
SUNYOVSZKY ANNA

Egy szakközépiskolai könyvtár bemutatása

Történeti elôzmények

Hunfalvy János (1820-1888) felismerve a kor követelményét, a Budai Polgári Körben
javaslatot tett egy kereskedelmi iskola létrehozására, amelybôl 1884-ben valóság lett. A
II. kerületi, Medve utcai polgári iskolában indították el az elsô kereskedelmi tanfolya-
mot.

1895-ben a felsô kereskedelmi iskolának a polgári iskolától való elválásakor hoz-
ták létre az iskolai könyvtárat. Ekkor még külön mûködött a tanári és az ifjúsági
könyvtár. 

1899-ben költözött az iskola új épületbe, mai helyére, a Ponty utcába. Továbbra is
külön mûködött a tanári és az ifjúsági könyvtár, mindkettô kedvezô elhelyezéssel. 

A szépen gazdagodó könyvtár sajnos a II. világháború pusztításai miatt szinte telje-
sen megsemmisült. A késôbb ismét gyarapodásnak induló tanári és ifjúsági könyvtárat
1968-ban egyesítették. 

1975-1977 között az iskola épületét felújították. A könyvtár 1977-ben került jelen-
legi – az iskolán belül rendkívül kedvezô – helyére, a fôépületbe, az I. emeleti tanári
szoba mellé. Akkor készült el a galéria is. A könyvtár azóta is két helyiségbôl áll, kb.
72 m? alapterületû.

Az elmúlt ötéves idôszak könyvtárszakmai munkálatairól

Könyvtárostanári munkakörömet 2004. november 1-je óta töltöm be ebben a patinás,
nagy hagyományokkal rendelkezô, és azokat tudatosan ápoló, magas diák- és tanárlét-
számmal mûködô, innovatív szakközépiskolában.

A könyvtár átvételekor tapasztalhattam, hogy az állomány tetemes méretûre nôtt, a
polcok roskadásig megteltek, az olvasói tér beszûkült. Ennek ellenére az iskola hagyo-
mányainak és jó pedagógiai légkörének köszönhetôen a tanulók könyvtárhasználati
kedve nem csappant. Helyzetértékelésemhez jelentôs segítséget nyújtott az a szakmai
vizsgálat, melyet a fôvárosi önkormányzat által felkért országos szakértô-szakfelügye-
lô végzett, közvetlenül munkába állásom elôtt.

A vaskos szakértôi jelentés és a saját tapasztalataim alapján elkészítettem a könyv-
tár fejlesztési tervét, amelynek végrehajtása azonnal elkezdôdött és a tervek szerint
2010 decemberéig befejezôdik.

A könyvtár mûködéséhez szükséges szabályzatokat átdolgoztam, és azóta is folya-
matosan újítom.
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A könyvtári alapterület szûkössége gátolja a megfelelô raktári rend kialakítását, az
áttekinthetôséget, az állomány igény szerinti helyben használatát, a könyvtárban szak-
tárgyi órák, egyéb csoportos foglalkozások szervezését, a korszerû tanulási forrásköz-
pont megteremtését.

Átmeneti megoldásként a könyvtári bútorzat részleges cseréjével javítottuk a térki-
használást és a dokumentumokhoz való hozzáférést. Végsô megoldásként meg kell ta-
lálnunk majd a lehetôséget a könyvtár területének megnövelésére.

A vonatkozó jogszabály szerint kötelezô eszközök és felszerelések bôvítésének te-
rén nagy lépést tettünk elôre. Jelenleg négy számítógép üzemel a könyvtárban. Kettô a
könyvtári munka végzésére szolgál, kettô pedig az olvasók rendelkezésére áll. Megtör-
tént a másológép és  nyomtatók cseréje, eszközeink televízióval, hi-fi toronnyal, DVD
lejátszóval, szkennerrel bôvültek.

Az új számítógépek beállításával lehetôvé vált, – ha mérsékelt számban is –, hogy
a diákok a könyvtárban a számítógépes adatbázis segítségével kutassanak, és az inter-
netet könyvtári célra használhassák.

A diákok könyvtárhasználatra neveléséhez feltétlenül szükséges volt a kézikönyvtá-
ri és a régi könyveket tartalmazó állományrészek elkülönítése. A tájékozódást feliratok-
kal, táblákkal segítjük.

2005. májusában elkezdtük a teljes körû állományellenôrzést. Ennek során 35804
db, 31.979.421,-Ft értékû állományt ellenôriztünk. Ezt a munkát a terv szerint, június
végéig be is fejeztük. A negyvenegy évre visszamenôlegesen elvégzett állományellen-
ôrzés természetesen rendkívül összehangolt munka eredménye, amelyben rajtam és az
asszisztensen kívül tizennégyen dolgoztak, összesen 684 órát!

A következô tanév elején megtörténtek az állományellenôrzés utómunkálatai, a hiá-
nyok kivezetése a leltárkönyvekbôl, a katalógusok és a számítógépes adatbázis gondozása. 

A gyûjteményszervezés fontos része a tervszerû, folyamatos dokumentum kivonás.
A nem megfelelôen válogatott gyûjteményben akadozik az információhoz való hozzá-
jutás és növekednek a tárolási gondok. 2006-ban elkezdtük az átfogó, minden szakterü-
letre és könyvtári állományrészre kiterjedô állományelemzést, az elavult és fizikailag
elhasználódott dokumentumok kivonását, selejtezését. 

Ez a másik nagy volumenû munka, amely csak a munkaközösségek bevonásával, a
kollégák együttmûködésével, segítségével, munkájával vált kivitelezhetôvé. A pozitív
hozzáállás felgyorsította a folyamatot, már 2007 decemberében befejezhettük ezt a
munkálatot.  7686 db könyvet vontunk ki az állományból. 

2005 óta, ha csak a könyveket nézzük (folyóiratokat, CD-ket, hang- és videokazet-
tákat, DVD-ket nem!) 35804 kötetbôl az átfogó elemzés és selejtezés után maradt
28118 kötet. A további folyamatos éves állományelemzés, -kivonás és gyarapítás után
jelen pillanatban 29792 kötet könyvvel rendelkezünk. 

Az állományelemzés és selejtezés eredményeként kijelenthetjük, hogy mára korsze-
rû, letisztult, a jelenlegi igényekhez a legmesszebbmenôkig alkalmazkodó, jól kezelhe-
tô állományt sikerült kialakítanunk.

Az utóbbi évek szûkös anyagi kereteinek ellenére eddig még sikerült a legszüksége-
sebb dokumentumokat folyamatosan beszereznünk. További segítséget jelentettek a pá-
lyázatok és ajándékozások nyomán történt állomány-gyarapítások.
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Állományelemzô munkánk során kitûnt, hogy szépirodalmi részlegünk (a házi és
ajánlott olvasmányok köre) nagyon elöregedett, elhasználódott, a mai tantervi igények-
nek nem felelt meg sem tartalmi összetételében, sem számarányában.  Ezért kiemelt fi-
gyelmet fordítottunk e könyvtári részlegünk gyors megújítására. 

Könyvtárunk feladata az ingyenes tankönyvek beleltározása és kölcsönzési nyilván-
tartása is.  Ez a munka 2006 óta folyamatos. Ennek köszönhetô, hogy a végzôs diákok
közül azok is egyre nagyobb számban adják a könyvtárnak tankönyveiket, akik nem in-
gyen kapták. Evvel további segítséget tudunk nyújtani. 

Szakmai kapcsolattartás szempontjából meghatározó társintézményeink a Mérei
Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a Könyvtárostanárok
Egyesülete és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 

2007 tavaszán egy számunkra nem várt, kellemetlen fordulat következett be, amely
idôlegesen sok plusz munkával járt, és némileg visszavetette a könyvtár fejlôdését. Az
Oktatási Minisztérium az iskolák összevonása kapcsán kétéves folyamatban hozzánk
csatolt egy másik szakközépiskolát, amelynek el kellett hagynia a saját épületét. A tan-
év vége felé már komolyan át kellett gondolni a telephelyi könyvtár 2009 évi beolva-
dásának ütemezését. 

A munka átgondolása utána következett a kivitelezés, amely nehézkes és fájdalmas
volt, de végül is megtörtént.  A beolvadó szakközépiskolai könyvtár állományának erôs
szelektálása után 4794 db könyvet és egyéb dokumentumot vettünk át, amelyeknek át-
leltározása még a jövô tanév feladata.

Az olvasóvá nevelésrôl és a könyvtár-pedagógiai munkáról 

A humán munkaközösséggel egyetértésben, az olvasóvá nevelés terén a következô
problémákat látjuk iskolánkban.

Tanulóink a magas iskolai óraszámokon felül sokféle tevékenységet ûznek, kikap-
csolódásra alig van idejük, lehetôségük. A diákok általános olvasottsága, a média terje-
désével párhuzamosan, egyre csökken. Kikapcsolódásként elônyben részesítik a televí-
ziót, DVD-t és az internetet, mivel a képi befogadás sokkal kisebb energiát igényel tô-
lük. Ennek a generációnak problémát okoz a szövegértés, mert többnyire nem vált alap-
vetô készségükké az olvasás. Az olvasóvá nevelést nehezíti továbbá a családok vásár-
lási szokásainak megváltozása is. Romlott a családok általános anyagi helyzete. Keve-
sebbet költenek kultúrára, könyvekre. 

A házi olvasmányok kellô példányszámú megléte rendkívül fontos több okból is:
• A kerettanterv bôvítette a kötelezô olvasmányok körét, jelentôs mértékben szerepel-

nek benne 20. századi, kortárs szerzôk mûvei is. A pedagógusok élhetnek a szabad
választás lehetôségével.

• Új érettségi követelmények, a közép és az emelt szint bevezetése.
• A vidékrôl bejáró diákoknak kevés szabadidejük marad más könyvtárak látogatásá-

ra.
• Az óraszám növekedés is jelentôsen csökkentette a diákok szabadidejét, leginkább

a kéttannyelvû osztályokba járókét.
• A jó képességû gyerekek között is sok a hátrányos helyzetû.
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• Elôtérbe került a szövegközpontú feldolgozás. Ehhez szükséges, hogy tanórán is a
tanulók elôtt legyen a szöveg. Lehetôleg nem részlet vagy tömörítvény, hanem a tel-
jes szöveg!

• A különbözô irodalmi versenyek könyv igénye. 
Az iskolai könyvtárhasználatra nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a

tanulókat felkészítjük az információszerzés módjainak megismerésére, tapasztalataik
feldolgozására. Az információs társadalomban a közoktatás alapintézménye az iskola,
a kultúra alapintézménye a könyvtár. Az iskolai könyvtár tehát egyszerre mindkét terü-
leten szolgálja a könyvtárhasználati kultúra fejlesztését. Biztosítani tudja az informáci-
ótechnológia gyors fejlôdése mellett az idôtálló nyomtatott információhordozók hozzá-
férését, így iskolai forrásközpontként mûködve lehetôséget ad a különbözô tantárgyak
tudástartalmának szintetizálására. 

A könyvtárhasználattan nem önálló tantárgy. A NAT1 azonban megteremti annak le-
hetôségét, hogy az eddig önálló pedagógiatörténeti múlttal nem rendelkezô tantárgy be-
épüljön iskolánk oktatási rendszerébe. Így az informatika, valamint a magyar nyelv és
irodalom mûveltségterületek tartalmaznak könyvtárhasználati ismereteket. 

A 2005/2006-os tanévtôl a tantervnek megfelelôen megkezdôdtek a könyvtárhasz-
nálati órák. Az informatika órák keretében négy-négy órán vehetnek részt a 9. osztályos
tanulók a könyvtárban. Az órák minden esetben csoportbontással, a könyvtár helyisé-
gében zajlanak. A feldolgozott témák igazodnak az informatika szóbeli érettségi könyv-
tárhasználattan témaköreihez. A továbbiakban ezekre az alapokra épülhetnek a rendsze-
res szaktárgyi könyvtári órák, melynek során az önálló ismeretszerzés valódi tudássá,
ill. készséggé fejlôdhet a diákokban.

A 2008-ban elkészült új pedagógiai programunknak része a könyvtár-pedagógiai
program is, amely biztosítja, hogy a könyvtárhasználattan tudatosan tervezett oktatási
programmá válhasson. 

Iskolánk pedagógiai programjában meghatározott célunk olyan európai gondolko-
dású, magyar hagyományokat követô, kreatív szakemberek képzése, akik egy vagy több
idegen nyelven beszélnek, korszerû szakmai és informatikai ismeretekkel rendelkez-
nek. Fontos feladatunknak tartjuk a tehetséges tanulók fejlesztését.

A pedagógiai célok megvalósításának eszköze, módszere és feltétele a megfelelôen
felszerelt iskolai könyvtár. Gyûjtôkörünket is e célok figyelembevételével alakítjuk.

Az osztálykönyvtárosi rendszer megújítása és megerôsítése is megtörtént. Minden
tanév végén könyvjutalomban részesül az a két osztálykönyvtáros diák, akik abban a
tanévben a legaktívabbak voltak.  

Iskolai könyvtárunk segítséget nyújt és részt vesz minden iskolai ünnepségen és ren-
dezvényen. 

Hunfalvy–napi rendezvényeinken nagy érdeklôdést váltott ki a több alkalommal is
megrendezett „Kiállítás Hunfalvy eredeti mûveibôl”, valamint a 11. osztályos diákok
prezentációs elôadásai Hunfalvy életérôl és mûveirôl. 

Sikeres bemutatóórát szerveztünk a fôvárosi könyvtárostanárok részére. Az óra témá-
ja: „Könyvtárismeret számítástechnikai háttérrel, projektmódszerrel a 10. évfolyamon”. 

A projekt módszer célja, hogy a tanulók aktív közremûködésével, meglévô ismere-
teikre és tapasztalataikra építve segítse az ismeretek gyakorlatba történô átültetését.
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A projektmunka során a diákok bekapcsolódhatnak a szûkebb-tágabb társadalmi
életbe, megismerhetik környezetük társadalmi, szociális, kulturális problémáit. Feldol-
gozzák azokat, és részt vehetnek a megoldásukban is.

Egy-egy projekt rendszeresen vagy alkalomszerûen is beiktatható a könyvtár mun-
katervébe.

A könyvtár arculatváltozása

Napjainkban az iskolai könyvtáraknak korszerû forrásközpontokká, modern médiatá-
rakká kell válniuk. Nem maradhatnak csupán a könyvek és a hagyományos informáci-
óhordozók egyre inkább forráshiányos gyûjteményei, hanem ezen túllépve, a szûkülô
beszerzési lehetôségek ellenére is végre kell hajtaniuk a szükséges beruházásokat, in-
formatikai fejlesztéseket. Másként nehezen tudnák teljesíteni a társadalom és a Nemze-
ti alaptanterv elvárásait. Nem véletlen, hogy a NAT a könyvtárismeretek, a könyvtár-
informatika oktatását 1998-tól az Informatika mûveltségterület körébe vonta.

Iskolánk könyvtárában a 90-es évek közepétôl megkezdôdött a számítógépes feldol-
gozás a Szirén integrált könyvtári program segítségével. 2004 novemberében áttértünk
a korszerûbb Szikla integrált könyvtári rendszer használatára. 

A Szikla programmal együtt megvásároltuk a Magyar Nemzeti Bibliográfia adatbá-
zisát 1976-tól napjainkig, a folyamatos frissítéssel együtt. 

2005 márciusától a kölcsönzés is számítógép segítségével történik. A számítógépes
kölcsönzés bevezetésével meggyorsult és átláthatóbbá vált ez a folyamat. Néhány
gombnyomással tisztázható bármely könyvtártag tartozása, és pillanatok alatt készül-
hetnek statisztikák. Az elmúlt években, egy-egy tanévben 9-11 ezer kölcsönzés történt. 

Ugyanez év decembere óta számítógépes katalógusunk már nemcsak a belsô – könyv-
tári – hálózaton érhetô el, hanem az Interneten keresztül, külsô felhasználók számára is.
Középiskolai szinten még kevés könyvtár tudja az OPAC2 (nyilvános számítógépes könyv-
tári katalógus) használatát biztosítani, ezért ezt nagy elôrelépésnek tekinthetjük. Szolgálta-
tásaink minôségét is javítjuk mindezzel, hiszen felhasználóink, a tanárok és diákok akár
otthonról is, kényelmesen tudnak tájékozódni könyvtári állományunkban, elôjegyezhet-
nek, valamint a saját kölcsönzéseiket is figyelemmel tudják kísérni.

Fontos, hogy az ilyen szolgáltatásokat közvetlenül az oktatási intézmények honlap-
járól is elérhetôvé tegyük, sokkal hatékonyabb lesz a kihasználtságuk. Ezt meg is tet-
tük, a fontosabb könyvtári információk szerepelnek az iskola honlapján. Olvasható a
könyvtár rövid története, nyitvatartási ideje, használati szabályzata. Látható néhány
könyvtári eseményrôl készült fotó, továbbá on-line elérhetô az adatbázisunk.

Az eddigi fejlesztések a kezdetek után nagy elôrelépést jelentenek azon az úton,
amelyen a hagyományosan mûködô könyvtárból korszerûbb információs forrásköz-
ponttá válhatunk.

Jegyzetek:

1 Nemzeti alaptanterv, 1995, 1998, 2003, 2007
2 Online Public Access Catalog
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