ámultuk végig. A digitális beván-
dorló szemével csodálkoztunk arra, hogy mi-
lyen is a digitális bennszülöttek világa, ame-
lyet idáig úgy gondoltuk, ismerünk, hiszen a
tanítványainkról van szó. Egy teljesen új,
lendületes, befogadó és elfogadó szemlélet-
móddal elõadott nagyon informatív, rengeteg
újdonságot felsorakoztató bemutató anyagot
láthattunk az Év Fiatal Könyvtárosa Díj ki-
tüntetettjétõl.

Zárásként Dinnyés József ismertetett meg
bennünket készülõ – s minden bizonnyal az
oktatást nagymértékben segítõ – cédéjével,
melyet röviden így foglalt össze: ötszáz év
magyar történelme dalokban.

A szakmai napon elhangzott valamennyi
elõadás anyaga megtalálható a Könyv-
tárostanárok Egyesületének honlapján:
http://www.ktep.hu/OSZN2011

Külön köszönet a nap támogatóinak és a
házigazda OPKM-nek. 

Ünnepi hangulatú, ám munkás, tartalmas
szakmai napon vehettünk részt. Jó volt
együtt gondolkodni, beszélgetni a munkánk-
ról, és visszatekinteni az elmúlt huszonöt év
eredményeire, tapasztalataira. Rengeteg erõt,
energiát és szülinapos, lélekemelõ pillanatot
kívánunk mindnyájunknak a következõ hu-
szonöt évre is! ■
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Decemberi lapszámunk szerzõi

Bobok Beáta, Budapest

Csirmazné Cservenyák Ilona, Mezõkövesd

Elekes Eduárdné, Szekszárd 

Gutai Júlia, Paksi Városi Mûvelõdési Központ Könyvtára, Paks

Halász Magdolna, Sárospataki Irodalmi Olvasókör, Sárospatak

Köntös Nelli, ELTE BTK, Budapest 

Lantos Adriána, Budapest

Munkácsi Szilvia, Miskolci Egyetem – Könyvtár, Levéltár, Múzeum, Miskolc 

Nagy Attila, Magyar Olvasástársaság, Budapest

Németh Katalin, ELTE BTK, Budapest

Örményiné Farkas Andrea, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium, Budapest 

Rácz Anikó, Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Derecske

Tóth-Czakó Andrea, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Zahuczky László, Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ, Miskolc

Minden kedves olvasónknak boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!


