
A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE)
és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Gyermekkönyvtáros Szekciója
közös bemutatót szervezett az idei
könyvfesztivál könyvtáros klubjában, áp-
rilis 24-én délután. A témát egy orosz
szakmai lapnak a magyar könyvtárügy
egy szeletével foglalkozó száma adta.

2014 tavaszán Magyarországon tájé-
kozódott az orosz lap két szerkesztõje.
Ellátogattak az Óbudai Árpád Gimnázi-
umba, valamint a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) Sárkányos Gyermek-
könyvtárába, hogy az itt szerzett tapasz-
talataik alapján lapjukban bemutathassák
a magyar iskolai és gyermekkönyvtárak
mûködését.

Az elsõ elõadó Sonnevend Péter volt,
aki a lapszám megszületésénél bábásko-
dott. Beszélt arról, milyen nagy megtisz-
teltetés ez a szám, mivel eddig mindössze
egy tematikus számot jelentettek meg. 
A lap 29 ezer példányban jut el az érdek-
lõdõ olvasókhoz 

Az Iskolai Könyvtár1 a huszonnégy
magánkiadásban megjelenõ módszertani
folyóirat egyike. A 2014. évi 11-es volt a
magyar szám.2 Ezt a lapszámot a moszk-
vai Balassi Intézet keretében mûködõ
Magyar Kulturális, Tudományos és Tájé-
koztatási Központban mutatták be 2014.
november 24-én.3

Buncsák Piroska, az Óbudai Árpád
Gimnázium könyvtárostanára az általa
kitalált és már több éve megvalósított
könyvtári alkotópályázatot mutatta be.
Minden évben más a téma, az idén példá-
ul a fény évéhez kapcsolódott. A pályázat
célja az, hogy a kötelezõ tanulmányi fel-
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Mit találtak érdekesnek, bemutatandónak a magyar iskolai 
és gyermekkönyvtárról az orosz szakemberek? 

✒✒    Szakmári Klára

1 http://lib.1september.ru/libarchive.php
2 http://lib.1september.ru/?year=2014&num=11
3 http://www.moszkva.balassiintezet.hu/ru/
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adatokon túl is kibontakoztathassák 
képességeiket, tehetségüket a diákok,
szellemi és mûvészeti területen egyaránt.
Nagyon változatos a megvalósítás formá-
ja. Készülnek esszék, filmek, versilluszt-
rációk, prezentációk, dísztárgyak, szem-
léltetõ eszközök, fordítások, interjúk, 
újságcikkek, tablók, naptárak, fotóalbu-
mok, novellák, versek. A pályázat során
cél, hogy a könyvtári szolgáltatásokat,
dokumentumokat igénybe vegyék a tanu-
lók, majd készítsenek a felhasznált do-
kumentumokról szabályos bibliográfiai
hivatkozást. Tanári konzultáción is részt
vehetnek, de alapvetõen önállóan dol-
goznak, az ötlettõl a megvalósításig. 
A mûveket egy kiállításon mutatják be,

ahol az igazgató is értékeli és jutalmazza
a pályázókat.4

Kámán Veronika szintén az Óbudai
Árpád Gimnázium könyvtárosa. Õ azt
mutatta be, hogyan lehet webes eszkö-
zökkel elérni a fiatalokat, bevonzani õket
a tudásközpontba. A közösségi web hasz-
nálata ma már elengedhetetlen, mert 
tévesek azok az állítások, hogy nem ér-
dekli õket semmi, nem olvasnak. Ha oda-
megyünk, ahol a fiatalok jelen vannak –
akár a virtuális térbe –, akkor örömmel és
aktívan bekapcsolódnak a dolgokba, sõt
õk is kezdeményeznek. A hátrányt fordít-
suk át lehetõséggé, használjuk a felülete-
ket. A blog5, a facebook, a pinterest és a
fájlmegosztók: a googledrive és a drop-
box is interaktív lehetõségeket kínálnak.
Könyvtárosként ismerni és használni kell
ezeket a lehetõségeket! „Szeresd meg,
amit õk szeretnek!” – ezt az alapelvet kö-
vetve közel kerülhetnek egymáshoz a
könyvtárosok és a felhasználó fiatalok.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. május 29

4 http://www.arpadgimnazium.hu/aprilis-10-a-

feny-alkotopalyazat-eredmenyhirdetese/
5 http://tudaskozpont.blogspot.hu/
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A külföldiek számára nagyon érdekes
és követendõ, hogy Magyarországon a
kötelezõ tanterv része a könyvtárhaszná-
lat és az információkeresés tanítása.
Dömsödy Andrea a KTE alelnökeként
bemutatta, hogyan változott ennek a jogi
szabályozása, hogyan alakultak az okta-
tási-nevelési célok és a fejlõdés irányai,
hogyan alakult ki a szakmódszertan, mik
a tantárgyi és tantervi keretek, mikor tör-
tént igazi paradigmaváltás és ezt hogyan
követte a gyakorlat. Beszélt a tantárgyi
keretekrõl, az óraszámokról és a tartal-
makról, valamint arról, hogy mindezek
elsajátíttatása komplex pedagógiai fel-
adat. A jelenlegi iskolai könyvtári gya-
korlat sajnos nagyon eltérõ. Óriásiak a
különbségek: a sikeres használói maga-
tartás és gyakorlat kialakításától a nem
tanításig minden elõfordul.

Budavári Klára, a FSZEK lõrinci
nagykönyvtárának gyermekkönyvtá-
rosa6, az MKE Gyermekkönyvtáros

Szekciójának alelnöke pillanatképekben 
mutatta be azt a több évtizedes sikeres te-
vékenységet, amit folytat. Az elmúlt évek
programjait egy-egy fotó segítségével
idézte meg: mesedélután, szerepjáték,
bábozás, önismereti tréning, önbizalom-
fejlesztõ játékok, vetélkedõk, családi
együttlétek, kézmûves foglalkozások,
társasjátékozás, olvasóklubok és -körök –
mind lehetõséget jelentenek az olvasóvá,
használóvá nevelésre. A lényeg a közös,
jó élmény, mert akit egyszer beszippan-
tott a könyv, a könyvtár világa, az remél-
hetõleg mindig visszatér.

A rendezvény utolsó elõadója Dienes
Éva gyermekkönyvtáros, a FSZEK Sár-
kányos Gyermekkönyvtárának vezetõje
volt.7 Bemutatta ezt a csodás gyermekbi-
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6 http://www.fszek.hu/gyerekeknek/gyerekkonyv-

tarak__reszlegek/lorinci_nagykonyvtar
7 http://www.fszek.hu/gyerekeknek/rendezvenyek



rodalmat, és szólt arról, hogy mi a célja a
gyermekkönyvtárnak és a könyvtáros-
nak, milyen eszközök állnak rendelke-
zésre, mit tart a legfontosabbnak. Bemu-
tatta a könyvtár tudatos és gyerekbarát
építészeti kialakítását, és mesélt azokról
a felejthetetlen rendezvényekrõl, ame-
lyeknek részesei lehettek gyerekek, szü-

lõk és serdülõk. A tudatos állományépí-
tés, a változatos programok (mese-, drá-
ma- és médiafoglalkozások), az egyéni
megszólítás, a beszélgetés az olvasókkal,
a könyvbemutatók és a könyvajánlók, ki-
állítások a használókért vannak. Ezeket a
szakmai tapasztalatokat és gyakorlatokat
az ELTE Tanítóképzõseinek is igyekszik
bemutatni és átadni a gyakorlatban. Szólt
még az önkéntesek szerepérõl és felada-
tairól, valamint a veszélyekrõl és az esé-
lyekrõl.

Nagy örömünkre sokan eljöttek a
Könyvtáros Klubba, és érdeklõdve követ-
ték az orosz lapszám magyarországi be-
mutatóját. Tervezzük, hogy az oroszul
megjelentetett cikkeket, tanulmányokat,
jó gyakorlatokat magyarul is elérhetõvé
tesszük. ■
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