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A szerkesztő jegyzete 

Pedagógus magánkönyvtárak (I.) 

Habent sua fata libelli - mondták a ré
gi rómaiak e ma is érvényes igazságot. 
Mindenki, aki könnyvei vagy könyv kö
zelében él, munkálkodik, megmondható
ja annak, bizony, a könyveknek is meg
van a maguk sorsa. Még anekdoták is 
születnek a könyvek „magánéletéről", no 
nem a biztos helyre tettem és mégsem ta
lálom típusú, közkeletű értelmiségi kis-
történetckről, ámbár ezek is részei a 
könyvekkel történő afférjainknak, hanem 
többnyire azzal kapcsolatban, amikor ki
kerülnek látókörünkből, a lakásunkból, s 
nagyon-nagyon várnánk vissza ezeket a 
könyvespolcunkra. Nem úgy, mint aho
gyan a legenda szerint az egyik híres szí
nésznő tette, amikor egy társaságban szó
ba került, hogy mennyire hanyagok a 
kölcsönkérők, mert elvesztik a könyve
ket, azt válaszolta, nála bizony nem vesz
nek el, amiket az evek során kölcsönkért, 
mind ott van a könyvespolcán. 

Valljuk be, a pedagógus családi 
könyvtárakból időlegesen, néha véglege
sen mennyi könyvel vittünk az óráinkra, 
szakköri foglalkozásokra, tanulmányi 
versenyekre és más alkalmakkor, s 
mennyi az, ami valahogyan ott maradt 
ilyen vagy olyan ok miatt. Természete
sen, nem a gondoskodás, a számontartás 
hiánya, hanem a másokon, diákjainkon 
vagy éppen a kollégáinkon történő segí
tés okán, s aztán az idő múlásával egy-
nek-cgynek tényleg nyoma veszett. Néha 
azoknak, amelyeket nagyon is meg akar
tunk őrizni. 

Valaha, a hatvanas évektől kezdődően, 
tudjuk, akik akkor már tanítottunk, vagy 
a szüleik pedagógusok voltak, mennyi 
olyan könyv volt a polcokon, amelyek 
nemcsak a családtagok szórakoztatását 
szolgálták és könyvéhségét voltak hiva
tottak csillapítani, hanem nagyon is tete
mes mennyiségű volt az, amely az iskolai 
munkához kapcsolódott: saját pénzből 
vásárolt tankönyvek, tanári kézikönyvek 
(akkor még, egészen a nyolcvanas évek 
közepéig olcsóságuk miatt igazán nem 
jelentett gondot a megvásárlásuk), albu
mok, s olyan sorozatok, amelyeknek 
megvétele ma már nemi meggondolást 
igényelne, de akkor éveken át vásároltuk 
az éppen aktuális sikerkiadványokat, az 
Olcsó könyvtár köteteit, A világirodalom 
klasszikusai-, a Remekírók-, Mikszáth-, 
Gárdonyi- és Móricz-, Fekete István-, 
Molnár Gábor-, Rálh-Végh-, Passuth-, 
Berkesi- és útikönyvsorozatokat, a Jókai
összest, a Világjárókat, A magyar iroda

lom története, a Magyarország története, 
a Korszerű társadalmi ismeretek könyv
tára és más nagy könyvfolyamokat, a le
xikonokat. (S ne szépítsük, a régebbiek
ből Lenin, Sztálin, Rákosi, Kim Ir Szen, 
Mao Ce Tung és mások egy-egynéhány 
könyve éppúgy ott lapult a többi között, 
mint a nagyon is populáris művek néme
lyike vagy éppenséggel a Biblia cs más 
vallásos könyvek.) 

Nagyon keresettek voltak a Tan
könyvkiadó pedagógiai, pszichológiai, 
módszertani és más témájú kötetei. Még 
ma is nagyon sokan megbecsülik, őrzik 
ezeket a könyveket, s nemcsak nevelés
történeti értékük miatt. Továbbképzések, 
önképzések markáns, hasznosítható szak
mai kötetei voltak ezek, amelyek közölt 
számos izgalmas, szellemi töltekezést és 
kíváncsiságot kielégítő darabok is ott 
sorjáztak. Talán jónéhányan emlékeznek 
még Fonay Tibor A z elszürkülés veszé
lye, vagy Medvegy Antal Elszürkülésem 
története és a hasonlók kirobbanó sikeré
re, amelyek üdítően hatottak az akkori 
években. S u folyóiratok. Szinte minden 
tanítónőnek sajátjaként járt A Tanító, a 
tanároknak a szaktárgyi folyóiratok, so
kunknak a Köznevelés, a Pedagógiai 
Szemle, a szegediek Módszertani Közle
ménye, a Pedagógusok Lapja, s mások is, 
amelyek a szakmai munkát segítették: az 
Élet és Tudomány, a Búvár, a Földgömb, 
a Természet Világa, az ÉS, a Jelenkor, a 
Kóla és sorolhatnám tovább. 

Egy új pedagógusnemzedék könyv
tárai voltak ezek, a nagy szellemi éhség 
látványos jelenségei. Szerencsésebbek 
voltak azok, akik könyvtárat örökölhet
tek szüleiktől, netán nagyszüleiktől. Ta
lálkoztam olyan pedagógusokkal, akik 
nem kis büszkeséggel vették ki könyv
szekrényükből Lubrich Ágost, Fináczy 
Ernő, Imre Sándor, Prohászka Lcijos, 
Marczell Mihály, Pestalozzh Rousseau, 
Maria Montessorí és mások köteteit, a 
Néptanítók Lapja vagy éppenséggel a 
Nemzetnevelés, s számomra némi megle
petéssel a Pedagógiai Szemle és A Cse
lekvés Iskolája néhány évfolyamát. 

A nyolcvanas évek második felében, 
de különösen a rendszerváltás után ala
posan átrendeződölt a még használható 
pedagógiai könyvek listája. Mindenki át
élhette a nagy selejtezések időszakát, 
amikor az egytankönyvűség darabjait, a 
hozzájuk tartozó kézikönyveket, mód
szertani útmutatókat, a nevelés- és okta
táselmélet, az oktatáspolitika számos 

könyvét kellett nem is annyira hátrább 
helyezni, hanem helyet adni a leendő 
újabbaknak, bizony meg kellett válni tő
lük. Á m egy felismerés azért gátat sza
bott a nagyobb költekezési, könyvvásár
lási kedvnek. A z évről évre gyorsuló 
ütemben növekvő könyvárak elgondol
kodtatták a pedagógusokat: a nagy 
könyvválaszték, meg a gyorsan elavuló 
ismeretek, kézikönyvek, tankönyvek, 
programváltások miatt lehet-e, szabad-e 
a korábbi ütemű, mértékű sajátkönyvtár-
épílkezést folytatni? Bizony, sokan felad
ták a korábban önmaguk, a hivatás dik
tálta tempót, s rábízták magukat az isko
lai könyvtár alig-alig kielégítő állomá
nyára. Mert ezekben, főképpen a kisebb 
iskolákban, ahol azért ugyanúgy minden 
terűiéiről kellett volna gyűjteni (szerze-
ményezni, hogy szakszerű legyek), a ne
velés-oktatás tanulói és tanítói, tanári 
könyveit, bizony, hézagossá vált az állo
mány. Ezen a helyzeten csak szépíteni 
tudlak és nem pótolhattak a pedagógus 
szakkönyvtámogatás, az iskolák könyv
beszerzési pályázatai, a válogatva meg
rendelt folyóirat-választék. 

Sokakban felmerült - a kiadók nem 
éppen gazdasági-pénzügyi és szakmai 
Örömére hogy indokolt-e, vagy van-e, 
lesz-e lehetőség a pedagógiai szakköny
vek saját forrásból és szükségletre törté
nő megvételére. Ma, amikor gyorsan 
avul és újul meg a szakma gyakorlata és 
elméleti bázisa (bár kétségtelen, az utób
bi években talán ismét több lett a stan
dard, stabil alapérték), lehet-e megfontol
tan úgy válogatni könyvek, hangszala
gok, videókazetták, cd-k és számítógép
szoftverek között, hogy néhány évünk le
gyen az amortizációjukhoz? Azaz, elavu
lásuk mértékéhez munkánk alapján járul-
e olyan jövedelem, amelyért megéri a 
pénzbefektetés a különböző információ
hordozókba? Vajon megkívánható-e a 
katedrákra álló pályakezdő kollégáinktól, 
hogy elődeikhez hasonló mértékben 
gyűjtsenek (vásároljanak) szakmai köny
veket? Aligha. A megoldás minden bi
zonnyal az iskolai és a házikönyvtár 
olyan egymást kiegészítő gyűjteménye 
lehet, amely hosszabb időre szólóan segí
ti a munkánkat. 
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„Az iskola lelke a könyvtár, a könyvtár 
lelke a könyvtárostanár" 
Tudósítás az országgyűlés oktatási és tudományos bizottságának 
az iskolakönyvtárak helyzetével foglalkozó tanácskozásáról 

PATONA FERENCNÉ 

Az előzmények 

A Városmajori Gimnázium könyv
tárában (Budapest, Városmajor u. 71.) 
került sor 2000. szeptember 20-án az 
országgyűlés oktatási és tudományos 
bizottságának kihelyezett ülésére, ahol 
a téma az iskolai könyvtárak helyzete 
és az ebből adódó legfontosabb felada
tok megállapítása volt. A téma napi
rendre tűzése Ugrin Gáborné nyugal
mazott könyvtárostanár érdeme, aki 
1999 őszén mint a Magyar Iskolaszék 
Egyesület tagja és mint a Bod Péter 
Társaság elnöke írásban kérte, hogy a 
Magyar Országgyűlés okatási és tudo
mányos bizottsága foglalkozzon az is
kolai könyvtárak helyzetével. írásbeli 
kérését személyesen is megerősítette 
Lezsák Sándor úrral, a bizottság elnö
kével való beszélgetése során, így egy 
nyári ülésen 8. napirendi pontként sor
ra is került volna. Ám az előző témák 
elhúzódtak, és így már nem jutott idő 
erre, ezért elnapolták. Ekkor hívta meg 
az ott jelenlévő Hock Zsuzsa, a Város
majori Gimnázium könyvtárostanára és 
a Könyvtáros Tanárok Egyesületének 
elnöke a parlamenti bizottságot egy ki
helyezett ülésre saját iskolai könyv
tárába. Ezt a meghívást a bizottság 
örömmel elfogadta. 

A bemutató óra. A tanácskozá
son részt vevők névsora 

Szeptember 20-án meglepetés vártn 
a bizottság érkező tagjait: egy könyv
tári latinórára érkeztek, ahol bepillan
tottak á könyvtárpedagógiai műhely
munkába. A z Órát dr. Szebcdy Tas 
igazgató tartolta Hock Zsuzsanna 
könyvtárostanár asszisztenciájával. A 
tanácskozás légkörét megalapozó 
könyvtári óra élménye nagy hatással 
volt a képviselőkre. A kihelyezett ülé
sen Lezsák Sándor ( M D F ) , a bizottság 
elnöke elnökölt, jelen voltak többek 

között Gubicza Tibor (Fidesz) (dr. Pa
sán László helyett). Kádas Mihály (Fi
desz), dr. Dán János (FKgP) , dr. Bazsa 
György (MSZP) , Csige József ( M S Z P ) , 
Balzó Zoltán (MIÉP) képviselők, mint 
a bizottság tagjai, meghívottak voltak: 
dr. Szebedy Tas igazgató (Városmajori 
Gimnázium), Balogh Mihály főigazga
tó (Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum), Dán Krisztina (Fővárosi Pe
dagógiai Intézet), Garam szegi Mariann 
( X I X . Kerületi Pedagógiai intézet), 
Benkó Ilona (Kiss Árpád Közoktatási 
Szolgáltató Intézmény), Ugrin Gáborné 
(Boci Péter Társaság), Öporné Fodor 
Mária (Veres Pálné Gimnázium), Ten
geri Lászlóné (Baktakék), Téglást Ág
nes osztályvezető (Oktatási Minisztéri
um), Rózsa Mária főtanácsos (Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma), 
Hock Zsuzsa (Könyvtáros Tanárok 
Egyesülete, Városmajori Gimnázium), 
Bársony Csaba főosztályvezető-helyet
tes (Oktatási Minisztérium) és még né
hányan a könyvtárostanári szakma ta
pasztalt tagjai közül, akik hallgatóság
ként lehettek jelen az eseményen. 

Az ülés megkezdődik: az iskolai 
könyvtárügyet képviselő szakem
berek bemutatják a szakma je
lenlegi helyzetét, feltárják a gon
dokat 

Lezsák Sándor elnök úr bevezető 
szavaiban rámutatott arra, az a tény, 
hogy a bizottság napirendre tűzte és 
külön kihelyezett bizottsági ülésen fog
lalkozik az iskolai könyvtárak helyze
tével, jelzi azt a felelősséget is, amivel 
viseltetnek e terület iránt. „Éppen eb
ben az időszakban, amikor sokan még 
azt is megkérdőjelezik, hogy van-e lét
jogosultsága az iskolában külön iskolai 
könyvtárnak vagy iskolai könyvtáros 
alkalmazásának; akkor, amikor éppen 
a túlórák ügyében bizony eléggé föl
forrt körülöttünk a levegő; éppen ak
kor, amikor a számítógép, az internet 
egy új világot is kinyit és új lehetőségei 
is teremt, talán fokozottabban kell 
ügyelni meglévő értékeinkre és azokra, 
amelyek az elmúlt évtizedekben, évszá
zadokbanjói működtek. Ez a terület az 
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iskolai könyvtár és az a pedagógus, aki 
ennek a területnek értője, nevelője a 
szó szoros értelmében, hiszen olyan ér
zékkel kell rendelkeznie, amely alkal
massá teszi őt arra, hogy képes legyen 
kapcsolatot teremteni, és e kapcsolat
ban legyen ott az a lehetőség, hogy a 
gyermek érdeklődését felkeltse arra, 
hogy a könyvtár világában megtanul
jon otthonosan mozogni." E beve/.elő 
után felkérte Balogh Mihály főigazgató 
urat, hogy egészítse ki az írásban elkül
dött tájékoztató anyagát, illetve emelje 
ki a súlyponti kérdéseket. (Előzetesen 
Balogh Mihály, a Magyar Könyv
tárosok Egyesülelének alelnöke, 
O P K M főigazgató és iskolai könyvtári 
szakértő Lezsák Sándor elnök úr felké
résére készített egy kétoldalas szakmai 
anyagot, melyet az ülés előtti héten va
lamennyi bizottsági tag megkapott.) 

Balogh Mihály Dán Krisztinának ad
ta tovább a szót, aki a Fővárosi Peda
gógiai Intézet vezető szaktanácsadója, 
hogy tantervi kérdésekről szóljon. Be
széljen arról, hogy a tantervekben, az 
iskola pedagógiai programjaiban ho
gyan jelenik meg a könyvtárhasználat. 
Dán Krisztina a tőleg megszokott pre
cizitással számolt be arról, hogy a nem
régiben elkészült kerettantervek a 
könyvtárhasználat tanításának céljait és 
fejlesztési követelményeit a N A T 
könyvtárpedagógiai koncepciójával 
összhangban fogalmazták meg. „Az is-
meretág tanításának célja, hogy a 
könyvtár használatbavételével felké
szüljenek a tanulók az információs tár
sadalom kibővülő lehetőségeinek 
igénybevételére, képesek legyenek az 
információk elérésére, szelekciójára, 
feldolgozására, a megszerzett ismerete
ik alkalmazására. Felsorolt képessége
ik birtokában ugyanis nemcsak tanul
mányi ismeretszerző tevékenységük 
válhat hatékonyabbá, hanem az iskola-
ból kikerülve is meg tudják szerezni a 
munkavállaláshoz, az életvitelhez szük
séges tudást." ... „Nagy előrelépésnek 
tekintjük a kerettantervekben, hogy a 
tanulási stratégia, a könyvtár alapú is
meretszerző technika a tantárgyak és 
modulok kerettantervi proramjában 
konkrét tanulói tevékenységek formá
jában is megjelennek. A tantárgyi for
rások megismerése, a tematikus gyűjtő
munka, a folyóiratokból, elektronikus 
hálózatról lehívott adatok és az ismere
tek elemzése, a forrásokból nyert infor

mációk feldolgozása és újraépítése egy 
kiselőadás vagy egy esszé formájában 
egészen más tanulási technikákat, fel
készültségei igényelnek, mint a hagyo
mányosan megszokott egyirányú isme
retközvetítés, illetőleg a készen kapott 
ismeretek verbális reprodukciója. Ez a 
stratégiai váltás, ami követelményszin
ten fogalmazódott meg, nemcsak a ta
nulásról alkotott pedagógiai közgon
dolkodás gyökeres átalakítását jelenti, 
hanem a könyvtár és a hozzá kapcsoló
dó tevékenységek szerepének, jelenfő
ségének az átértékelését is szükségessé 
teszi Az új tanulási munkaformákhoz 
tanulásszervezési formákhoz a tanulá
si környezetnek is meg kell változnia. 

A tanításhoz, a tanuláshoz nélkülöz
hetetlen források jelenlétére korszerű 
informatikai eszközökkel is felszerelt, 
szolgáltatóképes iskolai könyvtárakra 
van szükség. Ehhez a tantervi koncep
cióban az iskolai könyvtár tanulási 
helyszínként és tanulási eszközként is 
működik, és egyúttal a legkorszerűbb 
tanítási, tanulási módszereket is indu
kálja. A könyvtár felhasználása a taní
táshoz, a tanulási tevékenység meg
szervezésében igényli a pedagógus biz
tos könyvtárhasználati tudását és tan
tárgymódszertani felkészültségét, hogy 
ezt az eszközrendszert rendeltetésszerű
en mozgásba tudja hozni. Nyilvánvaló

an jelentós feladatokat hárít ez a kö
vetelmény a pedagógusképzésre, a pe
dagógus-továbbképzésre, a pedagógu
sok önképzésére. A másik oldalról vi
szont megfelelő és korszerűen felsze
relt iskolai könyvtárakra van szükség. 
... Felhívnám a figyelmet az elektroni
kai fejlesztés felgyorsítására, amely a 
kilencvenes évek közepe táján megkez
dődött, azt hiszem, ezt most föl kell erő
síteni, és valamilyen módon be kell fe
jezni. Ezt nemcsak a tantervi követel
mények diktálják, hanem az is, hogy az 
iskolai könyvtár végre a könyvtári in
formációs rendszerbe tudjon illeszked
ni, fel tudja használni a rendszer szol
gáltatásait, élni tudjon ezzel, részt tud
jon venni a dokumentum- és informá
ciós cserében. 

Legvégül azt szeretném hangsúlyoz
ni, hogy ez nemcsak közoktatási kér
dés, hanem nagyon nagy mértékben 
szociális kérdés is, mert minden tanu
lónak és minden nevelőnek egyforma 
esélyre van szüksége a korszerű 
könyvtári szolgáltatások igénybe véte
léhez. 99 

Dán Krisztina után Garamszegi Ma
riann, a X I X . Kerületi Pedagógiai Inté
zet szaktanácsadója kapott szól, akinek 
mondanivalója az iskolai könyvtárak 
minőségbiztosítási rendszerének kiala
kításáról szólt és szervesen illeszkedett 
az előző témához. Mint mondotta: 
„Ennek a tanévnek kiemelt feladata az 
iskolákban, hogy el kell készíteni a pe
dagógiai programok korrekcióját, va
lamint át kell dolgozniuk a helyi tanter
veket a kerettantervek alapján. A kö
vetkező feladatuk az, hogy kidolgozzák 
a mérésértékelési rendszerüket, ezzel 
összhangban a minőségbiztosítási 
rendszert. ... Az iskolai könyvtárak mi
nőségbiztosítási rendszerének kidolgo
zása igen nehéz feladat, mert nagyon 
különböző személyi és tárgyi feltétel
rendszerek mellett működő iskolai 
könyvtárak vannak országszerte, és na
gyon nehéz dolog egy olyan standard 
mérési, értékelési rendszert kidolgozni, 
amely a különféle feltételrendszer mel
lett működő könyvtárakat összehason-
lítja, méri és értékeli, és ennek kapcsán 
meghatározza azt, hogy mi a fejlesztés 
iránya." Mint mondotta: az iskolai 
könyvtárosoknak az iskola minőség
biztosítási rendszerében kiemelt fel
adatuk van, mert egyrészt az iskolának 
szerves része a könyvtár, ezért sajál te-



rületén is meg kell birkóznia a feladat
tal, hogy a minőségbiztosításban tük
röztesse az iskolai könyvtárat, másrészt 
ügyesen szelektált szakirodalommal 
részt vesz az iskola kulcsfolyamatainak 
kidolgozásában. 

Véleménye szerint a minőségbiztosí
tással kapcsolatban nagyon sok tenni
valója lesz a szakmai szervezeteknek, a 
pedagógiai intézeteknek, és nem utolsó 
sorban nagy szerepe van a fenntartó
nak, hogy mérje fel, ha nem fejleszti 
kellőképpen az iskolai könyvtárat sze
mélyi, tárgyi feltételben, akkor ezt a 
kérdést nem lehet megoldani. 

Benkö Ilona, a Kiss Árpád Közokta
tási Szolgáltató Intézmény részéről azt 
hangsúlyozta, hogy az informatikát 
nem szabad szem elől téveszteni a 
könyvtáron belül. Mindez azt jelenti, 
hogy a gazdag kézikönyv-állomány 
mellett szükség van a könyvtárakban a 
számítógépekre, nélkülözhetetlenek a 
cd-romok és az internet használata is. 
Ehhez azonban valamilyen háttértámo
gatástjavasolt illetve kért, hogy a pozi
tív kezdeti lépések után ez a folyamat 
kiteljesedhessen. 

Ugrin Gáborné köszönetet mondott 
Lezsák Sándor elnök úrnak és képvise
lőtársainak azért a lehetőségért, hogy 
az iskolai könyvtárak helyzetét átte
kintve a fejlesztés lehetőségét és útjait 
közösen megkereshessük. Felhívta a fi
gyelmet a könyvtárostanár milyenségé
ről és problémáiról szóló írására, ki
emelve, hogy nemcsak képzésükkel, 
egyáltalán a létükkel gondok vannak. 
A továbbképzésükkel kapcsolatban ja
vasolta, hogy először mindig az alap
képzést szerezzék meg, és csak ezután 
következzenek a különböző kiegészítő 
ismeretek (pl. informatikai), és még 
legalább ugyanannyi ideig dolgozza
nak eredeti munkahelyükön, mint 
amennyi ideig tanultak. Sajnos, gyako
ri ugyanis, hogy a közoktatás pénzén 
elmennek informatikai és egyéb tanfo
lyamokra, és még a tanfolyamot be 
sem fejezték, de már máshol dolgoz
nak, az iskolának pedig sem pénze, 
sem szakembere nem marad. A képzés 
tárgykörénél maradva adta át a szót 
Oporné Fodor Mária igazgatóhelyettes
nek a Veres Pálné Gimnáziumból (aki 
egyébként szintén munkálkodik a Bod 
Péter Társaságban is): „A képzés, to
vábbképzés során óriási gondok van
nak'' - kezdte mondanivalóját. „Nem-

csak azért, mert a könyvtárosok egy ré
sze nyilván könyvtárpedagógiából még 
nem képzett, hanem azért is, mert a ta
nító tanárok nem képzettek, nem isme
rik a könyvtárhasználati ismereteket. 
Úgy könyvtárhasználati órát tartani, 
hogy a tanár mindezt nem ismeri, eh
hez vagy nagyon bátornak kell lenni, 
vagy pedig nagyon félvállról kelt venni 
a dolgokat. Minden évben megkérde
zem az új kollégákat, hogy tanultak-e 
könyvtárhasználattant az egyetemen, 
és sorozatban az a válasz, hogy nem 
tanultak. Nagyon nehéz így kérni a ta
nárokat, hogy tartsanak könyvtárhasz
nálati órákat." Ezután visszaadta a 
szót Ugrin Gábornénak. „Volt már szó 
róla, hogy nyilván a könyvtáros szak
ma mellett a szakmódszertant is el kel
lene sajátíttatni. Azonban van egy fon-
tosabb megjegyezni valóm, ami viszont 
kutatást igényelne. Milyen embernek 
kellene lennie? ... A belső motiváló 
erőket meg kellene vizsgálni. Meg kel
lene nézni annyi minden témát, hogy 
egy lapon gépelve nem fér el, hogy mi
lyen problémákat kellene föltárni 
Ezért azt szeretném kérni a tisztelt bi
zottságtól és elnök úrtól, hogy egy ilyen 
problémalistát átadhassunk majd a bi
zottsági tagoknak. Természetesen vál
lalja a Bod Péter Társaság, és abból a 
problémalistából esetleg összeállna az, 
hogy melyik háttérintévnény miben 
tudna támogatni minket, könyviárosta
nárokat. Abból kiderülne, hogy milyen 
kiadványokra van szükség, abból kide
rülne az is, hogy a szakértőinket bizony 
csoportosítani kellene, hogy a szakértő 
vajon mihez ért, ha életében nem taní
tott, de vajon kellenek-e olyan szakér
tők, akik nem tanítottak, de kitűnően 
képzett elméleti szakemberek stb." 

Tengeri Lászlóné. Baktakék iskolai 
könyvtárosa képet adott egy körzeti ál
talános iskola könyvtárának életéből. 
Úgy látja, hogy az elmaradott körülmé
nyek közül érkező tanulóik, ha nem 
járnának az iskolai könyvtárba, akkor 
talán soha nem jutnának el könyvtárba. 
A z ő iskolai könyvtáruk korszenl és jól 
felszerelt, hetente öt alkalommal van 
egy óra, amikor könyvtárhasználati 
foglalkozás van, ez tényleg az olvasás 
megszerettetését és az órákra való 
felkészülést szolgálja, de Borsod-Aba
új-Zemplén megye környező iskolái
ban bizony nagyon szomorú helyzetek 
uralkodnak. 

Tenaeri Lászlóné hozzászólását kö-
vetően Lezsák Sándor elnök űr mint
egy összefoglalva az eddigieket, el
mondta, hogy „A bizottsági ülést beve
zető óra jelezte, hogy itt körülöttünk a 
könyvek nem díszJetek, és az eddigi 
megszólalások, a felkért hozzászólók 
pedig jelzik azt, hogy az a probléma
kör, amiről Ugrin Gáborné beszélt, az 
bizony szépen összeáll itt is hamaro
san Még egy felkért hozzászóló lesz, és 
ezt követően én lehetőséget adok parla
menti kétpercesre a jelenlévők, a kor
mányt, a tárcákat képviselők részére. 
Téglási Ágnes, az Oktatási Minisztéri
um osztályvezetője itt van közöttünk. 
Bársony Csaba, az Oktatási Minisztéri
um főosztályvezető-helyettese és Rózsa 
Mária, a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma főtanácsosa, tehát nekik 
is lesz lehetőségük természetesen rea
gálni akár az elhangzottakra, akár ké
sőbbi megszólalásra. Most pedig Hock 
Zsuzsát kérem, aki vendéglátónk is és a 
Könyvtáros Tanárok Egyesületének az 
elnöke." 

„A mi iskolánkban nagyon sok 
könyvtári óra van" - kezdett mondani
valójába Hock Zsuzsa. „Szánualanszor 
keresnek meg bennünket hasonlókkal a 
kollégák, és az, hogy ez a könyvtár így 
nézi ki, az azért működik így, mert ez 
egy csapatmunka. Valahol ott kezdő
dik, hogy a működési szabályzatunk
ban is benne van, hogy a könyvtáros 
az igazgatóval a könyvtár ügyeiről 
közvetlenül tárgyal. Tehát ez nagyon 
fontos számunkra. A főigazgató úr ar
ra kért, azzal kezdjem a mondandómat, 
hogy például a Városmajorban mi a 
helyzet. Rossz példa vagyunk. Szégyel
lem magam. Szép a könyvtár, fönn a 
polcon a könyvek gazdagsága. Van 
annyi helyem, amennyi a törvényben 
előírt, sőt, több is, le tudom ültetni a 
gyerekeket. De ha egy kicsit odébb 
megyünk, a magam kerületében is el
mondhatom, hogy vannak olyan könyv
tárak, amelyek önöket nem tudták vol
na vendégül látni. Rájuk is kell gondol
ni, ezért is gondoltam, hogy kezdjük a 
mai napot egy ilyen órával, mert az is
kolában a könyvtár, ahogy egy régi, 
nagy tapasztalatú könyvtárostanár 
mondta egyszer, tanműhely. Ez egy 
tanműhely, itt tanítjuk meg a gyereke
ket arra. mint ami a testnevelés órán 
a kosárlabda, vagy a függeszkedés 



vagy a kötélmászás, itt arra tanítjuk 
meg a gyerekeket, ma éppen az igazga
tó úrral közösen, hogyan kell stratégi
ái építenünk ahhoz, hogy az informá
ciókat meg tudjuk szerezni. Ezt min
den iskolásnak, mindenkinek meg kell 
adni. Ha mi az iskolában el tudjuk vé
gezni a munkánkat, tehát könyv
tárostanárként át tudjuk adni ezt a tu
dásunkat, hogy hogyan kell keresni a 
könyvek között, illetve hogyan kell ke
resni a korszerű információhordozók 
között, mondjuk a számítógépen - ha 
ezt én át tudom adni a diákjainknak, 
akkor nem lesz probléma a felsőokta
tásban, és nem veszik ki a katalóguscé
dulát a katalógusszekrényből, hogy ők 

ban állnak Fél nyolckor elindulnak a 
gyerekek, nemcsak a könyvért jönnek, 
hanem keresgélni, sokszor csak beszél
getni. 

A délelőtti órákban könyvtárhaszná
lati órák vannak, a délutáni órákban 
kiselőadásokra, versenyekre készülnek, 
segítek nekik Közben jön a 60 kolléga, 
természetesen mindegyik kívánsága a 
legfontosabb kell legyen, és akkor 4 
órakor bezárna a könyvtár, de még két 
gyerek tanul, hát persze, hogy nem te
szem ki őket. és közben még nem vol
tam könyvtáros, csak pedagógus. És 
akkor 4 után jön az hogy könyvtáros 
leszek, illetve nekem még egy rendkívü
li dolgom van. mert mi ketten vagyunk. 

ezt a könyvet szeretnék. Ha én meg tu
dom tanítani a gyerekeket arra, hogyan 
kell a könyvtárban mozogni és keresni, 
akkor talán pedagógusként is másképp 
fognak viselkedni. Azzal* hogy nálunk 
nagy számban vannak ilyen órák, és a 
kerettanterv egy olyan nagyszem le
hetőséget ad, hogy számos tantárgyba 
beépülve könyvtárhasználati órák 
lesznek, azzal én továbbképzem a kol
légáimat. Ez egy burkolt továbbképzés. 
Tehát van rá mód, megtesszük, amit le
het. 

Még arról szerettem volna szólni, 
hogy mivel telik el egy hetem, és mivel 
telik el egy napom. Fél nyolckor az ajtó 
előn már állnak a gyerekek, mert meg
szokták, hogy 7.20-kor itt vagyok. Te
hát ha kicsit kések, akkor már az ajtó-

és ha nem lenne technikus segítségem, 
akkor bizony otthon keveset látnának, 
mert a hagyományos könyvtári munkát 
csak késő délután tudnám elvégezni, 
így telik el egy nap, és így telik el egy 
hét. És így telnek az évek, és mégis, 
kedves képviselő urak és kedves höl
gyeim, mégis, amikor megkérdezi tőlem 
egy szülőtárs a szülői értekezleten, 
hogy mi a foglalkozásom és azt mon
dom, hogy könyvtárostanár vagyok, hát 
nem csillan föl a szemük. És én bizony 
nagyon rosszul érzem magam. Úgy
hogy én tulajdonképpen azt szeretném, 
és azért voltam olyan boldog ma, mert 
kiálthattam ide. és azt mondhattam, és 
tudtam, hogy önök elismerik hogy 
könyvtárostanár vagyok Köszönöm 
hogy megluillgattak." 

Nyilatkoznak az érintett tárcák 
képviselői 

Rózsa Mária, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma főtanácsosa ar
ra mutott rá, hogy Balogh Mihály mi
lyen nagyon fontos dolgokat írt le az 
írásos anyagában. Teljesen egyetértett 
azzal, hogy szükség lenne a tárcaközi 
bizottság létrehozatalára. ígéretet tett 
arra, hogy megteszi ő is ezirányban a 
megfelelő lépéseket. Ezután a finanszí
rozási problémákról szólt, hiszen a 
könyvtárfejlesztési fejkvóta megszün
tetésével az iskolai könyvtárak helyze
te válságossá vált, hangsúlyozta, hogy 
mindenképpen szükség lenne egy 
önálló normatíva beiktatására, ami 
kifejezetten iskolai könyvtárak állo
mánygyarapítását fejlesztené. Re
ményt látott arra, hogy a következő év
ben az olvasás éve meghirdetésével, 
mivel annak proramjában kifejezetten 
szerepel az iskolai könyvtárak állo
mánygyarapításának fejlesztése, (bár 
forinthátlér megnevezése nélkül) - ta
lán mégis lehet konkretizálni ezt a fej
lesztési lehetőséget is. 

Bársony Csaba az Oktatási Miniszté
rium részéről Balogh Mihály írásos 
anyagában szereplő „két szék közötti" 
helyzetünkre utalva a következőket 
mondotta: „Pokorni miniszter úr több
ször kijelentette, hogy az iskolai 
könyvtárakat őegyértelműen az iskola 
részének tekintL Ily módon azt gondo
lom, hogy ez a fajta két pad közötti lét 
nem áll abból a szempontból, hogy a 
tárca mindenképpen a sajátjának érzi 
és a leghatározottabban kiáll az isko
lai könyvtárak iskolában tartásáért, 
azért, hogy ott működjenek és lehető
ség szerint minél kevésbé szoruljunk 
olyan lehetőségekre, amikor a köz
könyvtári funkciókat keverni kell az 
iskolai könyvtári funkciókkal. Ez nem 
a két minisztérium közötti felségterületi 
vitát akarja jelezni, pusztán azt, hogy 
ennek a könyvtárnak olyan speciális 
funkciói vannak, amelyeket közkönyv
tár keretei között nem lehet ellátni 
vagy csak abban az esetben, ha könyv
tárostanár képzettségű ember az aki a 
könyvtárakban ezt a feladatot ellátja. 
Természetesen kiemelném én is annak 
fontosságát, hogy egy tárcaközi bizott
ságnak kellene lenni, vagy legalábbis 
mindenképpen formálissá kellene tenni 
az együttműködést, amely, valljuk be. 



most nem teljesen zökkenőmentes a két 
minisztérium között." Ezután rátért 
mondanivalója másik fontos kérdésére: 
„Azt azért szeretném hangsúlyozni 
mindenképpen, hogy nagyon nem lenne 
jó, ha az iskolai könyvtár ügyét lenyel-
né az informatikai fejlesztés. Tudom, 
hogy Benkő Ilona beszélt arról, meny
nyire fontos, hogy az iskolai könyv
tárban legyen informatikai fejlesztés, 
de azt gondolom, ha ezt a két területet 
nem tudjuk világosan elválasztani egy
mástól, el fog tűnni az informatikai fej
lesztésekben, és ugyan nem szabad le
maradni, mert az internet ott van az is
kolákban, de ha nem tudjuk világosan 
megfogalmazni, hogy ez miért egészen 
más, és Iwgy ezt miért nem tarthatja 
informatikus, akkor azt gondolom, 
nagy a veszélye annak, hogy az infor
matikai fejlesztésekkel is úgy lesz. mint 
az iskolatelevízióval, hogy bekerült az 
osztályba, egy ideig használták, futott, 
futott, aztán utána eltűnt. Ha most a 
könyvtárba is bekerül az informatika, 
akkor fut egy darabig a dolog, mert mi
lyen népszerű, és onnantól kezdve el 
fog halni, mert a könyvtár fejlesztési 
része nem csak erről szól. Nem értet
tem félre, tehát tudom, hogy nagyon 
fontos, csak av mondom, azért látni 
kell, hogy két külön területről van szó. 
A finanszírozásnál pedig az az egyetlen 
gondom, hogy a PM - bizonyára önök 
is tisztában vannak vele -, minden kü
lön normatívát kihúz. Tehát akkor van 
esélye egy minisztériumnak költségve
tést elfogadtatni a PM-mel, ha lehető
leg két tételből áll az egész vagy csak 
egyből és akkor a PM talán jóváhagy-
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nes volt az Oktatási Minisztérium ré
széről, aki a felsőoktatás területéről 
jött, így vált teljessé az iskolai könyv
tár világa Baktakéktől az egyetemi 
könyvárig, ő is üdvözölte a forrásalapú 
oktatást, úgy véli, hogy ha az iskolában 
megtanítják a gyereket az információt 
több oldalról beszerezni, ahol a gyer
mekek passzív befogadókból aktív ré
szeseivé válnak az információkeresési 
folyamatnak, akkor nem fog gondot 
okozni a felsőoktatásban az, hogy ne
tán oktató és diák közösen keressék a 
különféle információk és netán az egy
mást ütköztető információk felhaszná
lásával az utat a kreativitás irányába 
keressék. 

A bizottsági tagok „ k é t p e r c e s " 
hozzászólásai 

Ezután a képviselőké, a bizottság 
tagjaié volt a szó. Balczó Zoltán ( M I -
ÉP) föltette a kérdési, hogy vajon a fő
iskolai, egyetemi képzésben hogyan 
szerepel a könyvtárpedagógia? Meg
döbbent azon, hogy legalább annak, 
aki tanár szakon van, kötelező könyv
tárhasználat tantárgyból ne kellene va
lamilyen szinten vizsgát lennie. Ha 
nem tanárszak, akkor is hasznos, de az 
a_ saját kontója, hogy tud tájékozódni. 
Ó személy szerint műegyetemei vég
zett, ahol neki könyvtárhasználatot ta
nulnia kellett. Egyetértését fejezte ki a 
finanszírozási problémák megoldásával 
kapcsolatban, és a könyviárostanár kö
telező alkalmazását nélkülözhetetlen
nek tartót iá. 

Csige József ( M S Z P ) felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a szakmai részlete
kel ez a fórum nem tudja megoldani. 
Viszont kezdeményezte, hogy a bizott
ság elnöke szakértői segítséggel olyan 
összefoglaló feljegyzésben tájékoztassa 
a miniszter urat erről a bizottsági ülés
ről, amelyben az ő közreműködését is 
kérjük nemcsak az államigazgatás űtjá-
na, hanem az Országgyűléstől is azok
ról a kérdésekről, amelyek, úgy látszik, 
még megoldatlanok, rendezetlenek. Itt 
a képzés, lovábbképzés kérdései épp
úgy szóba jöhetnek, mint az állomány
gyarapítás vagy a költségvetés problé
mája. Ezeket a kérdéseket az írásbeli 
anyagok és az elhangzott vélemények 
alapján összefoglalva talán nem lenne 
rossz a miniszter űr asztalára elküldeni. 
Lezsák elnök úr megszavaztatta a ja
vaslatot. Mivel egyhangúan elfogadta 
mindenki, az összefoglaló jelentés a 
bizottsági ülésről fog készülni és kéz
hez fogja kapni a miniszter úr. 

Sági József (Fidesz) mindenképpen 
fontosnak tartja, hogy megtörténjen ez 
az észrevétel így testületileg is, de 
azért óva intette a bizottságot, hogy túl 
sok eredményt még ne várjon első al
kalommal. Utali arra, hogy most foly
nak a bértárgyalások a Pénzügyminisz
térium és az Oktatási Minisztérium kö
zött, sok pénz erre nem lesz. „Amire 
szerintem lehetőség lenne, az igazából 
a Dán Krisztina által megfogalmazot
takban rejlik, ő azt mondta, hogy ez 
szociális kérdés is. A tárcaközi bizott
ságba jó lenne bevonni még egy mi

nisztériumot: a Szociális és Családügyi 
Minisztériumot, és ilyen módon kellő-
képpen meg lehetne indokolni. Ugy tu
dom, erre mindig van esély, ha ebbe az 
irányba haladunk." 

Kádas Mihály (Fidesz) meglepőnek 
tartotta, hogy valaki korábban azt 
mondta, hogy van olyan tanár, aki nem 
tudja használni a könyvtárat. Mát 
egyetemre vagy főiskolára járt 5 vagy 
4 évig, ha nem tudja használni a 
könyvtárat, az elég furcsa dolog. Gon
dolom, ha valaki oda rendszeresen el
járt hallgató korában, akkor talán ne
héz elfelejteni. Csak azért mondom ezt 
el, mert valószínű, aki korábban a hall
gatói éveiben tisztességesen tanuli, 
nem tudta kikerülni a könyvtárat és an
nak használatát. A másik, amit szeret
nék javasolni: az Oktatási Minisztéri
umnak el kellene gondolkozni azon, 
hogy annyifajta továbbképzésre járnak 
most a kollégák, akkreditált képzések
re, elő is van ín>a a továbbképzés, hogy 
meglelte már más esetben is a minisz
térium, hogy preferálja a könyv
tárosképzést. Ami még a pénzeket illeti, 
itt korábban volt normatíva, tavaly pe
dig volt az a 7000 forintos nagykalap, 
ami a fenntartói szintig még eljutott, de 
hogy onnan aztán mi lett vele, az egy 
nagyon nagy kérdés. Ha pedig amúgy 
lenne pénzünk a könyvtárfejlesztésre, 
de a PM-nek ilyen kínjai vannak, akkor 
más területekhez hasonlóan esetleg 
könyvtárfejlesztési alapítványt kell lét-
rehozni, amelyből majd az intézmények 
pályázhatnának, iskolai létszám szerint 
lehetne akkor valcuniféle pénzt erre 
fordítani De ez egy technika a sok kö
zül, ami lehetséges." 

Dr. Bazsa György ( M S Z P ) : „Kedves 
vendéglátó könyvtárosok! Én nagyobb 
önbizalom kialakítására bíztatnám a 
szakmát, minden képviselőjét, függet
lenül attól, hogy az nem mindig köny-
nyű. A másik. Én elengedhetetlennek 
látom, hogy a törvény bizonyos módo
sításával és a minisztérium bizonyos 
intézkedéseivel a könyvtárosi tevékeny
ség az iskolában, vagy a könyvtár az 
iskolában lényegesen jobb helyzetbe 
kerüljön: ez meg is tehető. Én nagyon 
azon a véleményen vagyok - egykor 
dékánként bábáskodtam Debrecenben 
a könyvtárinformatikus szak létrehozá
sán hogy a kettőt nehogy úgy szem
beállítsuk, mint most némely esetben 
elhangzott. Egyszerűen érthetetlen szá
momra - ha valakinek ez segít, itt van 



Ugrin tanárnő ábrája - sem úgy nem 
jó, hogy könyvtár az informatikában, 
sem úgy nem jó, hogy informatika a 
könyvtárban. Úgy jó, hogy a kettő egy
más mellett átfedéssel. Képtelenség el
képzelni a XXI. században könyvtárt és 
könyvtárismeret tanítását, nevelését, 
pedagógiáját a kettő elválasztásával. 
Csak együtt lehet! Úgy gondolom, ab
szolút tévút, ha elgondoljuk, hogy itt a 
könyvtár, ott meg az informatika. Nem 
ez a világ van előttünk Nem veszhet el 
a könyv, Gutenberg nincs veszélyben, 
de Neumann János is itt van a XXI. 
században, s szeretném ezt a magam 
meggyőződése szerint mondani. Azt 
gondolom, a minisztérium is tehetne 
valamit azért, hogy a felsőoktatásban 
szorgalmazza ennek a képzésnek a szé
lesebbé, általánosabbá tételét. Nem 
elég ez a képzés, ez a volumen, ami 
most folyik, de végül is van már rá szá
mos példa, bizonyos mértékig kapaci
tás is, de egy-egy szakterületnek alkal
masint bizonyos támogatása és ösztön
zése elengedhetetlen. Én a könyvtár
ügyet most ilyennek vélem." 

Gubicza Tibor (Fidesz): „Balogh 
Mihály írja: az iskola telke a könyvtár. 
Ugyanő azt is állítja, hogy talán az 
egykori Comenius írta le ezt a lelkün
ket vidámító szép gondolatot, és ez a 
megbeszélés meggyőzött engem mind
erről. Szabadjon nekem továbbmenni, 
a magam módja szerint, ahogyan szok
tam az idézet folytatásával: ha az isko
la lelke a könyvtár, akkor a könyvtár 
lelke a könyvtáros." 

Dr. Dán János ( F K g P ) : „Ez a meg
beszélés nagyon ráirányította a figyel
met, hogy az én leszakadó térségemben 
- amikor iskolák megszüntetéséről van 
szó, valóban ez egy részgondolat vagy 
részprobléma lehet -, majd föl fogom 
mérni, méretni, hogyan áll a mi térsé
günkben ez a dolog, hogy áll a könyv
tárlétszám, hogy áll a kötetszám, hogy 
áll a könyvtárpedagógusok aránya." 

Zárszó 

Ezután az elnök úr egy rövid záró-
gondolatra megadta a szót Balogh Mi
hály főigazgató úrnak, aki Ugrin Gá-
bornéval és másokkal együtt ezt a ta
nácskozást előkészítette. „Úgy gondo
lom, úgy hallottam vissza, hogy talán 
kaptak tőlünk muníciót és megbízást és 
feladatot és tiszteletteljes kérést is -
kezdte mondanivalóját majd így foly

tatta: Egyetlen gondolattal szeretném 
összefoglalni szakmailag, ami itt el
hangzott. A társadalom bízza meg az 
iskolát, hogy a gyerekekből úgy csinál -
jon felnőttet, hogy miközben neveli is, 
tanítsa meg beszélni, írni, olvasni, szá
molni. Az utóbbi időben bár rejtetten, 
kevésbé nyíltan mindig feladata volt az 
iskolának, de az utóbbi időben egyre 
erőteljesebben feladata, hogy az úgy
nevezett élethosszig tartó tanulásnak 
is legyen előkészítője, magyarán és 
egyszerűen: az önálló ismeretszerzés 
technikáját a beszéd, az írás, az olva
sás, a számolás, a fogmosás, a kézmo
sás és az egyéb szocializációs felada
tok szintjén sajátíttassa el. Az önálló 
ismeretszerzés technikáit az iskolai 
könyvtárban lehet elsősorban és ki
emelten megtanulni, ahol erre sziszte
matikus, szervezetszerű, rendszerszerű 
foglalkozások valósulhatnak meg az 
iskola pedagógiai programja szerint. 
Ehhez a feltételek ma Magyarországon 
a mai iskolai könyvtári gyakorlatban 
bizony nincsenek meg mindenült egy
formán. Valóban egy nagyon jó példa 
és egyszerre rossz példa, ahol most va
gyunk Mert Hock Zsuzsa pontosan 
megmondta, bizonyára láttak már más
fajta iskolai könyvtárakat is. ahol a 
szekrényben kulcsra, lakatra zárva 
vannak a könyvek, esetleg a falhoz for
dítva. Én még ilyet is láttam. Köszö
nöm, hogy meghallgattak bennünket és 
köszönöm, ha segíteni tudnak, és mi. 
szakmabeliek is kaptunk vissza felada
tokat, hogy az itt elhangzott javaslatok, 
képviselői hozzászólások között olya
nok voltak, amiket ha nem is ma, de 
holnap el kell kezdeni nekünk megva
lósítani. Azt hiszem, hogy kölcsönösen 
sikerült segítenünk egymás munkáját. 
És még egy mondat: én is szeretném 
Ugrin Gábornénak megköszönni azt a 
munkát, amivel ez az itteni találkozás 
létrejött." 

Lezsák Sándor elnök úr azzal zárta a 
tanácskozást, hogy: „Dán Krisztinának 
volt egy mondata, hogy ez a terület év
tizedek óta feltételhiányos. A feltétele
ket biztosítani a mindenkori kormány
zatnak kell egy költségvetéssel. Ezt a 
költségvetést a jelen lévő képviselőfog
ják majd elbírálni, és nagyon bízom 
abban, hogy a mostani és a következő' 
esztendő költségvetésében ez a terület 
fokozott figyelmet kapjon." Ezzel a bi
zottsági ülést berekesztette. 

Tanulság 

A z ülés célja szakterületünk kér
déseinek bemutatása volt a képvise
lők számára. Ezt a célt elérték a meg
jelentek. A kezdeményező: Ugrin Gá
borné véleménye szerint „Ismét bizo
nyítást nyert, hogy nehéz ugyan, de lé
nyeges dolgokért érdemes szavunkat 
felemelni, kezdeményező lépéseket ten
ni. Mindig meghallgatásra találunk va
lahol! Megerősítem Bazsa képviselő úr 
üzenetét:... Nagyobb önbizalom kiala
kítására bíztatnám a szakmát, minden 
képviselőjét, függetlenül attól, hogy az 
nem mindig könnyű." 

A z előre felkért szakemberek és a 
képviselők felszólalása után vala
mennyi jelenlevőben megerősödlek 
Balogh Mihály gondolatai, melyek az 
előkészítési szolgáló kétoldalas szak
mai anyagában szerepelnek: „A ... kor
szerű iskolai könyvtár kulcsszereplője 
az iskola életének. Ha könyvtárpeda
gógiai szerepét hatékonyan érvényesíti, 
fontos tényezője és értékmérője lehet 
az oktatás minőségének, az iskola pe
dagógiai teljesítményének, társadalmi 
hasznosságának. Comeniussal szólva: 
az ilyen könyvtár lehet az iskola lelke. 

Az iskolai könyvtárnak lényegesek a 
szocializációs, szociális és a szabadi
dő-kitöltő feladatai, aligha pótolhatók 
a személyes kapcsolattartásra épülő 
nevelési lehetőségei, szerepe van a fel
zárkóztatásban, tehetséggondozásban, 
pályairányításban. 

Az iskolai könyvtár és a könyvtárpe
dagógiai tevékenység nem probléma
mentes a mai magyar közoktatásban. A 
gondok két főforrása a következő. He
lyenként ellentmondásokat generál a 
hagyományos könyvtári szerep túlsú
lya, pedig az iskolai könyvtár nem 
egyszerűen közkönyvtár az iskolában. 
(Ilyenkor a pedagógiai tehetőségek 
alatta maradnak az igényeknek) Má
sutt a pedagógiai gyakorlatban nem 
kap elég szerepei az iskolai könyvtár, 
elég teret a könyvtárpedagógia. (Ilyen
kor viszont az igények maradnak alatta 
az iskolai könyvtár nyújtotta adottsá
goknak, lehetőségeknek.)" 

A gondok csökkentése érdekében 
valamennyi szakembernek, irányttó
nak, képviselőnek meg kell keresnie 
a maga területén a lehetséges teendő
ket, melyeket felelősséggel fel tud 
vállalni. 



Minőségbiztosítás az iskolai könyvtárban* 
EMMER GÁBORNÉ 

I. „Mi magunk legyünk a 
változás, amelyet látni 
szeretnénk a világban." 

(Mahatma Gandhi) 

Egy évek óta jól működő kisnyomda 
menedzserét egy interjúban megkér
dezték, hogy miért vágott bele a minő
ségfejlesztésbe. 

Eddig munkatársaimmal sokat dol
goztunk. Most eljött az ideje, hogy jól 
is csináljuk a munkát - hangzott a vá
lasz. 

Könyvtárakban is előfordul az a vé
lekedés, mely szerint mi jól dolgozunk 
ugyan, csak a használók és a fenntartók 
nem képesek arra, hogy észrevegyék, 
mert vagy be sem jönnek a könyvtárba, 
vagy a könyvtár olyan szolgáltatásokat 
kínál, amely nem igazán kell a haszná
lóknak. 

Meg kell tehát határoznunk és elfo
gadtatnunk céljainkat, s ehhez straté
giai terv kell, mely a könyvtárfenntar
tásban érdekelt felekkel folytatott kom
munikáció eredményeként szembesíti 
az iskolai könyvtárat a piaci lehetősé
gekkel. 

Első hallásra furcsa lehet, hogy a ter
vezés megkezdése előtt a könyvtár kül
detésével, feladataival kell foglalkozni. 
Bármilyen meglepő, a könyvtár fenn
tartói, használói, sőt maguk a könyv
tárosok is gyakran nincsenek tisztában 
a könyvtár alapvető feladataival. 

A könyvtár vagy információs intéz
mény céljait felvázolhatjuk a vonatko
zó törvények, rendeletek, eddigi ta
pasztalatok, elképzelések segítségével. 
A z iskolai könyvtár működési rendjé
nek alapdokumentumai szerint az „is
kolai könyvtár az oktató-nevelő munka 
eszköztára, szellemi bázisa, gyűjtőkö
rének igazodnia kell a műveltségi terü
letek követelményrendszeréhez és az 
iskolai tevékenység egészéhez, szolgál
tatásainak biztosítania kell": 

*A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagó
giai Intézet iskolai könyvtárosoknak 
szervezett tanévelőkészítő tanácskozá
sán (Szolnok, 2000. augusztus 23-án) 
elhangzott előadás kivonata. 

- a tanítás-tanulás folyamatában 
jelentkező szaktanári-tanulói igé
nyek teljesíthetőségét, 

- a könyvtárpedagógiai program 
megvalósíthatóságát. 

A megfogalmazott j ó küldetés nem 
rövid távra tekint: tartózkodik a min
dennapi események kommentálásától. 

1. A misszióval szemben - amely a 
küldő elvárásoknak való megfe
lelést rögzíti a jövőkép a 
könyvtár saját ambícióit önti sza
vakba, mondatokba. 

2. Ezután marketingtechnikák segít
ségével megkeressük szolgáltatá
saink leghatékonyabb eljuttatási 
módját a használóhoz, az olvasó
hoz. 

Marketingeszközök: 
- a meglévő használók megismeré

se, a használói igények elemzése, 
- a lehetséges használók felderíté

se, 
- a feltevések tesztelése, 
- az információs szolgáltatás lehe

tőségei, 
- a termékek, szolgáltatások minő

sítése. 

A szolgáltatások meghatározását a 
piacelemzés követi: 

- piacmeghatározás - olvasói igé
nyek azonosítása: Kik az olvasó
ink? M i r e van kereslet? 

- piacszegmentálás - a felhaszná
lói csoport azonosítása, melybe 
azonos elemű olvasók (pl. alsó
sok, tanárok) tartoznak. 

II. „Az, hogy mi tudjuk, 
mit akarnak a haszná
lók, tűi kevés a könyv
tár túléléséhez." 

(Johson, 1994.) 

A könyvtár küldetésének meghatáro
zása után könnyebb a célokat a jelenle
gi helyzettel összehasonlítani, környe

zeti elemzést végezni, mely során az 
intézményegység szembesül a külső és 
belső környezettel, piaccal. Ezek a fel
mérések adják a S W O T elemzést 

A marketingfelmérések után a 
könyvtár elegendő adatot kap ahhoz, 
hogy meghatározza átfogó céljait, rö
vid távú stratégiájú terv megvalósítá
sába kezdhet. A z átfogó cél egy vagy 
több részcél, űn. kritikus sikerténye
zők teljesítése által érhető el. A straté
giai terv elvárásait általában nem lehet 
azonnal megvalósítani, ugyanis leg
többször csak korlátozott erőforrások 
állnak rendelkezésre. A célok közötti 
fontossági sorrend meghatározása és 
annak a mindennapi gyakorlatban való 
alkalmazása a magyar iskolai könyv
tárakban az egyik legnehezebb és leg
kényesebb döntés. 

További kérdés, hogy a mi fontossá
gi sorrendünk megegyezik-e a haszná
lóink érdekeivel. A z iskolai könyv
tárnak ügyelnie kell arra, hogy ne csak 
azokat a tevékenységeket hangsúlyoz
za, amelyekben már jó eredményt ért 
el, hanem a felhasználók szempontjá
ból szükséges eljárásokat is fejlessze. 

A z adott szolgáltatást igénybe vevők 
- vagy reménybeli felhasználók - elvá
rásainak ismeretében a könyvtár dol-
gozza ki a szolgáltatás apró részleteit, 
annak sikerkritériumait. Elképzelhető 
azonban, hogy mégsem sikerül a válto
zás megtervezése. 

Tipikus akadályok a változtatás
ban: 

- Még nem érezhetők a verseny 
hatásai (nem zárták be a könyv
tárat). 

- Forráshiány (nincs tőke, nincs ér
dekeltség). 

- Túlzott munkahely biztosítás 
(önelégült, tapasztalt munkatár
sak). 

- Régi vagy rossz könyvtárépület. 
- Konzervatív felhasználók. 
- Szakismeret hiánya. 
- Félelem az ismeretlentői. 
- Kishitűség. 



A tervezés eredményével az irányítás 
(szabályozás, ellenőrzés) által szembesül 
a könyvtár. 

A z irányításnak rendszerbe foglalt 
formája a teljes körű minőségme
nedzsment ( T Q M ) , ahol előre meg
határozott eljárások segítségével töre
kedhet a folyamatos minőségi szolgál
tatás nyújtására. Ez az irányítás alkal
mas arra, hogy olyan érveket adjon a 
könyvtáros kezébe, amelyek bizo
nyítják hasznosságát, létjogosultságát. 

A T Q M (Totál Quality Manage
ment) az a minden tevékenységet fel
ölelő menedzsmentfilozófia, amely se
gítségével a használói és társadalmi 
igények, valamint a szervezet céljai a 
legeredményesebb és a leginkább költ
séghatékony módon, az összes munka
társ teljesítőképességének növelésével, 
javításával, folyamatos tökéletesítés ál
tal érhetők el. 

A 80-as évek elején W. Edvards De-
ming által népszerűvé tett T Q M azt 
hangoztatja, hogy a könyvtárban a 
ténylegesen munkát végző könyvtáros 
van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy 
felfedezze a munka során jelentkező 
minőségi hibákat és helyesbítő intézke
déseket tegyen. 

A minőségmenedzsment nem külön
álló tevékenység, hanem a hatékony 
irányítás egy körülhatárolt területe, el
vek és tevékenységek összessége. Két
ségtelen azonban, hogy új gondolko
dást kíván, ahol a minőség nem a fel
adatra, szolgáltatásra, a vevőre, a mun
katársakra, hanem a piaci szegmens 
igényeire, és szükségleteinek előtérbe 
helyezésére történő összpontosítási j e 
lent. 

H L A könyvtári szolgáltatá
sokat különböző szinten 
mérhetjük 

A teljesítménymérés (adatok gyűj
tésével) történt 

1. összeszámolással (használók, 
kölcsönzött dokumentumok cen-
zusosan vagy mintavétel útján), 

2. megfigyeléssel (könyvtár átte
kinthetősége), 

3. felméréssel (igények, elégedett
ség). 

A teljesítménymutatókat az inputa
datok alapján arányok és viszonyok se
gítségével lehet előállítani. A z egyes 
szolgáltatások értékelésénél fontos 
meghatározni, hogy mely számszerűsí
tett értéktől kezdve tartjuk megfelelő
nek a szolgáltatást, illetve beszélhetünk 
minőségről. 

A teljesítménymérésig eljutó hazai 
könyvtárak közül sokan megriadnak a 
következtetések levonásától. Pl.: ha 
csak azokat a könyveket tartanák meg. 
amelyeket keresni szoktak, akkor ki 
kellene dobniuk az állományuk felét 
(Lásd az J. ábrát) 

A szolgáltatási szerződések segítsé
gével pontosíthatja az iskolai könyvtár 
vállalásait az egyes szolgáltatásokkal 
kapcsolatban, tisztázva az elvárásokat, 
a felelősséget, tudatosítva a költségek 
és hatékonyság összefüggéseit (pl.: a 
beszerzési keret csökkenésekor a 
könyvtár,joggal" jelentheti be szolgál
tatásainak adott szintű visszafoglalá
sát). A fenntartó képes lesz arra, hogy 
kiszámíthassa a lefaragások következ
ményeit. 

Miért mérjük a teljesítményt? 
- Hogy bebizonyítsuk, érdemes 

ránk költeni, hogy hasznos fel
adatot látunk el. 

- hogy a mutatókkal nyilvánossá 
tegyük szolgáltatásainkat, 

- hogy megtudjuk, milyen mérték
ben sikerült megközelíteni a cél
zott minőségi szintet, 

- hogy segítsük a döntést a forrá
sok elosztása, a prioritások meg
állapítása és a jövőbeni tevékeny
ségek tervezése során. 

A teljesítménymérést sohasem sza
bad csupán egyetlen munkafolyamatra 
vonatkoztatni, hanem stratégiai tévé
zéshez kell kapcsolni. 

Olyan könyvtári kultúra létrehozása 
a cél, amelyben a telefonos válaszadás
tól a polcra visszatevésig javul a szol
gáltatás. (Lásd a 2. sz. ábrát) 

Tehát: 

1. M i a könyvtár dolga? 

2. Mit próbált elérni? 

3. Mik az alapvető céljai? 

4. Milyen elérendő célokat tűzött 
ki maga elé? 

5. Milyen feltételek között műkő-
dik a könyvtár? 

6. Hogyan fogják megítélni a sike
reket, kudarcokat? 

Bemenet Kimenet Eredmény 

Állomány 
Könyvtáros 

Tőke 

Szolgáltatás 
Tevékenység 

A szolgáltatások 
kihasználtsága 

Gazdaságosság 

Termelékenység 

Adott idő alatt nyűj 
tott szolgáltatás 

Hatékonyság 

Ráfordítás/hatás 

Eredményesség 

Cél elérése 

Költséghatékonyság 

Adott költségre jutó eredményesség 

/. sz, ábra 



1. Stratégiai célok meghatározása 

6. A célok/forráselosztások áttekintése 

7. Miiven a könyvtár szervezeti 
felépítése? 

8. Hogyan gyakorolja a vezetés az 
ellenőrzést? 

9. Kik a felhasználók és miiven 
szolgáltatást igényelnek? 

IV . Minőségtechnikák: 

1. Otletözön/Brainstorning (kriti
ka nélkül) 
Kötetlen formában szóbeli közlés 
útján mindenki elmondja egyéni 
elképzelését, majd írásban rögzí
tik az ötleteket - minden kritika, 
válogatás nélkül - után követke
zik a problémahalmazok rendezé
se. 

2 T Q 
1. Folyamatábra - könyvtári 

munkafolyamat lépéseit (ter
vezés) és a közöttük lévő 
kapcsolatot ábrázolja 

2. Adatgyűjtőlap 
3. Hisztogram (általános elté

rések kimutatására) 
4. Scott-diagram (egyes ténye

zők kölcsönhatására) 
5- Kontroli-diagram (részfolya

matok teljesítménymérésére) 
6. Pareto-diagram (speciális 

oszlopdiagram, képet ad a 
problémák lehetséges okai
ról, mennyiségéről, a problé
mák sorrendjéről) 

7. Ishihawa, ok-okozati (hal
szálka) diagram. A problé-

2. A célok elérését segítő 
szolgáltatások meghatározása 

2. sz. ábra 
t 
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mák lehetséges okainak fel
térképezése. 

3. SWOT-elemzés 
A módszer feltérképezi: 
a szerxezeíen belül: 
- biztos alapot (Streng-

lits=erősségeket) 
- a javítandókat (Weak-

ness=gyengeségeket) 
- a javítandókat (Opportuni-

ties=lehetőségeket) 

a külső környezetben: 
- a könyvtári (Oppportuni-

ties=lehetőségeket) 
- a kihívásokat (Threats=fenye-

getéseket, veszélyeket) 

A PEST-vizsgálat a SWOT-on belül 
lehetőséget kínál a változások számba
vételére, melynek legfontosabb ténye
zői 

- egyre gyorsabb politikai változá
sok, 

- a makrogazdaság gyengülő forrá
sai és erősödő elvárásai, 

- a társadalmi igényekhez szabott 
szolgáltatások. 

- kézzel fogható technológiai célok 
és teljesítmények. 

V . „ A könyvtár fő erőssége 
munkatársaiban rej
lik." 

Menedzseri munkát végez, aki egy
személyes könyvtárban dolgozik, tehát 

tervez 
4. 

elemzés, jövőre vonatkoztató 
elképzelések, célok 

szervez 
i 

tudatos kapcsolat építése 
ember és eszköz között 

vezet 
4 

emberek kiválasztása, 
értékelése, képzése 

irányít 

elvégzett munka és az eredménvek 
w J 

összevetése (ellenőrzése) 
4. PEST-analízis: a külső környe

zet vizsgálata. 
Politikai hatások: 
- új törvények (közoktatási tör

vény, könyvtári törvény) 
Gazdasági hatások: 
- sok pályázati lehetőség 
- a saját források gyengülése 
Társadalmi hatások: 
- a tanulóknak fontos a könyvtár 
- a tanároknak fontos segéd

eszköz 
- nem tudják használni 
Technikai halások: 
- elterjedtek a számítógépek 
- az internet ma hétköznapi do

log 
- a cd-romok mindennaposak 

5. Színvonalmérés (benchmarking 
módszerével) megvizsgáljuk 
- a könyvtári olvasók számát 
- a nyitvatartási időt 
- az alapterületet 
- az olvasói férőhelyet 
- a személyzet létszámát 
- a szakmai kapcsolatait 
- az állomány- és forgalmi adato

kat 

Sorolhatnánk tovább a feladatokat, 
lehetőségeket, de gondolatébresztőnek, 
„lendületbe hozásnak" talán ennyi is 
elegendő- A z a dolgunk - iskolai 
könyvtárosoknak hogy folytassuk a 
pedagógiai programok készítésével, a 
gyűjtőköri szabályzatok felülvizsgála
tával megkezdett minőségfejlesztési te
vékenységünket. 

5. A teljesítmény és a célok 
összehasonlítása 

3. A források elosztása 
a szolgáltatások között 

4. A szolgáltatások teljesítményének 
értékelése teljesítménymutatók használatával 



Iskolai könyvtárak megújuló szerepkörben 
A tapolcai modell 

Az 1978-as tanterv már tananyag-
szerűén programjába vette a 

könyvtári ismeretek tanítását és al
kalmazását az általános iskolákban. 
Sajnos az iskolai könyvtárak nagy 
része sem személyi, sem tárgyi felté
teleiben nem volt alkalmas a felada
tok ellátásra. Ezért olyan települése
ken, ahol a közművelődési intézmény 
vállalta és az ott tanító pedagógusok
kal fontosnak tartotta e feladatot, ott 
közös munkával elindult az alapozás. 
E tevékenység kapcsán került sor a 
Tapolcai Városi és Járási Könyvtár 
- Tapolca Városi Tanács Műv. Osz
tály - általános iskolák igazgatói kö
zött egy együttműködési megállapo
dásra 1979. március 13-án. Ez a 
megállapodás a tervszerű állomány
fejlesztésre, karbantartásra és kata
lógusépítésre, szakmai konzultációra 
épült. Mára ez a megállapodás rész
ben elavult, másrészt az anyagi meg
szorítások tönkretették. 

Az iskolai könyvtárosok munkakö
zössége ezért egy olyan új konstruk
ció kidolgozását vállalta, mely meg
felel a N A T pedagógiai követelmény
rendszerének, alkalmazkodik az 
egyes iskolák pedagógiai programjá
hoz, könyvtárhasználati tanterve be
épül az iskolák helyi tanterveibe. 

Nézzük meg, hogy a közoktatás 
könyvtárpedagógiai feladatainak meg
valósításában kinek mi a feladata, fele
lőssége, lehetősége, kötelessége, joga! 
összetett kérdés, mely magába foglalja 
az iskolavezetés, a könyviárostanács és 
az önkormányzatok együttes felősségét 
is. 

Ki kell emelni a médiumok, az új in
formációs dokumentumok megjelené
sét a nevelő-oktató munkában. A szak
területünket érintő technikai változások 
közül elsősorban az információtechni
ka fejlődését kell kiemelnünk, ami ma
gába foglalja a számítógép, az elektro
nika és a kommunikációs technika fej
lődését. ( A települési kábelhálózat ki
építése olyan lehetőségeket kínál, me

lyet nem kihasználni bűn volna.) A 
nyomtatott dokumentumok költségei 
arra kényszerítik a könyvtárakat, hogy 
olyan új lehetőségeket keressenek, 
amelyek révén az információ minimá
lis költségráfordítás mellett válik hoz
záférhetővé. A növekvő költségek iu 
nem csak a beszerzésre, hanem a táro
lás, a köttetés és a karbantartás költsé
geit is jelentik. A vállalkozói szemlélet 
a maximalizálás helyett az erőforrások 
optimalizálását, azaz a meglévő szű
kebb keretek jobb kihasználását tekinti 
megoldásnak. Ezen alapszik együttmű
ködési megállapodásunk is. A z erőfor
rások koncentrálása szélesebb körű le
hetőségeket tud biztosítani. 

A közös könyvtári csatlakozás célja: 
- Olyan könyviári hálózat kialakítá

sa, mely minden iskolában lehető
vé teszi a város teljes könyvtári 
dokumentumbázisának hozzáfér
hetőségét. 

Előnye: 
- A z iskolai könyvtári ellátás gaz

daságos megoldása, a tanulók és 

tanárok tanulmányaihoz és felké
szülésükhöz széleskörű választék 
biztosítása. 

- A pedagógusok és tanulók (ké
sőbb a rendszerbe bekapcsolható 
otthoni felhasználók) részére a 
nap 24 órájában tudja biztosítani 
az információáramlást. 

- Csökkenti a posta- és telefonkölt
ségei. 

- Internet csatlakozást tesz lehető
vé. 

- Biztosítja a N A T informatikai és 
könyvtárhasználati programjának 
megvalósítását. 

Haszna: 
A z elektronikus információhordozók 

katalogizálásában elengedhetetlenül 
fontos a pontos és következetes feldol
gozás éppúgy, mint a nyomtatott doku
mentumok esetében. A hálózaton ke
resztül elérhető információ esetében 
olyan új lokátorokat, visszakeresési 
eszközöket és mechanizmusokat kell 
kidolgozni, amelyek segítségével az el
igazodás megoldható. A központi lelő
helyjegyzék létrehozása viszont nem
csak a többszöri feldolgozást küszöböli 
ki, hanem a redundáns információt is 
minimálisra szorítja. 

Ennek keretében: 
- A z iskolai könyvtárak mentesül

nek a bonyolult, időigényes fel
dolgozói munka és katalógusépí
tés alól. 

- A z információk a hálózaton ke
resztül minden iskolai könyv
tárban lekérhetők (sőt később tan
termekben is), s nem csak az adott 
iskolai állomány áll a tanárok és 
tanulók rendelkezésére, hanem a 
város teljes dokumentumbázisa. 
( A Járdányi Pál zeneiskola több 
mint 10 000 db hagyományos és 
cd lemezállománya, a Bárdos is
kola kottatára, a pedagógiai prog
ramokhoz vállalt speciális isme
retanyagokhoz kapcsolódó infor
mációhordozók, a Városi Könyv
tár könyv, videó, cd. hagyomá-



nyos lemez, cd-rom. hangos
könyvtár, tankönyvbemutató és 
egyéb speciális dokumentumai 
teljes tartalmi feltárásban.) 

- A pedagógus-szakmai munkára 
tud koncentrálni az iskolai könyv
tári munkát ellátó pedagógus is. 

- Gazdaságosabb, mert a munka 
megoszlik, nagyobb információs 
állomány, állományegység áll 
rendelkezésre kevesebb személy 
biztosításával. 

- A z összehangolt gyűjteményszer
vezés és az együttműködésen ala
puló forrásmegosztás, forráshasz
nosítás a megváltozott körülmé
nyek között is szem előtt tartandó 
feladat, már csak azért is, mivel 
költségmegtakarítást és minőség
fejlesztést eredményez. 

Együttműködési szerződés 

mely létrejött a Soros Alapítvány által 
az „Iskolai könyvtárak megújuló sze
repkörben" témában meghirdetett pá
lyázat keretében kedvezményezett in
tézmények között az ott, együtt vállalt 
program beindítására: 

- Tapolca Városi Könyvtár és Mú
zeum Tapolca, Batsányi u. 1., 

- Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
Tapolca. Kazinczy tér 4.. 

- Bárdos Lajos Általános Iskola Ta-
polca. Úttörő u. 1-3., 

- Batsányi János Általános Iskola 
Tapolca. Kossuth Lajos u. 15., 

- Szász Márton Általános Iskola 
Tapolca-Diszcl. Templom tér 3. 
és 

- Járdányi Pál Zeneiskola Tapolca, 
Deák Ferenc u. 16. között. 

Célja 

Olyan könyvtári hálózat kialakítása, 
mely minden iskolában lehetővé teszi a 
város teljes könyvtári dokumentumbá
zisának hozzáférhetőségét. A z össze
hangolt gyűjteményszervezés és az 
együttműködésen alapuló forrásmeg
osztás, forráshasznosítás - megválto
zott körülmények között is - olyan fel
adat, mely költségmegtakarítást és mi
nőségfejlesztést eredményez. 

Ennek keretében 
A Városi Könvvtár és Múzeum mint 

könyvtári ellátóközpont és a program 
rendszergazdája vállalja: 

1. A Soros Alapítvány támogatásá
val intézményenként vásárolt 1-
1 db multimédiás gép alkalmassá 
tételél a rendszerhez való kap
csolódásra. (Jogtiszta TextLib 
szoftver stb.) A z adatbázis leiepí-
tését és időnkénti aktualizálását a 
számítógép háttértárolóján a ká
belrendszer kiépítéséig. 

2. A társult intézmények tulajdon
jogának érintetlenül hagyásával 
ill. feltüntetésével - az iskolai 
könyvtárak állományát (beleért
ve a nem könyvjellegű dokumen
tumokat is), a „városi szab
ványként" elfogadott TextLib in
tegrált könyvtári programrend
szer segítségével folyamatosan 
feldolgozza és teljeskörűen visz-
szakereshetővé teszi. 

3. Biztosítja, hogy a karbantartott 
teljes adatbázisát napi 24 órán 
keresztül központi szerver gépen 
át hozzáférhetővé teszi vala
mennyi iskola számára, akár a 
pályázati összegből vásárolt 
WEB szerver segítségével az in
terneten keresztül, akár telefon
vonal és modem közbeiktatásá
val. 

4. A Városi Könyviár mint a prog
ram rendszergazdája kész 
- A z iskolai könyvtárakat ill. 

könyvtárosokat a program 
hasznosítására cé I i rányosan 
felkészíteni. 

- Egyben kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a rendszerhez 
kapcsolódó pedagógusok és 
tanulók az intézmény oktatá
sához kapcsolódó dokumen
tumállományát ingyen hasz
nálhatják. 

5. A pályázati együttműködés kere
tében vásárolt eszközök a Városi 
Könyvtár és Múzeum vagyon
nyilvántartásába kerülnek. A z in
tézmény, mint rendszergazda be
számolási kötelezettséggel tarto
zik a Soros Alapítványnak. 

A társult iskolák vállalják 

1. A pályázati pénzből vásárolt gé

peket az iskolai könyviárban he
lyezik el és rajtuk az adatbázis 
használatát hozzáférhetővé le-
szik. 

2. Lehetőség szerint biztosítják a 
gépek internetes csatlakozását. 

3. Iskolai könyvtáros részt vesz a 
TextLib program oktató tanfo
lyamon és a továbbképzésen. 

4. Dokumentumaikat előzetes 
egyeztetés és előkészítés nyomán 
- feldolgozás céljából és idejére 
- biztosítják a Városi Könyvtár 
és Múzeum részére. 

5. 1999 január elsejétől az iskolai 
könyvtárakba vásárolt új doku
mentumok - akár egy közös, e 
célra elkülönített keretből, akár 
egyedi vásárlás esetén - (beleért
ve a tartós tankönyvek is), folya
matos feldolgozásra kerülnek, 
míg az iskolában kint lévő állo
mányok olyan sorrendben, ahogy 
az iskolai könyvtáros azt alkal
massá teszi a rendszerbe való il
lesztésre (raktári lapsor biztosí
tása stb.). 

6. A hardver műszaki karbantartása 
a gépet használó intézmény fel
adata. A TextLib szoftver műkö
dőképessegét, az új programver
ziók telepítését a rendszergazda 
biztosítja. 

Záradék 
— A z e pályázat keretében kedvez

ményezett intézmények csak a pá
lyázatban meghatározott célra 
használhatják a vásárolt gépeket, 
s amelyik ezt megszegi, a gépel 
köteles az ellátó központba visz-
szaszolgáltatni. 

— A társult intézmények kinyilvánít
ják, hogy az így kialakuló infor
mációs rendszert nyitottnak tekin
tik, azaz a fellélelek egyeztetése 
nyomán lehetőség nyílik más in
tézmények és szervezetek bekap
csolódására. 

— E megállapodás aláírói a pályázat 
célkitűzéseinek megfelelően fon
tosnak tartják, hogy a városi inter
net hálózat a kábeltévé felhaszná
lásával létrejöjjön, ezért javasol
juk, hogy az érdekeltek részvéte
lével Tapolca város önkormány-



zata minél előbb hívjon össze ér
demi megbeszélést a program 
pénzügyi feltételeinek és műszaki 
paramétereinek egyeztetése céljá
ból. 

Nvilatkozat 

1. A tapolcai Városi Könyvtár és 
Múzeum mint a tapolcai alapfo
kú iskolák könyvtári ellátó köz
pontja, együttműködési szerző
dés keretében vállalja, hogy - a 
tulajdonjog érintetlenül hagyásá
val ill. feltüntetésével - az isko
lai könyvtárak állományát (bele
értve a nem könyvjellegű doku-

2. 

mentumokat is) a „városi szab
ványként" elfogadott TextLib in
tegrált könyvtári programrend
szer segítségével feldolgozza és 
teljes körűen visszakereshetővé 
teszi. Biztosítja, hogy a karban
tartott teljes adatbázist napi 24 
órán keresztül, központi szerver 
gépén át hozzáférhetővé teszi va
lamennyi iskola számára, akár az 
interaktívvá tett kábeltelevízió há
lózaton keresztül, akár telefonvo
nal és modem közbeiktatásával. 

E pál yázatban éri ntett oktatási 
intézmények igazgatói vállalják, 
hogy a támogatás elnyerése ese
tén a vezetésük alatt álló iskolák 
könyvtárainak dokumentumait 

Varga Károlyné 
iskolai könyvtári 
munkaközösség

vezető 

Kertész Károly 
könyvtárigazgató 

Vígh József 
Bárdos isk. igazgató 

feldolgozás céljából és idejére a 
Városi Könyvtár és Múzeum ré-
szere átengedik. Ezzel biztosítják 
egy virtuális városi könyv- és 
médiatár létrejöttét. Vállalják, 
hogy az iskolák feldolgozott do
kumentumainak használatát az 
együttműködési szerződésben 
meghatározott módon kölcsönö
sen biztosítják egymás számára. 

3. E pályázat aláírói kinyilvánítják 
elhatározásukat, hogy a különálló 
intézményi gyűjteményeket a 
nyilvánvalóan nagyobb haté
konyság érdekében egy közös 
használatú adatbázisban egyesítik, 
ezzel az iskolai könyvtárak megúju
lását kölcsönösen elősegítik. 

Virágh Károly 
Kazinczy isk. 

iüuzeató 

Vidosa Lászlóné 
Batsányi J- isk. 

igazgató 

Kiss Katalin 
Szász M. isk. 

igazgató 

Kende Gusztáv 
Járdányi P. zeneísk. 

igazgató 

KOMA 
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Könyvtári számítógépes adatbázis (katalógus) 
kialakítására egy lehetőség a sok közül... 

GÁLNÉ FARKAS IRÉN 

Minden könyvtáros tudja* hogy a 
könyvtári nyilvántartás a hagyomá
nyos módszerekkel, számítógép nél
kül eléggé nehézkes. Egy-egy selejte
zés, leltározás, a hiányzó könyvek 
számbavétele, egyéb adminisztráci
ók, kimutatások nem kis munkát j e 
lentenek a könyvtáros számára. A 
nagyobb könyvtárakban a számító
gép, mint a nyilvántartás eszköze, 
már a korábbi években elterjedt, 
használata mindennapossá vált. A z 
iskolákban és a kisebb községek 
könvvtárában is felmerült a számító-
géppel segített könyvtári nyilvántar
tás kialakításának igénye. A szűkös 
anyagi lehetőségek a megvalósításá
nak azonban még sok helyen határt 
szabnak. 

A z iskolai könyvtáros egyik problé
mája: milyen programot használjon? A 
válasz általában egyszerit: legyen 
könnyen kezelhető és olcsó. 

Már három évvel ezelőtt iskolánkban 
is hasonló gondok foglalkoztatták a 
könyvtárost. A felkínált programok 
már akkor is drágák voltak, a szolgálta
tásaik sem nyújtották teljes ménékben 
azt, amire a könyvtárosnak szüksége 
lett volna. Ekkor döntöttem úgy, hogy 
megpróbálok segíteni kollégámon. 
Mint végzős informatika szakos hallga
tó szakdolgozatom témájául a könyvtári 
adatbázis-kezelő program létrehozását és 
a könyvtári adatbázis kialakítását vá
lasztottam. A saját kivitelezésű progra
moknak van egy előnyük a vásárollak-
kal szemben. Bármikor bővíthetőek, a 
közben felmerülő plusz vagy egyedi 
igényeket is meg lehet valósítani. 

1. A programról röviden 

A program megírása során kettős 
igényt tartottam szem előtt. ;i/ olva>ó 
és a könyvtáros igényét. 

1.1. A z olvasó igénye 
- Kellő tájékoztatást adjon, ha 

valamire szüksége van. 
- A könyvtáros megkérdezése 

nélkül, a számítógép segítsé

gével tudjon keresni, illetve 
egy adott könyvről kellő in
formációt szerezni. 

- A kezelhetőség egyszerű le
gyen, a számítógéphez ke
vésbé értő olvasó is használ
ni tudja. 

- A könyvtárhasználati ismere
tek oktatásához is nyújtson 
segítséget, a tanórákon fel
használható legyen. 

1.2. A könyvtáros igénye 
- Egyszerűsödjön a kölcsön

zés, könyvnyilvántartás, do
kumentum-nyilvántartás, lel
tározás, selejtezés, admi
nisztráció. 

- Tudja naprakészen, hogy ki
nek kell felszólítást küldeni, 
miiven könvvek vannak 
könyvtáron kívül, azok hol 
találhatóak. 

- Bizonyos statisztikai kimuta
tások is naprakész állapotban 
legyenek. Pl mennyi az adott 
időszakban az adott év sva-
rapodásának mértéke. 

- A z adatok karbantartása egy
szerű legyen, kellő eligazítást 
adjon, mikor mit kell tenni. 

- Különböző listákat nyomta
tón is meg lehessen jeleníte
ni. 

- A z adatokat az olvasó ne tud
ja változtatni, csak szemlélni. 

2. A program működéséhez 
szükséges feltételek 

2.1. Hardware minimális Teltételek 
- Bármilyen PC. ( X T ) A T , il

letve ezekkel kompatibilis 
számítógép 

- Min. 384 Kb Ram 
- 1 db hajlékony és 1 db me

revlemez egység 
- Nyomtató 

Gyakorlatilag már egy 286-os gépen 
is használható, bár remélhetőleg ilyen 
gépek már nem találhatók az iskolákban. 

2.2 Software feltételek 
- dBase 111 plus programállo

mányai ( A program dBase III 
plus nyelven íródott) 

- M S - D O S 3.xx vagy ennek 
fejlettebb változatai 

- Arj.exe - az adatállományok 
kimentését végzi tömörített 
formában 

Windows megléte nem szükséges, de 
természetesen Win.95, vagy magasabb 
verzió alatt is működik. 

3. A program működése 

A program menüs rendszerű. A fő
menü választási lehetőséget kínál fel a 
könyvtári tagoknak ( 1 , 2, 0) , illetve a 
könyv tárosnak (3 ,4 , 5, 6 ,7 ) . 

A 3., 4., 5., 6., 7. menüpontok szol
gáltatásai jelszóval védettek. A jelszót 
csak a könyvtáros ismeri. így az olvasó 
nem fér hozzá az adatokhoz, nem tud 
rajtuk változtatni. 

Minden menüpontnak (kivéve az 1.) 
további almenüi vannak. Választani ki
zárólag a menüpontok előtti szám be
írásával lehet. Ha bármelvik almenüből 
kilépünk, a főmenübe jutunk vissza. 
A z egyes menük közötti közlekedés 
így egyszerűvé válik. (Lásdaz ábrát.) 

A z 1. főmenü pontot választva rö
vid tájékoztatót kap az olvasó a köny
vek legfontosabb jelzéseiről és a 2. me
nüpont almenüinek leírásáról. A z is
mertetőből tudhatja meg, hogyan lehet 
keresni téma, cím, szerző alapján, ho
gyan lehetséges a címszókatalógusban, 
a szerzői betűrendes katalógusban, il
letve a szakkatalógusban keresgélni, 
böngészni. Tudomást szerezhet arról, 
hogy milyen egyéb könyvcsoportok ta
lálhatók a könyvtárban, hányféle nem 
könyvjellegű dokumentum létezik és 
ezek hogyan választhatók ki az adatbá
zisból. 

További főmenük almenüi 

2. Katalóguslisták 
21. Adott című könyvek listája 
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22. 
23. 
24. 

25. 

& 
27. 

20. 

3. 
31. 
32. 

33. 

34. 
35. 
30. 

4. 
41. 

42. 
43. 
44. 
45. 
40. 

5. 
51. 
52. 
53. 

Választási lehetőségek: 
K Ö N Y V T Á R I T A G O K N A K 
iM^í 1* Könyvtárhasználati ismertető 
•j% 2. Katálóguslisták ... 
K Ö N Y V T Á R O S N A K jggj 
kSk 3. Kölcsönzés IS-ÉS? 
J5bBP.V;-:KÖIU v-.és dokumentum nj ilvántartás 
SÍ§ 5. •""".:^gyéo' listák ÍŜ ^̂ t:??̂ ' V?̂ L v "Öpk 

6. Statisztikák-'fötjft ' . : | S 
|l|-:;*%7í Karbantartás V."" i.:; '"/'"-".f- ; -^?t 
: í - t L ' 8. Kilép W^g tij&jf 

K É R E M V Á L A S S Z O N ! ! 

A főmenü képernyőképe 

Cím szerinti betűrendes katalógus 
Adott szerző műveinek listázása 
Szerzői betűrendes katalógus 
Szakkatalógus lista 
Könyv- és dok. csoport lista 
Könyv keresése leltári szám 
alapján 
Kilép 

Kölcsönzés 
Uj könyvtári tag felvétele 
Könyvtári tag kartonjának ke
resése névből 
Könyvtári tag kartonjának ke
resése sorszámból 
Könyv kölcsönzése 
Könyv visszavételezése 
Kilép 

Könyv- és dok. nyilvántartás 
Új könyvről, dok.-ról karion 
készítése 
Keresés címből 
Keresés szerző ismeretében 
Keresés leltári szám alapján 
Leltározás 
Kilép 

Egyéb listák 
Kintlévő könyvek listája 
Selejtezett könyvek listája 
Állományból hiányzó könyvek 
listája 

54. Adott időszak vásárolt könyvei 
55. Könyvtári tagok listája 
56. Kölcsönzési határidőt túllépő 

tagok listája 
50. Kilép 

6. Statisztikák 
61. Főkatalógusonkénli értékössze

sítő 
62. Könyvtári tagok kor szerinti 

megoszlása 
63. Adott év értékgyarapodásának 

mértéke 
60. Kilép 

7. Karbantartás 
71. Üres rekordok törlése 
72. Adatok kimentése lemezre 

73. Indexállományok létrehozása 

70. Kilép 

A programmal létrehozott adatállo
mányok a Windows alatt működő M S 
Access bármelyik változatába átexpor
tálható, az így létrejövő adatbázisban a 
keresés, rendezés, szűrés stb. különbö
ző szempontok alapján nagyon egysze
rű és a könyvtári munkában jól hasz
nálható. 

A z elkészült programot nagyon szí
vesen közreadom másnak is, aki úgy 
gondolja, hogy munkája során tudja 
használni. 

Könyvismertetés 
Révfülöpi 
helyismereti olvasókönyv 

A z iskolai tanulmányokat segítő 
könyvek jelentős csoportját alkotják a 
helytörténeti vonatkozású olvasóköny
vek. Bár tematikai összeállításukban 
hasonló elveket követnek, tartalmukat 
azonban befolyásolják a dokumentu
mok helyi fellártsága, a szerző(k) kva
litása, az alkalmazás, a felhasználás 
célja, s nem kevésbé a kiadáshoz ren
delkezésre álló pénzösszeg. Ez utóbbi 
miatt is a könyvszerű megjelentetésre 
csak azok vállalkoznak, akik/amelyek 
biztosítani tudják a szükséges szelle
mi és anyagi erőforrásokat. 

Ez utóbbihoz a millennium kapcsán 
jelentős hozzájárulást biztosítottak a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram, az 
Oktatási Minisztérium és különbözá 
alapítványok. Számos kötet azonban 
csak a helyi összefogás eredményeként 
jelenhetett meg. 

Ritka kivétel az, amikor - kizárólag 
helyi összefogás eredményeként - az 
ilyen kötet a település valamennyi csa
ládjához ingyen jut el. A révfülöpiek 
honismereti olvasókönyve ilyen: az ál
lamalapítás millenniumi évfordulója 
alkalmából az önkormányzat és a helyi 
honismereti egyesület közös ajándéka
ként kapta meg a lakosság, s termé
szetesen (jelentős példányszámban) az 
iskola könyvtára is. 

A kötet sajátos ötvözete a helytörté
neti monográfiának és a dokumentum
kötetnek. Ezt a település történetének 
megíratlansága, a források és doku
mentumok jelentős hiányai indokolták, 
ám ennek ellenére a tartalmi változa
tosság révén egy kitűnő helyismereti 
olvasókönyv született a kötetet író, a 
szemelvényeket válogató és szerkesztő 
egyesületi elnök, P. Miklós Tamás 
munkája nyomán. 

A kötet első része a Balatont, a Bala
ton-felvidéki Nemzeti Park részét alko
tó Káli-medencét (és települései törté
netét) mutatja be. majd Révfülöpöt is
merteti meg tizenhat fejezetben. A kö
tetet számos fotó- és dokumentummá
solat illusztrálja. A kötet ajánló sorait 
dr. Mihovics István polgármester írta. 

(P. Miklós Tamás: A világ legszebb 
tája. Adalékok és források Révfülöp és 
környéke történetéhez. Honismereti ol
vasókönyv. Révfülöp, 2000. 156 p . ) 

T. J. 



A helyi irodalom tanítása könyvtárhasználattal: 
„Jókai és Petőfi Kecskeméten" 
Könyvtárhasználati bemutató óra a kecskeméti 
Bányai Júlia Gimnázium könyvtárában BAJTAI M Á R I A 

Mottó: „.. .: c 
Köny 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata oktatási és kulturá
lis osztálya bemutató órák tartására 
ösztökélte a város tanárait az 
1999/2000-es tanévben. A különböző 
tantárgyakat és témákat felvállaló és 
feldolgozó órák sorában így került 
sor egy kettős könyvtárhasználati 
óra megtartására iskolánk könyv
tárában. 

A téma: Jókai és Petőfi Kecskemé
ten"; aktualitása: bemutató óra a Jókai 
Emlékévben; Kecskemét, mint emlék
hely hangsúlyozása és tudatosítása az 
irodalmi évfordulón. 

Az óra típusa: könyvtárhasználatra, 
köny vtárhasználtatásra épülő csoportos 
és egyéni munkát adó bemutató óra. 

Az óra célja: az aktualitáshoz kap
csolódó (Jókai-évforduló) helyi iroda
lom számbavétele, válogatása, bizo
nyos szintű feldolgozása. 

A bemutató kettős óra helye: az is
kolai könyvtár helyiségei. 

A bemutató óra résztvevői: az iskola 
könyvtároslanára, Bajtai Mária és 14 
tanulója (a 8 osztályos gimnázium kü
lönbözőévfolyamairól), valamint az is
kolai és a város iskoláiból megjelent 
érdeklődő magyar- és könyvtárostaná
rok. 

Az emlékévhez, évfordulóhoz kapcso
lódó helyi irodalmat tanító, könyv-

ztt ami több a hallottnál, 
>ek lapjaira írja az emberiség..." 

Keresztury Dezső: 
Hat tétel a nyelvről - Hatodik tétel. 

tárhasználatra építő, munkáltató, el
méletet és gyakorlatot összekapcsoló 
kettős órához két fontos irányból köze
lített a szaktanár-könyvtárostanár: az 
érdekesnek, motiválónak tűnő aktuali
tásokhoz (irodalmi évforduló, Jókai és 
Kecskemét irodalmi emlékülés április
ban Kecskeméten) minél jobban fel
használni/használtatni az iskolai 
könyvtár adta lehetőségeket, valamint 
építeni a különböző évfolyamú diákok 
több-kevesebb irodalmi és más, kap
csolható előismereteire. 

Az iskolai könyvtár lehetőségeinek 
számbavételéhez a foglalkozás elején 
vázlatos ismertetést adott a könyvtáros
tanár az érdeklődő vendégek, kollégák 
részére. Szólt a könyvtár és állomány 

részeiről, elhelyezéséről, a könyvhasz
nálókról és helyi könyvtári szokások
ról, rendről, hagyományokról, a könyv
tár működéséről, életéről, lehetőségei
ről, terveiről. 

Ezután a hely szellemének megidézé-
séhez, motivációihoz, a munka hangu
latának megteremtéséhez a könyvtáros-
tanár a „könyvtár" szó fogalmának kö
rülírására, megfogalmazására, e szó 
hallatán a diákok érzelmének, gondola
tainak kifejtésére biztatja a fiatalokat. 
Felidéződik néhány szép és híres mon
dás a könyvekről, könyvtár{ak)ról Pus
kintól, Gorkijtól és másoktól, s a követ
kezőket is felidézik közösen: „ A könyv 
a lélek világossága, a testnek tükre; ... 
ha megkérdezed, rögtön válaszol; fel
fedi a rejtettet, megvilágítja a homályo
sat; balszerencsében megsegít, jósze-
rencsében mérsékletre oktat" A köny
vek tára, a könyvtár, s így a mi 22 ez
res iskolai könyvtárunk is, tehát - von
juk le közösen a következtetést —; a 
műveltség tárháza, forrása, azé a mű
veltségé, melyről Arisztotelész a követ
kezőket írta, s könyvtárunk több helyén 
kifüggesztett jelszó is: „ A műveltség 
jósorsban ékesség, balsorsban mene
dék". Vajha minden iskolai könyvtár is 
ezt a célt szolgálná! 

A munkáltató bemutató órához ala
pot szolgáltató iskolai könyvtár hasz
náttatásához néhány könyvtári, könyv
tárosi vezérszó felidézésével „melegíte
nek be" a tanulók a tanári irányító kér
désekkel: iskolai könyviárunk részei-
helyiségei; az állomány elhelyezkedé
se, megtalálhatósága (szépirodalom, 
szakirodalom, kézikönyvtár, speciális, 
vagy különgyűjtemények: helyismereti 
gyűjtemény, tanári segédletek, tan
könyvek, tartós tankönyvek, feladat
gyűjtemények, albumok; folyóiratok; 
aprónyomtatványok és az ETO-szá-
mok) szak-téma/ismerete. E néhány 
alapfogalom a könyvtárhasználati 



órák. foglalkozások, könyvtári órák és 
elszórtan, alkalmanként a szakórák fo
lyamatában is megismerésre, ( m e g i s 
mertetésre kerülnek a könyvtárostaná
rok és a szaktanárok révén is, s majd a 
napi feladatok és egyre komolyabbá 
váló iskolai munkák (dolgozatok, kise
lőadások, pályamunkák, versenydolgo
zatok és feladatok, érettségire-felvételi-
re készülés) során a gyakoroltatásra, 
gyakorlati alkalmazásban is téri 
nyer(het)nek a különböző oktatási ter
vet és időt, iskolai könyvtárt felvállaló 
intézményekben. A mi nyolcosztályos 
gimnáziumi intézményünkben és gaz
dag, jól működő iskolai könyvtárunk
ban ez a folyamat nagy lehetőségeket 
ad tanárnak, diáknak egyaránt. 

A kétszakaszos, vendégeket (érdek
lődő kollégákat) és diákokat a munkára 
ráhangoló, könyvtár/könyvtári ismere
teket számbavevő bevezető úton a be
mutató órát irányító tanár kijelöli a 
feladatokat és a csoportokat, egyéneket 
a Jókai és Petőfi Kecskeméten" témá
hoz, 

A feladatokhoz kérdéscsoport(ok)hoz 
a könyvtár adta lehetőségek közül a 
diákok megnevezik azokat a hagyomá
nyos és nem hagyományos dokumentu-
moAa//részeket, amelyek az egyes cél
feladathoz a legközelebb vihetnek, s a 
viszonylag rövid idő alatt (Id.: óra idő
tartama) úgy, hogy a legfontosabb 
új/abb ismeret(ek)ről jegyzetet vagy 
más feladatot (leírás, katalóguscédulára 
ill. bibliográfiai leírás, válogatás, gyűj
tés) készíthetnek/készíthessenek 

A tanulók egyénileg és 2-3 fős cso
portokban indulnak a témának és fel
adatnak megfelelően a következő 
könyvtári részekhez/helyiségekbe: 

1. Kézikönyvek 
Szaklexikon/okban megnézni, el
lenőrizni és összevetni (hasonló
ság/ok és különbözőség/ek) az 
írói-költői életrajzok vonatkozó 
tényeit, adatait (Jókai és Petőfi 
Kekcseméten: mikor, miért járt 
Kecskeméten a két irodalmi sze
mélyiség?), esetleg általánosabb 
lexikont is megvizsgálni (Ma
gyar Életrajzi Lexikon - Magyar 
Irodalmi Lexikon és az Új Ma-

Az Ókollég mm 

gyár Irodalmi Lexikon összeve
tése). 

2. Szépirodalom 
Jókai és Petőfi műveinél megke
resni azokat a könyveket, kiadá
sokat, melyek Kecskeméthez kö
tődnek (témák, szereplők, motí
vumok, itt íródtak vagy egyéb 
vonatkozások), válogatás kiállí
tás készítéséhez is (tárlókba -
Hétköznapok; A tengerszemű 
hölgy; Mire megvénülünk stb.); 
Petőfi verseiből: Hírős város ...; 
Jövendölés; Pálnapkor stb. - né
hány területéről. 

3. Szakirodalom 

— nyelv- és irodalomtudo
mány/irodalomtörténet: Jókai -
és Petőfi-fejezet (korszak) át
olvasása, a kecskeméti évek 
és vonatkozások kiválogatása 
(ld.: oldalszámok, fejezet); ré
szek alcímei (néhány adat, 
műcím, név lejegyzése, szóbe
li megfogalmazása a tan
könyvi ill. eddigi irodalmi is
mereteknek alapján, A magyar 
irodalom története 1772— 
1849.. könyvek, szerzők Pető
firől és Jókairól, életükről, 
kecskeméti vonatkozásaikról. 
Válogatás, rövid szóbeli is
mertetések, néhány műcím 
feljegyzése. Fekete Sándor: 
Petőfi Sándor életrajza I., Fe-
kete S.: így élt a szabad
ságharc költője; Bodolay Gé
za: Petőfi diáktársaságai; Fe
kete Sándor: Petőfi, a vándor
színész; A . Gerskovics: Petőfi 

és a színház; Jankay Eva-Sza-
bóné Fricska Anna: Petőfi 
Sándor életének és költészeté
nek helyi vonatkozásai; Tóth 
Sándor: Petőfi és szülei Sza
badszálláson stb.); 

- földrajz: Jókai és Petőfi emlé
ke/emlékhelye az útikönyvek
ben Magyarországról és Kecs
kemétről, kiegészítve a Beszé
lő tájak és az Irodalmi kirán
dulások; Magyar irodalmi 
helynevek A-tól Z-ig című 
könyvek Kecskemét címsza
vaival. Tények, adatok, nevek 
gyűjtése, jegyzetelése: mi
kor?, hol?, kikkel?, miért? ta
lálkozott, tartózkodott Jókai és 
Petőfi Kecskeméten, s milyen 
emlékek kereshetők, láthatók 
ezekről a tényekről Kecske
méten? Ld.: emléktáblák, 
szobrok, épületek fotói, szö-
vegei, ábrázolatai (pl.: Okollé-
gium. Jókai utcai ház emlék
táblája, korabeli épületek ké-

0 

pei. rajzai, szobrok: Acs Ká
roly, Muraközy János, Gyenes 
Mihály, Karika János és má
sok: 1842^*4. Pálnapok című 
vers keletkezésének története, 
élményhelyszíne stb.); 

- honismereti és helyismereti, 
helytörténeti művek: az ún. 
helyismereti, helytörténeti kü-
löngyűjtemény anyagából vá
logatva a tények, adatok bizo
nyítására, kiegészíésére 
jegyzetekhez és kiállítási 
anyaghoz. Kecskemét jelesei: 
életrajzi adatok, Jókai Mór- és 
Petőfi Sándor-szócikkek és a 
bennük említett nevek, tények 
további szócikkekkel való ki
egészítése, valamint a szócik
kekben említett irodalmak 
utáni kutatás, ill. bibliográfia
készítéshez adatfelvétel 
(Kecskeméti életrajzi lexi
kon). Ld.: előbbi feladat. Cé
lok: Jókai Mór- és Petőfi Sán
dor-szócikkek előzőbeniekkel 
való összevetése, esetleges ki-



egészítése; Orosz László: 
Kecskemét irodalmi öröksége; 
A reformkor áramában c. feje
zete Jókairól és Petőfiről, 
kecskeméti kortársaikról, ba
rátaikról, írótársaikról; Szé-
kelyné Körösi Ilona: Kecske-
méti évszázadok - Fejezetek a 
város múltjából: A reformkor 
idején c. fejezete: - Jókai és 
Petőfi említéséről; dr. Kálmán 
Lajos: A Kecskemét környéki 
népdalkincs kistükre, benne 
Jókai kedves dalának kottája, 
szövege, helyi vonatkozásai; 
Lisztes László: Könyvek, 
könyvrészletek Kecskemétről 
(válogatott bibliográfia); apró
nyomtatványok: régi és mai 
képeslapok/sorozatok neves 
kecskeméti épületekről, kecs
keméti könyvjelző-sorozat da
rabjai, melyek a két irodalmi 
személyiséghez kapcsolhatók: 
Okollégium, Nagytemplom, 
evangélikus templom, refor
mátus templom) és a kiállítá
si/tárlói anyag, emlékfal, meg
állító tábla évfordulóhoz, he
lyi rendezvényhez: Jókai-kon
ferencia Kecskeméten stb.; 

katalógusokban (raktári és 
tárgyszó) tájékozódás Petőfi 
és Jókai kecskeméti vonatko
zásairól: mennyi és milyen 
irodalom/könyvek adhatnak 
anyagot a témához. Válogatás 
és néhány tételes jegyzék ké
szítése, katalóguscédulák le
írásából értelmezés, válogatás, 
bibliográfiai jegyzék előmun
kálatai - ld.: majd a bemutató 
óra végén bemutatásra és ösz-
szevetésre, bizonyításra a 
kecskeméti Jókai-konferenciá
ra készített „Jókai Mór és 
Kecskemét kapcsolata" című 
ajánlóbibliográfiáját, az isko
lai könyvtár katalógusait; 

nem hagyományos dokumen
tumok gyűjteményének átvizs
gálása: a könyvtár hangtárá
ban a lemezek, cd-k, hangka

zetták és videókazetták átné
zése: van-e és mennyi anya
gunk a Jókai és Petőfi Kecs
keméten témánkhoz. Hangos 
irodalom Petőfiről és korabeli 
költőkről szóló anyaga; videós 
anyag Petőfiről és kortársai
ról, a korszakokról, pl.: Petőfi 
percei; Átváltozások; Irodalmi 
barangolások; Szülőföldem 
szép határa, III . kazetta: Szü
lőföldemen (Bács-Kiskun me
gye irodalmi képe Katona Jó
zsef, Petőfi stb. műveivel, em
lékeivel, múzeumaival); Jókai 
Mór: Sárga rózsa című videó
kazetták anyagai; 

E helyen állott 

az a haz melyben 

J O K A i MOR 

1*42 - ben 

Jókai Mór 1851-ben 

újabb vagy legújabb informá
cióhordozók és -tárolók fel
használása az iskolai könyv
tárban a témához illeszke
dő/illeszthető kiegészítő tájé
kozódáshoz: interneten meg
nézni, vagyis „szétnézni a vi
lághálón", mit mond ma, itt és 
most Petőfiről vagy/és Jókai
ról, a magyar irodalomról, 
Kecskemétről? Kiegészítő in
formációk gyűjtése, tájékozó
dás, s a tapasztaltakról jegy

zetkészítés a szóbeli kiegészí
téshez, beszámolóhoz. A z is
kolai könyvtár számítógép- és 
internethozzáférési lehetősége 
a gyakorlatban; 

- kiállítás/tárolók anyagának 
válogatása, összeállítása a Jó
kai és Petőfi Kecskeméten té
mához. A kiállítási anyag he
lyének előkészítése, eszközök 
beszerzése, kiválogatása, kiál
lítandó anyagok összegyűjtése 
más csoportok munkájából, 
Petőfi és Jókai műveiből, a ró
luk szóló könyvekből és űn. 
megállító tábla készítése: fo
tók, régi képeslapok, könyv
jelző-sorozat darabjai, vala
mint a Kecskeméten írt Petőfi
versek fénymásolt példányai 
segítségével az iskola I. eme
leti, könyvtár előtti részén, fo
lyosóján. 

A z egyéni és csoportos feladatok el
végzése (30-45 perces időtartam) után 
következett a tanulók beszámolója, 
összefoglalása, szemléltetése, a „mire 
jutottunk/jutottam " élményének megfo
galmazása, bizonyítása, valamint az 
érintkezési pontok felismerése, tudato
sítása. Túlzás nélkül állíthatom: a tevé
keny munka, az alkotás, a szellemi és 
műveltségbeli gazdagodás folyamatá
nak élménye az a sikerélmény, melyhez 
az iskolai könyvtár/ak j ó alapot szol-
gáltat(hat)nak. A bemutató órát az ér
deklődő tanárkollégákkal való további 
eszmecsere, szakmai beszélgetés kö
vette. 

Úgy érzem, a diákokkal való közös 
munka után köszönhetem, hogy be
mutató óránkon az évek óta építge
tett iskolai könyvtárunk „megkérde
zett könyvei" valóban válaszoltak, 
választ adtak témánk és feladataink 
kérdéseire, „felfedezték" és „megvi 
lágították" azokat, ahogy céljaink
hoz a könyvek egyik „himnuszá"-ból 
is idéztem írásom elején. 



(e)SZ(e)M(e)SZ(em) a zúzáját! 
Tapasztalataim az iskolai könyvtárak gyűjtőköri 
és működési szabályzatairól SÁRÁNÉ LUKATSY SAROLTA 

A z 16/1998. ( I V . 18.) M K M rendelet 
jelentősen módosította a 11/1994. ( V I . 
8.) M K M alaprendeletet. A módosított 
rendelet több pontban foglalkozik az 
iskolai könyvtárak működésével, céljá
val, feladataival, s többek között előír
ja, hogy a könyvtár gyűjtőköri szabály
zatát szakértővel kell véleményeztetni. 

Helyzetkép 

A tíz év alatt bekövetkezett változá
sok is indokolják ezt a követelményt: 
ez idő alatt születtek meg a helyi peda
gógiai programok, váltak hangsúlyossá 
a NAT-ban megfogalmazott könyv
tárhasználati ismeretek, de az iskolák 
életében is jel lemző a szerkezet-, illet
ve profilváltás. A mai társadalmi-gaz
dasági viszonyok közt nem lehet a régi 
módon (porosz? szocialista? kézivezér
lésű? - kinek mi tetszik) tanítani. A z 
iskolák - különösen a nagyvárosokban 
- kénytelenek vonzó programokat kí
nálni, hogy a versenyhelyzetben talpon 
maradjanak, e programokhoz hatékony 
pedagógiai módszerekre, új, korszerű 
ismeretekre, eszközökre van szüksé
gük. Mindezekhez az iskolai könyvtár 
szolgáltatja a megfelelő dokumentu
mokat, s ha végiggondoljuk az infor
mációrobbanás következményeit, fi
gyelembe vesszük a legújabb av-doku-
mentumok széles skáláját, a számítógé
pes adatbázisok terjedését, az interne
ten elérhető információs lehetőségeket, 
akkor érzékelhetővé válik az iskolai 
könyvtárak újfajta feladatköre, a 
könyvtárak szerepének felértékelődése. 

Csakhogy: az iskolai könyvtárak 
többségét évtizedeken keresztül nem 
szakképzett könyvtárosok kezelték 
(most ne térjünk ki ennek okaira), s ez 
a tény bizony rányomta bélyegét a 
szerzeményezésre, az állományalakí
tásra, így alakultak ki a súlyos hiányo
kat (pl. kézikönyvek) mutató, esetlege
sen - és nem tudatosan - beszerzett és 
egyáltalán nem a könyvtár feladataihoz 
illeszkedő gyűjtemények, sok feleslegs 

ballasztanyaggal (pl. útleírások, felnőtt 
szépirodalom, krimi stb.). Mondanom 
sem kell, hogy mindez többnyire 
egyáltalán nem volt szakszemen feltár
va, és a pénzügyi lehetőségek sem vol
tak mindig biztosítva (hogy finoman 
fogalmazzak!) a folyamatos, tervszerű 
állományalakításhoz. Hozzá kell ten
nem, hogy az iskolák többségében az 
igazgató sem tartotta fontosnak az is
kolai könyvtár szakszerű működtetését, 
így a rendelet előírása (tudniillik a 
gyűjtőköri szabályzat véleményezése) 
teljesen váratlanul és készületlenül érte 
őket, tanácstalanok voltak ezen a téren 
(nem is mindig értették, mit jelent a 
gyűjtőköri leírás). 

Korábbi tapasztalataim (megyei is
kolai hálózati könyvtárvezetőként) és a 
mostani szakértői véleményezés alap
ján festettem az előbbi sötét helyzetké
pet, és attól tartok, hogy nemcsak 
Csongrád megyére érvényesek ezek a 
gondok, összesen 27 intézményi mű
ködési és gyűjtőköri szabályzatának 
véleményezésére kérlek föl 1999 folya
mán, ezek többsége (22) szegedi, és 
csak három felkérés érkezett a megyén 
kívülről. A z intézmények nagyobb ré
sze (21) általános iskola volt, 3 közép-
iskola. 2 kollégium és egy A M K csat
lakozott a körhöz. 

Szabályzat vagy másolás? 

A z iskolák többsége gyorsan beszer
zett egy szabályzatmintát, többnyire a 
Fővárosi Pedagógiai Intézet 1992-ben 
közreadott módszertani útmutatóját, de 
néhány iskolában a M O D I N F O Kft. 
1998-ban megjelent, mintegy 60 olda
las anyagát vették alapul, melynek 
szerzője szerényen elhallgatja a nevét 
(jobb is!). Ez még nem lehett volna baj, 
ha nem veszik át szolgaian a szöveget, 
a kifejezésekel, mert így teljesen jel
legtelen, minden egyéni vonást nélkü
löző, inkább a direktívák szintjén fo
galmazó szabályzatok születtek. Külö
nösen vonatkozik ez a M O D I N F O Kft. 

mintaszabályzatából dolgozókra, 
ugyanis ebben jónéhány szakmai hiba 
is található. Nem akarom ilt részletei
ben elemezni ezt a szabályzatot, csak 
néhány szarvashibát emelek ki: 

- az 5. oldalon az 1.9. pontban ezt 
a kitételt találjuk: . .Az iskolai 
könyvtár dokumentumainak szá
mát ... darabban határozom 
meg." Nos, akkor búcsút mond
hatunk az élő, tervszerűen fej
leszlett, gyarapodó és csökkenő 
könyvtár eszményképének, ha 
egy több évre, évtizedre szóló 
dokumentumban előre meghatá
rozzák az állomány nagyságát; 

- a 7. oldalon a 3.2. pontban a kö
vetkező szerepel: „ . . . a könyv
tárállomány leltározását az intéz
mény Leltározási Szabályzalának 
megfelelő időben és módon ... 
végzi", mintha a 3/1975. K M -
P M rendelet nem is volna ér
vényben. Azt is jól tudjuk, hogy 
az egyéb vagyontárgyak leltáro
zására más szabályok vonatkoz
nak, mint a könyvekre; 

- a 25-26. oldalon a Nyilvántartás
ba vétel c. fejezetnél a követke
zőket olvashatjuk: . .A nyilvántar
tás az összesített leltárkönyvben 
történik, mely egyben pénzügyi 
okmány is, az időszaki leltár 
egyik dokumentuma... brosúrák 
esetében címleltárkönyvet kell 
vezetni". Jól tudjuk, hogy az 
összesített (brosúra-)Iellárkönyv 
elsősorban a nagy példányszámú 
(pl. tartós) tankönyvek regisztrá
lására szolgál, ezi nem szabad 
összekeverni a címleltárkönyv
vel, amely valóban pénzügyi ok
mány, míg a brosúra-leltárkönyv 
nem az. 

Akik az említett mintaszabályzat 
alapján dolgoztak, sok fölösleges és 
oda nem illő ballaszttal terhelték meg 
anyagukat. Ezeket a helyszíni szemlék 
alkalmával megbeszéltük, korrigáltuk. 



hogy hosszabb távra alkalmas doku
mentum szülessen. 

A többségnél hiányzott az iskola 
egyéni arculatának, szociokulturális 
mikrokörnyezetének meghatározása, 
pedig az iskola pedagógiai programja, 
profilja is az előbbiek függvénye. En
nek megfelelően kellett volna körvona
lazni a fő- és mellékgyűjtőkön, azaz az 
oktatott tantárgyaknak megfeleltetelt 
dokumentumokat, illetve a különböző 
szakkörök, fakultációk, preferált neve
lési és oktatási területek szükségletei
hez mért anyagokat. Ezeket a tényező
ket többnyire azért ismertetem, mert a 
szegedi iskolák a helyi lapban a beis
kolázás szempontjainak megfelelően 
gondosan felsorolták egyéni vonzerejü
ket, csak mindezt elfelejtették írásba 
foglalni a gyűjtőköri felsorolás indoka
ként. 

Típushibák a működési 
szabályzatban 

A túl általános megfogalmazásokból 
következően inkább csak a könyvtári 

w 

szakirodalom kívánalmait rögzítették 
és nem a valós helyzetet vagy az elérni 
kívánt szintet. Ennek megfelelően álta
lában nem derült ki, milyen nyilvántar
tásokat vezetnek a forgalomról, a bro
súrákról, a folyóiratokról, nem leheteti 
nyomon követni, hogyan tagolják az 
állományt a valóságban, milyen kataló
gusok épülnek az állományról és mi
lyen (helyi) elvek szerint. Arra sem 
kaptunk választ, hogyan rendezik az 
olvasók az elveszett vagy megrongált 
könyvek ellenértékét, sor kerül-e (és 
milyen módon) a még használható 
könyvek házi kisjavítására, kinél talál
ható a könyvtár kulcsa stb. így kerültek 
be a szabályzatba ilyen megfogalmazá
sok: 

„ A könyvtár állományáról folyama
tosan kell építeni a következő kataló
gusokat..." Ezután felsorolták az összes 
lehetséges katalógusfajtát, de ebből 
nem derült ki, hogy ők ténylegesen 
melyiket vezetik. 

^ A í z állományt átteknthetően, világo
san, raktári rendben kell tagolni..." Itt 
is egy teljeskörű felsorolás következik, 
amiből nem tudjuk meg a valóságos 
raktári rendet. 

„Ha a könyvtárhelyiséghez másnak 
is van kulcsa, a felelősség megosz
lik..." Konkrétan meg kellett volna ne
vezni a felelősséget vállaló sze-
mély(ek)nevét. 

Általában nagyon kevés nyitvatartási 
időt jelöltek meg (heti 5 óra) a könyv
tár működéséhez - sajnos, ez a való
ság! - és ezt az 5 órát beszámították 
ugyan a kötelező óraszámba, de nem ér
tették, hogy ehhez még ugyanannyi időt 
kellene fordítani a belső munkákra is. 

Több iskolánál kimaradt a leltárbé
lyegző lenyomata, vagy kiderüli, hogy 
nincs is ilyen, helyette az iskola körbé
lyegzőjét nyomják bele a könyvekbe is. 

Rendszeresen kimaradtak a gyűjtő
kör felsorolásából a tartós tankönyvek, 
munkafüzetek megemlítése, illetve 
ezek kezelésének módja, az egyéni 
(vagy inkább csoportos) spontán érdek
lődés kielégítésének megoldási lehető
ségei, sokszor még a helyismerethez, 
helytörténethez, a névadóhoz kapcsoló
dó irodalom körvonalazása is. Előfor
dult, hogy a gyűjtés mélységét (egy-
egy terület választékából mindent vagy 
csak válogatva gyújtunk) összekever
ték a példányszámmal, a munkáltató 
oktatáshoz szükséges kézikönyveknél 
pedig alulbecsülték a példányszámot. 

Ugyancsak sok helyen hiányzott az 
állományapasztás megjelölése, illetve 
ennek helyi, a rendelettől esetleg eltérő 
mozzanatai, és örültem volna, ha az ál
lománygyarapításra fordítandó össze
get legalább százalékosan betervezték 
volna. 

A gyűjtőköri leírást - miután főként 
általános iskolai könyvtárakról van szó 
- , általában a nagyobb állományegysé
gek szerint tagolták, csak néhány eset
ben, főleg középiskoláknál jelent meg 
az ETO szerinti bontás. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a könyveken sze
repeltek volna a raktári jelek vagy a 
polcokon a nagyobb eligazító feliratok. 
Bizony, az iskolák többségében csak 
hozzávetőleges raktári rendet találtam, 
és csak néhány helyen kezdték fölvinni 
az állományt a számítógépre. (Viszont 
ez a tény sem szerepelt a működési 
szabályzatban.) A z otthonosság köve
telménye, az olvasási kedv föllendítése 
sem várható el, hiszen a szegedi isko
láknak alig felében van önálló helyi
ségben a könyvtár. 

Tanulságok 

Még mindig nehéz megértetni a 
fenntartókkal az iskolai könyvtár fon
tosságát, de talán ez a rendelet kissé rá
irányította erre a figyelmet. Arra min
denesetre j ó volt az iskolák meglátoga
tása, hogy néhány alapvető kívánalmat 
tisztázzak, néhány módszertani-olva
sáspedagógiai tapasztalatot átadjak 
akár a kollégáknak, akár az igazgató
nak. Talán azt is sikerült elérni, hogy a 
jövőben tudatosabban vezessék, mű
ködtessék a könyvtárat, hogy jobban 
megismerjék a könyvtár megújuló sze
repkörét, és érzékeljék, hogy a könyv
tár gyűjtőköre az iskola pedagógiai 
programjának dokumentumokban kife
jezett lenyomata, és csak a gondos és 
tudatos szerzeményezés segíti ennek 
megvalósítását. 

A szerkesztőség 
közleménye. 

• /!í! 
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számára elsősorban az alábbi tÜÉ? 
makörölcben várunk (ha lehetsé
ges, fotókkal illusztrált kéz^ 
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se, fejlesztési tervei, 
tanórák a könyvtárba 
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könyvtárban (szakkc^|^pí|í 
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Könyv a 18. századi Bod Péterről 

A Bod Péter írásaiból, írásairól című kö
tet négy fő részből áll: 

L Magyar Athenas 
II. Szem Hilárius 

ÜL Bod Péter egyházi jellegű művei 
IV. írások Bod Péter életéről, gon

dolatairól, konferenciákról 

i 
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Míg az első részben elsődlegesen Bod 
írásaiból olvashatunk válogatást, a negye
dik rész gondolatai az ezredfordulón fogal
mazódtak. 

Többek szerint ez a könyv hiányt pótol. 
A matematikus igazgatóhelyettes, Opor 
Mária véleménye szerint hiánypótló annak, 
aki odafigyel más emberre, aki olyan írást 
keres, amiben saját gondolatát is megtalál
ja, ami felkelti érdeklődését a 200...300éve 
is felvetődött, maihoz hasonló kérdések 
iránt. 

A magyar-latin-könyvtár szakos Apai 
Erzsébet is egy fehér folt eltűnésében látja a 
könyv kiadásának jelentőségét. A fiatalok 
figyelmét fel lehet hívni olyan emberre, 
akinek a művei közül összesen két váloga
tás jelent meg a huszadik században. A ta
nárnő szerint jó lesz a könyv a fiatalok ré
szére, mert a különböző helyekről váloga
tott részletek, idézetek hasonlítási alapul 
szolgálhatnak a 18. és 20. századi nyelvezet 
elemzéséhez. Irodalmi jelentőségét bemu

tatva a kétezres években az eddiginél ismer
tebbé válhat Bod Péter, aki tudatosan töre
kedett a magyar tudósok, említésre méltó 
emberek megismertetésére, mind több mű 
magyar nyelvű megjelenítésére. Egyházi 
művei, irodalmi tevékenysége, világos stí
lusa, magyarságtudata egyaránt jelentősnek 
bizonyulnak napjainkban is. 

A kötet előszavában Monok Isnán mind
nyájunk számára fontos gondolatot fogal
maz meg: a történelem ismerete nem a 
múltba nézés passzívvá tevő cselekedete, 
hanem a hagyomány megismerése, tisztele
te, és a tovább hagyományozás lehetősé
ge. " Szívesen fogadta a könyvet a tanszék
vezető Kollár Éva tanárnő is. Mint levelé
ben írta: „Őszintén szólva igen tájékozatlan 
vagyok abban a gazdag történelmi, kulturá
lis témában, amelyre ez a könyv hivatkozik. 
Elcsodálkoztam és boldog vagyok, hogy 
legalább messziről csodálhatom elődjeink 
kitartását, okosságát, felelősségtudatát és 
láthatom kortársaim és a fiatalok értékes 
munkáját. Ma legalább annyira időszerű a 
könyv jelmondata, mint Bod Péter korában. 
Jó szívvel fogom ajánlani mindenkinek, aki 
méltó a nemes gondolatokra és akinek fel
adata, hogy figyelembe vegye, terjessze 
azokat.M 

Magam ma is bízom abban, amit az elő
szóban fogalmaztam meg: Talán egy iro
dalmi szakkörön vagy a könyvtárhasználati 
gyakorlaton a mai irodalmi lexikonok ősz-
szehasonlításakor megnézik az Athenasból 
kiválasztott neveket is. Remélem, hogy egy 
nyelvtanórán majd valaki elemzi az egy
mással szembeni oldalakon levő 18. és 20. 
században megjelent H ilárius-szöveget. 
Egyszer talán egy történész ismerteti a 5. 
rész soraiból a történelem megismerésének 
értelmét. Az egyházi írásokkal ismerkedő 
egyetemisták tovább kutatják majd Bod va
sárnapi beszédeit, ismerkednek sínerseivel, 
leveleivel. 

Igényes értelmiségiek, a Bod Péter 
könyvtárhasználati versenyen induló mai 
fiatalok olvassák a 4. részben a 20. század 
végi írásokat, s eljönnek majd a Bod Péter 
Társaság ünnepi ülésére 2002 február vé
gén az Országos Széchényi Könyvtár nagy
termébe. Ott együtt ünnepelünk azokkal, 
akik megjárják az erdélyi utat Csernátontól 
Olthévizen át Magyarigenig, a könyv végén 
Unható térkép szerint. 

Hiszem, hogy a Bod Péter nevét viselő 
intézmények az Irodalomtudományi Intézet 

kutatóival együtt keresik-kutatják tovább a 
18. századi tudós kiadatlan írásait, mert 
munkásságát, éleiét megismerve és értékel
ve készülhetünk méltón 2012-re, Bod Péter 
születésének 300. évfordulójára." 

(Püski Kiadó Kft. Bp.. 2000.) 
Ugrin Gáborné 

Magyar irodalom Szlovákiában 

• • Tankönyveinkben még napjainkban 
is nagyon kevés a határon túli közelmúltbe
li és a mai magyar irodalommal foglalkozó 
tananyag. Úgy tűnik, tankönyvszerzőink 
túlságosan is a mai határok közöttiek, illet
ve a tradicionálisan ..bevettek" köréből ál
lítják össze munkájukat. Részben ennek 
oka lehet az is, hogy hiányoznak azok a 
monografikus jellegű elemző művek, ame
lyek eligazítást adhatnak a határainkon túli 
irodalom szereplőiről, műveikről, azokról a 
társadalmi fogadtatásokról, amelyek kijelö
lik helyüket, szerepüket az irodalomtörté
neti palettán. 

Ennek megváltoztatásához nyújt segítsé
get Szeberényi Zoltán műve. amely a szlo
vákiai magyar szépírók bemutatását vállalta 
fel. Az első kötetet az 1945 és 1999 közötti 
években már-még működött szerzők portré
it vázolja fel életútjuk, műveik bemutatásá
val. A szerző a bevezetőben így ajánlja e 
munkáját: ..... az olvasók legszélesebb réte
geinek a figyelmébe ajánljuk munkánkat, 
amely a tájékozódást leginkább megkönnyí
tő módszerre, a korszakonkénti csoportosí
tott portrékra épül." Az életművek bemuta
tásában a szerző minősítésének információ 
értéke jelenti azt a többletet, amely eligazí
tást adhat az olvasóknak. 

A szerző öt korszakra osztotta az irodal
mi élet alakulásának folyamatát: A „honta
lanság" éveinek irodaima (1945-1948), Az 
újraszerveződés és kibontakozás éveinek 
irodalma (1948-1958), A megújhodás és 
felfejiődés éveinek irodalma (1958-1968), 
Az ún. „konszolidáció" éveinek irodalma 
(1968-1989), Irodalmunk a rendszerváltás 
után (1989-1999). E kötetben az 1968-ig 
tartó időszakokról szóló tanulmányok és az 
ezekben a periódusokban élt, működött 
szerzők portréi olvashatók, több. mint ötven 
irodalmárról. Közülük néhány nevesebb, is
mertebb szerző: Fábry Zoltán. Egri Viktor. 
Rácz Olivér, Ordódy Katalin, Dénes 
György, Veres János. Fonod Zoltán. Osz-



vald Árpád. Csetényi László, Nagy Lajos, 
Tőzsér Árpád, Koncsol László, Gál Sándor. 
Ardamica Ferenc. A könyvet a felhasznált 
és az ajánlott irodalom bibliográfiája zárja. 

A kötetet irodalomtanároknak, középis
kolai diákoknak, főiskolai és egyetemi iro-
dalomszakos hallgatóknak ajánljuk, de ér
deklődéssel forgathatják mindazok, akik tá
jékozódni szeretnének szépirodalmunk ha
tárokon túli értékeiről. 

(Szeberényi Zoltán: Magyar irodalom 
Szlovákiában 1945-1999 I. Bratislava. AB-
ART Kiadó. 2000. 287 p.) 

EBM 

Nemzetiségi magyar irodalmak 
az ezredvégen 

• • A Debreceni Egyetem Kossuth Ki
adójának Csokonai Universitas Könyvtár-
sorozatában számos kiemelkedő jelentősé
gű" irodalomtudományos mű jelent meg. El
ső kötetként a Csokonai az újrakezdés köl
tője című jelent meg még 1993-ban, s 
2000-ben már a 18-adikat adták közre. 

E legutóbbi számos tanulmányban mutat
ja be a nemzetiségi irodalom helyzetét, ala
kulásának szerteágazó folyamatát, történé
seit. Századunkban a nemzeti irodalom 
széttagolódása, széttagoltsága miatt külö
nös figyelmet kell fordítani azokra, ame
lyek összekötő kapocsként egyesíthetik a 
magyar irodalomról történő gondolkodás
módunkat. Ilyenek a közös történelmi ha
gyomány, kultúránk, s ez utóbbin belül 
anyanyelvünk. Jelentős tényként fogalmaz
hatjuk meg, hogy az utóbbi évtizedben fel
erősödött egységtudat, a széttagoltság álla
potában lévő térségek irodalmának (szer
zőknek, műveiknek) a korábbiaknál jobb 
hazai megismertetése segíthetik a tényleges 
értékek elfogadtatását, integrálásukat az 
egységes nemzeti irodalomtörténetbe. „ . . . 
Irodalmunkat olyan mozaik irodalomnak 
tekinthetjük, amelyik önálló részekből áll, 
de ezek a részek együtt alkotják az egészet, 
s az egész csak az összes rész egysége révén 
teljes. Azonos anyagok, azonos minőségié-
hetőségek és különféle színek egysége alkot
ja nemzeti irodalmunkat" - írja a szerkesz
tő, Görömbei András. 

A kötet kisebbségi magyar irodalmunk 
századvégi állapotát tekinti át tanulmányok, 
műelemzések, pályaképek bemutatásával. 
A bevezető tanulmány, amely ennek jegyé

ben íródott, olyan fogalmak kapcsolódásait 
járja körül, mint globalizáció-otthonvilág-
anyanyelv-irodalom, történelem-kisebbsé
gi sors, egység és sokféleség, kisebbségi 
ideológiák-kisebbségi irodalmak, létértel
me zé s—k i se b bségi létdokumentáció. 

Szirák Péter A régiónál itás és a posztmo
dern kánon a XX. századi magyar iroda
lomban címmel írt terjedelmes elemzést. A 
további rövidebb-hosszabb elemzésnek, pá
lyaképek (közel harminc) négy fejezetben 
tartalmazzák a kisebbségi magyarság iro
dalmának bemutatását, többek között olyan 
szerzők munkásságának felsorolásával, 
mint Sütő András, Kányádi Sándor, Király 
László, Markó Béla, Gion Nándor, Domon
kos István, Tőzsér Árpád. Fodor Géza, Bal
lá D. Károly. A tanulmányokban történő tá
jékozódást névmutató segíti. 

A kötetet irodalomtanároknak és a szép
irodalommal elmélyültebben foglalkozó kö
zépiskolás diákjainak ajánljuk. 

Görömbei András szerk.: Nemzetiségi 
magyar irodalmak az ezredvégen. Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen. 2000. 560 p.) 
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Petőfi a Felvidéken 

Könyvtárnyi azok a kötetek, ame
lyek a költőről jelentek meg, s még mindig 
lehet újat mondani róla. Ezt bizonyítja Ma
gyar Zoltán, nemzeti művelődéstörténetünk 
kutatója és számos könyv szerzője. (Töb
bek között írt Szent Isnánról, Szent László
ról, Báthori Endréről és Koppányról is.) Ez 
a műve a költő életének arról az alis* több. 
mint egy esztendőt kitevő idejéről szól, 
amelyet 1838 és 1848 között a mai Szlová
kia, illetve a történeti Felvidék területén töl
tött el. A számos dokumentum felhasználá
sával megírt könyvet az is hitelesíti, hogy a 
szerző személyesen is bejárta azokat a hely
színeket, amelyek a költőhöz kötődnek. 

E kötet teszi teljessé Petőfinek a mai ha
tárokon kívüli tanulásának, utazásainak, ba
rangolásainak és hadviselésének könyv for
mában történő bemutatását Illyés Gyula, 
Fekete Sándor. Dávid Gyula, Mikós Sándor 
és mások feldolgozásai után. Ezek közül a 
szerző számára nemcsak ihletésül, hanem 
mintaként is szolgált a két utóbbi szerző Pe
tőfi Erdélyben című munkája. Magyar Zol
tán kötetében 1838 szeptemberétől, amikor 
Petőfi átlépte a Selmecbányái evangélikus 

líceum küszöbét, 1847 nyaráig, a hegyaljai 
és kárpátaljai kirándulásig vezeti végig az 
olvasót a költő útjain. 

Benne olyan városok szerepelnek hely
színül, mint Bártfa. Késmárk, Lőcse, Eper
jes, a már említett Selmecbánya, Losonc. 
Széphalom, Pozsony, (a szlovákiai) Komá
rom. Ungvár, Munkács, s a hazai „felvidé
kiek" közül például Sátoraljaújhely, Mis
kolc, Sárospatak. Balassagyarmat és mások. 

A Petőfivel kapcsolatos események, a 
városok, tájak leírása során megismerked
hetünk ezek történelmi hátterével is. Az 
idézett vers- és prózaszövegek, valamint a 
nagy számú ábraanyag szinte kézzé! fogha
tó közelségbe hozzák a múltat, s részesei le
hetünk a költő élete itt töltött napjainak, hó
napjainak. Közöttük ott vannak ..... a sel-
mecifél év, az élettől kapott első pofonok, a 
lobot kapó költői tehetség - és az első iro
dalmi elismerések, a számos pozsonyi idő
zés a maguk ágrólszakadt híreiével, meg
annyi régi és új baráttal vagy éppen Ko
márom - nyaranta Jókaiiknál. És persze, a 
kisebb diadalmeneteknek is beillő, nagyié-
legzető tavaszi-nyár eleji utazás '45-ben. 
majd két év múltán újabb néhány melegen 
emberi kitérő- immáron Erdőd. Kohó táv
latában " - írja a szerző az Előszóban. 

A kötet anyaga tanítási órákon, szakkö
rön, vetélkedőkön, tanulmányi versenyeken 
egyaránt hasznosítható. S minden bizony
nyal ahhoz is hozzájárul, hogy diákjainkkal 
megismertessük a Felvidék nagyon szép tá
jait és népeinek történelmét. 

(Magyar Zoltán: Petőfi a Felvidéken. 
Dunaszerdahely, Lilium Aurum Kiadó, 
2000. 175 p. II. kiadás.) 

T. J. 

Kutatás és közlés 
a természettudományokban 

Több formája, tere is van a tudo
mányos kommunikációnak a szakiro
dalmon kívül, például a tankönyvek, kézi
könyvek, monográfiák, tv- és rádióműso
rok. Tudományosak, mert a valóság megis
merésének egy-egy módját képezik, beve
zetnek a tudományos gondolkodás folya
matába. 

Az 1999-ben megjelent kötet szerkesztő
je Koitay Tibor nyelvész, könyvtáros. A 
szerzők, a négytagú team a kötet elkészíté
sekor Sámuel Johson (1709-1784) író azon 



Könyvismertetés 

gondolatából indult ki, hogy „Kétféle isme
ret van: magunk rendelkezünk a szükséges 
információval, vagy tudjuk, hogy az hol lel
hető fel M 

A mű a tudományos területekkel foglal
kozó felnőtteken kívül szól a „tudományos 
diákköri munkát folytató hallgatóknak, a 
kutatással aktív módon kapcsolatban nem 
álló. de a tudomány müvelése iránt érdek
lődőolvasó "-nak. 

Az érintett témakörök: Mi a tudomány? -
Hogy zajlik a tudományos kommunikáció? 
- Hol kutassunk? - Tudományetikai kérdé
sek - Informálódási lehetőségek a hazai és 
nemzetközi hálózatokon - A tudományos 
közlés: ábrák, rajzok, grafikonok. 

A kötet átfogó jelleggel tárgyalja az al
kalmazható kutatás és közlés módszertanát. 
Tapintatos és célra irányuló stílust követ, 
eltekint a komolyabb előismeret fellételétől. 
Ezen felül részletes gyakorlati útmutatót is 
nyújt. Ez a kutatásmódszertant követően ki
terjed a publikálásra. Hangsúlyozza, hogy 
egyik sem mentes a szakirodalom és a 
könyvtár használatától. 

Jelentős segítséget nyújt a kiadvány a 
könyvtár magasabb szintű használatához, 
hiszen napjainkban szükségszerűnek tekint
hetjük a különböző katalógusok (cédula-, 
online-, központi) és az osztályozási rend
szerek (tezaurusz, kulcsszavas indexelés), 
online és cd-rom. bibliográfiai adatbázisok 
használatát, az internet informálódási lehe
tőségét. 

Megismertet a könyv az informális kom
munikáció szempontjából olyan jelentős te
rületekkel, mint a hálózati illemtan, a vita
fórumok etikettje, az elektronikus levelezés, 
levelezőrendszerek. Foglalkozik a tudo
mány gyakorlati hasznával. Kiemeli a tudo
mányos közlésben való jártasság jelentősé
gét: írásos anyagok (handouts), előadások, 
plakátok... 

Mivel a szerzők olvasmányélményeiket, 
tapasztalataikat osztják meg az olvasóval, 
könnyűszerrel mutatnak rá a tudományos 
ismeretek befogadásának nélkülözhetetlen
ségére. Bemutatják, hogy az ezirányú fára
dozás miként nyeri el értelmét. A magabiz
tos hozzáállás elvezet a felfedezés, a megis
merés öröméhez. Fokozza a motivációt, 
egyesíti azt a munkakedvvel, szorgalom
mal, kitartással. Mindezek igazolják, hogy 
hasznos lehet a kiadvány a pedagógusok 
munkájában, és azoknak a tanulóknak, hall

gatóknak is, akik jártasságot, gyakorlatot 
kívánnak szerezni ezen a területen. 

(Csermely Péter-Gergely Pál-Koltay 77-
bor-Tóth János: Kutatás és közlés a termé
szettudományokban. Osiris Kiadó. Bp. 
1999. 318 p.) 

Honáth Elvira 

Könyvtárosok kézikönyve 1. 

• I „A sokarcú iskolázás mellett a tu
dás alapú társadalom megkülönböztetett in-
téz/nénye lesz a tudásgazdálkodó, ismeret-
gazdálkodó könyvtár" - olvasható a kötet 
előszavában, mintegy indokolva a könyv
tártudomány mintegy két évszázados lété
nek jövőbeli szerepét. Emellett az utóbbi 
évtizedekben, s főképpen az elmúlt évek
ben végbement könyvtártudományi és 
MTA\tarműködtetési gyakorlat is indokol
ta, hogy olyan új kézikönyv segítse a 
könyvtárosokat (cs valamennyi pedagó
gust!), amelyben szintézisben szerepelnek 
azok az ismeretek, amelyek a szolgáltatá
sok minőségi megújulásához adnak fogó
dzót. 

Az. hogy négy évtized után ismét megje
lent egy, a könyvtárosokat segítő kézi
könyv, azt is jelzi, hogy nemcsak a megvál
tozón társadalmi körülmények, a szolgálta
tásokat igénybe vevő olvasók (diákok és 

felnőnek) masabb, igényesebb információ
szükségletei miatt kell megváltoznia a 
könyvtári munkának, hanem amiatt is. hogy 
a könyvtár egyre több ember tanulásában, 
munkakörének ellátásában lesz elengedhe
tetlen partner. 

A kötet első fejezete (amelynek Honáth 
Tibor a szerzője), a könyvtártudomány és 
az információtudomány alapjait tárgyalja. 
Ebben olvasható a könyvtártudomány, a 
dokumentáció és az információtudomány 
mibenlétéről, a tudományrendszerekről, a 
szöveg és az információ tartalmi kifejtésé
ről. A második fejezetet Bibliomctna cím
mel Marton János írta. A bibliomctna -
más. korábbi diszciplínák analógiájára - a 
hetvenes években indult el a tudománnyá 
válás felé. Bár tartalmi vonatkozásai még 
nem teljesen tisztázottak, elméleti és gya
korlati szükségességei révén egyre nagyobb 
szerepet kap a könyvtártudomnyban. E fe
jezet nagyon hasznos része az, amely a tu
dományos információ típusait ismerteti, s 
ugyanennyire hasznos a Bibliometria és tu
dományos tájékozódás című alfejezet. 

Tószegi Zsuzsanna a szerzője a harmadik 
fejezetnek. (Dokumentumok, információ
hordozók.) A történeti előzményeket bemu
tató rész után a dokumentumtipológiávai 
(benne a dokumentum modern értelmezésű 
fogalmával), majd a dokumentumtípusok
kal foglalkozik. Figyelemre méltó ..bővít
mény" a hipertext és a multimédia ismerte
tése. 

A három elméleti jellegű fejezet után a 
könyvtári gyakorlattal a negyedik fejezet 
(Ferenczy Endréné: A könyvtári gyűjte
mény) foglalkozik. Ebben olvashatunk az 
állomány alakítás stratégiájáról, a gyűjtőkör 
értelmezéséről, az állománygyarapítás mód
jairól, munkafolyamatairól, az állománya-
pasztásról és a gyűjtemény rendezéséről. 
Mindegyik fejezet végén irodalomjegyzék 
található. 

A kötelet nemcsak az iskolák könyv
tárosainak ajánljuk tanulmányozásra, ha
nem valamennyi tanítónőnek, tanárnak is, 
mert a könyvtárhasználat elméleti ismerete
ivel történő megismerkedés háttérül szol
gálhat önmagunk publikációs, szakiro
dalominformációs tevékenységéhez, vala
mint diákjaik könyvtárhasználati gyakorla
tának segítéséhez. 

(Horváth Tibor, Papp István szerk.: 
Könyvtárosok kézikönyve. Osiris Kiadó. 
Bp.. 1999. 286 p. - Osiris kézikönyvek.) 

CSBGY 



A NODUS KIADÓ MEGJELENTETTE 
Szántó Zoltán: 

Csak görbüljön!? Hogyan vizsgázzunk? 
című könyvét 

A szerző közel húszéves tanári és vizsgáztatási tapasztalatai alapján mutat
ja be a vizsgákra történő felkészülés és a sikeres vizsga módszertani alapjait. 
Könyvében célul tűzte ki, hogy a vizsgára készülő ne elkerülhetetlen aka
dályként lássa maga előtt a vizsgáit, hanem higgyen abban, hogy éppen 
ezek az akadályok lendítik előre a saját maga által választott úton. 

A könyvhöz dr. Benedek András, az Oktatási Minisztérium helyettes ál
lamtitkára írt előszót. 

A könyv 580 Ft-os áron megrendelhető a NODUS Kiadónál 8201 Veszp
rém, Pf. 201 postacímen vagy a 88/421-080-as telefaxon. 

Azoknak az iskoláknak, akik nagyobb tanulói létszámra rendelnek köny
vet, kedvezményt biztosítunk, erről a 88/423-244-es telefonon adunk felvi
lágosítást. 



NÉMET NYELVŰ OKTATÁST SEGÍTŐ ÚJSÁGOK 
minden korosztálynak 

MINI S P A T Z E N P O S T , a német nyelvvel ismerkedő kisiskolások számára 

S P A T Z E N P O S T , szintén kisiskolásoknak, akik már 1-2 éve tanulják a nyelvet 

K L E I N E S V O L K , a 9-12 éves korosztály részére 

JÖ, 12-15 éves korosztály számára, akik már 4-6 éve tanulják a nyelvet 

TOPIG, 14-18 éves, a nvelvet már beszélő diákok számára 

105 Ft/i>él(lány 

118 Ft/példány 

142 Ft/példány 

168 Ft/példiíiiy 

168 Ft/példány 

A német nyelvtanárok részére minden újsághoz ingyenes tanári segédletet, és a megrendeléstől 
függően ingvenes péklányokat biztosítunk. 

2001 januártól-júniusig terjedő időszakra fogadunk el előfizetéseket az alábbi címen: 

NODUS KIADÓ, 8200 Veszprém, Bartók Béla út 12. 'lelefon: 88/421-080 




