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A könyvtárostanárok 2012-ben 15 éves1

egyesülete szinte napra pontosan a tizen-
ötödik születésnapján, 2012. március 13-án
rendezte meg tavaszi regionális szakmai
napját Kaposvárott. Az egyesület rend-
szeres rendezvényei között szerepel
évente két szakmai nap. 2012 tavaszán
azonban pályázat keretében tavasszal
nem egy nagy központi, budapesti ren-
dezvény, hanem országosan ötállomásos
roadshow valósulhatott meg a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Gyer-
mekkönyvtáros Szekcióval karöltve. 

A regionális rendezvények nem csak a
könnyebb eljutást biztosítják a fõvárostól
távolabb élõ kollégák számára, hanem az
egy környéken élõk kapcsolatait is erõsí-
tik, valamint lehetõséget adnak a helyi
jellegzetességek hangsúlyozására, ki-
emelésére is.

A rendezvénysorozat második állo-
másaként megvalósuló kaposvári szak-
mai napnak két könyvtár is vendéglátója
volt: délelõtt a Kaposvári Egyetem Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium
Könyvtára, délután a kaposvári Megyei
és Városi Könyvtár.

A köszöntõk után Gombos Péter, a
Magyar Olvasástársaság alelnöke, a ka-
posvári egyetem docense elõadásában a
korai és a családi olvasásfejlesztés jelen-
tõségérõl, valamint a digitális nemzedék-
hez tartozó diákokról, azaz a megválto-
zott tanítványokról beszélt. Kiemelten
felhívta a figyelmet arra, hogy a megvál-
tozott diákok mellett vegyük észre a saját
változásainkat, a digitális technika meg-
jelenésével megváltozott szokásainkat is.
A változások között említette a mindent
összegyûjtés és tárolás jellemzõjét, a ké-
szen kapott információk miatt a rendsze-
rezés, a szelektálás képességének hiá-
nyát, továbbá az élményszerzõ olvasás
megszûnését. A digitális eszközök tér-
nyerésébõl pozitívumok is következnek, 

1 A KTE (Könyvtársotanárok Egyesülete) 1986-tól az MKE
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például kiegyenlítõdik az agyi dominan-
cia. Az írásbeliség a bal agyféltekét erõ-
sítette, a digitális bennszülöttek tevé-
kenységei azonban a jobb agyféltekét
erõsítik, ami már mérhetõ is. Továbbá a
digitális nemzedékhez tartozó diákok a
vázlatolvasásban, a gyorsolvasásban, az
átfutásban erõsebbek. A kötelezõ olvas-
mányokkal kapcsolatban Gombos Péter
az újtól haladni a régi felé elvét emelte
ki, példaként Laczkfi János–Vörös Ist-
ván: Apám kakasa címû kötetét említette,
melynek hatására a diákok a klasszikus,
régi versekhez fordultak. Szintén a köte-
lezõ olvasmányokkal kapcsolatban emel-
te ki az átmenetet, mivel a gyerekeknek
hatalmas ugrás a mese után a regény, az
oktatásból hiányzik az átmenet, a mese-
regény.

Bondor Erika a törvényi szabályozá-
sokból következõ változásokról beszélt a
könyvtárostanári munkában: az iskolá-
ban az egyes munkafolyamatokra fordít-
ható idõrõl, a tankönyvpiac átalakulásá-
ból várható változásokról, az intézmény-
átalakításból következõ adminisztratív
feladatokról, a fenntartóváltásból követ-
kezõ változásokról.

Dömsödy Andrea az új, tervezett
NAT-ról (Nemzeti Alaptantervrõl) be-
szélt, könyvtár-pedagógiai szempontból.

A tantervi szabályozás szintjei maradnak
az eddigiek, azaz a Nemzeti Alaptanterv,
a kerettanterv, a helyi pedagógia program
és a könyvtár pedagógiai programja. Az
informatika mûveltségterületen belül el-
helyezkedõ könyvtárhasználat befogadó
tárgya a magyar nyelv és irodalom, vala-
mint az informatika maradt. 

Kiemelte azonban, hogy a mûveltség-
területek felsorolásánál az informatika
nem a tantárgyat, hanem a mûveltségte-
rületet jelenti, tehát nem csak itt és ebben
a tantárgyban van lehetõség a könyvtár-
használati ismeretek oktatására. A könyv-
tárostanár pedagógiai tevékenységei közé
tartozik az óratartás mellett a vetélkedõk-
re való felkészítés, azok szervezése, a fa-
liújság, a tájékoztató feliratok elhelyezé-
se is.

Sándorné Milbacher Kinga, a kapos-
vári Megyei és Városi Könyvtár szakrefe-
rense a gyermekkönyvtárak és az iskolai
könyvtárak együttmûködésének lehetõ-
ségeit vázolta elõadásában. Felsorolt né-
hány, az oktatáshoz is kapcsolódó, de
közmûvelõdési könyvtárakhoz kötõdõ
kezdeményezést, melyek közül a munka
és tanulás a neten tematikájú 2012-es
Internet fiesta alkalmat biztosít az
együttmûködésre. Továbbá pályázati le-
hetõségeket ismertetett, melyekben isko-
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lai és közmûvelõdési könyvtárak közö-
sen vehetnek részt. Imre Adél, a kaposvá-
ri Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és
Kollégium könyvtárostanára pályázat ke-
retében megvalósult könyvtári vetélkedõ-
sorozatról számolt be.

Györei Istvánné, a marcali Mikszáth
Kálmán Általános Iskola könyvtáros-
tanára módszertani morzsákat nyújtott 
át, azaz könyvtárhasználati órákon hasz-
nálható feladatokat mutatott be a diákok-
kal. A drámapedagógiai elemeket is 
felhasználó órarészletek alkalmazhatók
ráhangolásként, összefoglalásként is. 
A könyvtárral kapcsolatos tematikus
gondolattérkép az óra eleji ráhangoló-
dást, a diákok elõzetes ismereteinek fel-
mérését, a csoport könyvtárral kapcsola-
tos attitûdjét is megismerhetõvé teszi. 

A könyv formai részeinek tanítására
alkalmazott szemléltetés, drámapedagó-
giai elemekkel kiegészítve, a diákok fan-
táziájára is épít, míg a mozgással össze-
kapcsolt feladatok több érzékszervre is
hatnak.

Az óra módszertani megbeszélése
után átsétáltunk a délutáni helyszínre,
ahol a Megyei és Városi Könyvtár gyer-
mekkönyvtárosa a Lorántffy Zsuzsanna
Református Általános Iskola és Gimnázi-
um könyvtárostanárával közösen muta-
tott be egy mondákkal kapcsolatos
könyvtári foglalkozást. A színes és igé-
nyes elemekkel, szemléltetõeszközökkel
kiegészített alkalom a KTE pályázatára
készült. Az újabb módszertani megbeszé-
lés után a nap zárásaként papírszínházi
bemutató következett.

A szakmai nap hatásaként a jogi vál-
tozások mellett könyvtárak, könyvtáro-
sok munkájának megismerésére is lehe-
tõségünk nyílt, valamint az óravázlatok
által saját pedagógiai gyakorlatunk is bõ-
vülhet újabb elemekkel. ■
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ÖRMÉNY KÓDEXEK, ÖRMÉNY

MOTÍVUMOK – GYERMEK ALKOTÁSOKBAN

Örmény kódexek, örmény motívumok -
gyermek alkotásokban címmel nyíik
kiállítás április 2-án az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban.
Idõpont: 2012. április 2. hétfõ, 17 óra
Helyszín: Országos Idegennyelvû
Könyvtár, 1051 Budapest, Molnár u. 11.
Szervezõ: Szentpéteri József Ötvös
Ipermûvészeti Stúdió
Fõvédnök: dr. Gloviczki Zoltán közok-
tatásért felelõs helyettes államtitkár
Megtekinthetõ: 
Átrium: gyermekalkotások (április
2–11.) 
Rendezvényterem: A Szentpéteri Stúdió
mûvészei és a felkészítõ tanárok alkotá-
sai (április 2–20.) ■

FESTÉKBE MÁRTOTT BALATON

EGY VERS – EGY FESTMÉNY

Bartos Zsuzsanna festményei és Kasza
Béla versei
A Balatoni Regionális Történeti Kutató-
intézet Könyvtár és a Kálmán Imre Em-
lékház kiállítása
Helyszín: Kálmán Imre Emlékház
(Siófok, Kálmán Imre sétány 5.)
Megtekinthetõ: 2012. április 17-éig ■

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ

KÖNYVTÁR ÁPRILISI PROGRAMJAIBÓL

2012. április 18. (szerda), 17.30
Sofi Oksanen: Tisztogatás – könyvbemu-
tató.
A Márai-program keretében beszerzett
könyveket népszerûsítõ, Nincs módunk
középszerûnek lenni elnevezésû rendez-
vénysorozat második programja.
A program keretében beszélgetés zajlik a
Scolar Kiadó képviselõjével, valamint
Pap Évával, a Tisztogatás címû mû fordí-
tójával. A mûbõl Takács Katalin, az Új
Színház színmûvésze olvas fel részlete-
ket. 
2012. április 20. (péntek), 18.00 
„... ennyit az ábrándjaimról” – svájci írók
a Bookartnál 
A svájci Pro Helvetia Alapítvány és a
Bookart Kiadó közös kiadású, Svájci írók
címû sorozatának német nyelvû könyv-
bemutatója, szinkrontolmácsolással.
Résztvevõk: Hajdú Farkas-Zoltán, a ki-
adó fõszerkesztõje; Werner Morlang, a
sorozat mentora; Angelika Salvisberg, a
Pro Helvetia Alapítvány programfelelõse
és Nádori Lídia moderátor. ■
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