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A szerkesztő Jegyzete

Ellenőrzés, értékelés, minőségbiztosítás
„Az oktatás tanalmi
korszerűsítésé
nek folyamata, az
iskolaszerkezetben
végbemenő változások
nyugvópontra
juttatása, az oktatás és nevelés össz
hangjának erősítése, az alkalmazható
tudás megszerzésének
igénye olyan
szakmai célokat jelentenek, amelyek el
éréséhez időről időre képet kell kap
nunk az elvégzett munka eredményei
ről, az oktatási rendszer általános álla
potáról, a végbemenő
folyamatoknak
az intézményrendszeren belüli és széle
sebb társadalmi hatásairól" - olvasha
tó az Oktatási Minisztérium tájékoz
tatójában.
A közoktatás-történet egyik jelentős
szakasza zárult le azzal, hogy elkészül
tek az iskolák pedagógiai programjai.
Ez alapvető volt abban, hogy lehetősé
get adjon a társadalmi követelmények,
a helyi humán munkaerőforrás, vala
mint a lokális körülmények összhangja
megteremtésére, vagy legalábbis olyan
kapcsolódási pontok megállapítására,
amelyek által hosszabb távra biztosít
ható a helyi oktatáspolitika valamennyi
tartalmi és formai eleme.
Az elmúlt évtizedekben hol tartósan,
hol átmenetileg különböző intenzitás
sal és különböző szervezeti formában
jelen volt a szakmai ellenőrzés és érté
kelés. A jövőben sem nélkülözhetjük
ezeket, mert nem csak a pedagógiai fo
lyamatok területileg különböző eltéré
sei, hanem a helyi kapacitások széles
spektrumú sajátosságai is indokolják,
hogy az output elfogadható mértékű
sávon belül legyen az ország bármely
nevelési-oktatási intézményét illetően.
Ezért az ellenőrzés, értékelés, a minő
ségbiztosítás rendszerének kiépítése el
engedhetetlenül szükséges lesz ahhoz,
hogy megjeleníthető, összehasonlítható
legyen az intézményekben folyó szak
mai munka. Ebben új elem, új kategó
ria a minőségbiztosítás.
Ennek a - közoktatásban új - foga
lomnak alapvető jelentősége lesz ab
ban, hogy az iskolák tartalmi munkája
és eszközrendszerének kidolgozása és
fejlesztése olyan koncepció alapján tör
ténjen, amellyel a benne részt vevők
azonosulni tudnak. Ezáltal feltételezhe
tő lesz, hogy az értékelési és minőség
biztosítási rendszer kialakítása és nyil
vános (!) működtetése hozzájárul majd
az iskolai munka társadalmi, szakmai
presztízsének erősödéséhez.

Az Oktatási Minisztériumban meg
fogalmazódlak azok a politikai, okta
táspolitikai, szakmai alapelvek, ame
lyek feltételei eme új rendszer kidolgo
zásának, működtetésének. Ebben a leg
jelentősebb szervezetfejlesztés az Or
szágos Közoktatási Értékelési és Vizs
gaközpont létrehozása, amellyel meg
teremthetők az értékeléssel, cllenőréssel összefüggő hatósági feladatok ellá
tásának feltételei, valamint az ehhez
kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
Az ez által megvalósítható folyamatok
ban az értékelés és ellenőrzés négy
szintű (intézményi, fenntartói, regioná
lis és országos), a minőségbiztosítás
pedig két szintű (intézményi, és fenn
tartói) lesz. Ez azzal is jár, hogy külön
válik a hatósági, illetve a szolgáltatói
feladatrendszer.
Mint minden jelentős pedagógiai
változtatásnak, ennek is kell egy olyan
átmeneti, adaptációs idő, amelyben ki
dolgozhatók e rendszer tartalmi elemei,
megfeleltethetők a szakmai követelmé
nyek és a helyi lehetőségek, vagyis lét
rehozható e kettő olyan harmonizáció
ja, amely biztosíthatja a rendszer haté
kony működését. Ezért a következő két
tanévben a minőségbiztosítás bevezeté
sében az önkéntesség elve alapján kez
dődhetnek meg e munkák.
Ez utóbbi kapcsán kell majd vizsgál
ni, hogyan lesz objektíven ellenőrizhe
tő, értékelhető és javítható az iskolai
munka, hogyan érhető el a pozitív,
megerősítő, fejlesztő jellegű tevékeny
ség?
„Az ellenőrzés az intézmény működé
sének a hatályos jogszabályok, illetve
pedagógiai dokumentumok - a fenntar
tó által elfogadott pedagógiai program
- alapján való megfeleltetését vizsgál
ja. Az eltenőrzés kiterjed az intézmé
nyek fenntartóira is" - olvasható a mi
nisztériumi dokumentumban. Ezért a
felelősség kettős, s bár vannak közös
pontok ebben az érdekeltségben, a
megosztás nem csak logikus, hanem az
eltérő funkciók következményeként in
dokolt is.
Az értékelési és vizsgaközpont fel
adata lesz többek között, hogy a szak
mai szolgáltató intézményektől elkülö
nítetten, de velük együttműködve szer
vezze és felkínálja ezt a tevékenységet.
Ennek lényeges eleme lesz az intéz
ményfenntartók közoktatás-irány tói te

vékenységének ellenőrzése. Ehhez ja
vítani kell a szakértői munka feltételeit,
s növelni kell e tevékenység minősé
gét. Ezért a központ egyik első feladata
lesz azoknak a standardoknak a kidol
gozása, amelyek révén megvalósítható
lesz az egységes minőségfejlesztési po
litika. Ez olyan szakmai útmutatók
összeállítását jelenti, amelyek a meg
vizsgálandó területeket, az ellenőrzés
tartalmi jellemzőit és módszereit tartal
mazzák. Ennek egyik feltétele az is,
hogy felülvizsgálják a regisztrált sza
kértők szakmai kvaliását, s olyan megfelelhetőségi mutatók mentén szerve
ződjön újjá e szakmai grénium, amely
kiküszöböli, megszünteti a meglévő
kompetenciaanomáliákat.
A minőség ellenőrzésének meghatá
rozó eleme lesz a közoktatási statiszti
kai és információs rendszer. Ennek ha
tékony m űködtetése eredményeként
nem csupán mennyiségi, hanem fontos
minőségi mutatók alakulásáról, válto
zásairól is széles körű információk
nyerhetők, amelyek alapján - ha szük
séges - , módosíthatók lesznek az okta
tási rendszernek azok a pontjai, folya
matai, amelyek a diszfunkció okozói.
,,Az értékelés az intézmény, a fenn
tartó és a központi oktatásirányítás jó
váhagyóit dokumentumaiban
megfőgalmázott szakmai célkitűzéseket veti
össze a tényleges működés eredményei
vel Az értékelés szempontrendszere az
érintettek bevonásával válik szakmai
lag legitimmé" - olvasható az c terület
tel kapcsolatos alapelv.
A minőségbiztosításról a következő
sorok szólnak: „A minőségbiztosítás
olyan tudatos intézményi tevékenység,
amely az intézmény szakmai céljainak
és tényleges működésének állandó kö
zelítését szolgálja a gyerekek, a szülők,
pedagógusok, fenntartók, valamint a
munkaerőpiac igényeinek mind telje
sebb kielégítése céljából."
A közeljövőben e fogalmak tartalmi
megismerésében, majd ezek tartalmá
nak teljesítésében kell helytállnunk.
Sok sikert kívánok hozzá mindenkinek,
aki ebben bármilyen vonatkozásban
érintett lesz, de különösen nekünk, pe
dagógusoknak.
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Osi iskola - ősi könyvtár
Bemutatjuk a Pápai Református Kollégium könyvtárát

A pápai kollégium

A

Pápai Református Kollégium
több évszázados múltra tekint
het vissza. Létrejötte a 16. század tö
rök háborúkkal, trónviszályokkal,
vallási vitákkal terhes homályába
vész, ezért alapításának napra pontos
dátumát ma sem ismerjük. Ennek el
lenére a hagyomány 1531-re teszi a
megalakulás évét, mert az 1585-ből
ránk maradt iskolai törvénykönyv ma úgy mondanánk: házirend - beve
zetőjében a következő szerepel: .....
Hasonló okból a mi eleink iskolájuk
számára a következő törvényeket al
kotiák 1585-ben, kik ámbár 54 éven
át csaknem minden törvény nélkül
voltak, mégis mi, azok utódai, ezen
táblára azokat feljegyeztük és főisko
lánk növendékeit azok szerint kíván
juk igazgatnia Ebből tehát világosan
kiolvasható, hogy ha 1585-ben 54
éve működött az iskola „csaknem
minden törvény nélkül", akkor az át
alakulás időpontját 1531 körüli évre
kell tenni. Miért átalakulás és nem
megalapítás? Azért, mert ekkor nem
új iskola született, hanem a már év
századok óta meglévő és működő ka
tolikus plébániai iskola a hitújítás
mozgalmához csatlakozott, és protes
táns intézménnyé alakult át. Ez a lu
theránus irányt követte az 1580-as
évekig, ám ettől kezdve Pápa a kálvi
ni reformáció fellegvárává vált.
Iskolánk első ismert tanítójaként
Gyzdawith Péter működölt 1534-ben.
Az iskola megszervezése és anyagi
alapjainak biztosítása valószínűleg a
város földesurának, Thurzó Eleknek
(1527-1535) és 1536-tól enyingi Török
Bálintnak a nevéhez fűződik. Az isko
lát 1797-ig a pápai református egyház
község, attól kezdve az államosításig
(1952) a Dunántúli Református Egy
házkerület tartotta fe nn. 1752-ben,
amikor Mária Terézia a pápai reformá-
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hez. A2 alap-, közép- és felsőfokú ok
tatási együttes megléte jelentette a kol
légiumi rangot. így volt ez a pápai
esetben is; teológiai akadémia, nyolc
osztályos gimnázium, kereskedelmi
középiskola és a főiskolai könyvtár al
kották a Kollégium intézményeit 1947ben. Emellett egy Nőnevelő Intézet is
működött tanítónőképzővel, polgári le
ányiskolával és egy elemi gyakorló is
kolával.

A Főiskolai (kollégiumi) Könyvtár

tusoktól megvonta a szabad vallásgya
korlás jogát, a Kollégiumnak is a vá
roshoz közeli Adásztevel községbe kel
lett költöznie, ahonnan aztán //. József
türelmi rendelete következtében térhe
tett vissza ismét Pápára (1783). És itt
tisztázni kell egy fogalmat, mit ért a
magyar református hagyomány a „kol
légium" kifejezés alatt. A köznyelvtől
eltérően nem csupán diákszállást érte
nek alatta, még csak nem is egy bizo
nyos iskolatípust jelölnek vele, hanem
sokkal inkább különböző szintű, önál
lóim működő oktatási és kulturális in
tézmények együttesét, amelyeknek a
munkáját a kollégiumi szervezet fogja
egységbe. Ez nyilván azt is jelenti,
hogy egy-egy kollégium intézményei
nek száma vagy profilja változott
ugyan az évszázadok során, ám maga a
kollégium mégis a történeti folytonos
ságot képviseli. A 16. században létre
jött kollégiumokban az elsődleges cél a
papképzés volt, de fontosnak tartották
a klasszikus és humanista műveltség
megismertetését is az evangélium és a
reformáció tanításának jobb megértésé

A múlt század végétől a pápai iskola
hivatalos elnevezése így hangzott: a
Dunántúli Református Egyházkerület
Pápai Főiskolája. Ennek megfelelően a
könyvtár a „Főiskolai Könyvtár" nevet
viselte.
Valószínű, hogy a 16. századi plébá
niai iskola könyveit, kéziratos jegyze
teit a lutheránus iskola is megőrizte.
Sajnos, ez a gyűjtemény elveszett,
nagyságáról és tartalmáról semmiféle
konkrét információval nem rendelke
zünk. Az intézetnek később is volt ki
sebb és egyre gyarapodó könyv
állománya, de erről sincs biztos tudo
másunk. Az első kézzelfogható könyv
tartörténeti adataink a 17. századból
valók. A könyvekben fennmaradt tulaj
donosi bejegyzések tudósítanak arról,
hogy pl. Conradus
Schlusselburgius:
Theologi ae Calvi nistarum lib rí tres
(Frankfurt am Main, 1594) c. munkája
a pápai „Coetus** tulajdona volt. Ez az
elnevezés a korabeli protestáns kollégi
um i közösségeket jelentette, amelyeket
a rektor-professzor vezetésével megha
tározott törvények szerint maguk a diá
kok kormányoztak. A 17. századból
aránylag magas számban fordulnak elő
a heidelbergi professzorok munkai,
ami azt jelzi, hogy a pápai diákok
gyakran keresték fel a heidelbergi
egyetemet.
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Könyvtárunk
egyik
legrégebbi
könyvhagyatéka Veresmarti Mihályé,
aki 1652-től a Kollégium diákja, ké
sőbbi révkomáromi, 1664-től pápai,
1691-től győri lelkész volt. Veresmarii
1690 Iáján a Kollégiumnak adomá
nyozta a könyvtárat, amelyből kb. 40
kötet ma is megvan.
A máj-emlegetett 1752-es adásztcveli költözés és az olt eltöltött négy vi
szontagságos évtized a bibliotéka állo
mányát is erősen megtépázta. A köte
tek szétszóródtak, Tóth Ferenc pro
fesszor azt írja; „Megmaradt a régi
hibliothecának 127 darab könyve"
r

1784-ben a türelmi rendelet lehető
séget adott a pápai reformátusoknak,
hogy iskolájukat magasabb szinten újjá
szervezzék. Mándi Márton
István
(1760-1831) professzorsága és Tóth
Ferenc (1768-1844) püspöksége ide
jén tudatos iskolaépítés kezdődött. Ez
nyilván megmutatkozott a könyvtári ál
lomány gyarapodásában is. Az általuk
1802-ben elkészített könyvtári szabály
zat szerint a külföldi tanulmányútról
hazatérő teológusok kötelező hagyo
mánynak tekintették, hogy Alma Mate
rük számára könyvet hozzanak haza.
így. a peregrinusok révén került a gyűj
teménybe számos, ma már könyvmű
vészeti ritkaságnak számító munka,
amelyek a Plantin, a Frobenius, a
Thanner, a Faber vagy az Elzevir
nyomdák műhelyeiből kerültek ki.
Tóth Ferenc gyűjtése és buzdítása ala
pozta meg a könyvtár 1711 előtti régi
magyar könyv-, antikva- és kéziratál

lományát. O kezdte el a kölcsönzők és
kölcsönzések szakszerű nyilvántartását
is.
A Főiskolai Képzőtársaság - mely a
rcfonnkori mozgalmak részeként ala
kult meg - , szintén rendelkezett könyv
tárral, ennek eredeti katalógusa is ránk
maradt Ez a gyűjtemény főként az if
júság tudományos és szépirodalmi ér
deklődését volt hivatva kielégíteni. A
Társaságnak és könyvtárának az
1841/42. tanévben Petőfi Sándor és Jó
kai Mór is tagja volt.
Az 1848/49-es forradalmat és sza
badságharcot követő elnyomási sértet
lenül élte át könyvtárunk, károkat in
kább a gyakori helyváltozás, költözkö
dés okozott. (1857-ben az Okollégium
epületéből a későbbi Nőnevelő Intézet

épületébe.) A könyvállomány első iga
zán szakszerű rends zerezésére Tóth
Dániel könyvtárossága (1877-1897)
alatt került sor, aki bevezette az ún.
müncheni katalógust. Az ő munkáját
folytatta Borsos István (1897-1918),
aki az állományt 32 szakba osztotta be.
A Református Főiskolai Könyvtár ál
lománya 1885-ben a megszűnő Jogaka
démia, 1890-ben az ugyancsak meg
szűnő Tanítóképző könyveivel gyara
podott. A Jókai Kör, a Nőnevelő Inté
zet könyvtára ugyancsak a mi gyűjte
ményünkbe olvadt be a II. világháború
után. 1911-ben az állomány 37 ezer,
1945-ben 92 ezer kötetet tett ki, ma kb.
130 ezer könyvtári egység.

Kincsek és ritkaságok
Gyűjteményünk legértékesebb és
legrégibb darabja az a 14. század végi
kisméretű kódex, amely a német nyelv
svájci dialektusában írt imádságokat és
egyházi naptárt tartalmaz. Könyv
tárunkba ifj. Pázmándy Dénes ajándé
kaként került. Szintén kéziratos formá
ban maradt ránk a Kollégium - fentebb
már idézett - 1585. évi törvénykönyve
(igaz, egy 1725-ből származó másolat
ban). Figyelemre méltó, ritka nyomtat
ványunk a Huszad Dávid által 1577ben Pápán nyomtatott Heidelbergi Káté
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első magyar fordítása. Szintén egye
dülálló darabja
gyűjteményünknek
Bornemissza Péter; Ördögi kisérte tekriil c. munkája, mely 1578-ban jeleni
meg, és ebben a formájában egyedüli
példány a világon. Ugyancsak nagy
becsben tartjuk az 1841-ben alakult
Képzőtársaság úgynevezeti „Érdetnkönyv -ét, amely Petőfi és Jókai kéz
írását őrizte meg számunkra a pápai
diákkorukból. Kézirattárunk is számos
egyház- és irodalomtörténet szempont
bői értékes ritkaságot tartalmaz.
M

Újraéledő intézmény
A Dunántúli Református Egyházke
rület Tudományos Gyűjteményei ma
három intézményből áll; könyvtár, le
véltár, múzeum. Az 1952-es államosí
tás után az egykori teljes struktúrával
működő
Református
Kollégiumot
egyetlen megmaradt intézményként a
Gyűjtemények keretében a könyvtár
képviselte. (A „Tudományos Gyűjte
mények" elnevezés 1957 óta használa
tos.)
Az elmúlt több mint 45 esztendőt a
könyvtár kényszerű elszigeteltségben,
a volt Kollégium épületének egyik
szárnyába zsúfoltan vészelte át. 1945ben a Kollégiumot egyik napról a má
sikra hadikórházzá alakították, a
könyvtár, kézirattár anya gát ki kellett

költöztetni, s korabeli fényképek tanús
kodtak arról, hogy az egykor híres
gyűjtemény nem volt más, mint egy
óriási papírhalom. Az 1950-esévek vé
gétől, a 60-as évek elejétől - a világtól
elzártan, és néhány önfeláldozó ember
nek köszönhetően
megindult a
könyvtár régi rendjének helyreállítása,
és az állomány revíziója. Pongrácz Jó
zsef, Miklós Dezső, Nádasdy Lajos és
Kövy Zsolt voltak azok, akiknek kö
szönhetően ma újra el lehet igazodni a
könyvtári állományban.
Amikor 1990 után elérkezett a törté
nelmi lehetőség, azonnal hozzáfogtak a
Pápai Református Kollégium visszaál
lításához. 1991-1993 között az épület
ben működő állami gimnáziummal,.
1994-től pedig - teljes egészében egy

házi tulajdonba kerülvén
önállóan
dolgozik a Református Gimnázium. A
több mint négyszáz tanuló új kihívások
elé állította a könyvtárat is. Mivel ez
alapvetően műzeuális jellegű gyűjte
mény, a funkciók és feladatok domi
nanciájáról kellett dönteni: a megőrzés
re, és az ebből fakadó feladatokra kon
centráljon-e inkább a könyvtár, tovább
ra is fenntartva bizonyos fokú elszige
telődést (amely a történeti gyűjtemény
teológíai-filológiai-történettudományi
jellegéből is következik), vagy nyissa
szélesre a kapukat és - mindenekelőtt
az újrainduló gimnázium tanulóit ki
szolgálva
felvállaljon bizonyos köz
művelődési könyvtárí-iskolai
funkció
kat. Köntös László, az 1993-ban kine
vezett új gyűjteményi igazgató ez utób
bi mellett döntött. E döntésében erősen
motiválta, hogy a történeti gyűjtemény
megőrzése és használhatósága a jelen
körülmények között is nagy nehézsé
gekbe ütközött; a zsúfoltság, a króni
kus helyhiány, a négyméteres, sokszor
ingatag polcok a kutatok számára érté
kes állományt szinte megközelíthetelenné tették. Arra pedig, hogy diákokat
egy ilyen könyvtárba beengedjünk,
gondolni sem lehetett.
Nagyszabású könyvtárfejlesztési ter
vek megvalósításába fogott tehát a
Gyűjtemény. A tágas, világos szabad
polcos könyvtár és olvasóterem az épü
let egyik újonnan visszajuttatott szár
nyában kapott helyet. A könyvtári teret
és a berendezéseket Görgényi Judit
belsőépítész álmodta meg Szrogh

György közreműködésével, a statikai
terveket Bekc Tibor készítette, a kivite
lezés pedig a Református Gimnázium
műszaki csapatát dicséri. A tervek
megrajzolása 1994 márciusában, a
megvalósítás pedig 1994 decemberé
ben kezdődött. A mintegy kétszáz
négyzetméteres galériás könyvtárra és
a 28 férőhelyes olvasóteremre kb. 10
millió forintot költöttünk. (Ezt az öszszeget nem extra támogatások meg
szerzésével, hanem saját, inflációval
terhelt költségvetésünkből sikerült ki
gazdálkodni...)
A létesítmény fizikai elkészülte után
a tartalommal való megtöltés, azaz a
könyvtári állomány szétválogatása, át
költöztetése és polcra helyezése való
sult meg. Itt feltétlenül utalni kell a
gyűjtemény muzeális jellegére: ez a
könyvtár az elmúlt ötven évben nem
gyűjtötte az iskolai irodalmat (kötelező
olvasmányok, tankönyvek, oktatási se
gédletek stb.), tehát nem volt felkészül
ve az iskolai könyvtári funkció betölté
sére. A beszerzésben óriási hiányossá
gokat kellett pótolni, s ez úgy vált lehe
tővé, hogy 1994-től napjainkig mint
egy 2,5 millió forintot fordítottunk új
dokumentumok beszerzésére. Ma úgy
tűnik, hogy a beszerzés tekintetében
kezdjük utolérni saját magunkat, de ezt
a kérdést továbbra is megkülönbözte
tett figyelemmel kell kezelnünk, hiszen
tulajdonképpen két könyvtárról és két
gyűjtőkörről van szó a mi esetünkben.
Elsőként tehát a gimnáziumi oktatás
céljait szolgáló állomány került át az
új. ún. Modern Könyvtárba. (Ezt a ne
vet azért választottuk, hogy az iskolai
jellegű könyvtárat megkülönböztessük
a helyileg is elkülönülő történeti gyűj
teménytől). 1998 szeptemberétől - az
1951-ben megszüntetett teológiai főis
kola visszaállítása révén - felsőoktatási
könyvtárrá is váltunk, mely újabb fel
adatokat jelent számunkra. A Pápai Re
formátus Teológiai Akadémia könyv
tári ellátásának megoldása, a középis
kolai könyvtári funkció betöltése és a
muzeális jellegű állományrészek meg

őrzése nagyon komoly és nagyon öszszetett feladatot jelent.
Külön és kiemelten kell szólni a ka
talogizálás, tehát a feltárás és a vissza
kereshetőség kérdéséről. Ehhez tudni
kell, hogy a régi könyveket a porosz
(űn. müncheni) szakrendszer szerint
katalogizálták 1945 előtt. Ez a szerző
szerinti betűrendbe állított lapkatalógus
segít ma is eligazodni ebben az állo
mányrészben. Az 1960-as évektől hoz
záláttak egy cédula keresztkatalőgus
építéséhez, amelynek fejlesztése azóta
is folyamatos. Ez kvázi szolgálati kata
lógusként funkcionál. Katalógusaink
harmadik generációját képviseli egy
számítógépes integrált könyvtári rend
szer, a TINLIB. A Modern Könyvtár
állományát teljes egészében ennek se
gítségével tárjuk fel, s az eddigi tapasz
talatok rendkívül kedvezőek. Fölmerül
het a kérdés: miért éppen a TINLIB?
Köntös László idekerülése után azon
nal számítógépeket vásárolt, s igyeke
zett a legkedvezőbb áron a legkorsze
rűbb gépeket beszerezni. A könyvtári
szoftver kiválasztásánál már nehezebb
feladat várt rá. Kapott a könyvtár egy
programot a kampeni (Hollandia) teo
lógiától, erről azonban hamarosan ki
derült, hogy közkönyvtári feladatok
megoldására nem alkalmas. A katoli
kus egyházi könyvtárak által kidolgo
zott program iránt is érdeklődtünk, de
ezt a programot tipikusan régi, muzeá
lis gyűjtemények feltárására találták ki
(ami egyfelől nagyon megfelelt volna),
de nekünk - diákok kiszolgálásáról lé
vén szó
egy egyszerűen és könnye
dén kezelhető rendszert kellett válasz
tanunk. Az MTA SZTÁKI közvetítésé
vel így akadtunk rá a TINLIB-re,
amely kiérlelt és megbízható rendszer
több évtizedes nemzetközi tapasz
talatokkal a háta mögött. A nagy
mennyiségű anyag feldolgozása újítá
sokra is inspirált minket: az MTA
SZTÁKI-val közösen az országban el
sőként használtuk azt a konverziós táb
lát, amelynek segítségével az MNB
CD-ről bibliográfiai adatokat tudunk
átemelni a saját rendszerünkbe. Ez az

újítás jelentősen felgyorsította az ál
lomány géprevitelének
folyamatát.
Ugyanakkor óriási feladatok állnak
még a feldolgozás előtt: a muzeális
gyűjteményrész retrospektrív számító
gépes konverziója, a különgyűjtemények katalogizálása, a folyóirattár fel
dolgozása stb.
Az új szabadpolcos könyvtár és ol
vasóterem, azaz a Modern Könyvtár
ünnepélyes átadására 1996 szeptember
elsején került sor. A diákok már más
nap birtokba vették a létesítményt, és
azóta egyik kedvenc tartózkodási he
lyükké vált. Ez örömmel tölt el mind
annyiunkat, hiszen látjuk, hogy nem
hiába dolgoztunk.
Egy könyvtár soha sincs „készen"
abban az értelemben, hogy azt folya
matosan kell gondozni, karbantartani,
így tehát a mi új könyvtárunk sincs
„készen", de elindult, működik, s bí
zunk benne, hogy a következő évektől
a történeti gyűjtemény feltárására is
több időt és energiát tudunk fordítani.
Befejezésül hadd vesztegessek né
hány szót a különgyűjteményeinkre,
mert azok önmagukban is jelentős érté
ket képviselnek. A Papensia-gyűjtemény helytörténeti-helyismereti anya
got tartalmaz. Katalógusunk publikálá
sa ritka és hasznos kézikönyvvel aján
dékozná meg a kutatókat. A Baldácsyféle metszetgyűjtemény, amelyet Felvinczi Takács Zoltán az 1910-es éve
ken katalogizált, szintén ritkaságnak
számít a maga 2700 képzőművészeti
alkotásával. Es akkor még nem ejtet
tünk szót az aprónyomtatványokról, az
1814 óta létező éremgyűjteményről,
vagy az első és második világháborús
gyűjteményekről, amelyek mind-mind
kimeríthetetlen gazdasággal várják a
kutatókat, érdeklődőket. Talán az eddi
giekből is látszik, hogy milyen távlatok
és feladatok állnak a Pápai Református
Gyűjtemények előtt. De szívünk és aj
tónk ma is nyitva áll. Biztatom a Tisz
telt Olvasót, ha Pápán jár, ne kerülje el
intézményünket: szeretettel várjuk.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
VARGANE LADONYI ERZSÉBET
gyermekkönyvtára
A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárat 1902-ben a Laczkö Dezső
Múzeummal együtt alapították. Szervezetileg 1950 óta önállójelenlegi helyé
re 1968-ban költözött. Jelenlegi épületét Schmall Henrik tervei alapján épí
tették 1902-ben, a püspöki jószágkormányzóság működött benne. Az egykori
díszes épület állapota az elmúlt évtizedekben meglehetősen leromlott, így
nemcsak a könyvtárosok, hanem a város valamennyi polgára nagy örömmel
fogadta, hogy 1997 tavaszán megkezdődtek a rekonstrukciós munkálatok. Az
eredeti szépségében helyreállított épülethez szervesen illeszkedik a modern
kor elvárásaihoz igazodó új épületrész, melyet 1999. január 25-én adtak át az
olvasóknak.
önyvtárunk általános gyűjtőkörű
közművelődési könyvtár- Tevé
kenységével Veszprém város és a me
gye lakosságának információs és köz
művelődési igényeit igyekszik kielégí
teni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az
új könyvtár a megyeszékhely egyik
kulturális központja lett, hiszen techni
kai felszereltségével, sokoldalú szol
gáltatásaival megfelel a legkorszerűbb
elvárásoknak is.
Könyvtárunk névadója Eötvös Ká
roly író és politikus, aki 1842-ben Me
zőszen Igyörgyön született, az akkori
Veszprém megye területén. A kiegye
zés után ügyészként tevékenykedett.
Számos könyve közül az ismertebbek;
Utazás a Balaton körül, A Bakony. Ő
volt az első Veszprém megyei hetilap
megalapítója és szerkesztője.
A könyvtár épülete a színházkert fe
lől közelíthető meg. A főlépcső megol
dása rendkívül érdekes, hiszen a fél
körívben elhelyezkedő magasított lép
csőfokokra j ó időben ki lehet ülni be
szélgetni, olvasgatni, sőt szabadtéri
koncertek, kamaraszínházi előadások
megtartására is kiválóan alkalmas.
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tárlátogatót is várakozásra kényszeríteniük.
A ruhatár mellett, az általános tájé
koztató övezetten lehet beiratkozni a
könyvtár valamennyi részlegébe. A be
iratkozáshoz 16 éves korig a diákiga
zolvány felmutatása, 16 év felett pedig
a személyi igazolvány szükséges. Itt
minden olvasót tájékoztatnak a könyv
tár működésének szabályairól, szolgál

ták a régi telefonos Különleges tudako
zó feladatát is, s semmilyen kérdést
nem hagynak megválaszolatlanul: van
nak, akik a menetrendek iránt érdek
lődnek, mások a városi és országos
rendezvények időpontjairól vagy a vá
rosban működő szolgáltatások és mes
teremberek címéről.
A bejárattól jobbra zajlik a könyvek
regisztrálása, azaz a teljes kölcsönzési
adminisztráció. Itt kell bemutatni azo
kat a könyveket, amelyeket olvasóink
akár a felnőtt-, akár a gyermekrészleg
ben kiválasztottak és haza szeretnének
vinni. A kölcsönzési határidő 4 hét,
melyet egy alkalommal lehet meg
hosszabbítani. A gyermekkönyvtár
egyelőre még a hagyományos, tasakos
kölcsönzést használja, de terveink sze
rint rövid időn belül áttérünk a számí
tógépes kölcsönzésre. Természetesen

Az impozáns bejáraion álhaladva a
fogadőlérbe jutunk. Rögtön a bejárat
mellett található a két ruhatár. Haszná
lata díjtalan és kötelező. Csoportjaink
nak lehetőségük van az alkalmanként
üzemelő ruhatárban együtt elhelyezni
kabáljukat, táskájukat, s így nem kell
érkezéskor és távozáskor hosszan sor
ban állniuk, és ezzel a többi könyv

tatásairól, s egyúttal röviden bemutat
ják az épületet is. (Részletesebb tájé
koztatást az egyes részlegeken dolgozó
könyvtárosoktól lehet kérni.) A gyerekkönyvtár használóinak itt nyílik le
hetőségük a fénymásoitatásra is. Olva
sóink közérdekű kérdéseikre is az álta
lános tájékoztató részlegben kaphatnak
választ. Az itt dolgozó kollégák átvet-

ugyanennél a pultnál kapják meg olva
sóink az előjegyzett könyveket, és itt
kell leadni a visszahozott könyveket is.
Itt található a könyvtár könyvesbolt
ja, ahol valamennyi könyv árából 10%
árengedményt adnak. Nagyon sok disz
kont áru könyvünk is van, s így jelen
tős összeget lehet megtakarítani az itte
ni vásárlással. Az üzlet kínálata folya-
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matosan változik, bővül, sőt lehetőség
van az egyéni megrendelésekre is.
Az egyik legkedveltebb és leglátoga
tottabb része könyvtárunknak a folyói
ratolvasó: napilapok, hetilapok, képes
magazinok közül válogathatnak az ér
deklődők. (A tudományos és szépiro
dalmi folyóiratokat az olvasóteremben
helyeztük el.) Itt található még az ital
automata és a nyilvános lelefon is.
Egy szinttel feljebb (s most járunk
még csak a földszinten!) található a
gyermekkönyvtár. Ez néha félreértésre
ad okot, aminek magyarázata persze
egyszerű: a fogadótérbe a színházkert
ből lépcsőkön jutunk le, tehát ez a - 1 es szinten található. A gyerckkönyvtár
van az udvar szintjén, tehát a földszin
ten (a lift felirata szerint a „nulladi
kon"). Elég gyakran előfordul, hogy
azok a felnőtt olvasók, akiket a fogadótérben az első emeletre irányítanak,
hozzánk érkeznek. De nagyon örülünk
neki, ha ilyenkor beljebb jönnek, és
legközelebb már a gyereküket vagy az
unokájukat is magukkal hozzák.
Az első és második emeleten találha
tó könyvtárunkban a felnőtt részleg. Az
első emeleten van a könyvkiválasztó
vagy kölcsönző, a másodikon pedig az
olvasóterem és a helytörténeti gyűjte
mény. Természetesen mindkét szinten
szakképzett tájékoztató könyvtárosok
várják az olvasókat, akik készséggel
segítenek eligazodni vagy megkeresni
egy-egy könyvet. A'szabadpolcos állo
mányt nagy raktár egészíti ki.
A könyvtár régi épületének föld
szintjén kapott helyet a zenemű- és mé
diatár, amely egyik legforgalmasabb
részlege könyvtárunknak. A videó-, cdés könyvkölcsönzésen kívül itt van le
hetőség zenehallgatásra, magnó- és vi
deofelvételek készíttetésére is.

FOLYÓIKAT,
OLVASÓ

KONYVKÖU.SÖNZü

A gyerckkönyvtár a korábbinál jóval
nagyobb alapterületen, teljesen meg
újult külsővel várja látogatóit. A rész
leg nyitva tartása igazodik a könyvtár
egészének üzemeléséhez, így hétfőtől
péntekig reggel 9-től este 7-ig- szom
baton pedig 9-től 6-ig fogadja az olva
sókat.
Elsősorban az óvodás és általános is
kolás korosztály érdeklődésére számí
tunk, azonban szívcsen látjuk a közép
iskolásokat és felnőtteket is, hiszen
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lült középiskolás diákoknak pedig 800
Ft. Ezenkívül lehetőség van családi
tagságra is: ez legalább 3 közös háztar
tásban élő családtag együttes beiratko
zása esetén 1500 Ft. A könyvtár többi
részlegében (zeneműtár, olvasóterem,
felnőtt kölcsönző) csak a 14 évesnél
idősebbek kölcsönözhetnek, de a hely
benhasználat a gyerekek számára is
igénybe vehető.
A bejáratot Csizmadia Zoltán két
szép falikerámiája díszíti. Belépve a
gyermekkönyvtárba, a fogadótérbe ju
tunk. Itt kapott helyet az aktuális ren-

A baba pele fikázó.

életkori korlátozás nélkül bárki beirat
kozhat a gyermekkönyvtárba. Szolgál
tatásainkat a gyerekek 16 éves koráig
ingyen vehetik igénybe. A felnőtteknek
az éves tagsági díj (melynek befizetése
után a könyvtár minden részlegét hasz
nálhatják), 1200 Ft, egyetemi és főis
kolai hallgatók 1000 Ft, a 16 éven fe-

dezvényeinkről és rejtvényeinkről hírt
adó faliújság, amely egyúttal tájékoz
tatja a gyerekeket az országos szintű
pályázatokról, vetélkedőről is. Anyagát
folyamatosan frissítjük, így mindig a
legaktuálisabb információkat tartal
mazza. A fogadótérben találhatók a ka
talógusok is. Ezeket azonban 1995-ben

lezártuk, az új könyvekről a számítógé
pes ALEPH-rendszerben találunk in
formációkat. A kölcsönzőtérbe való
belépés előtt elhaladunk az új könyve
ket bemutató polc mellett, amelyen a
legfrissebben beszerzett könyvek kap
nak mindig helyet.
A fogadótérből jobbra nyílik a fog
lalkoztató terem: a helyiség alkalmas
egy-egy iskolai osztály vagy szakkör,
klub résztvevőinek kényelmes elhelye
zésére. Ili zajlanak a tananyaghoz kap
csolódó tematikus foglalkozások, de a
játszóházi és egyéb szabadidős rendez
vények is. Sajnos technikai felszerelt
sége még hiányos (nincs videomagnó,
cd-lejátszó, magnó), de reményünk
szerint ezeket rövid időn belül pótolni

fogjuk. Van viszont a teremben számí
tógép, amely alkalmas a könyvtári ka
talógusban való keresésre és multimé
diás cd-k futtatására. Terveink szerint
1999 szeptemberétől egy számítógépes
szakkört is elindítunk az alsó tagozatos
gyerekek számára. Ebben a teremben
kapott helyet a nevelői segédkönyvtár
is: ez tartalmazza a tankönyveket és a
pedagógiai szakirodalmat. Szintén itt
találhatók az ünnepekhez kapcsolódó
műsoros összeállításaink és a különbö
ző mese- és színjátékok.
A foglalkoztató teremből nyílik
könyvtárunk talán legnagyobb megle
petést kiváltó helyisége, a babapclenkáző. Ebben az elszeparált kis térben

lehetőség van a pici csecsemők öltözte
tésére, tisztába tevésére, mcgeletésére.
Úgy gondoltuk, napjainkban jogos
igény van erre. hiszen egyre több kis
mama használja ki az otthon töltött
éveket tanulásra, amihez elengedhetet
len a könyvtái' igénybe vétele. A
könyvtárunkat rendszeresen látogató
anyukák visszajelzéseiből úgy látjuk,
hogy hamar népszerű lett ez a helyiség,
örülnek neki és szívesen használják.
A fogadóler légterétől mindössze
egyetlen üvegfal választja el a könyv
tárosok irodáját. Ez az újszerű megol
dás tágasabbá teszi a teret, ugyanakkor
az olvasók már a belépés pillanatában
észreveszik a számukra szükséges tájé
koztatást nyújtó könyvtárost.

A fogadótérből (bal oldalon) a sza
badpolcos kölcsönzőtérbe érkezünk. A
bejáratot líoffer Ildikó zirci keramikus
művész ajándéka díszíti. Ebben a he
lyiségben a felújítást végző építészek
teljesen megőrizték az épület belső te
rének eredeti szépségét, melyet a fehér
re meszelt falak még inkább kiemel
nek. A dán belsőépítész igyekezett úgy
megtervezni a polcrendszert, hogy ne
bontsa meg a terem oszlopokkal tagolt
belső egységét. A falak mentén elhe
lyezett polcokon az ismeretterjesztő
irodalom kapott helyet tematikus cso
portosításban. A terem közepén talál
ható a teljesen formabontó térbeli el
rendezésű „halacskát" formázó polc

rendszer, melynek körívén a legkiseb
beknek szánt könyvek, a mesék, a gye
rekversek és a mindentudó képesköny
vek találhatók, míg a külső íven a szép
irodalmi állományt helyeztük el, ter
mészetesen szerzői betűrendben. Vala
mennyi polc fölött pontos, jól olvasha
tó feliratok segítik a tájékozódást. A
türkiz színű állványokhoz sárga színű
kiegészítőket készítettünk, hogy derű
sebb legyen a helyiség hangulata. Na
gyon barátságossá teszi a „mesesarkot"
a Nosztalgia Ajándékbolttól kapott bo
hócfigurák kis hintázó csoportja. A
gyerekek kedvencei a Kabóca Bábstú
dió által ajándékozott bábfigurák, ame
lyek nemcsak díszek, hanem játszani is
lehet velük. Az ablakokon és polcokon
elhelyezett zöld növények igazán üde
színfoltjai a teremnek. Az asztalokon
képes könyvajánló katalógusokat he
lyeztünk el, amelyeket folyamatosan
bővítünk: ezek a jegyzékek azoknak a
gyerekeknek nyújtanak nagy segítsé
get, akik nem tudják pontosan, hogy
mit is szeretnének olvasni. A könyva
jánlóban a könyvek címlapjáról, fül
szövegéből, a hátsó borítóról készítünk
fénymásolatot, vagy éppen magából a
szövegből emelünk ki egy-egy érdekes
részt.

A kölcsönzőtérből nyílik a folyóiratolvasó, ahol közel 30 féle periodika
közül válogathatnak olvasóink. Az áll
ványokon a legfrissebb számon kívül
az előző évfolyamok összegyűjtött pél
dányai is megtalálhatók, olvasóink ké
résére a régebbi bekötött évfolyamokat
kölcsönözzük is. Ebben a teremben ta
lálhatók még a középiskolai házi olvas
mányok és a nyelvkönyvek is.
A folyóiratolvasón keresztül lehet
bemenni a kézikönyvtárba. Itt a köny
vek gerincén sárga színcsík figyelmez
tet, hogy ezeket a köteteket nem lehet
kölcsönözni.
A kézikönyvtárból jutunk a pillanat
nyilag legkedveltebb és leglátogatot
tabb részbe, a játékkönyvtárba. A ha
gyományos könyvtári profiltól teljesen
eltérő funkciójú helyiségben a legki
sebbeknek is tartalmas kikapcsolódásra
nyílik lehetőségük. Az egészen picik
nek szivacsszőnyegen alakítottunk ki

egy kis pihenőt. Ebben a sarokban a
babák életkorának megfelelő játékokat,
színes leporellókat helyezrünk el. A fa
lakat Szelényi Károly színes fotói dí
szítik, melyeket Foky Ottó bábfigurái
ról készített. A tipegők a csúszdán, a
kis műanyag házikóban és az autós
szőnyegen játszhatnak. Az óvodás ko
rúak habozhatnak^ autózhatnak, épít
kezhetnek a kockákkal vagy éppen raj
zolhatnak, színezhetnek a Verfa Rt. ál
tal készített gyönyörűen megmunkált
kicsi asztaloknál. Az alsó tagozatos
gyerekek a bábozást, várépítési és a
társasjátékokat kedvelik a legjobban.
Természetes a kicsiken kívül az idő
sebb gyerekek is szívesen elidőznek
ebben a helyiségben, itt mindig nagy a
nyüzsgés, a zsivaj. Sokszor jönnek a
családok közösen a könyvtárba: a ki
csik a játékkönyvtárban játszanak, a
nagyobbak újságot olvasnak, míg a
szülők esetleg a felnőtt részlegben vá
logatnak.
Programjainkkal, szolgáltatásainkkal
igyekszünk minél sokrétűbb és tartal
masabb kikapcsolódási lehetőséget
nyújtani olvasóinknak. Az új épületben
is várjuk az iskolás csoportokat foglal
kozásainkra.
Gyermekkönyvtárunk
évek óta nagyon jő kapcsolatot tart
fenn a városi és a városkörnyéki isko
lákkal. A könyvtárhoz közeli diákok
kéthetente rendszercsen jönnek könyv
es könyvtárhasználati, a tananyaghoz
kapcsolódó iskolai, illetve a szabadidős
jellegű játszóházi foglalkozásainkra.
Természetesen a rendszeresen járó cso
portokon kívül minden érdeklődől szí
vesen látunk foglalkozásainkon előze
tes időpontegyeztetés után. A korábbi
nál még nagyobb számban szeretnénk
könyv- és könyvtárhasználati foglalko
zásokat tartani, mert ágy gondoljuk, ha
a gyerekek már iskolás korban megis
merik a könyvtárat és elsajátítják a ké
zikönyvek használatát, akkor a későb
biekben más könyvtárakban sem jelent
gondot számukra az eligazodás. Fog
lalkozásainkról osztályokra lebontott
részletes tematikát állítottunk össze,
melyei a tanév elején elküldünk vala
mennyi veszprémi és Veszprémhez kö
zeli általános iskolának. Külön üröm
számunkra, hogy ismét jönnek könyv
tári foglalkozásokra a Bárczi Gusztáv
Általános Iskola és Speciális Szakisko

la tanulói is. Rendkívül fontosnak tart
juk, hogy az itt tanuló gyerekek is
megismerkedjenek
a
legfontosabb
könyvtárhasználati szabályokkal, és
minél többen közülük rendszeres hasz
nálói, olvasói
legyenek
könyv
tárunknak.
Természetesen nemcsak a csoportos
könyvtárlátogatókat várjuk, hiszen cé
lunk a minél közvetlenebb, személye
sebb kapcsolat kialakítása a rend
szeresen könyvtárba járó gyerekekkel.
Segítjük a tanulmányi versenyek, pá
lyázatok, országos vetélkedők résztve
vőinek felkészülését, valamint az isko
lai feladatokat megoldókat is. Ha egyegy tájékoztató kérdésre nem tudunk
választ adni a gyermekkönyvtár kézi
könyvei alapján, a felnőtt részlegben
dolgozó kollégáink is szívesen segíte
nek.
Folytatni szeretnénk a régi könyv
iárban már bevált „Törd a fejed!" rejt
vén ysorozalunkat. Ennek keretében
minden hónapban egy-egy érdekes, de
talán kissé elfeledett könyvből állítunk
össze feladatokat. A rejtvények megol
dása csak 10-15 percet vesz igénybe,
de igyekszünk a kérdéseket úgy össze
állítani, hogy kedvet csináljunk vele a
további búvárkodáshoz. A tanév végén
a legtöbb jó megfejtést beküldőket ju
talmazni fogjuk.
Szeptembertől tervezzük egy számí
tógépes klub beindítását. A szakkör te
matikája az iskolai tananyaghoz kap
csolódik, de kiegészíti azt. A hangsúlyt
a kézikönyvek cd-változatainak hasz
nálatára és a könyvtári számítógépes
rendszerben való eligazodásra helyez
zük. Természetesen minden foglalko
zás végén lehetőség lesz a játékra is.
Hogy klubunk zökkenőmentesen mű
ködhessen, idővel szeretnénk beszerez
ni még néhány számítógépet, pályázati
forrásból pedig oktató- és játékprogra
mokat, cd-rom-okat, és minél több szá
mítástechnikai könyvet.
*

Tavasszal tervezzük egy többlépcsős
rejtvény- és rendezvénysorozat elindí
tását, mellyel népszerűsíteni szeretnénk
azt a világritkaságnak számító könyvet
(hiszen mindössze 700 példány létezik

belőle), melyet könyvtárunk ajándékba
kapott Heydematvi Ghiselle Zita, Werbovszky bárónétól* Az „Értük szólt a
Himnusz" című kiadvány 27 kiváló
sportembert, hazánknak dicsőséget
szerzett bajnokot mutat be.
A nyári szünidő alatt szervezünk egy
kézműves tábort is, melyet a tanévben
szakköri formában folytatunk. A gye
rekek megismerkedhetnek a régi népi
kismesterségek alapjaival és ízelítőt
kapnak néhány új kézművestechnikaből is.
Természetesen nemcsak az iskoláso
kat várjuk a gyermekkönyvtárban, ha
nem a kisebb, óvodás korú gyerekeket
is szívesen fogadjuk. Jöhetnek szülő
vel, nagyobb testvérrel, de jöhetnek
szervezetten az óvónőkkel együtt is:
évente kétszer (ősszel és tavasszal)
gyermekkönyvtárunk vendégül látja az
érdeklődő csoportokat. Bemutatjuk az
épületet, megismerkedhetnek az őrjegyek használatával, megtanulják a leg
alapvetőbb könyvtárhasználati szabá
lyokat és keresgélhetnek a könyvek kö
zött. Ajándékba mindenki egy olvasó
jegyet kap, melyet gyakran visszahoz
nak a rendszeres könyvtárlátogatáshoz
kedvet kapó és beiratkozó gyerekek.
Igyekszünk fejlesz-teni a már meglé
vő kapcsolatainkat a város közművelő
dési és iskolai könyvtáraival és a köz
művelődési intézményekkel. Továbbra
is szeretnénk bekapcsolódni a hagyo
mányosan december elején rendezett
gyermekkönyvheti programokba, a kö
zös, városi szintű rendezvényekbe. Az
iskolák körében rendkívül népszerű a
„Hétmérföldes csizmában" című mese
vetélkedő sorozat, amelynek a szerve
zésében és lebonyolításában 1998
Szeptemberétől a mi könyvtárunk is fo
lyamatosan részt vállal. Nálunk zajlik
minden évben a Bod Péter könyv
tárhasználati verseny megyei fordulója
is.
Bízunk benne, hogy a megújult és
megszépült, alapterületében lényege
sen megnövekedett és a játékkönyvtár
ral kibővült könyvtárba mindenkinek
érdemes ellátogatnia, ezért szeretettel
várjuk minden régi olvasónkat és az ér
deklődőket.

„... aminek legnagyobb súlya van az életedben, az néhány em
ber, akiket ismertél.
A könyvek, a zene, az megint egészen más. Bármivel gazdagíta
nak is, csupán eszközök, hogy eljuss az emberekhez/'
(Semprun)

Könyvtáros voltam
a veszprémi Bem iskolában
... annak minden örömével, bánatával, síkerével és kudarcával. Hosszú
könyvtárosi pályám termékeny, örömteli tizenöt évét töltöttem ebben a tö
rekvő, mindig jobbat akaró iskolában, az iskola feladataihoz alkalmazkodó,
igyekvő könyvtárosként. Erről szól ez a reményeim szerint tárgyilagos-érzel
mes visszaemlékezés. Szerencsés időszakban dolgoztam itt: fontos volta taní
tásban, a tanulásban a könyvtárban megszerezhető információ, a könyvekből
szerezhető tudás. Ennek feltételeit megteremtették, segítették az igazgatók:
Tölgyesi József majd Nagy Arpádné, akik nem sajnálták a figyelmet) a pénzt
könyvekre, könyvtűri berendezésre, a könyvtáros munkájára.

G

yakorlati könyvtárosként kerül
tem ebbe az iskolába - három fi
am is itt tanult
és felhasználhattam
korábbi munkahelyeimen összegyűjtött
szakmai és emberi tapasztalataimat.
Képesítésemet az OSZK-ban, a ka
posvári Megyei Könyvtárban ösztöndí
jasként szereztem, ahol gyakornoktár
saimmal. Kovács Máriával, Sipos Csa
bával, Csáki Pállal és Komáromi Ga
bival együtt bevezetlek bennünket a
szakmába, megtanítottak öntudatos alá
zattal dolgozni. Tanítóimnak, mestere
imnek tekintem Papp Istvánt, Páidy
Róbertet, Nyakó Istvánt az OSZK-ból
és a kaposváriakat: Fiola Pált, KeIIner
Bernátot, Bánki Gyulát, Sommer Igná
cot, Tóth Illónál, Magyar né Zsókát,
Szita Ferencet, Mickó és Lukács nénit,
Fucskár Lacit.
A veszprémi Vegyipari Egyetem
könyvtárában (ez volt pályakezdő
munkahelyem, ekkor kerültünk férjem
mel Veszprémbe), a reáliák érdekessé
gét, szépségét, a tudományok tisztele
tét, nemzetköziségét tapasztalhattam
meg. Nagyszerű emberek ismeretségét,
hatását köszönhetem az itt töltött hét
esztendőnek; Szabó Miklósné Grétii,
Tóthné Maár Hildát, Kokasné Zsuzsát,
Körmendi Sándort és Évái, Weisz Ró
zsii, Straubné Juditot, Takács Vilmost,
Kováts Zoltánt, Egyháziné
Mártát,
Markóné Esztert, Tímár Lacit, Dalos
Magdit, Csapóné Rózsit, és hosszan so
rolhatnám a neveket, akikkel még ma
is köszöntést és mosolyt váltunk az ut
cán, a boltban, a színházban, a könyv

tárban, a múzeumban, kiállítások meg
nyitóin, hangversenyen.
A Bakonyi Múzeum könyvtárában
egy szépséges szakma közelsége érin
tett meg. s tanított a múlt tiszteletérc, a
tárgyi világ mának szóló üzenetére,
amit szívemben, eszemben őrzök. Tisz
telt munkatársak és máig tartó barátsá
gok fűznek e varázsos helyhez: Éri Ist
ván, Kralovánszky Alán, Éri Kinga,
Hadnagy László, László Péter, Koncz
Pál, Felhősi István, Gopcsa Katalin és
Ágnes, Fodor Zsuzsa, Lackovits Emő
ke, Horváth Zoltánné, Galambos Ist
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ván, Ézsiás István, Král Éva, Palágyi
Sylvia, Geisztné Magdi.
Az iskola világával, az oktatásüggyel
Veszprémben a rövidéletű Oktatásügyi
Vezetőképző Intézetben ismerkedtem
meg. Négy esztendő után azonban in
nen sem kellett üres szívvel távoznom.
Közvetlen, demokratikus, emberséges
főnök. Kapor Károly mellett dolgoz
hattam. Fazekas Kálmánná, Finta Er
zsi, Horváthyné Dóri, Frisch Gyula,
Kiss Elemér munkatársaimra és Répási
Ancsára is jó szívvel emlékezem. Se
gítségükkel akkori magánéleti problémáiumon is túljutottam.
Az intézel Budapestre költözött, s
Horváthné Erzsi, aki a Bem iskola
könyvtárát szakértelmével megalapoz
ta, a Cholnoky iskola könyvtárába
ment dolgozni, én pedig a Bembe, ahol
nyugdíjazásomig a „könyvtáros Marika
n é n r címet viseltem, büszkén az itt ka
pott kitüntetéseimmel együtt: a Szocia
lista kultúráért és a Kiváló úttörővezető

jelvények számomra ma is munkám
egyik elismerését jelentik.
Milyen is volt, hogyan is ellünk mi
gyerekek, kollégák, könyvtárosok a
Bemben?
Kezdetben néhány évig egyedül dol
goztam, majd Palcsik Jenő né Icával,
aki részfoglalkozású tanítóként segített
a könyvtári munkában, és hangulatos,
tartalmas órákat tartott az elsősöknek,
másodikosoknak. Szolgáltató, mozgal
mas, közvetlen könyvtári élei kialakítá
sára törekedtünk. Együtt éltünk az is
kolával.
Tettük a dolgunkat, mertünk szem
beszállni is az olvasás, a könyv humá
nus értékei ellen ható körülményekkel,
nem panaszkodtunk - vallom magam
i s Tolnai Vali könyvtáros kollégám
visszaemlékezésének mondatait.
Otthonos, gazdag állományú könyv
tárunkban mindig is volt mit tenni. A
kollégák, a sok kis olvasó és a szakmai
becsvágy sok munkát adott. Néha csak
papírzsebkendőt, ollót, ragasztót kér
tek, beszélgettek a könyvtárossal, dol
gozatot javítottak, megírták a leckét.
Többnyire azonban komoly munkát vé
geztek. És számítottak a könyvtáros se
gítségére.
A tanító felkészült az órájára. Anya
got gyűjtött az erdei iskolához, szabad
idós programhoz, továbbképzéshez.
A kisgyerek: figyelt a könyvtári
órán; jegyzetelt Kodályról a lexikon
ból, szakkönyvből; kikölcsönözte a
Pál utcai fiúkat és megkérdezte ki írta
Adriane Mole minden kínszenvedéseit;
kért egy könyvet a horgászatról; átla
pozta az Autó-motort; verset válasz
tott a Kincskeresőből, cikket keresett
a Süniből az „Add a kezed" délutáni
előadásához; felfedezte a faliújságon a
jelmczajánlást és a farsangi totót. Pa

pírt, ceruzái kért, és gyorsan le is adta a
nem éppen telitalálatos megoldást egy
kis csoki és narancs reményében.
Koccanás is megesett. A felnőttekkel
is (főként a tanév végi „zűrös" napo
kon!). A könyvtáros néni zsörtölődött:
Miért nem hoztad vissza időben? Va
jas kenyérrel ne gyere be a könyv
tárba! Esik az eső, honnan adjak meg
int egy reklámszatyrot? Ne csak a
szünetben nihangáljatok be a könyv
tárba, délután gondosabban tudnátok
gyűjteni az ének-, a földrajz-, a ma
gyarórára! Hányszor kértem, hogy
hozz magaddal írószert, jegyzetfüze
tet! Pontosabban jegyezd fel a felada
tot, mert így nehezen tudok segíteni!
Türelmesebben keress, mert bizony
benne van a csalikancsó abban a lexi
konban! Tedd vissza, kérlek, a széket
a helyére, valaki még megbotlik benne!
Segíts! Tessék segíteni! Ilyenkor már
csak a feladat a fontos. Közös az öröm
másnap. Jól sikerült az órám! A szak
felügyelő megdicsérte, mert a gyerekek
figyeltek a felolvasásra. Köszönöm. Pi-

ros pontot kaptam, kisölöst szereztem!
Nyertünk a versenyen, megjelent a ver
sem az újságban. Könyvjutalmat kap
tam a rajzomért, a rejtvény megoldásá
ért a gyermekkönyvtárban, a múzeum
ban, a klubkönyvtárban, a Gyermekek
Házában. Tegnap verset mondtam a
Kukkantóban. Olyan jól szerepelt az
osztályunk a regölcsen a múzeumban.
Szívből jön a gratuláció. A könyv
tárban virít a virág, a csokoládét együtt
majszoltuk el.
Egy kedves emlék otthon: kerámia
szalvétatartó, Szabó Mónika nyolcadi
kos kislány keze munkája. Tehetség
gondozó munkám jutalma a tanévzáró
értekezleten, kollegáim ítélete szerint.
Gondolataimban még ma is él az a
kis cserép virág, amit Egervölgyiné Vi
oláról kaptam a magyargencsi kartár
saknak tartott könyvtári bemutatóért
Egymagam nem boldogultam volna.
Sokan dolgoztunk együtt tanítók, taná
rok, kön yvtárosok egymást segítve,
hogy szolgálhassunk, szolgáltassunk
mindenkinek. Paíonáné
Marianntól
kaptam az első vázlatokat foglalkozá
saimhoz. Molnárné Erzsike szigorú
jegyzőkönyve ráébresztett hibáimra,
igaz egy kicsit cl is bizonytalanított.
Munkaközösségi foglalkozásaikon ta
nultam az „iskolakönyvtárosságof.
Baloghné Marika könyvtáros egyesüle
ti programjain feltöltődtem, barátokat
szereztem, lendületet kaptam a hétköz
napokhoz. Turainé Emmike írásaiból
erőt merítettem, szavaitól megnyugod
tam, ha bánatom volt. Tóth Dezső mun
kabírása, széles érdeklődési köre el
kápráztatott. A Bod Péter-ver senyék
izgalmában Egervölgyiné Viola, Pato-

Kutyainduló! Tóth István 4. osztályos tanuló képverse.
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náné Mariann^ Szűcsné Éva tekintete
biztatott: gyermekeim helytálltak! A
veszprémi múzeumban Geisziné Mag
di, a zirci múzeumban Galambos Ist
ván mindig szívélyesen kalauzolta kis
csoportunkat.
Berta lantié Zsuzsával, a nagyszerű
Zsolnai program „kiskönyvtáros képző
tanfolyamát"
szelídítettük
kedvelt
könyvtári órákká, hasznosítható könyv
tári ismeretekké (hajrá ETO!). Gráczkiné Márti bedobott a mélyvízbe - kikö
vetelte az első könyvtári órámat (benne
van a tanmenetben!), az átélt izgalo
mért cserébe férjével elkészítették a
könyvtári tájékoztató táblákat. Csizma
diané Irénke vei kitaláltuk a madárvédős órát és faliújságot. Poócza Márta
lelkesen hozta a gyerekrajzokat. Tóthné Petra, Kenései Györgyi, László Jut
ka alkotásaival és tanítványaik munkái
val dekorálhattam könyvtárunkat, fali
újságunkat, „Kézügyetícnségemet" a
kiállítások szerkesztésénél sokszor ki
segítették, soha nem lehetek eléggé há
lás nekik. Ahogyan az iskola techniku
sainak — Roik Istvánnak, Bérezés Pé
ternek - sem a hangfelvételekért, a vi
deóm űsor-gyűjteményért, a foglalkozá
sokhoz készített keretezett diafilme
kért, a számítógépes leltárprogramért
(ritka az olyan könyvtáros, aki az ilyes
mit maga meg tudja csinálni). Lajtafalviné Györgyi mennyit gépelt, sokszoro
sított! Köszönöm,

„Nyári olvasmányaim" pályamunkái
nak értékelése. Tanévenként gyermek
nek, tanítónak, könyvtárosnak kedves
volt a diafilmes, beszélgetős Veszp
rém foglalkozás és a Mátyás király
könyvtára videokazettán, A „Nézzük
meg együtt, hallgassuk meg együtt a
könyvtárban" péntek délutáni sorozat
slágerei: A kis herceg, a Tábori törté
net, a Kissyfur, a Háry János, a Bolero,
a Carmina Burana, az István, a király
voltak. De hát ami elromolhat, az el is
romlik: a magnó, a lemezjátszó gyak-

re - Bertalan Zsolttal, Csepely Gábor*
ral a 8. osztályosok versenyén talán
nem lettünk az utoIsók(!) - , a Barták
házaspár által szervezett könyv
tárhasználati versenyekre a Báthory is
kolában, a kezdetben könyvtári felada
tokkal is átszőtt Simányi nyelvművelő
versenyekre Molnár Jánosnéval, a Ba
latonfüred és Jókai múzeumi vetélkedő
dr. Geiszt Jakabné, a Gizella napi hely
történeti vetélkedő Balogh Ferencné, a
társadalomkutató Rásky Mihályné, a
Gyermekkönyvhetek
Szabó
Jolán,
Horváth Emőke, Patona
Ferencné
ren elfáradt, a videót a betörő vitte el,
szervezésében. Iskolánk húszéves jubi
és a program is lassan érdektelenségbe
leumán mi szerveztünk könyvtári ve
fűlt. Igaz, közben sok kisgyerek kapott,
télkedőt a környék iskoláinak.
sétálómagnót és a videó is gyakoribb
Kis olvasóim épülésére, dicsőségére
lett a családoknál. Munkálkodásom so
rán végig kedvelt, eredményes, vonzó s a magam örömére számunkra a legsi
program maradt a kiskönyvtáros szak keresebbek a Bod Péter könyv- és
kör. Rövid életű, de sikeres, emlékeze könyvtárhasználati versenyek voltak.
Bősze Balázs nyolcadikosként 2. he
tes volt a könyvtáros szakraj és a —
Kövi Bálint ötletéből született- nyol lyezett, 7. osztályban 3. lett, majd nyol
cadikos önművelő klub, változatos, cadikosként szintén a 3. helyen vég
érdekes, közösen feldolgozott témák zett. Középiskolásként aztán sikerült
kal: Mi a filozófia?; Testünk-lelkűnk, megnyernie a versenyt!
Büszkélkedhetünk még Kiss Dóra
életünk minősége; Az ember a gazda
ság színpadán; Műltunkről-jelenünkről városi 3., Horváth Zsolt megyei 4„ He
(levéltári, megyei könyvtári látogatás gyi Balázs megyei 4., Vajai Viktória
sal); Gutenbergtől a számítógépekig; megyei 6., Fodor Gabi megyei 10. he
lyével is.
Ki tudja, mi a siker?
Örömömre - hogy korábbi felkészí
A csendes, de mozgalmas hétközna tői könyvtárosi tapasztalataimat fel
pokból kiemelkedő, ünnepi alkalmak használhatom ^, nyugdíjasként a me
voltak a versenyekre, vetélkedőkre, pá gyei verseny egy 6. osztályos és 8. osz
lyázatokra való felkészülések, A Ka tályos feladatsorának összeállítására és
zinczy szépkiejtési és a mese-, vers- és a vetélkedő levezetésére kért fel Pato
*
prózamondó versenyek helyszíne az na Ferencné szaktanácsadó.
ünnepi díszbe öltözött könyvtár Gacsal
Nagyon jólesett, hogy tanítványaink
Az emlékezés óráin a gyerekekkel, Márta, Lendvainé Gergye Hermin, Ká középiskolásként is bizalommal vissza
továbbképzéseken a kollégákkal szíve sa Zsuzsanna kartársakkal. Az úttörő- jártak az iskolai könyvtárba segíteni,
sen nézegettük a másodikosok rajzai munka Cseresznyés Béláné. Németh kölcsönözni, beszélgetni, tanácsot kérról készített diákat, olvasgattuk a kis Ferencné (Botos Zsuzsa) kollégákkal.
Örömmel, jó szívvel emlékezem a
könyvtáros szakkör zirci kirándulá A Föld Napja rendezvényei, vetélkedői
sairól készített fogalmazásokat, nevet Bitkun é Hildái Jánosiné
Salamon gyakornokokra: Áment Erikára, Kristóf
géltünk a balácai romkert látogatása Gyöngyi, Görbiczné Jutka szervezésé Istvánra, Fehér Valira, Horváth Emő
után készült vidám fényképeken. Ja ben. A Mozartról-Mozarttól vetélkedő kére, akiket igyekezettel próbáltam be
pán vendégek is jártak a könyvtárban. ben Farkas Györgyné Nagy Árpádné a vezetni a könyv tárosélet mindennapjai
Az Országos Bod Péter Könyv gyerekek felkészülését segítették. Az ba, figyelem pályájuk alakulását.
Ahogy elérkezett az idő, 38 év szol
túrhasználati Verseny után barangol Orolin Katalin, Horváth Szilárd szer
tunk Budapesten, jártunk az Országos vezte nagyléptékű „Újvilág 1492™ gálat után nyugdíjba mentem. Átadtam
Széchenyi Könyvtálban. A fotókon fel 1992" programsorozat is jelentős a helyem s a munkát egy fiatal kolléga
fedezzük Anonymus szobrát, s csodál könyvtári munkálkodást igényelt a nőnek, Fábiánné Sáray Annának.
kozunk, mennyi fiókja van az ország gyerekektől. Amikor 20 éves volt isko
A bántó, fájó emlékek lassan elcsi
legnagyobb könyvtára katalógusának. lánk, az igazgatónővel és tanártársaim tulnak. A kedves, szép, eredményes na
A könyvismertetés tanításánál a „zsol- mal jártunk az „Emlékek útján".
pokra szívesen emlékezem:
naisok" kazettára vett gyermeki szak
„Hiszen az útfélen itt-ott
Ha a gyerekekkel kiléptünk iskolá
szerűségén ámultunk, amikor évente
Egy kis virág nekem nyitott:
ink falai közül, nemes versengésre, si
újra és újra meghallgattuk. Minden
Azt leszedve,
kerre, néha kudarcra emlékezünk: a
szeptemberben megújuló élmény volt a
Megvolt szívem minden kedve?
megyei gyermekkönyvtár vetélkedőjé
t

A Bányai Júlia Gimnázium iskolai könyvtára
„Habent suafaia

BAJTAI MARIA

libelli."
(T. Maurus)

„Habent sua fata libelli", azaz „A könyveknek is megvan a maguk sorsa'%
tartja a régi híres szólás, s megvan a sorsa, története az iskolai könyv
táraknak is, tehetjük hozzá a folytatást. Az 50 éves iskolák történetében pe
dig érdemes és érdekes lehet szólni a könyvtárunk történetéről is, már ha van
miről, ha van az iskolának folyamatosan működő, állományát folyamatosan
gyarapító és szakszerűen működtető közössége (iskolavezetés, könyvtáros)
tanárai, olvasói, igényes nevelő-oktató munkája, megújulási vágya, megújul
ni, fejlődni képessége, tudása.

N

em kis büszkeséggel elmondhat
juk, hogy az 50 éves jubileumát
ün neplő Bányai Júlia
Gimnázium
könyvtárának régóta követhető törté
nete, sorsa van, de nemcsak múltja j e 
lene is, s hisszük, hogy gyorsan változó
világunk után jövője is lesz. Az iskolai
könyvtár könyveinek legszembetűnőbb
jegyei alapján jól követhető a könyvtár
sorsa, így az iskoláé, a változásoké is.
Nemcsak a könyvek állapota, kiiHeme,
kinézete, az ún. régi könyvtári állo
mány (és összetétel) darabjai és a pél
dányszámok tanúskodnak, hanem a lel
tári számok, a bejegyzések (pl.: az
ajándékozó nevéről), a leltározási bé
lyegzések, s az érdekes, „beszédes" bé
lyegzők. A bélyegzőkön ugyanis ilyen
megnevezések olvashatók: Az Angol
kisasszonyok
K, Leánygimnáziumá
nak Árpádházi Boldog Margit Önkép
zőköre, Kecskemét 1923; Angolkisaszszonyok Ward Mária Leánygimnáziu
ma; Állami Szenczi Molnár Albert Ál
talános Leánygimnázium,
Kecskemét,;
Református Leánygimnázium.
Kecske
mét. 1928; Bányai Júlia Gimnázium és
Mezőgazdasági Szakközépiskola, Kecs
kemét, Szabadság tér 7.; ÁlL Bányai
Júlia
Általános
Leánygimnázium,
Kecskemét.; Bányai Júlia Gimnázium.
Kecskemét.; A Kecskeméti Bányai Jú
lia Gimnázium Ifjúsági Könyviára. íme
egy rövid foglalata iskolánk, könyv
tárunk és könyveink történetének! De
nemcsak annak, hiszen az iskolai
könyvtár története a könyvhasználók,
az olvasók: a tanárok és tanulók törté
nete is egyúttal!
Ragadjuk ki ennek az útnak néhány
fontos állomását, tényét, adatát! Az is
kola áj (Nyíri úti) épületének bővülése
után is az iskolai könyvtár igen jelentős
területet kapott a jelenlegi kb. 22 állo

mányának elhelyezésére, feldolgozásá
ra, a kölcsönzésre, helyben olvasásra.
A csaknem 200 m -es terület ezen kí
vül magában foglal egy kisebb termet,
mely hangtárként működik, néhány
fonlosabb technikai eszközt, ezzel le
hetővé téve a kazetták, cd-k, filmek
használatát, a zenehallgatást, videózást,
és a számítógép megismerését, a prog2

A főbejárat

ramok gyakorlását. Könyvtárunk min
den tanítási napon nyitva tart fél 8-től
du. 2 óráig. Jelenleg két könyvtárosta
nár dolgozik a könyvtárban (Bájtat
Mária és dr. Csupor Istvánné), munká
jukat jól segítik a munkaközösségek és
az újra fogékony szaktanárok, a fakul
tációs csoportokat tanítók. Könyv
tárunk gazdag és bővülő, színesedő ál
lományának megőrzésében, feldolgo
zásában és gondozásában, az iskolai
könyvtár szerencsés sorsának alakulá
sában nagy részük volt a korábbi
könyvtárosoknak/tanároknak és a min
denkori iskolavezetésnek;
Faragó
Magdolna, dr. Lestár Beláné, dr. Sár
kány Ernő né tanároknak, és Kovács
Pál, Tóth Éva. könyvtárosoknak, ill.
Bán Ervinné* Fischer Istvánt Brenyó
Mihály és Lukács Lajos igazgatóknak,
Beke József és Kurucz Géza igazgató
helyetteseknek. Iskolánk könyvtára él
és működik, ebben nagy szerepe van az
olvasók körének, diákoknak, akik a
könyvtár nyújtotta lehetőségeket (gaz
dag állomány, példányszámok; 70 féle
időszaki kiadvány), a könyvtárosok
szakértelmét, a katalógusokat és hasz
nálatukat megismertelik, tanulmánya-
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ikhoz és kulturált szabadidős tevékeny
ségükhöz igénybe vehetik.
Hosszú éveken át működött az isko
lai könyvtár keretében könyvtáros
szakkör, melynek tagjai pályázatokon,
versenyeken és egy antológia „alkalmi
szerkesztőiként" vettek részt szép fel
adatokban, programokban (pl.: a „Leg
kedvesebb versem" - antológia össze
állításában), illetve gyűjtötték, rendez
ték és feldolgozták az iskolatörténeti
anyagot.
Az iskolai könyvtár anyagának bő
vüléséhez, tevékenységének színesíté
séhez sikeres pályázatok, valamint
ajándékozások (szerzőktől, volt diákja
ink és tanáraink írásaiból, könyveiből,
könyvtaraktól, kiadóktól, a Soros ala
pítványtól) és nem egyszer a szülői
munkaközösség vagy az iskolai alapít
vány segítettek bennünket.
Könyvtárunk munkájáról szakmai
forumokon és szaklapokban, nevelőtes
tületi értekezleteken adtunk hírt, vala
mint az egész évi munkát összegző és
értékelő zártóértekezlcteinken.
Megfelelő szakértelemmel és elköte
lezettséggel, nyitottsággal szeretné
szolgálni ezután is az iskolai könyvtár
a nevelő-oktató munkát a Bányai Júlia
Gimnáziumban, az érdeklődő, kulturált
olvasóvá és emberré, igényes polgárrá
válni szándékozó diákságot abban a
hitben, hogy a könyvek, az iskolai
könyvtár és az iskola sorsa, története az
emberek* a gondolkodás, az értelem, a
művelődés, a műveltség története is.

KÖNYVTARTECHNOLOGIA

1222 BUDAPEST, Csapu. 14/a.
Telefon: 227-0-237
KEDVES

KOLLÉGÁK!

A CAVOUR Könyvtártechnolőgia 1991 -ben alakult meg azzal a célkitű
zéssel, hogy a könyvtári munkához szükséges speciális eszközök, anyagok
forgalmazásával, különböző szolgáltatásokkal könnyítse az Önök munká
ját
Speciális ajánlattal kezdtük: a számítógépes feldolgozáshoz kínáltuk le
porelló formában a szabvány katalőguskarton, valamint másológépen vagy
lapadagolós nyomtatón történő sokszorosításhoz a négyeímeres perforált
kartonokat.
Apránként bővült kínálatunk a jelentkező igényeknek megfelelően.
Szeretnénk megismertetni Önöket termékeinkkel, s kérjük segítsék mun
kánkat azzal, hogy jelzik igényeiket és kívánságaikat, amelyeket a lehető
ségekhez képest a legkedvezőbb áron igyekszünk biztosítani.
Leporelló katalóguskarton
-sima
- lyukasztott
- könyvkárlya

1,80 Ft/db
2,50 Ft/db
2,50 Ft/db

Négycímes másolókarton
- sima
- lyukasztott
Kölcsönzőtasak
Olvasójegy - egylapos
Olvasójegy - kétlapos
Katalóguscédula - sima
Katalóguscédul a - lyukasztott
Könyvsarok
Könyvtámasz — kicsi
Könyvtámasz - nagy
Folyóirattámasz

2,50 Ft/db
2,80 Ft/db
16 Ft/db
3 Ft/db
5 Ft/db
1,80 Ft/db
2,20 Ft/db
3 Ft/db
250 Ft/db
450 Ft/db
650 Ft/db

Könyvtári bútorok, berendezések ügyében is
szívesen állunk rendelkezésükre.
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NATtal vagy NATtalanul,
de a könyvtárhasználatra szükség van
DR. CSISZÁR MIKLÓS

A Nemzeti Alaptanterv bevezetése az 1998/99, tanév
ben kezdődött, e szerint először az első és a hetedik osztá
lyosok tanulnak. Ennek megfelelően ebben a tanévben
került bevezetésre az iskolai helyi tantervekben szabá
lyozottan az informatika műveltségterületen belül a
könyvtárhasználat önállóan vagy kerettanterves megol
dásként. Az általános iskolákból a középiskolák első osz
tályaiba, a kilencedik osztályokba először a 2000-2001.
tanévben kerülhetnek olyan diákok, akik a NAT szerint
tanulva kötelezően kell, hogy rendelkezzenek könyvtári
és könyvtárhasználati ismerettel.

A

könyvtárnak mint információs fondnak, mint az isme
retek tárházának ismerete az iskolák egy részében új
donságnak számít. Az évente egy vagy akár több alkalom
mal is tartott könyvtári órák - tisztelet a bizonyosan jelentős
számú kivételnek
nem tekinthetők olyan tömegű egymásre építkezőén átadott információmennyiségnek, amelyek ki
elégítenek vagy megfelelnének azoknak a kritériumoknak,
amelyeket előrendelő célként a NAT megfogalmazott. En
nek ellenére is azonban az ilyen 1-2 órás könyvtárhasználati
foglalkozásoknak komoly jelentősége lehet és van az adott
iskolai könyvtár rendjének, használatának a megismertetésé
ben. Alkalmas arra, hogy jelen cselben a középiskolába be
lépő diáknak legyen némi fogalma arról, hogy milyen szol
gáltatásokat és dokumentumokat kérhet és kaphat iskolája
könyvtárában, és melyek azok. amelyekért máshová kell for
dulnia.
Ezeknek az ismereteknek az átadására vállalkoztunk a
Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában, ahol az
1996/97-es tanévtől kezdődően minden első (kilencedikes)
osztálynak tartottunk könyvtárhasználati órát a magyar óra
keret terhére. Ezek a kétórás foglalkozások a tanév elején
szeptember-október hónapban vannak. Az órák tematikája
nagyjából illeszkedik az azóta több helyen és több variáció
ban is közzélett különféle könyvtárhasználati tantervekhez.
Az anyag a következőkből áll:
— egyszerűsített információáramlási modell bemutatása,
a könyvtár mint információs fond feladata, tevékenysége,
típusai,
— információforrások típusai (könyvtől a vállalati szürke
irodalomig),
— információhordozók típusai (papírtól a cd-rom-ig),
— kézikönyvek, segédkönyvek, kézikönyvtár,
— kötelező és ajánlott irodalom,
— információkeresés eszközei (cédulakatalógustól a szá
mítógépes adatbázisig).

Miután iskolánk közgazdasági szakközépiskola, a majdani
munkahelyeken használatos dokumentumok (adattár, címtár,
közlöny, statisztikai évkönyv, szabvány) megemlítése is lé
nyeges volt.
A fentebb leírt tematikából nyilvánvaló, hogy mindez
csak nagyon megvágott része annak az információhalmaz
nak, amit a diákoknak saját érdekükben ismerniük kellene.
Egy rövid órába azonban csak nagyon kevés ismeretanyag
fér bele.
A könyvtárhasználati foglalkozás második órája csoport
bontással (3-4 fő) magyar, történelem, helyismeret (kizáró
lag Veszprém) témakörben „irodalomkutatás" illetve ennek
a lehetőségnek a felvázolása volt.
„Csalétek" a jobb kedvvel végzendő munkához a magyar
irodalom órákon kiadott vers- és prózaelemzésekhez haszná
latos vagy használható szakirodalmak, elemzéskötetek,
gyűjteményes művek kigyűjtése és bemutatása volt. Ezek
adatait az óravégi ellenőrzéskor felolvasva a többi csoport is
le tudta írni. Ennek közvetlen gyakorlati haszna akkor nyil
vánult meg, amikor az aktuális tananyagrészhez érkezve a
gyerekek tudtak elemzésköteteket kérni.
Az első könyvtárhasználati foglalkozás vakrepülés volt,
mert nem lehetett tudni, hogy az új első, azaz kilencedik
osztályosok milyen könyvtári előélettel érkeztek iskolánkba.
Azért, hogy a diákok magukkal hozott könyvtári ismere
teiről képet kapjunk, a következő kérdőív anonim kitöltését
kértük tőlük.
/. táblázat
igen

nem

Volt-e az általános iskolának könyvtára?
Volt-e könyvtárhasználati
osztályban?

óra

7-8.

- évente 1 óra
- évente több óra
Rendszeresen használtad
iskola könyvtárát?

az

általános

Tagja vagy-e lakóhelyed könyvtárának?
(városi, községi)
Tagja vagy-e a megyei könyvtárnak?
A név nélkül leadott kérdőívek feltételezhetően reális ké
pet tükröznek, és a kért kevés információ ellenére is alkal
masak voltak bizonyos következtetések levonására a további
könyvtárhasználati órák tematikájának megfelelőbb kialakí
tása érdekében. A válaszok alapján az elméleti anyagot cél-

M M

szerűen szűkítettük és inkább a saját iskolai könyvtárra vo
natkozó ismereteket bővítettük illetve a gyakorlati foglalko
zást még inkább a magyar irodalom tananyagához illesztet
tük.
A vizsgált három tanév során rendre 120, 132, 134, össze
sen 386 kérdőívet dolgoztunk fel. Az órákról mindössze
egy-két fő hiányzott, így gyakorlatilag 100%-os volt a vá
laszadás. A továbbiakban a vizsgálat kiértékelése során ka
pott eredményeket egy-egy osztály teljes kérdőív anyagára
vonatkoztatva százalékban adjuk meg.
Az iskolai könyvtárhasználatnak alapvető kritériuma,
hogy legyen iskolai könyvtár. A mai Magyarországon a gya
korlatban is 100%-osnak kellene lenni az iskolai könyv
tárhálózatnak akár önálló, akár közös fenntartású formában.
A diákok válaszai alapján készült táblázatos összeállításunk
azonban azt mutatja, hogy a gyakorlat ettől némiképp eltér.
2. táblázat: Működő iskolai könyvtár %-ban

1

tancv/oszlályl

9. a

9. b

9.c

9.d

állag

1996/97

100

100

97

100

99,25

[997/98

100

100

100

95

98,75

1998/99

94

94

97

94

| 94,75

!»«=

tárra vonatkozó specifikus ismereteket. Kiderült a gyakorlat
során, amikor közvetlen munkakapcsolat alakult ki a diá
kokkal, hogy jelentős részüknek nincs semmiféle fogalma
arról, hogyan kell mozogni még egy ilyen kicsi - alig több
mint 16 000 kötetes - iskolai könyvtárban. Már az első pilla
natban nyilvánvalóvá vált, hogy a diákok kérdezni sem tud
nak. Szerencsére a „méhkas-effektus" (a gyakorlati team
munkájából adódó nem túl magas alapzaj) oldotta a gátláso
kat, és a suta kérdések is megválaszolhatók voltak úgy, hogy
a diák utána is mert kérdezni. Sokat segített a jól működő is
kolai könyvtárakkal bíró általános iskolákból érkezett diá
kok tájékozottsága is, ami jól érvényesült a kiscsoportos
munka során.
Az iskolai könyvtár rendszeres használatára vonatkozó
kérdésre adott válaszok összhangban vannak a könyv
tárhasználati órák %-os mértékével, bár az 1998/99. évi
könyvtárhasználati órán kitöltött kérdőívek adatai határozott
csökkenést mutatnak az előző két év adataihoz képest.
4. táblázat: Általános iskolai könyvtár rendszeres használata
%-ban

1996/97

1

1997/98
A kérdőívekben adott válaszok szerint van egy - bár nem
szignifikánsan - csökkenő tendencia. Természetesen a nega
tív választ a diák hiányos ismerete is okozhatja, de feltehető
a kérdés, hogy működő könyvtárnak tekinthető-e az a kisebb
vagy nagyobb könyvgyűjtemény, amelyről a diák nyolc év
alatt nem szerez tudomást?
Ennél érdekesebb, de egyben lehangoló eredményt össze
sítettünk a 3. táblázatban, ahol a könyvtárhasználati órákra
kérdeztünk rá (7. és 8. osztályban).
3. táblázat: Általános iskolában (7-8. oszt.) tartott könyv
tárhasználati órák %-ban
tanév/osztály

9. a

9. b

1996AJ7

46

1997/98
1998/99

:

9.c

9.d

átlag

48

31

46

42,75

41

34

58

37

42,5

41

48

43

28

40

A táblázatban összesített adatok egységesen azt mutatják,
hogy az iskolánkba érkező 9. osztályos diákoknak átlagosan
mindössze 40-42%-a kapott szervezett formában az iskolai
oktatás keretébe illesztve könyvtárhasználati ismereteket.
Az cselek döntő többségében egyórás volt a könyv
tárhasználati óra, több órát évfolyamonként mindössze egy
kéi diák jelölt meg.
Ezeket az adatokat elemezve - már az első vizsgálati év
ben - nyilvánvalóvá vált, hogy kell a könyvtárat, a könyv
tárhasználati ismereteket bemutató foglalkozás. Be kell mu
tatni a könyvtárra vonatkozó általános, és az iskolai könyv-

9.b

9. c

9.d

állag

57

24

43

64

47

50

55

48

42

48,75

53

42

23

34

38

Itanév/osztáTyli 9. a

1998/99

j

Erre nmei ugyanennek az évfolyamnak a jelenlegi (1999.
márciusi adatok alapján) iskolai könyvtári tagsága is, amit
következő táblázat tartalmaz. (A táblázatban feltüntetett to
vábbi számadatok a Veszprémi Közgazdasági Szakközépis
kola könyvtárának aktuális tanévi kölcsönzési nyilvántartá
sából származnak.)
5. táblázat: A középiskolai könyvtári tagság az osztálylét
számokra vetítve %-ban
lanév/oszíályj

9. a

9.b

9.c

9.d

átlag

1996/97

100

100

97

100

99

1997/98

100

100

94

97

98

1998/99

56

24

55

56

48

A könyvtárhasználati ismeretekre vonatkozó kérdőív 4. és
5. kérdésére adott válaszok összegzését az alábbi táblázat
mutatja.
ó. táblázat: Könyvtári tagság (lakóhelyi és megyei könyvtári
összesen) %-ban
tanév/osztály 11 9.a

9.b

9.c

9.d

1996/97

90

48

54

57

62

1997/98

78

52

48

58

59

1998/99

65

64

60

63

63

1 átlag

Ezek szerint a 9. osztályos közgazdasági szakközépiskolá
sok 60%-a az iskola könyvtárán kívül más közművelődési
könyvtárban is beiratkozott tag. Az Eötvös Károly megyei
könyvtári tagságra a három tanévben vizsgált összesen 12
osztály esetében átlag 10% körüli érték adódott. Ezt az ala
csonynak tekinthető érteket magyarázhatja az a tény, hogy a
vizsgált osztályoknak átlagosan 37%-a veszprémi, a többség
(41% községből, 22% vidéki városból) bejáró diák. A hoszszúra nyúló tanítási nap illetve a közlekedés miatt a megyei
könyvtár igénybevétele nehézkes lett.
*

A három tanév során végzett vizsgálataink tapasztalatai a
következőkben összegezhetők. Iskolánkba, a Veszprémi
Közgazdasági Szakközépiskolába a megye teljes területéről
érkeznek diákok, amint azt a 9. osztályok lakhelyének terü
leti megoszlása is mutatja. Mások az egyes iskolák lehetősé
gei, mások a követelmények is. Ennek eredményeképpen
változó a könyvtárral, a könyvtár funkciójával, tevékenysé
gével kapcsolatos ismeretek nagysága és mélysége is. Az
1996-97-es tanévtől kezdve bevezetett rendszeres év eleji

Dán Krisztina-Dragon KatalinHomor Tivadar:

könyvtárhasználati oktatás segít csökkenteni az egyes tanu
lóknál meglévő különbségeket. Tapasztalatunk alapján bizo
nyos érdeklődést kelt az iskolai könyvtár iránt ez a méreté
ben és lehetőségében nagyon korlátozott könyvtárhasználati-könyvtárismereli óra. Általában növekedett a könyvtári
tagság nagysága az oktatásban részesült osztályok esetében.
Gyakoribb a könyvtárhasználati órák után a diákok visszaté
rése a könyvtárba. Eklatáns növekedés a kilencedik osztá
lyoknál a tanév második felében indul meg, amikor már a
különböző tantárgyak feladatainak megoldásánál - elsősor
ban a külön munkáknál, kiselőadások tartásánál vagy házi
dolgozatok készítésénél - szükségük van az ilyen feladatok
megoldását támogató iskolai könyvtár állományának az
igénybe vételére. Hatványozottan jelentkezik ez a felsőbb
évfolyamok esetében, ahol a szerencsére egyre növekvő házi
és országos szakmai vagy általános tantárgyi pályázatokhoz
a könyvtárban végzett irodalomkutatás elengedhetetlen és
megkerülhetetlen. Természetesen ez utóbbi a teljes diákság
nak csak egy hányadára vonatkozik. Folytatás nélkül a több
ség számára a 9. osztályban megtartott két könyv
tárhasználati óra, és az ott végzett munka felejthető emlék
képpé zsugorodik.

si, állománytagolási, állományfeltárási,
szolgáltatási, könyvtárostanár munkaköri
részelemek kifejtésérc. Mindezen munkafo
így működik az iskolai könyvtár
lyamatok tartalmáról, meghatározó ténye
(Budapest,
zőiről, javasolt munkamódszeréről, szüksé
Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1998.) ges alapdokumentumairól, sajátos szabá
lyairól tár fel tudnivalókat, ad segítséget az
A „Fővárosi iskolai füzetek* sorozat 4. első fejezet.
A második fejezet az állományfejlesztés,
kötete a fent címmel jelent meg. Az iskolai
könyvtárak aktuális szakmai kérdéseivel a gyűjteményszervezés, -gondozás szakmai
foglalkozó mű hiánypótló segédlet azok munkálataival foglalkozik a gyakorlati al
szervezeti és működési szabályzatának kalmazáshoz szükséges részletességgel.
Először a gyűjtemény állományelemzésé
összeállításához, átdolgozásához.
A három nagy fejezet az iskolai könyv nek mikéntjéről, a költségvetés tervezésé
tári munka más-más területét kívánja rész ről, a gyarapítás formáiról, a beszerzési fo
letezni. Az első rész az iskolai könyvtárak lyamat elengedhetetlen lépéseiről olvasha
működési rendjének kialakításához, a szer tunk. A fejezet további részében a doku
vezet i-működési szabályzat összeállításá mentumok állományba vétele, az állo
hoz, felülvizsgálatához szolgál segédletül. mánynyilvántartás szabályai, lehetőségei
„Miért tartjuk fontosnak, időszerűnek az is mellett az állományapasztás-állományépíkolai könyvtárak működési szabályzatának tésscl egyenrangú munkafolyamatának
átgondolását?*' — kérdezik a fejezet szerzői: szempontjait, a törlés folyamatát vizsgálja
Dán Krisztina és Dragon Katalin, Vála részletesebben a könyv. A kiadvány ezen
szukban az iskolai szerkezetváltás, a szak egysege a könyvtári állomány védelmével,
mai profilváltás, a NAT új tartalmai és kö az állományellenőrzés, leltározás tudnivaló
vetelményei által kiváltott új iskolai feladat: ival folytatódik, majd egy nyomtatvány
a tanulók önálló információszerzésre neve minta gyűjteménnyel zárul, A 35 féle da
lése kap hangsúlyt.
rabból álló dokumetumminta-tár a megren
A hagyományos iskolai könyvtárkép „át delő levél, jegyzőkönyvek, gyarapodási,
rajzolásának", a kibővülő tájékoztatás-tájé törlési jegyzékek, ügyiratok gyakorlati se
kozódás forrásai megjelenésével is elérhe gítséget adnak az állományfejlesztési mun
tővé válnak a számítógépes hálózati szol kához azáltal is, hogy utalnak kódjelzésük
gáltatások. A működési szabályzat alapdo kel a korábban leírt elméleti tudnivalókra.
kumentumainak felsorolása után a műben
A kötet befejező írása a NAT műveltség
található működésiszabályzat-vázlatterv ki területeihez kapcsolódva összegzi a könyv
tér a könyvtárra vonatkozó adatok, a gaz tár és a dokumentumhasználat követelmé
dálkodási gyűjtőköri, gyűjteményszervezé nyét, lehetséges munkaformáit, és ajánló
1

irodalomjegyzéket közöl az ismeretkörök
legfontosabb nyomtatott forrásairól.
„A NAT könyvtárinformatikai követel
ményrendszer tantárgyi integrációjának
megalapozása a tanítás-tanulás folyamatá
ban" címet viselő fejezet a könyvtáros tanár
koordináló szerepére, a tantestület alkotó
együttműködésére épít az intézmény
könyvtárpedagógiai stratégiájáért és haté
konyságáért. „Tegyen szert olyan könyv
tárhasználati kompetenciára a tanuló, mely
nek birtokában képessé válik az Önálló in
formációszerzésre és átadásra - szóban és
írásban egyaránt — a tanult ismeretkörök és
az egyéni érdeklődés szerint." - vallják a
fejezet szerzői: Homor Tivadar és Dragon
Katalin. Ennek érdekében számba veszik a
NAT egyes műveltségterületeinek könyv
tári integrációs lehetőségeit. Kiemelik a
főbb csomópontokat a könyvtárhasználat, a
dokumentum ismeret, a könyvtári tájékozó
dás segédeszközei, a szellemi munka tech
nikája és a „tantárgyak" között az ajánlott
könyvek és folyóiratok részletes listájával
is.
E könyvtárpedagógiai résszel még telje
sebbé válik a kötet módszertani útmutató
jellege, amit tárgymutatóval könnyített
használat segít. E rendkívül igényes könyvtárszakmai munka remélhetőleg sok iskolai
könyvtáros kezébe eljut, ezért félő, hogy a
sok nyomdai és helyesírási hiba (ld. 8-9.o.) ártani fog a helyesírás és könyvtári tu
dás „integrációjának". Kár lenne érte!
Emmer Gáborné

A közoktatási intézmények könyvtárairól
UGRIN GÁBORNÉ
(Kálmán Attila, majd Takács Péter parlamenti képviselő úr mellett végzett
szakértői munkám zárásaként)

Az Oktatási Minisztériumhoz tar
tozó könyvtárak:
— a miniszí érium könyvtára az
OPKM (feladatai: 1. jegyzet)
— a minisztériumhoz tartozó intéz
mények könyvtárai:
1. a pedagógiai szakkönyvtárak
a) a minisztérium háttérin
tézményeinek pedagógiai
szakkönyvtárai
2, a felsőoktatás könyvtárai
a) a főiskolai, egyetemi,
kollégiumi könyvtárak
h) a tanító- és tanárképző
felsőoktatási
intézetek
gyakorlóiskolai
könyv
tarai
3 • a közoktatás könyvtárai:
a) a nappali és esti gimnázi
umok könyvtárai
b) a szakközépiskolák, szak
iskolák könyvtárai
c) az
általános
iskolák
könyvtárai
d) a speciális iskolák (zene
iskolák,
gyógypedagó
giai, vakok stb. iskolái
nak) könyvtárai
e) a kollégiumi, intézeti
könyvtárak
0 az óvodák könyvtársai
4. a tudományos
intézniények
szakkönyviárai
Az alábbiakban egyetlen témával
foglalkozom csak vázlatosan. A közok
tatási intézmények könyvtárainak sú
lyos gondjára: létük szükségességének
megkérdőjelezésére térek ki. Tudom,
sok a rendezetlen, ma még hiányosan
szabályozott illetőleg túlszabályozott
terület. Az oktatási miniszter által meg
bízott illetékesnek más könyvtári terü
lettel is foglalkoznia kell mielőbb, pél
dául a nem nyilvános felsőoktatási és
kutatóhelyek könyvtárainak kérdéseí
vel, a könyvtár tanszékeken a szak

könyvtáros képzés és a könyvtárosta
nári szak bevezetésével stb. A közokta
tás ügyeinek rendezése azonban sür
gős.
Iskoláink könyvtárait - melyek 950
évig lassan, de a kor igényeinek meg
felelően fejlődtek hazánkban - 1949ben, az államosításkor nagy veszteség
érte. Bár az 1959-es könyvtári, az
1978-as közoktatási törvény, majd az
1986-os
minisztériumi
Irányelvek
megjelenése idején a helyzet javulni
kezdett, a kétségtelen fejlődés ellenére
ma ismét meggondolandó egy majd 30
évvel eze lőtti ajánlás több po n tja
(Könyv és Nevelés 1970. 4 - 5 . sz. 2 4 26. old.) és amit a ///. Országos
Könyvtárügyi Konferencián (1970. de
cember 15-17.) mondtam: „Talán né
hány évtized múlva elérjük azt, hogy
kézikönyvtár is iesz és nem lesz olyan
általános iskola, amelynek a könyv
iárban nincs egyetlen Petőfi-, Vörös
marty-, Ady-kötet sem. ... Ki kell dol
gozni az iskolai könyvtárosok könyv
tári szakképzésének rendszerét és far
r

talmát... Rendezni kell mielőbb a ta
nárkönyvtárosok bérét: a kötelező óra
számba bele kell számítani a kölcsön
zési időt (a tanulócsoportok számának
megfelelően), könyvtári szakkört, a
muzeális anyag kezelését, feldolgozá
sát." (Könyv és Nevelés 1971. 2. sz.
12-13. old.)
Az 1993-ban elfogadott közoktatási
törvény több pontja fejlődést indított el
az oktatási ágazatban. A helyi pedagó
giai programok megvalósításához, a
NAT követelményeinek teljesítéseihez
a könyvtár mindennapi nyitva tartását,
a tanulócsoportok könyvtárhasználati
óráinak több éves program szerinti
megtervezését, az osztályok (tanulók)
szamával arányos óraszámban szak
képzett könyvtárostanárok
alkalmazá
sát, megfelelő nagyságú, célszerűen
berendezett és felszerelt könyvestérem,
valamint szakszerűen fejlesztett és fel
tárt állomány biztosítását írja elő. Több
írás jelent meg a törvény szellemében.
(2. jegyzet)

Az 1996-ban megjeleni közoktatási
törvénymódosítás, az 1997-ben elfoga
dón kulturális törvény, az 1998 tava
szán megjelent rendelet, több nyilatko
zat és írás nagy mértékben hátrányo
sabb helyzetbe hozta az oktatási ágazat
intézményeinek
könyvtárait, s ezzel
egyidejűleg az iskolában a tanítási idő
alatt folyó, könyvtárral kapcsolatos tar
talmi, nevelési tevékenység tervezett
fejlesztését.
Míg az 1993-as törvény az iskola és
a könyvtárostanárok új, felelősségteljes
feladatairól
szól, a
minisztérium
könyvtári osztályát képviselő arra hívta
fel a figyelmet 1998 májusában, hogy
„ahol nem akarnak, nem is lesz iskolai
könyvtár" (Köznevelés, 1998. június
19. 23. old.), „A törvény ugyanis csak
a feladatokat rendelte el, s azt nem rög
zítette, hogy az iskolai könyvtárnak az
iskolán belül kell működnie, sőt, isko
lai könyvtárnak sem muszáj lennie.**
(Könyvtári Levelező/lap 1998/6-7. 13.
old.)
Én úgy gondolom, ha egy embernek
amputálják lábait, attól még ember ma
rad. Lábnak nem muszáj tennie. Kitűnő
művégtagokat gyártanak. Bár ha lehet,
én mégis azt mondanám, ne sorvasszuk el
a gyerek lábát. Arra biztatnám az édesa
nyákat, inkább óvják gyermekeik végtag
jait, fejlesszék azokat, hogy szabadon
szaladhassanak a tudomány, az önálló
gondolkodás, az értékek közötti eligazo
dás világában.
Meggyőződésünk: az iskolától függet
lenül működő sportpálya és az edzők so
ra nem helyettesíti a tornatermet, a test
nevelő tanárt és a tornaórákat. A szín
házi előadás nem pótolja, bár kiegészít
heti az iskolai nyelv- és irodalomtanár
munkáját. Egy közeli uszoda nem jelenti
azt, hogy a közeli lakásban nem kelt víz
csap, nem kell ivóvíz. Az iskola szerveze
tén kívüli területi könyvtár sem teszi fe
leslegessé a közelben levő oktatási intéz
mény iskolakönyvtárát, könyvestermét.
Megvan az okom arra, hogy megfon
tolásra ajánljam Szabad György parla
menti felszólalását;
„... sajnálkozva vesszük tudomásul,
hogy - most részletelemeket nem em
lítve fel
magának a tárcának az irá
nyítója a 'Könyvtári levelező' című
időszakos kiadvány 1998. évi első szá
mában arról ír, hogy ha az iskolának
nincs könyvtára, a településnek viszont
4

van, és a település vállalja, hogy ellátja
az iskolai könyvtári funkciókat, akkor
ezt a normatívát - tudniillik amit a tör
vény biztosít - megkaphatja a telepü
lési könyvtár is. Nem lenne semmi baj
kérem szépen, ha arról lenne szó, hogy
ideiglenes, áthidaló megoldásként erőteljesen hangsúlyozva, amit mi a
törvény szövegéből kiolvasni véltünk arról lenne szó, hogy hogyan hidalnak
át pillanatnyi nehézségeket, hiszen lábdobbantással nem lehet könyvtárakat
teremteni.
De itt egy olyan lazító lépésről van
sző, amely megengedi, hogy az iskolai
könyvtárak szorgalmazott ügye elejtés
re kerüljön, és helyettük a már meglé
vő települési könyvtárak - bizonyos
pótköltséget élvezve - az iskolai
könyvtárakat mintegy helyettesítsék.
Jól van ez? Nem, ez nagyon rosszul
van! Mert ez bizony jelzés lehet azok
számára, akik az iskolai könyvtárak
ügyét nem szorgalmazni, hanem aka
dályozni akarják ilyen vagy olyan
meggondolásból.
S történik ez - ezt már csak egy tisz
teletadás kedvéért mondom - töviskoszorűként Jobbágy Károly halálát alig
követően, aki az iskolai könyvtárügyet
mint a magyar művelődés nagy köve
telményét mutatta fel. Ne lett légyen
hiába!" (Az Országgyűlés tavaszi ülés
szakának 11. ülésnapján 1998. március
3-án, kedden.)
Horváth
Tibor egyetemi tanár
(OPKM ny. főigazgatója) 1998 júliusá
ban így fogalmaz: „Az iskolai könyvtár
nem közművelődési könyvtár iskolai
székhellyel, hanem taneszközök szak
könyviára az iskolában. Állományának
egy része azonos lehet a település köz
művelődési könyvtáráéval. Ezért az is
kolai könyvtár (bővített költségvetéssel
és meghosszabbított nyitvatartási idő
vel) elláthatja a lakosokat is. Fordítva
nem: a települési közm űvelődési
könyvtár nem rendelkezik taneszkö
zökkel:'
Többünk tapasztalata: az iskolában
működő kettős funkciójú könyvtárak
egy része igen jól bevált. Azonban egy
iskolától függetlenül működő intéz
mény vezetője nem vállalja, nem vál
lalhatja a felelősséget az iskolákban fo
lyó olvasóvá és könyvtárhasználóvá
neveléséért, a tanárok szakkönyvtári

tájékoztatásáért, nem lehet feladata az
iskola tantestületi munkájának értéke
lése. Az iskolában szükséges eszközök
és a gyakorló terület biztosítása nélkül
pedig az iskola igazgatója nem köve
telhet eredményes munkát a tanulóktól
és a tanároktól.
Szakmai meggyőződésünk* hogy a
tornaterem, a számítástechnikai gépte
rem mellett az iskolában szükséges a
könyvesterem. A könyvtári dokumentu
mok kölcsönzése és az információszer
zés (gépi) lehetőségének biztosításán
kívül az iskolakönyvtár feladata a tan
testület folyamatos kcrdéskultűrájának,
könyvtári igényességének fejlesztése,
személyiségének formálása. A köny
vesterem a tanárok és a tanulók szel
lemi műhelye az adott intézmény vala
mennyi munkanapján a könyvtár isme
ret oktatásának és a könyvtárhasználati
gyakorlatok megtervezett és rendhagyó
óráinak színtere, a lyukasórák és a ta
nulószobás (napközis) tanulók egyéni
tanulási-kutatási helye, OKTV és más
versenyek felkészülési háttere a felelős
könyvtárostanár jelenléte mellett.
A fentiekben idézett Horváth Tibor
tanár úr ezzel fejezte be nyilatkozatát:
„A könyvtárakat kiszerelni az isko
lákból kulturális és oktatási bűntény."
Kezdettől Dobos Krisztina,
majd
egyre több országgyűlési képviselő
foglalt állást az iskolakönyvtárak érde
kében. (3. jegyzet)

Hogyan tovább?
A kiegyensúlyozottabb, egyenlete
sebb fejlődést a közeli hónapokban és a
későbbi években egyaránt biztosíthat
ják a következők:
1, Legelső, halaszthatatlan feladat
az oktatóisi minisztériumhoz tar
tozó
valamennyi
intézmény
könyvtárának számbavétele, majd
az oktatási ágazaton belül a fele
lős {fenntartó, működtető, irányí
tó, fejlesztő és ellenőrző) konkrét
megnevezése egy egységes fogal
mazása állásfoglalásban.
2. Az oktatási minisztériumhoz tar
tozó könyvtárakra vonatkozó tör
vények, rendeletek felülvizsgála
ta .pontosítása, ezen belül minde-

nckclőtt a könyvtárostanár mun
kaidejének és feladatainak nor
matív megfogalmazása. (4. jegy
zet)
3. A mindenkor érvényes közokta
tási törvény szerint az iskolákban
a helyi pedag ógiai program
könyvtári vetületének kiegészíté
se, majd a törvények, rendeletek
módosításakor a könyvtár téma
megfelelő elhelyezése a készülő
kerettantervekben.
4. Felmérés mielőbbi elkészítése
ké( területen:
a) az oktatási intézmények és a
pedagógiai
szakkönyvtárak
jelenlegi könyvtárosainak és
könyvtárostanárainak képzett
sége, végzettsége és a terve
zett személyi feltélelek válto
zásának képzési, továbbkép
zési vonzata (5. jegyzet),
b) az iskolakönyvtárak/könyvestermek állapota és a fejlesztési
tervek tárgyi, anyagi vonzata
(berendezés, felszerelés).
5. A szükséges
könyvtárostanári
végzettség tartalmának kidolgo
zása. (5. jegyzet)
A szakképzetlenek és a hiányosan
képzettek továbbtanulásának megterve
zése, megszervezése, költséghozzájáru
lás biztosítása.

Jegyzetek
1. Az oktatási minisztérium könyv
tárának: az OPKM-nak felada
tai (véleményem szerint)
A feladatok határozzák meg a
könyvtár szükséges anyagi (épü
let, tárgyi, fejlesztési, költségve
tési) és személyi (létszám, kép
zettségi) feltételeit.

Feladatkörök
1. Az oktatási minisztérium mű
ködésével kapcsolatos felada
tok
a) a minisztérium munkájá
nak általános támogatása a
könyvtár eszközeivel,
b) az oktatási ágazat könyv
táraival és pedagógiai mú
zeumaival kapcsolatos té
mák
figyelése a törvé

nyekben , rendeletekben,
pedagóg ia i tervekben, a
felsőoktatás és közoktatás
könyvtárügyének kidolgo
zásában. Igény esetén
egyes témák véleménye
zése, előterjesztések ki
dolgozása.
2. A számítógépi szolgáltatás
hálózati kimunkálása, adatbá
zisok építése és honosítása.
3. Nyilvános pedagógiai szak
könyvtári
szolgáltatás
és
szakirodalmi tájékoztatás, a
pedagógiai múzeum működ
tetése.
4. Rendszeres kapcsolat
— külföldi
pedagógiai
könyvtárakkal,
— megyei pedagógiai intéze
tek könyvtáraival,
— az oktatási minisztérium
háttérintézmén y einek
könyvtáraival.
Szükség szerinti tanácskozás
— a felsőoktatás
könyv
tárainak képviselőjével,
— a
közoktatási
könyvtároslanárok képviselőjé
vel,
— a
kultuszminisztérium
könyvtári előadójával,
— különféle országos szak
könyviárak vezetőivel,
— a könyvtári és pedagógiai
szakmai szervezetek elnö
keivel.
5. Továbbképzések szervezése,
kapcsolat tartás a köny vtár
tanszékekkel.
6. Kutatómunka és kiadványok
tervezése, megjelentetése.
2. Megjelent
például a Könyvtárhasználattan című folyóirat,
melyek az évek óta hiányolt
Könyv és Nevelés utóda.
3. Többen fogalmaztak meg módo
sító javaslatot a kulturális tör
vénytervezet feletti vita idején a
parlament kulturális és oktatási
bizottságában: Dobos Krisztina,
Donáth László. Pokorni Zoltán,
Sasvári Szilárd, Szabad György,
Szöllősi Istvánné, Takács Péter és
más képviselők.
Megjelent a Magyar Iskolaszék
Egyesület kiadványa: MIE-füzc-

tek 5. sz. (1997). Szerkesztette:
Dobos Krisztina.
4. A
jogi
szabályozás
felül
vizsgálatának indokai
— a rendezetlen kérdéseket sza
bályozni kell. Például:
— a közoktatási törvényben a
tanulók/osztályok számá
val arányosan kell megha
tározni a könyvtárostanári
munkaórát,
— 2002-re valamennyi isko
lánk rendelkeznie kell
könyvtárral vagy könyvesteremmel. Helyi fejleszté
si tervet kell készíteni,
— a meglévő követelmények kiegészítendők a könyvtár ne
velésben betöltött szerepével,
— a kerettantervek megjelenése
kor módosítani szükséges a
könyvtár feladatának megha
tározását,
— pontosítani kell:
— ki, milyen intézményben,
milyen szakterületen vál
lalhat szakértői munkát,
— hány éves kortól, milyen
gyakorlati
tapasztalattal
rendelkező pedagógusnak
elegendő a könyv tárosta
nári állás betöltéséhez egy
könyvtáros
képzettséget
nyújtó tanfolyam
— ha nincs megfelelő nyilvá
nos könyvtári szolgáltatás,
szükség esetén segítsen az
iskola és vállalja fel a
nyilvános könyvtári szol
gáltatást is a részletesen
kidolgozott feltételek mel
lett stb.
A felvetett problémákról Közelkép:
Iskolakönyvtárak címmel a Magyar
Nemzetben 1997. január 7-én jelent
meg Osztovits Ágnes összeállítása. A
Könyvtári Levelező/lap 1997. 2. szá
mában olvasható Balogh Mihály: Lélek
nélkül? c. cikke.
5. A személyi feltételek
fontossága
szerepelt az Országgyűlés tavaszi
ülésszakának
30.
ülésnapján
1997. május 20-án. Dr. Dobos
Krisztina interpellációja:
„Ál
lamtitkár úr, arra a kérdésre nem
válaszolt, hogy vajon, ha növeke-

dik a könyvtár állománya, akkor
- ha nincs könyvtárostanár - ez
egy zárt helyiség, mert valószínű
leg nem jutnak be a diákok...
1997. április 22-én szintén felve
tődött még egy kérdés, amit a mi
niszter úréknak eljuttattam
ho
gyan lehet, hogy ezt a lel egyébként számomra elfogadha
tatlan, de félkönyvtárostanárt is
csak 2002-től kell a közoktatási

„Korunk a technikai képek kora"
(Hartai László-M uhi Klára:
Mozgóképkultúra és médiaismeret
12-18 éveseknek
Korona Kiadó, 1998.)
Tankönyv, szöveggyűjtemény,
tanári kézikönyv
„Áradnak felénk a filmek, a reklá
mok, a televíziós műsorok - a technikai
képek
és mindezt természetesnek tart
juk, s talán még sohasem gondolkoztunk
el azon, miért készülnek és mi a közös
bennük?" - írják a tankönyv bevezetőjé
ben a szerzők.
A tankönyv egyetlen kötetben tartal
mazza a 7., 8., 9., 10., 11-, 12. osztály
anyagát, de valamennyi évfolyamon két
nagy fejezetben szerepel a tananyag.
A Mozgógképkultűra fejezetei a film
nyelv eszközeinek megismerését céloz
zák: a kamera mozgásának, a megvilágí
tásnak, a történél, cselekmény megfilme
sítésének, a szereplők viselkedésének, a
montázs technikájának, valamint a film
történeti korszakok bemutatásának esz
közével.
A másik egység a Médiaismeret több
nyire a század második felének uralkodó
médiumával, a televízióval foglalkozik.
Szerepel a témák között a televíziós mo
dellek, műsortípusok, a sztárjelenség, a
reklám, a klip, a hírműsorok kérdése, vé
gül az „Új médiumok és űj jelenségek"
címszó alatt a multimédia, az internet vi
lága is.
A tankönyv rengeteg gyakorlat elvég
zésére biztat, amely talán nem is tűnik
olyannyira „kötelező" penzumnak a diá
kok számára, mivel az elvégzendő mun
ka valamilyen módon kapcsolódik a té
vénézéshez, videózáshoz.
Az új tantárgy tanulmányozása során
látni fogják, hogyan lehet a mozgókép
nyelvén hatékonyan és pontosan közölni
a világ eseményeit, vagy milyen szabá
lyok érvényesülnek a filmkészítés során.

törvény módosítása szerint alkal
mazni. Tehát lehet, hogy ma el
juttatnak könyveket az iskolákba,
de könyvtárostanár, vagyis fel
használó felvételére - aki segíti a
diákokat abban, hogy felhasznál
ják a könyvtárat nincs mód.
Nem tudom államtitkár úr vála
szát elfogadni, és kérem a parla
mentet, ne fogadja el, hiszen ak
kor módja van az oktatási bizott
Ehhez a filmtörténet gazdag anyagából
vett müveket, a mai tévéműsorokat egya
ránt felhasználják a könyv szerzői.
A tankönyv kiegészül egy szöveggyűj
teménnyel, mellyel az volt a célja a szer
kesztőnek, hogy a kötetben közölt írások
segítsék a tankönyv egyes fejezeteinek
megértését, kiegészítsék az ott elsajátított
ismereteket. Ugyanakkor önmagában is
megálló, olyan olvasmányos kötetet állí
tott össze a szerző, mely eltér a tankönyv
belső logikájától.
A Mozgóképkultúra és Médiaismeret
fejezetek nem évfolyamonként válogatva
követik egymást, hanem elkülönült egy
ségeket alkotnak a kiadványban. Magyar
nyelven már megjelent írásokból váloga
tott a szerkesztő „három sarkallatos téma
köré" tanulmányokat:
1. A fílrn sajátos jelrendszerének vizs
gálata.
2. A filmművészet története, kifejező
eszközeinek fejlődése, a filmfonna
változásának esztétikuma.
3. A média világa a társadalmi hatás ol
daláról nézve.
A szövegközlésck forrása, valamint a
fontosabb idegen kifejezések magyar
megfelelője lábjegyzetben olvasható.
„Nem szakirodalmi szemelvénygyűjte
mény összeállítása volt a célunk, hanem
a mozgókép- és médiakultúrához kapcso
lódó könyvtár gazdaságának, változatos
ságának az érzékeltetése." - írja Hartai
László a Képkorszak című szöveggyűjte
mény szerkesztője a kötet bevezetőjében.
A két kiadvány szerkesztője pontosan
látja, hogy a tantárgy tanításához alapos
szakirányú felkészültség hiányában a
gyakorló pedagógusoknak az oktatáshoz
szükséges praktikus eszközökre van
szüksége. Haatai László így elkészítette a
mozgóképkultúra és médiaismeret mű
veltségterülethez használható tanári kézi
könyvét, melyben a tárgy ún. általános
követelményeit az alábbiak szerint fog
lalja össze:
— mozgóképírás és -olvasás, a „nyelv
tan".

ságnak, hogy áttekintse, hogy a
szűkös erőforrásokat ágy hasz
náljuk föl, hogy ne egyszer az
eszköz legyen meg, másodszor
meg az ember, hanem együtt le
gyen az eszköz is és a tanár is."
Ugrin Gáborné: Könyvtárosta
nárokképzése. Kézirat, 1997.
Ugrin Gáborné: Fehér folt a ta
nárképzésben = Könyvtárhasz
nálattan, 1994.1-2. szám

— művészeti ismeretek,
— művelődéstörténet,
— kommunikációs rendszerek.

A tanári kézikönyv - funkciójának
megfelelően - foglalkozik a mozgókép
es a médiaoktatás előzményeivel, a tan
tárgyi keretek, órakeretek, a befogadó
tantárgy kérdésével. Az Országos Köz
oktatási Intézet adatbankjából lehívható
minősített tantervek bemutatása után egy
minimum, egy részletes, és egy kiemelt
óraszámú tantervjavaslatot közöl a doku
mentum, majd kiemelve a tantervi témák
oktatásának célját, a tanterv értelmezés
hez ad szempontokat a szerző.
A „Javaslatok a tankönyv használatá
hoz" című fejezetben leírtakat, néhány
példán konkrétan bemutatja, melyet a
kreatív gyakorlatok alkalmazására vá
lasztott.
A mozgóképkultúra oktatása nem nél
külözheti a műveket, tehát a filmek kivá
lasztásához és feldolgozásához adott
szempontok tovább segíthetik a szaktanár
munkáját. Az óratervezés: óraminták —
mintaórák című fejezetében egy óra le
hetséges modellje révén ad bepillantást a
mű a médiapedagógiai munkába. A mun
kához szükséges taneszközök, szemlélte
tő művek és technikai eszközök, tan
könyvek, segédletek számbevétele mel
lett a kötet röviden szól a mozgókép- és
médiaoktatást segítő továbbképzésekről,
szervezetekről,, intézményekről. A köve
telmények, vizsgák követelményeivel,
példatcsztjével záruló segédkönyv mel
lékletében közli az ajánlott művek listá
ját, az ajánlott szakirodalmat, valamint a
megyei pedagógiai intézetekben létrejött
regionális médiaoktatási központok listá
ját.
Ennyiféle irányú segítséggel talán si
kerül elkerülnie a tantárgyat gondozó ne
velőknek, hogy Milán Kundéra végletes
szavai igazolódjanak: „Boldog az a mű
vész, akit nem fedeznek fel, nem taníta
nak az iskolában."
Emmer Gáborné

Időszerű gondolatok a tankönyvekről
Gyulai Ágost (1868-1957) mini
gyakorló pedagógus behatóan foglal
kozott a tankönyvek szerepével és a
jó tankönyvek jelentőségével. Egy
társasági ülésen elhangzott előadás,
valamint egyéni érdeklődése és tan
könyvírói munkássága indította a
kérdéskör elemzésére. Ugyanis 1915ben a Magyar Pedagógiai Társaság
testülete a tankönyv-engedélyezés
ügyével foglalkozott. Akkor Bazóky
Endre tartott e témáról fölolvasást,

amit vitaülés követett. A hozzászólók
a tankönyvbírálás és -engedélyezés
kérdéséhez számos megjegyzést fűz
tek. Egyedül Waldapfel János szólt
rendszerezett
megközelítéssel
a
tárgykörhöz, és a tankönyv írás mun
kájának normatíváit elemezte.
Azonban Gyulai Ágost véleménye
az volt, hogy az ismertetett „szabá
lyozó" pontok semmiképpen sem ad
ják meg „a j ő tankönyv igazi képét".
Gyulai úgy vélte, a j ó tankönyvnek a
Waldapfel hozzászólásában említet
teken kívül még sok más sajátos tu
lajdonságot is érvényre kel! juttatnia.

Visszagondolt iskolás éveinek tan
könyveire, illetve a már tanárként
használt vagy nem használt tan
könyvekre (melyek ugyan mind bírált
és engedélyezett könyvek voltak), és
megállapította, hogy a tankönyváradatban, a könyvtűltermelésben kevés
volt az olyan könyv, amit igazán j ó
tankönyvnek tartottak. Sajnos, közü
lük sok csak üzleti szellemtől vezé
relve jött létre. Emiatt még inkább
fontosnak tartotta, hogy rámutass a-

nak a j ó tankönyv(ek) iránti elvárá
sokra. Úgy vélte, a jó tankönyv csak
j ó tankönyvírótól születhet. Azonban
megállapítása szerint „jó tankönyvírót tisztán elméleti úton képezni nem
lehet.,, (talán olyannyira nem, mint a
tanárt sem)". Vajon mi szükséges
még hozzá? Meggyőződéssel állítot
ta, hogy „jó tankönyvet csak kiváló
gyakorlati érzékű és képzettségű taní
tóembertől várhatunk - hangoztatta akinek nem is szabad - legalább tan
könyvében nem - aprólékos szaktu
dósnak, ún. specialistának lennie".
Továbbá felvetette, hogy a jő tan

könyv sajátságai nincsenek meg a pe
dagógiai köztudatban, és a tan
könyvírók figyelmének előterében.
Gyulai rámutatott, hogy a tankönyv
fogalomkörébe több könyv tartozik:
egyrészt azok, melyeket a tanulók,
másrészt azok, melyeket csak a taní
tók, tanárok használnak (az ún. ve
zérkönyvek). A tanulók szempontjá
ból azonban az a fontosabb - véleke
dett - , ami az ő kezükbe kerül. Azok
nak olyanoknak kell lenniük, hogy a
tanulók megkedveljék a könyveket és
az általuk közvetített ismeretköröket is.
A tankönyvnek - folytatta Gyulai
Ágost az eszmefuttatást - , mindig is
nagy szerepe volt az oktatásban.
Volt, amikor (az újkor kezdetén) a
kelleténél nagyobb jelentőséget tulaj
donítottak neki. Egy másik véglet
szerint azonban egyáltalán nem tar
tották szükségesnek a tankönyveket.
Természetesen a helyes álláspont a
két szélsőség között középen lehet, és
tovább fejtegette nézeteit a tanulás
folyamatát is elemezve a tankönyv
szerepét és helyét illetően.
Az iskolában nem a könyvé a fő
szerep, hanem a tanítóé, illetve a ta
náré - vallotta. Mivel azonban a ta
nuló munkája nemcsak az iskolában
folyik, hanem otthon is, ezért nem
mellőzhető a tankönyv, illetve annak
három típusa: az olvasókönyv, a gya
korlókönyv és az ún. eredménytár.
A további részletes ismertetés egy
külön tanulmány feladata lehetne.
Ugyanakkor napjainkban is megálla
pítható, hogy hasonló a tankönyvi
helyzet. Manapság is „tankönyvára
dattar' találkozunk, de a sokaságból
vajon melyik szolgálja igazán a tanu
lót, illetve a tanárt, és hogyan tükrö
zik azok a mai kor társadalmi elvárá
sait?
Lányi Katalin

Iskolai könyvtári kérdések a közoktatási
törvény módosításakor
UGRIN GABORNE
A Bod Péter Társaság 1999. március
5-ei ülésének három témája volt:
1. a közoktatás esti tanulóinak
könyvtári ellátása,
2. az
iskolakönyytárakkal
és
könyvtároslanárokkal kapcsola
tos kérdések,
3.

a Bod Péter Társaság elmúlt 10
éve és tervei.

A második témánál a közoktatási
törvény, a NAT, a miniszteri rendele
tek módosításának szükségességével
foglalkoztunk. Hosszas tanácskozás
után egy alapvető gond fogalmazódott
meg a tagtársak és több pártoló tag ré
széről Az elsődlegesen megoldandó
probléma az, hogy ennek az új területn ek, a könyvtárostanári
szakmának
nincs hivatalos, illetékes, országos fe
lelőse,
A közeli múltat vizsgálva azt látjuk,
hogy 1958-ban az országos pedagógiai
szakkönyvtár, az (OPK, majd a bővített
feladatkört ellátó) OPKM szervezeté
ben egy módszertani osztály alakult az
iskolai könyvtárosok, az iskolai könyv
tárak fejlesztése érdekében.
A *60-üS években egyértelműen po
zitív szerepet volt képes betölteni ez az
osztály, mivel elsődlegesen a könyv
tárak létesítésével, működésével kellett
foglalkozniuk.
A 70-es évektől egyre inkább erősö
dött az a vélemény, hogy az iskolai
könyvtár akkor tölti be szerepét, ha
nem külön egységként
működik
könyvtári szolgáltatásokat nyújtva, ha
nem az iskola életének szerves részévé
válik. Ezért Kisfaludy Sándor (az
OPKM módszertani osztályának veze
tője), Kelemen Elemér (Kaposvár, u
megyei pedagógiai intézet igazgatója)
és a területen dolgozó megyei iskolai
szakfelügyelók (Ballér Endréné, Ge
lencsér Gézáné, Pásztor Emiiné és má
sok) egyre inkább szorgalmazták, hogy
a könyvtárhasználatra nevelés épüljön
be az oktatás-nevelés folyamatába.
Szepesi Hajnal (OPKM) azért fárado

zó tt» hogy a tanárjelöltek képzésébe ke
rüljön be a könyvtári téma.
A küzdelem eredményét és ered
ménytelenségét a '78-as tantervi tör
vény tükrözi; sikerült elhelyezni a té
mát az irodalom tantervében, de nem a
teljes közokatási rendszerben. A
könyvtár a szabadidő eltöltésében, a
tanórán kívüli feladatok elvégzésében
kapott szerepet. A könyvtárostanárok
munkaköri leírása, kötelező óraszáma,
feladatrendszere stb. nem került rende
zésre.
Közben évről évre bizonyosabbá vált,
hogy Magyarországon több iskola
könyvtárban új útra lépett egy-egy
könyvtárostanár a '70-es évek elejétől.
Nagy elismerést váltottak ki a hazánk
ba látogató külföldi vendégek részéről
is! (Például japán, francia, kanadai, né
met, csehszlovák vendégek a Veres
Pálné, Táncsics, Fazekas Gimnázium
könyvtárában.) A példák hatására Pes
ten és Budán, Pécsett és Békéscsabán,
Veszprémben és Szolnokon, városok
ban és kistelepülések iskoláiban a *8Qas évek elején már több több száz isko
lában fejlett könyvtárostanári munká
nak lehettek tanúi azok, akik az oktatá
si és tanulási folyamat egészét vizsgál
tát Ezek uíán születeti meg az 1986os irányelv, mely az iskolai könyv
tárakkal és a könyvtárban dolgozókkal
foglalkozik. Segítséget jelentett, nagy
hatással volt az iskolákra ez a kitűnően
megfogalmazott miniszteri ajánlás!
A '90-es években a könyvtári feltéte
lek fejlesztésének elégtelensége és a
valamennyi iskolára kötelező törvény,
közoktatási irányítás hiányosságai mi
att további intézkedés vált szükségessé.
A helyzeten egy szakkönyvtár mód
szertani osztálya lényegesen változtatni
nem tudhatott! Horváth Tibor (OPKM)
mondta azt a jelentős gondolatot, mely
re ma is figyelnünk kell: „az iskolai
könyviárak jövője attól a kihívástól
függ, amit az új oktatás jelent számá
ra;' (Könyvtáros. J992. 77. old.) A
Könyvtáros c. folyóirat azonos számá

ban a 75-76. oldalon Kelemen Elemér
(OPKM) írta: „Szerepét veszített isko
lai könyvtári osztályunkat a közelmúlt
ban megszüntettük... Nyilvánvalóan
nem vállalhatunk szerepet az iskolában
folyó pedagógiai tevékenység közvet
len tartalmi befolyásolásában... ez az
oktatást kutató és fejlesztő intézmé
nyek dolga..."
Megszűnt az OPKM módszertani
osztálya, két alapvető hibával:
— a feladat nem került át azonnal a
közoktatás más háttérintézmé
nyébe,
— nem maradt az OPKM-ben olyan
munkatárs, aki a megyei és a fel
sőoktatási pedagógiai szakkönyv
tárakat összefogta volna.
A helyzeten 1992 decemberében vál
tozás történt. Az OPI egyik utódíntézményében, az OKSZI-ban részmunkai
dőben
alkalmaztak
egy
könyv
tárostanári munkatársat (Csorna Gyula
javaslatára Ugrin Gábomét), akit a
MKM a közoktatási törvény előkészí
tésébe bevont 1993-ban.
A fejlődés 1995 után megállt: az OPI
azon utódintézményeiben, ahol a lé
nyeges közoktatás i tervezések, tör
vényelőkészítések, kutatások, értékelé
sek folynak, nincs gazdája a témának.
Ez az egyik oka annak, hogy a '93-as
közoktatási
törvényben
megfelelően
szereplő iskolai könyvtárügy 1996-tól,
a közoktatási törvény módosítása óta
sok, 30 évvel ezelőtt már megoldott
gonddal küzd ismét.
Napjainkban a bajt tetézi, hogy
1998-ban szétvált a MKM, s ma még
az Oktatási Minisztériumban nincs a
könyvtári területért felelős szakember,
nincs az Oktatáskutató Intézetben sem.
Pedig a közoktatási törvény módosítá
sára, a NAT értékelésére, a miniszteri
rendeletek pontosítására egyaránt szük
ség van a könyvtárostanári és az isko
lakönyvtári területen általában.
Reménykedünk szakmai kérdéseink
mielőbbi rendezésében!
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