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KÖNYVTÁRAK ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
LEHETŐSÉGEK

szakmai nap
szakmai beszámoló a 204104/01489. számú pályázathoz
Pályázó intézmény: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Pályázati cél: A közkönyvtár olyan intézmény, melynek célja az egész életen át tartó tanulás
támogatása, a teljesítőképesség maximalizálásának elősegítése annak érdekében, hogy az egyén
elérhesse a saját céljait. A könyvtár és a tanulás elválaszthatatlan fogalmak. Az iskola és a
közkönyvtár együttműködése igen sokrétű lehet, mindkét fél számára gyümölcsöző kapcsolatot
eredményezhet. Ennek érdekében nem kell mást tenni, mint meghallgatni egymást, odafigyelni
egymásra, egymás igényeire. Ebből a célból rendezett a Somogy-könyvtár szakmai napot a
közkönyvtári könyvtárosok, gyermekkönyvtárosok és könyvtárostanárok részére.
A konferencia ideje: 2018. szeptember 27.
Helye: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged, Dóm tér 1-4.
9.30 – Köszöntők
9.45 – 10. 45 Dr. Hámoriné Váczy Zsuzsanna: A pedagógusok érzékenyítését célzó könyvtári
kezdeményezések segítése
10.45 – 11. 10 Vóna Mária: A Somogyi-könyvtár együttműködési tapasztalatai a szegedi
óvodákkal és általános iskolákkal
11.10 – 11.45 Benkéné Sándor Barbara: A makói József Attila Városi Könyvtár és a helyi
középiskolák közötti előremutató gyakorlat szakmai háttere
Büféebéd
13. 00 – 13. 35 Andóczi Balogh Éva: Az oktatási intézményekkel való kapcsolatépítés módszertana
13.35 – 14.00 Dobosné Brezovszky Anikó:A közösségi szolgálat, mint kapocs a középiskola és a
könyvtár között
14.00 – 14.25 Cs. Bogyó Katalin: Miben és hogyan segíti a közkönyvtár az oktatást? –
együttműködés egy könyvtárostanár szemszögéből

A konferencia meghívóját és jelentkezési lapját közzétettük az alábbi levelezőlistákon:
katalist@listserv.niif.hu KATALIST,
cs_megye@sk-szeged.hu Csongrád megyei könyvtárak listája,
kszr@sk-szeged.hu Csongrád megyei KSZR lista,
csmke@sk-szeged.hu Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete lista,
valamint az ehhez kapcsolódó könyvtári Facebook csoportokban.
Beszámoló az elhangzott előadásokról:
A program összeállításánál igyekeztünk azt a koncepciót követni, hogy a kezdő, témafelvető
hosszabb előadást rövidebb, gyakorlati beszámolók kövessék.
Az alapgondolat már régóta ismert és elfogadott a könyvtárosok körében: az oktatási
intézményeknek szüksége van a könyvtárakra, a könyvtáraknak szükségük van a pedagógusokra.
Mindez pedig azt jelenti, hogy együtt tudunk csak eredményeket elérni.
Első előadónk Hámoriné dr. Váczy Zsuzsanna közoktatási szakértő volt.
Az előadó beszámolójában azt vizsgálta, hogy mit tudnak adni a könyvtárak az iskoláknak, hol
találhatók kapcsolódási pontok. Rávilágított, hogy a magyarországi könyvtáros-pedagógus
kapcsolat rendszerek sem tökéletesek, fejlesztésre szorulnak és a külföldi trendekből mazsolázva
fokról-fokra fejleszthetőek csak. Ennek a problémakörnek a jelenlétéről hallhattunk részletes
beszámolót, annak okairól és a lehetséges távlati
tervekről, annak kapcsán, hogy ez a kapcsolat
fejlődjön. A beszámolóban konkrét feladatkörökre
való lebontásban kaphattunk útmutatást a
kapcsolatrendszer erősítésére vonatkozóan és még
érdekes lehet kiemelni az elhangzottakból, hogy
legtöbb esetben, ahol jó a pedagógus-könyvtáros
viszony ott személyes szimpátia is jelen van,
legtöbbször személyes kapcsolatokon alapszik.
Fontos a kommunikáció, a tolerancia, egymás
szakmaiságának az elfogadása és elismerése, hogy
egy valóban erős és tartós kapcsolat alakulhasson ki
könyvtáros/könyvtár és pedagógus/iskola között.
Előadása alatt bizonyossá vált, hogy a két intézmény
elképzelhetetlen egymás nélkül
Azonban ha ezt sikerül is megvalósítani,
kormányzati, jogszabályi segítség nélkül nem lehet
stabil a kapcsolat. Kormányzati, államszektori
szinten
is
szükséges
az
együttműködés,
együttgondolkozás. E nélkül továbbra is csak eseti
együttműködésről beszélhetünk.
Az előadás anyaga itt elérhető:
https://www.slideshare.net/kszrsomogyi/konyvtarak-es-pedagogusok

Az átfogó bevezetés után gyakorlati példákkal folytatódott az előadássorozat.
Második előadó a Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárának tagja, Vóna Mária volt.
Ő a Somogyi-könyvtár több évtizedes gyakorlatára alapuló az óvodákkal és általános iskolákkal
való jelenlegi kapcsolatrendszert mutatta be. Beszámolójában a folyamatos fejlődés zálogaként a
minőség, a képzés és a jó hangulat együttállását jelölte meg. Tapasztalataik alapján három fő
gondolatot fogalmazott meg:


a könyvtáros játsszon, így játszva tud
tanítani,



az elégedett tanár mindig visszatér és
egyben a könyvtár jó hírnevét viszi,



a jó kedélyű, nyitott könyvtáros, ha
minőségi munkát végez, az mindig
meghozza a sikereket.

Ez a kapcsolati tőke, egy hosszú távú befektetés,
amelynek elmélyítésével elégedett és visszatérő
olvasókat generálhatunk.
Az előadás anyaga itt elérhető:
https://prezi.com/view/HodC0V04kMa7eBVqXGVc/
A következő előadó a középiskolás korosztályra
helyezte a hangsúlyt. Benkéné Sándor
Barbara beszámolója a makói József Attila
Városi Könyvtár és a makói középiskolák
kapcsolatát vette górcső alá. Nagyon izgalmas
volt a gyakorlati példákat is hozó előadás,
amelyen keresztül egy kisvárosi könyvtár
eredményeit ismerhettük meg. Három év kellett
ahhoz, hogy valóban gyümölcsöző és
eredményes közös munka jöjjön létre a
középiskolások és a könyvtár között. Érdekes
volt látni a folyamatot és az eredményeket
egyben. Kifejezetten jó, hogy egy kisvárosi
könyvtár gyakorlatát ismerhették meg a
jelenlévők, hiszen keveseknek adódik meg a
lehetőség,
hogy
egy
nagyváros
kapcsolatrendszerét használhassák. Rengeteg
hasznos ötletet mutatott be a kolléganő, a
jelenlévők szorgos jegyzetelése közepette. A
legfontosabb módszer a következő: mindent be
kell vetni! Szeretni kell, amit a kamaszok
szeretnek. Fel kell használni minden olyan
eszközt, ami őket vonzza, motiválja, mint
például a filmtrailerek, könyvtrailerek, megzenésített versek, szleng-teszt, emoji-rejtvények stb.
Az előadás anyaga itt elérhető:
https://www.slideshare.net/kszrsomogyi/mako-kozepiskolak

Az ízletes büféebéd mindig lehetőséget teremt a személyes kapcsolatok építésére, ápolására.
Szükség is van rá ilyenkor, hogy a rég nem látott kollégákkal néhány szót lehessen váltani. Új
együttműködések indulhatnak el ilyenkor, de hasznos gyakorlati tanácsokat is kaphatunk
egymástól. Minden előadást érdemes megszakítani egy kis kötetlen beszélgetéssel.
Ebéd után egy átfogó, gyakorlati példákkal
gazdagon illusztrált módszertani előadást
hallhattunk. Andóczi Balogh Éva a
Somogyi-könyvtár
PR
kapcsolatokért
felelős osztályvezetője tartott egy rövid
“útmutatót”
a
kapcsolatépítésről.
Az
előadásban
elsősorban
az
oktatási
intézményekről volt szó, de a kis itiner
használható bármilyen típusú építkezésnél. A
kolléganő előadásra úgy is tekinthetünk, mint
egy segédanyagra egy kapcsolatépítési
folyamatban.
A
prezentáció
minden
képkockája
fontos,
egy
egység
elengedhetetlen része, ezért nehéz néhány
momentumot kiragadni belőle, mert egységként ad egy összefüggő képet a folyamatról.
Az előadás anyaga itt elérhető:
https://www.slideshare.net/kszrsomogyi/kapcsolatepites-oktatasi-intezmenyekkel
Ezután egy másfajta együttműködésről hallhattunk Dobosné
Brezovszky Anikó osztályvezetőtől. Ő a közelmúltban
elindított, de valóban sikeres programról a közösségi
szolgálatról, és az azzal járó szervezési nehézségekről
beszélt. A Somogyi-könyvtár példáján keresztül bemutatta
mindazokat a pozitív hozadékokat, amelyeket egy ilyen
kormányzati kezdeményezésnek köszönhet a könyvtár. A
kezdeti lépések után ma már egy éveken át tartó gyakorlattá
nőtte ki magát ez a program, ami eredményesnek bizonyult.
Tehetséges és ügyes diákok segítségével eredményesebb
lehet a könyvtári munka is. Számtalan könyvtári munkába
vonhatóak be a fiatalok, aminek eredményeképpen
erősödnek a középiskolai kapcsolatok, új kapcsolatok
épülnek ki. Egy modern, fiatalos szemlélet erősödik a
könyvtárban, ami ösztönzi a fejlődést és rendkívül hasznos a
könyvtár számára.

Az előadás anyaga itt elérhető:
https://www.slideshare.net/kszrsomogyi/kozossegi-szolgalat-2018

Utolsó elóadónk Cs. Bogyó Katalin, az SZTE Juhász
Gyula Gyakorló Általános Iskola könyvtáros tanára
volt. A belvárosi nagy múltú iskola és a Somogyikönyvtár kapcsolata hosszú évekre nyúlik vissza és
valóban példaértékű, ami nagyban köszönhető a
könyvtáros személyének is. A előadó inkább általános
érvényű megállapításokat tett, melyek mindegyikéből
egyértelművé vált, hogy szükségünk van egymásra. A
könyvtáraknak az iskolákra, az iskoláknak a
könyvtárakra. Azonban ezt még kibővítette azzal a
gondolattal, hogy az iskolai könyvtárosoknak is
szükségük van a közművelődési könyvtárakra, és
könyvtárosokra.
Visszacsatolt
az
első
előadóhoz,
hogy
kommunikáljunk egymással és merjünk tanulni
egymástól. Ne csak a könyvtárosok egymás között, de
a pedagógusok az iskolai könyvtárosokkal, valamint
közkönyvtárosokkal.
Az előadás anyaga itt elérhető:
https://www.slideshare.net/kszrsomogyi/kozossegi-szolgalat-2018
Az egész napnak nagyon sok tanulsága volt. Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon sok a
tennivalónk, de ezt együtt kell elvégeznünk. Beszélnünk kell és közösen alkotni. Mindenkinek
szüksége van a másikra. Csak együttes erővel érhetjük el, hogy mind a diákok, mind a pedagógusok
használják a könyvtárat. A gyermeknek, diáknak szüksége van a mintára, nem csak a feladatra. Ha
természetes közeg lesz számára a könyvtár, ha azt látja, hogy tanárai, társai, barátai bejárnak a
könyvtárba, ő maga is be fog.
Tehát, ahogy ezen a napon is, tanuljunk egymástól. Ehhez pedig az kell, hogy egy szoros kapcsolat
épüljön közöttünk. Ahogy az élet minden területén, úgy a könyvtárban is.
A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A konferencián 69 fő vett részt.

A pályázati támogatásból származó összeget a kiírásnak megfelelően előadói tiszteletdíjra,
csoportos étkezésre fordította a Somogyi-könyvtár.

Sajtómegjelenés

http://kszr.sk-szeged.hu/egyuttmukodesi-konferencia-beszamolo/

http://konyvtar-ami-korbevisz.blogspot.com/

Jelen beszámolót feltöltöttük a központi működtetésű hungaricana.hu portálra is:
Támogatásukat használóink nevében is köszönjük!

Tisztelettel:

Genczinger Ildikó
pályázati felelős
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Megyei hálózati osztályvezető

