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Konferencia címe: CONVERGENCE – EMPOWERING – TRANSFORMATION: SCHOOL 

LIBRARIES, International Association for School Librarianship 48th Annual Conference 

 

 

 

Az iskolai könyvtárügy legnagyobb nemzetközi konferenciája 1971 óta kerül megrendezésre. 

Még soha ilyen közel és elérhetően nem volt Magyarországhoz, így nagyon fontos szakmánk 

számára, hogy ezt a lehetőséget ki tudtuk használni. 

 

 

Nemzetközi publikáció 

Dömsödy, Andrea - Pataki, Matrianna Edit: Introduction of the Hungarian SchoolLibrary 

System. Can Library Pedagogy Programs Save Us? In: Proceedings of the 48th Annual 

Conference of the International Association of School Librarianshipand the 23rd International 

Forum on Research in School LibrarianshipDubrovnik, CroatiaOctober 21-25, 2019 

<https://journals.library.ualberta.ca/slw/index.php/iasl/article/view/7409/4306> Utolsó 

letöltés: 2019.12.02. DOI: https://doi.org/10.29173/iasl7409 

 

Pataki, Matrianna Edit: Is the 21th-Century School Library a Fictionor a Tangible Reality? n: 

Proceedings of the 48th Annual Conference of the International Association of School 

Librarianshipand the 23rd International Forum on Research in School LibrarianshipDubrovnik, 

CroatiaOctober 21-25, 2019 

<https://journals.library.ualberta.ca/slw/index.php/iasl/article/view/7408/4307> DOI: 

https://doi.org/10.29173/iasl7408  
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A tapasztalatok hazai megismertetése 

Írásos szakmai beszámolók 

A KTE honlapján: http://www.ktep.hu/IASL2019 

- A bemutatott prezentációk 

- A folyamatosan közzétett szakmai útinapló elérhetőségei 

- Fotóalbum 

 

Dömsödy Andrea - Pataki Marianna: IASL konferencia Dubrovnikban. In: Bogyó Katalin, Cs. 

(szerk.): Könyvtárostanár. Bp., KTE, 2019 

1. nap: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/22/iasl-konferencia-

dubrovnikban-1/  

2. nap: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/24/iasl-konferencia-

dubrovnikban-2/  

3. nap: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/26/iasl-konferencia-

dubrovnikban-3/  

4. nap: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/27/iasl-konferencia-

dubrovnikban-4/  

5. nap: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/29/iasl-konferencia-

dubrovnikban-5/  

 

A témáról publikációt kért a Könyv, könyvtár, könyvtáros folyóirat. Ennek elkészítése 

folyamatban van. 

 

Fotóalbum: https://photos.app.goo.gl/WV4WZjRxj9vohvqY7  

 

Kapcsolatépítés a nemzetközi szervezettel 

A Könyvtárostanárok Egyesülete tagja az IASL-nek (International Association for School 

Librarianship - Iskolai Könyvtárosság Nemzetközi Szövetsége). Azzal, hogy az éves 

konferenciájuk számunkra elérhető távolságban került megrendezésre, először tudtuk 

képviseltetni magunkat és személyesen résztvenni a szervezeti közgyűlésen és az Európai régió 

külön ülésén is. 

 

 

Kapcsolatépítés a régiós országok iskolai könyvtáraival 

Sajnálatos módon régiónkból a horvátokon kívül nem képviseltették magukat más környező 

országok. Így magyar kollégával sem találkoztunk. A horvát kollégák előadásai és az azok 

mentén kialakult beszélgetések során viszont sok adaptálható jó gyakorlatot ismertünk meg és 

elérhetőségeket cseréltünk jövőbeni együttműködések kiindulópontjául. 

 

 

Nemzetközi trendek, kapcsolatok hazai megismertetése 

A konferenciának gyakorlati és tudományos blokkja is volt, így egyszerre kaptunk betekintést 

a nemzetközi trendekbe, kiugró teljesítményeibe. Ezekről, a hallottak továbbgondolásáról 

folyamatos tájékoztattunk az érdeklődőket blogbejegyzéseinkben.  

 

Emellett 2019. november 18-án a KTE Őszi Szakmai napján 130 kolléga részvétele mellett 

Pataki Marianna bemutatta a leginspirálóbb jó gyakorlatokat 

ötleteket.(http://www.ktep.hu/OSZN2019) 
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Magyarországi trendek megismertetése, jó gyakorlataink bemutatása 

Az együttműködés alapja lehet a hazai erősségek, jó gyakorlatok bemutatása. Mindkét 

előadásunk felkeltette a kollégák érdeklődését. A magyarországi helyzetet bemutató 

előadásunkat 4 kontinens országaiból hallgatták meg. Az előadás pedig kérdéseket, szakmai 

beszélgetést is indukált. 

 

Pataki Marianna előadása a közösségi média technikáinak, kommunikációs formáinak 

felhasználásáról az információs műveltség fejlesztésében pedig teltházzal folyt, vagyis 80-100 

kolléga volt rá kíváncsi, és sokan érdeklődtek utána is a részletekről. 

 

A konferencia részletes ismertetője 

 

1. nap 

 

 
 

A konferencia nyitása előtt külön tájékoztatót tartottak az “első bálózóknak” (First Timer). Itt 

Katy Manck, az IASL elnöke köszöntött minket, majd röviden bemutatta a program felépítését. 

A konferenciára 45 országból 240 kolléga érkezett. 

 

A megnyitó a horvát himnusszal kezdődött majd közben folyamatosan horvát zenei 

műsorelemek tarkították a beszédeket. 

 

A két szervező egyesület elnökeinek rövid beszéde után a város képviselője is köszöntötte a 

jelenlévőket. A kulturális minisztérium könyvtári osztályának vezetője hosszan részletezte, 

hogy a 200-es években a horvát társadalom felismerte az iskolai könyvtárak jelentőségét. A 

hatféle könyvtártípusból álló könyvtári rendszer legnagyobb alrendszere az iskolai könyvtári. 

Büszkén mondta el, hogy Horvátországban  minden iskolának van könyvtára, ez jelenleg 1174 

iskolai könyvtárat jelent. Erre nagy tapsot kapott. Ebben az évben feladatuk ezen a területen az 

iskolai standardok kidolgozása és bevezetése. A rövid bemutatóhoz jól kapcsolódott az 

oktatásért felelős minisztérium képviselője, aki szintén hangsúlyozta az iskolai könyvtárak 

fontosságát. Az elvárásoknak megfelelő iskolai könyvtár- és könyvtáros képe előremutató és 

modern képet mutat. Egyszerre van benne jelen a tanítás, a közösség, az inspirálás, a tudás, az 

interakció, a felfedezés. A könyvtárostanárt társalkotónak tekinti a tanulási folyamatban. 

 

A megnyitó egy kedves és látványos eseménye volt, amikor minden ország képviselője kitűzte 

kis zászlóját. 
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2. nap 

 

 
 

A nap reggel 9-kor plenáris előadással kezdődött, majd párhuzamos szekciókban folytatódott.  

Érdekes, hogy az előadások alapján az oktatás könyvtárhoz való viszonya részben más utat jár 

be Horvátországban. A szocialista oktatás, amit mi is jól ismerünk, nem támogatta az önálló 

tanulást és a kritikai gondolkodást. Ez az 1990-es években náluk is megváltozott. A tantervek 

nagyon erősen a technika felé fordultak. Náluk a könyvtárosok kezdték mondani, hogy ez így 

nem jó, mert a gondolkodás sokkal fontosabb, mint az IKT. Így ma már az iskolai könyvtár 

nincs messze az oktatástól, sem szellemben, sem fizikailag (az épület végében). 

2006-ban megindult egy jelentős oktatási reform (Škola za život), mely még tart. Ebben az 

oktatáspolitika arra törekszik, hogy átálljanak az elavult tudásátadásra épülő struktúráról a 

kompetenciaközpontúra, melyet a kimeneti követelmények és nem az előírások vezérelnek.  

 

Vanja Jurilj horvát elnök lelkesítő, nagy hatású előadása arra épült, hogy az iskolai 

könyvtárosok frusztráltak, mert tudják a feladataikat, de sokszor nincsenek meg az eszközeik a 

megvalósításhoz. Az ő megoldása erre az, hogy a tudás hatalom állítást valósággá kell tenni. 

Ehhez  bele kell tudni szólni a tantervek kimeneti követelményeinek megfogalmazásába, részt 

kell venni ezelben a folyamatokban. Ehhez nekünk iskolai könyvtárosoknak is változnunk kell. 

Tudni kell, hogy mik a céljaink, s legfőképpen azt, hogy miért. Eddig elsősorban a 

gyűjteményeinkre fókuszáltunk, de inkább arra kellene figyelni, hogy a gyűjtemény hogyan és 

mihez kapcsolódik. Egy gyógyír lehet a frusztrációra. 

 

A kutatói előadások között hallgathattuk meg Lyn Hay ausztrál oktató előadását, melyben az 

új technológiák tudáskonstrukcióra gyakorolt hatásának elméletét írja le. 

 

Mary Ann Harian amerikai kutató Dr. Rudine Sims Bishop elméletére épülő esettanulmányt 

mutatott be. Az elmélet szerint az olvasás ablak hatásakor a világ kitágul és újabb 

összefüggéseket ért meg az olvasó, vagyis az élményszerző olvasás és az információszerző 

olvasás nem válik el. Az olvasás tükör hatása esetén pedig az önismeret fejlődik. 
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Kasey Garrison és Karen Gavigan folyamatban lévő kutatással kapcsolatban beszéltek a 

képregényekről. A leszakadó gyerekek számára a képregény egy olvasási élmény, mely a 

vizualitás által erősíti a szövegértési kompetenciájukat, emellett önismereti fejlődéshez is 

vezethet.  

 

Az elmélet mellett jó gyakorlatokat is megismertünk. Korina Udina egy Mia Mihaljević Ivančić 

egy rijekai iskola egy pedagógusa és iskolai könyvtárosa egy olyan egész éves projektet 

mutattak be, melynek elsődleges célja, hogy a diákok az idegen nyelvre fordítást gyakorolják. 

A projekt különlegessége, hogy a mesekönyvek nyomtatásban meg is jelentek. Ezekből az 

OPKM kapott is az előadóktól példányt, így azok elérhetők. 

 

Barbara Schultz-Jones és Lisa Åström által bemutatott gyakorlat Kuhlthau Student Learning 

Through Ohio School Libraries c. nagymintás kutatására épült. Az Ohio study célja, hogy azt 

vizsgálja, hogy a diákok hogyan értelmezik a könyvtáros szerepét a tanulási folyamatban. 

Ennek során arra jutottak, hogy a diákok szerint a dokumentumok helyének megtalálásában tud 

nekik a könyvtáros segíteni.  

 

Az IASL szervezetén belül vannak régiók szerint szerveződő csoportok. A nap délutánján 

ezeknek volt találkozója. Az európai régió megbeszélésén meglepően kevés ország, konkrétan: 

Norvégia, Horvátország, Hollandia, Izland, Bosznia-Hercegovina, Litvánia, Svédország, 

Törökország és Magyarország képviselői vettek részt. Felhívták figyelmünket arra, hogy amely 

nemzeti egyesület tagja az IASL-nek, annak tagjai egyénileg is tagjai lehetnek az IASL-nek, 

ami például szakmai anyagok elérésével jár. 

 

A nemzetközi gyermekkönyv-kiállításra, melynek köteteit egy horvát iskolai könyvtárnak 

fogják ajándékozni a KTE és az OPKM nevében is vittünk magyar gyermekkönyvet. 

 

 

A nap városnézéssel egybekötött intézmény-látogatásokkal zárult este 8-kor. Az óvárosban a 

nevezetes látnivalók mellett meglátogattunk egy zeneiskolát, melynek ablakaiból, falairól 

gyönyörű kilátás tárult elénk. Könyvtára kicsi, de érdekes üvegfalú megoldással választották le 

a műemléki térből. Majd átmentünk a városi könyvtárba. 
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3. nap 

 

 
 

A reggeli plenáris előadás kiemelt előadója Darryl Toerien az angliai Oakham School 

könyvtárának vezetője volt. Iskolájában a FOSIL (Framework Of Skills for Inquiry Learning = 

a kutatásalapú tanulás készségeinek programja/tanterve) szerint tanítanak, mely szükségszerűen 

épít az iskolai könyvtárra. 

 

Ezen a napon került sor Pataki Mariann; A 21. századi iskolai könyvtár fikció vagy valóság? 

című  előadására. Az előadásra a legnagyobb szekcióterem teltházas lett. Sokakat érdekelt az a 

téma, hogy a Z generáció hogyan fogható meg a költségvetés nélküli könyvtárakban, vagyis 

hogyan lehet egy régi gyűjteménnyel is modern, a könyvtárak funkciójára, hasznára fókuszáló 

foglalkozást, sőt tanítási órát szervezni. 

 

Janine M. Asmus, aki egy illionisi középiskola könyvtárostanára egy órán át sorolta hányféle 

könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programot kínál diákjainak. Ezek mennyiségével és 

kreativitásával az év könyvtára címet is elnyerte államában. Ezek között feltűnően sok volt az 

evéssel kapcsolatos. Emellet mindegyiknek van egy hangzatos neve, szlogenje. Többhöz 

grafika, logó és azzal ellátott kiegészítők is tartoznak.  

 

Antonija Lujanac, zágrábi iskolai könyvtáros csatlakozott egy nemzetközi aktív tanulási 

projekthez, melynek elemeit az iskolai könyvtárban is alkalmazta. Fit4kid program 

(https://grfit4kids.org/) a mozgásra, egészséges életmódra és a cselekvés általi tanulás 

koncepciójára épít. 

 

A  Heidi Hammond és Gail Nordstrom által vezetett Képeskönyvek vizualitásának értelmezése 

témájú workshop alatt a résztvevők betekintést nyertek a képeskönyvek illusztrációinak 

esztétikai értéken túlmutató jelentőségébe.  

 

Marie Slaby és Kathy Lynch iskolai könyvtári tér újratervezése témájú műhelymunkájában azt 

mutatták be, hogy kína legnagyobb nemzetközi iskolájának könyvtárát. A 2 szintes, 150 ezer 

kötetes, 14 alkalmazottal működő iskolai könyvtárat valóban újragondolták.  

 

A Gála vacsora keretében a horvát iskolai könyvtáros egyesület átadta a díjait, ami 

nyilvánvalóan megtiszteltetés a 3 kitüntettett kollégának, akik egy nemzetközi közönség előtt 
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is bemutatkozhattak. Érdekessége volt a díjátadónak, hogy nemcsak laudációk hangzottak el, 

hanem a kitüntetettek magukról készítettek bemutatkozó prezentációt. 

 

4. nap 

 

 
 

A konferencia záró, de igazából nem utolsó napján neves plenáris előadót hallgathattunk. Ross 

Todd, neves amerikai professzor élvezetes előadásában az internetbiztonsággal kapcsolatban 

vetett fel problémákat. A gyerekek a jövőnk, idézte a “híres pedagógust” Whitney Houston 

dalát, mely szerint jól kell tanítani őket és hagyni őket, hogy menjenek az útjukon. 

 

A reggeli műhelymunkák közül egy iskolai könyvtári osztályozással kapcsolatosat 

választottunk. Itthon keveset vagy nem is beszélünk erről a témáról. Már a absztraktból kiderült, 

hogy ezen Taipeiben működő amerikai iskolában az amerikában elterjedt Dewey osztályozást 

szeretnénk lecserélni. Az okokat arra vezették vissza, hogy túl hosszúak a raktári jelzetek, nem 

gyerekbarát, nem kultúrafüggetlen, a tantervhez nem jól illeszthető bizonyos témákat nem 

tudnak jól elhelyezni, mint pl. a hercegnős könyvek. 

 

Therése Haglind, Emmelie Ernst, Ulrika Boström munkájából egy érdekes svéd gyakorlatot 

ismerhettünk meg, melyben egy 1500 fős, 120 pedagógussal dolgozó gimnázium könyvtárán 

belül egy pedagógiai központot hoztak létre, melynek célja, hogy az információs és 

médiaműveltség fejlesztésében segítse a pedagógusokat. 

 

Josip Rihtarić, horvát kolléga jó gyakorlata arról szól, hogyan győzi meg a tantestületet a 

könyvtári témáknak, hogyan dolgozik velük együtt. Ehhez mutatott fogásokat, ötleteket. 

 

A konferencia utolsó blokkjában megtartottuk a hazai iskolai könyvtárügyet bemutató 

előadásunkat. Annak ellenére, hogy kevés résztvevő volt, sok kérdést kaptunk, és ezek mentén 

beszélgetéssé alakult a szekció. Tovább erősödött bennünk, hogy sok más ország iskolai 

könyvtárai is hasonló problémákkal küzdenek, így érdekelte a kollégákat a magyar helyzet és 

az, mit gondolunk a megoldásáról. Erre nézve azt a lehetséges utat mutattuk be, melyben a 

könyvtárpedagógiai programot a tantestülettel közösen az iskoláért, a pedagógusok, a diákok 

szempontjából építjük fel. 
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