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Bevezető 
 
„Az iskolai könyvtár az oktatási nevelési intézmény tanítási, tanulási médiatára, oktatási helyszíne és 
kommunikációs centruma. …Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint 
szervezi és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati 
felkészítését. …lehetőséget kínál … csoportos és egyéni technikák, módszerek elsajátítására, a 
személyiség komplex és differenciált fejlesztésére.” (Dán Krisztina) 

A könyvtár-pedagógia fogalma: a könyvtárban vagy könyvtári dokumentumok felhasználásával való, 
ismeretszerzéssel, ismeretközvetítéssel, információkereséssel foglalkozó pedagógiai elmélet és 
gyakorlat. A könyvtár gyűjteménye, szolgáltatása és a könyvtár használói közötti közvetítő 
tevékenység. Közvetlen célja a könyvtári dokumentumok és szolgáltatások sokoldalú, gyakorlatias és 
élményszerű megismertetése. Hosszú távú célja a könyvtárak, a könyvtári dokumentumok, 
szolgáltatások és az informálódás szükségletének felkeltése és ezáltal könyvtárhasználóvá nevelés. 
Tudományterület, mely a tanuló személyiségének fejlesztését, ismereteinek gyarapodását szolgálja az 
olvasás, könyvtárhasználat, informálódás során. Feladata a könyvtári munkafolyamatok nevelési 
céloknak és a nevelési-oktatási intézmények tevékenységének alárendelt tervezése, szervezése, 
végzése is.  

Általános adatok 
A könyvtár neve: Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda és Szakképző Iskola Könyvtára 

A könyvtár címe, telefonszáma: 3533 Miskolc, Téglagyár u. 3. Tel.: 06-46/530-027 

A könyvtár jellege: iskolai könyvtár 

A könyvtár használói: az óvoda, az általános iskola, a szakképző iskola tanulói, dolgozói (kivételes, ill. 
korlátozott esetben szülők) 

Egy kis könyvtártörténet 

1868-ban az új vasgyár megépítésével megszervezték a hatosztályos elemi iskolát. Ahogy bővült a 

gyár termelése, gyarapodott a munkáslétszám, úgy nőtt az iskoláskorú gyermekek száma is. 1872-

ben egy kétlakásos munkásházat alakították át iskolának. 1888-ban már egy korszerű új iskolát 

építettek. 1893-ban könyvtárat is létesítettek. Ekkortól hagyománnyá vált, hogy az árva és szegény 

sorsú gyermekek tankönyvekkel való ellátását a gyár jótékonysági alapjából biztosították. Sajnos, a II. 

világháború végére az akkorra már 2000 kötetes könyvtárból mindössze 4 db maradt meg. 1950-től új 

tanterv, tankönyvek és rendtartás szabályozta az iskolai munkát. Az iskola és a könyvtár 

fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárult a körzetben lévő két nagy gyár, a Digép (Diósgyőri 

Gépgyár) és az LKM (Lenin Kohászati Művek). Az iskolának ekkor már önálló könyvtára volt. 1972-től 

nagy intenzitással beindult a könyvtár fejlesztése. Ekkor vonták össze a nevelői és az ifjúsági 

könyvtárat. 1988-ban az iskola felvette a gyáralapító, Fazola Henrik nevét. 2011-től vagyunk egyházi 

iskola Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda és Szakképző Iskola néven. Az összevont három 

intézmény a jelenlegi, az általános iskola épületében lévő könyvtárral rendelkezik.  

Helyzetelemzés 

Intézményünk fenntartója a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet. Mint ahogyan nevünkből is 
kitűnik – Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda és Szakképző Iskola – 
egy óvodát és két iskolát (általános és szakképző) foglal magába. Az 
intézmény könyvtára az általános iskolában, közel az óvodához, de a 
szakképzőtől távolabb található.   
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Az iskolai könyvtár az általános iskola felső tagozatos épületében a földszinten, a folyosó végén 
kapott helyet. Ezen a helyen működik már hosszú évek óta. (Én 2001. szeptemberétől könyvtáros 
tanárként már e helyen dolgoztam.) 

A könyvtár-pedagógiai tevékenységünket a szomszédos, Vasgyári Óvodára már akkor kiterjesztettük, 
amikor még nem az egyház volt a fenntartónk és nem tartoztunk egy intézményhez, de helyileg (a 
közelség miatt) adva voltak a lehetőségek, továbbá sok volt a testvér-kapcsolat az óvodások és 
iskolába járók között, tehát hasonló családi háttérrel rendelkeztek a gyerekek. Mióta egy intézmény 
vagyunk, a könyvtári óvodás foglalkozások rendszeressé váltak, sőt kiterjesztettük a foglalkozásokat a 
picit távolabb lévő Nyitnikék Óvodára is. A Nyitott Ajtó Baptista Óvodában egy mini letéti könyvtárat 
hoztunk létre, ami pedagógiai, pszichológiai tárgyú szakkönyveket és szépirodalmat (mesekönyvek, 
mondókák, találós kérdések, gyermekbiblia stb.) tartalmaz.  

A jövőre nézve tervezzük ezen letéti könyvtár állományának bővítését. Továbbá tervezzük a Baptista 
óvodásoknak a könyvtári foglalkozásokon túli, még intenzívebb bevonását egyéb könyvtári 
rendezvényekbe. Tervezzük a Nyitnikék Óvoda könyvtári foglalkozásainak számszerű emelését és az 
ő bevonásukat is mind szélesebb mértékben könyvtári és iskolai rendezvényekbe.  

Az OPKM felkérésére óvodásokkal végeztem el egy könyvtár-pedagógiai mintaprogram kipróbálását, 
mely során alkalmam nyílt nagyobb tapasztalatszerzésre.  

Az általános iskola a központi hely, ahol a tanulók használhatják a könyvtárat, kölcsönözhetnek, 
olvashatnak. A könyvtár rendelkezik Internet hozzáféréssel, ami a könyvtáros gépén érhető el (több 
számítógép nem található a könyvtárban, viszont van 2 – alsós és felsős informatika terem). 
Rendelkezünk még egy darab TV-készülékkel és egy DVD-lejátszóval. Sajnos, fénymásoló, nyomtató, 
szkenner, projektor nincs a könyvtárban. A berendezés, a bútorzat kopott, régi, eléggé elhasználódott. 
Továbbá említést érdemel még, hogy 2010-től Nava pont vagyunk. 

A könyvtár két helyiségből áll: előtér és olvasóterem, összesen kb. 60 m2. Egy osztálynyi 
tanulócsoport befogadására alkalmas. Megfelel kisebb kiállítások (pl. Híres romák, hagyományos 
roma foglalkozások eszközei stb.) és egyéb rendezvények (pl. szülő-tanár kávézó, mentor-diák-szülő 
megbeszélés, vendégek fogadása stb.) megtartására is. A két helyiségnek köszönhetően, elkülönítve 
és rendszerezetten tudjuk tárolni a tankönyveket is.  

Sajnos, a Nyitott Ajtó Baptista Szakképző a könyvtártól térben távolabb, a belvároshoz közelebb 
található, de ez a távolság nem áthidalhatatlan. A jövő tanév kiemelt feladata lesz a szakképző 
tanulóinak szélesebb bevonása a könyvtári munkába, ill. érdeklődésük felkeltése a könyvtár, az 
olvasás iránt. A szakképzőben is bővíteni szeretnénk a már meglévő letéti mini könyvtárat, amely 
eddig csak tanári kézikönyveket, tankönyveket tartalmazott.  

Oktató-nevelőmunkánk során meghatározó az iskola arculatának tükröződése a könyvtári  
munkában.  

„A könyvtárra alapozott önművelés, tudásszerzés igényének felkeltésével és a tevékenységhez  
szükséges képesség együttes fejlesztésével esélyeket tud teremteni az iskola az élethosszig  
tartó tanulásra, biztosítja az egyén érvényesüléséhez, életvezetéséhez szükséges információk  
megszerzését. Ezzel elősegíti, hogy a tanulók a különböző társadalmi helyzetekbe  
beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni tudó és bennük hasznosan tevékenykedni  
tudó, felelős állampolgárokká váljanak.„ ( Útmutató a könyvtárak fejlesztéséhez)  
 
Kapcsolatok: 

- Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
 - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  
 - Könyvtárostanárok Egyesülete 
 - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
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 - A tankerület iskolai könyvtárai 
 
Működési és személyi feltételek 

A beiskolázási körzetünkben élő családok (Miskolc, számozott utcák, Lyukó, Vasgyár) szociális, 
anyagi és kulturális helyzete az általánostól, az átlagtól nagymértékben eltér. Ezért nevelő és oktató 
munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz 
körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú 
feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.  

Iskolai könyvtárunk rendelkezik ugyan szakértő által véleményeztetett és a fenntartó által elfogadott 
gyűjtőköri szabályzattal és SZMSZ-szel, azonban eljött az ideje ezen dokumentumok átdolgozásának, 
hiszen a gyűjtőköri szabályzat még az önkormányzati fenntartó idejében készült, így nem tükrözi az 
intézmény egyházi és keresztény szellemiségét, továbbá nem öleli fel a 3-tól 18 éves korosztályt. A 
következő tanév fontos feladata lesz a teljes körű állományellenőrzés, melynek kapcsán több egyéb 
dokumentum is átdolgozásra kerül.  

Az intézménynek 1 könyvtárosa van, aki könyvtáros tanár beosztásban dolgozik, informatikus 
könyvtáros egyetemi végzettséggel és pedagógiai végzettséggel egyaránt rendelkezik. Könyvtári 
asszisztens nincs.  

A könyvtár-pedagógia célja 

Egyik általános célja, hogy a művelődési esélyegyenlőség kialakításában részt vegyen. „Az iskolai 
könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat biztosít, amelyek az iskolai 
közösség minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus gondolkodókká, valamint minden típusú 
és formájú információhordozó hatékony alkalmazóivá váljanak.”1 

A könyvtár-pedagógia céljai tehát a személyiségfejlesztés, a tanulás tanítása, az önművelésre 
nevelés, az önálló ismeretszerzésre nevelés, a könyvtárhasználóvá nevelés és olvasóvá nevelés. 

A könyvtárhasználati nevelés célkitűzései: 

- Könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása 

- Dokumentumismeret és használat 

- Könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata 

- Tanulási képességek fejlesztése 

- Eszköztudás 

Könyvtár-pedagógiai célrendszer 
Nevelési céljaink: személyiségfejlesztés, szokásformálás, azaz a könyvtárhasználó tanuló 

személyiségfejlődésének a könyvtárhasználat, az informálódás során való előmozdítása; az 

önművelés, az önálló tanulás, önképzés, az olvasás és könyvtárhasználat igényének kialakítása. 

                                                           
1 A fenti nyilatkozatot az UNESCO Közgyűlése 1990. novemberében fogadta el.  
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Oktatási céljaink: az információs problémamegoldásra való felkészítés, a könyv- és könyvtárhasználati 

tudás fejlesztése, a szellemi munka technikáinak fejlesztése és az élethosszig tartó tanulásra való 

felkészítés. 

Célrendszerünk 

Általános, hosszú távú célok 

- Nevelési cél: olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelés, az életre szóló tanulásra nevelés. 

- Oktatási cél: tehetséggondozás, önművelés fejlesztése. 

- A könyvtár minden tevékenységben együttműködik a tanulókkal, tanárokkal, szülőkkel. 

- A könyvtár folyamatosan fejleszti és támogatja a tanulók olvasás és tanulás terén elért sikereit.  

- A könyvtár közösségi térré kell, hogy váljon, ahol a kulturált szabadidős tevékenységeknek, az 

önművelésnek, az információs források használatának éppúgy helye van, mint az előadásoknak, 

konferenciáknak, megbeszéléseknek, kiállításoknak, író-olvasó találkozóknak, egyéb 

rendezvényeknek. 

- A könyvtár „forrásközpontként” való működésével meg kell alapoznia az önműveléshez szükséges 

attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat.  

- Felkészíteni a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, ismeretszerzésre. 

- A tanuló joga az információhoz való hozzáférés, képes legyen azokat céljainak megfelelően 

feldolgozni és alkalmazni.  

- Legyenek képesek a tanulók az információszerzés kritikai szelekciójára, tudják, hogy az információk 

értéke különböző. Ismerjék meg a jogi és etikai szabályokat. 

- Megismertetni a tanulókat az önálló szellemi alkotás létrehozásával.  

- Tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a tanulókban az iskolai könyvtár és más típusú 

könyvtárak megismertetésével. 

- Az önálló gondolkodás, a kreativitás fejlesztése, az önművelés igényének felkeltése és 

megszilárdítása. 

- Kultúra- és értékközvetítés, a munka világának megismertetése.  

 

Helyi, konkrét, célok 

- Nevelési cél: olvasóvá nevelés, az életre szóló tanulásra nevelés az óvodától a fiatal felnőtt korig a 

kulcskompetenciák fejlesztése révén, családi programok, családi könyvtári foglalkozások. Irodalmi 

nevelés: az olvasás megszerettetése, gyakorlása, hagyományos könyvtári rendezvények 

(láncolvasás, közös versmondás, vetélkedők stb., könyvtári és rendhagyó irodalmi órák) megtartása, 

továbbfejlesztése. 

- Oktatási cél: tehetséggondozás, önművelés fejlesztése. Mentorálás 

könyvtári körülmények között, könyvtári foglalkozások. Érdeklődés 

felkeltése, gondolkodás fejlesztése. 
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- Óvodapedagógia: mese, vers, mondóka, mesekönyvek szerepe. Személyiségfejlesztés. Óvodából 

az iskolába való átmenet segítése a könyvtárban, stabil pontként a gyerek életében.  

- Kiemelten kezeljük a tanulók megtanítását arra, hogy a számukra fontos információk megtalálásához 

szükséges ismereteket és készségeket kialakítsák.  

- Fontosnak tartjuk az információk gyors és pontos megszerzéséhez szükséges technikák mielőbbi 

elsajátíttatását. Mindent megtanulni nem lehet, de meg lehet tanulni azt, hogy amire szükségünk van 

hogyan és hol találjuk meg. Ez különösen fontos 9. osztálytól, de már akár korábban is.  

Pedagógiai célok 

- minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív attitűd 

- mindennapi szükségletté váljon az olvasás öröme 

- személyiségfejlesztés, személyiségformálás, személyes kapcsolat 

- alapkészségek kialakítása az információszerzés terén 

- alapértékek, alapismeretek közvetítése 

- a teljesítményképes tudás megalapozása 

- az információs társadalom kihívásaira való felkészítés 

- a tanulók ítélőképességének fejlesztése 

- váljon belső igénnyé az ismeretszerzés 

- ismerjék meg jobban önmagukat, képességeiket (pályaválasztás) 

- a hátrányos helyzetű tanulók szocializációjának elősegítése 

Rövid távú célok 

- A könyvtár élményszerű megismertetése minden, intézményünkbe járó korosztállyal.  

- Ismerjenek meg különböző funkciójú könyvtárakat. 

- Az óvodás foglalkozások kiterjesztése, továbbá a szakképzős tanulók bevonzása a könyvtárba, 

velük egy konkrét könyvtár-pedagógiai program végig vitele. 

- Tanuljanak meg a gyerekek tájékozódni az iskolai és többféle könyvtártípus tereiben. Alakuljon ki 

bennük tudatos és biztos használói magatartás.  

- Tanulják meg a könyvtári viselkedés alapvető normáit, a könyvtárhasználati szokásokat, s azokat 

mindenütt tartsák be. 

- Tudják használni a kézikönyvtárat.  

- Ismerjék meg az idézés és a hivatkozás szabályait.  

- A kommunikációs kultúra fejlesztése. 

Az iskola könyvtár-pedagógiai programját és céljait meghatározó 

tényezők 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 

8 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 
 

NAT, a kerettanterv, az iskola szerkezete és profilja, nevelési és oktatási célja, az iskola pedagógiai 

programja, az egyes tantárgyak helyi tanterve, követelményrendszere. Az iskolai könyvtár tanulási-

információs forrásközpont, eszköztár, a szellemi munka bázisa. Ugyanakkor fel kell vállalnia a 

tehetség, képesség kibontakoztatását segítő, a szociális hátrányok enyhítését célzó és a tanulási 

kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok, tevékenységek egy részét is.  

 

Könyvtárhasználati tanterv 

Órafelosztás évfolyamonként és résztémák szerint 

Évfolyam 

Általános 

könyvtárhasználati 

ismeretek 

Dokumentum

-ismeret 

A könyvtári 

tájékozódás 

segédeszközei 

A szellemi 

munka 

technikája 

Összese

n 

1. 4 - - - 4 

2. 4 - - - 4 

3. 4 - - - 4 

4. 6 - - - 6 

5. 3 3 3 - 9 

6. 1 3 3 2 9 

7. 1 2 4 2 9 

8. 1 2 4 2 9 

9. 1 3 3 2 9 

10. 1 2 4 2 9 

11. 4 1 3 1 9 

12. - 3 3 3 9 

Összesen 30 19 27 14 90 

 

Ezeknek az óráknak a tervezése az egyes tantárgyak tantervében történik. Felső évfolyamokon a 

magyar tantárgyon túl befogadó tantárgy az informatika, az osztályfőnöki, a történelem és az idegen 

nyelv.  

Alsó tagozatban a cél ismerkedés a könyvtárral, a könyvtári viselkedéskultúra elsajátítása. 

Szerepjátékokon keresztül a könyvtár és a könyvesbolt különbségének 

megismerése, a beiratkozás, a kölcsönzés begyakorlása más 

könyvtártípusok esetében is. Az irányok gyakorlása a könyvek 

elhelyezésével. Az ABC könyvtári szerepének megtanulása. A 

könyv részeinek ismerete, használata, a könyvre történő 

vigyázás fontossága, a könyvjelző szerepe stb.  
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Általános fejlesztési követelmények alsó tagozaton: 

- tudja azonosítani a könyvtár tereit és állományrészeit 

- ismerje meg a könyvtár használatának módját és a könyvtárban való viselkedés szabályait 

- ismerje fel a főbb dokumentumfajták jellemzőit 

- legyen képes használni az életkorának megfelelő segédkönyveket 

- tudjon tényeket, adatokat kiemelni 

- tudjon tartalomról beszámolni 

- ismerje fel a könyvtár szerepét a tanulásban és a szabadidős tevékenységben 

 

Általános fejlesztési követelmények felső tagozaton: 

- tudja igénybe venni a könyvtár szolgáltatásait 

- ismerje a könyvtárhasználat szabályait 

- legyen képes a dokumentumtípusok önálló használatára 

- ismerje a kézikönyvtár szerepét a tájékozódásban 

- tudjon feladataihoz forrásokat választani, információkat szerezni 

- tudjon szabályosan idézni 

- lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben 

 

Követelmények évfolyamonként 

5. évfolyam 

A könyvtárhasználat alapvető szabályainak, a könyvtár nyújtotta szolgáltatásoknak a megismerése. A 

könyvtári állomány, szabadpolcos raktári rend megismerése. A dokumentumtípusok jellemzése 

alapszinten. Tudják megkülönböztetni a szép- és szakirodalmat. Ismerjék meg a kézikönyveket. A 

legfontosabb cél annak elérése, hogy a tanulók rendszeresen használják az iskolai könyvtárat, ill. 

ismerjenek meg legalább egy lakóhelyi közművelődési könyvtárat is. Ez az év az önálló 

ismeretszerzésre való nevelés megalapozó éve.  

6. évfolyam 

Önálló feladatok elvégzésekor ismerjék a könyvtár nyújtotta lehetőségeket. Ismerjék és használják a 

lakóhely nyújtotta közművelődési könyvtári szolgáltatásokat. Legyenek tisztában az emberiség 

kulturális öröksége megőrzésének és védelmének fontosságával. Tudják használni a 

katalógust. Ismerjék meg a legfontosabb napilapokat és folyóiratokat. 

Sajátítsák el a jegyzetelés technikáját. Tudjanak lényeget kiemelni, 

vázlatot készíteni.  

7. évfolyam 
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A tanév feladata az eddig megszerzett ismeretek rögzítése és bővítése. Tudatosan vegyék igénybe a 

könyvtár adta lehetőségeket. A tájékoztató eszközök ismeretében a korábbinál is tudatosabban tudják 

azokat ismeretszerzésre igénybe venni. Legyenek képesek összetettebb feladatokat is megoldani a 

könyvtárban. Feladataik megoldásához tudják használni a megfelelő kézikönyveket. Ismerjék meg a 

tárgymutató, névmutató, irodalomjegyzék, lábjegyzet stb. fogalmakat. Legyenek tisztában a 

menetrend, a telefonkönyv, térkép, utcajegyzék stb. használatával.  

8. évfolyam 

A tömegkommunikációs eszközök használatának, információértékének megismerése. Kritikával 

szemléljék korunk tömegkultúráját termékeit. Életkoruknak megfelelően legyenek képesek az 

információfeldolgozás szabályainak alkalmazására. Közhasznú információk beszerzéséhez készség 

szintjén tudják használni a könyvtár adta forrásokat. Tudjanak értelmezni, rendszerezni, beszámolni. 

Tudják alkalmazni az írásbeli és szóbeli közlés szabályait. Tudjanak önállóan információt gyűjteni a 

könyvtárban. Tudjanak könyvismertetést készíteni.  

Általános fejlesztési követelmények 9-12. évfolyamon: 

- ismerje és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait és alakuljon ki benne a biztos használói magatartás 

- legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok információs és esztétikai értékével, tudja 

szelektálni és felhasználni azokat 

- megfelelően tudja kiválasztani a könyvtári tájékoztató segédeszközöket és információkat keresni 

belőlük 

- tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtést, tudjon forrásjegyzéket készíteni és feladatai 

megoldásáról beszámolni 

- értse és ismerje a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, ismerje a korszerű 

információszerzési lehetőségeket, az információs forrásokat 

9. évfolyam 

A tanulók ismerjék a könyvtártípusokat, tudják elkülöníteni területi, tudományos, szakmai vagy más 

szempontok alapján. Ismerjék az adatbankok jelentőségét. Szerezzenek ismeretet az elektronikus 

információhordozók használatában. Tudjanak különbséget tenni a dokumentumok között a 

használhatóság szempontjából. Tudatosodjon bennük, hogy a dokumentumok információs értékét 

nem technikai újszerűségük határozza meg. Ismerjék az információ tárolásának lehetőségeit. 

Tudjanak irodalomjegyzéket készíteni. Ismerjék az információkeresés és feldolgozás fázisait, 

technikáit, ismerjék a kutatás szakaszait. Tudják megítélni egy dokumentum szellemi értéké. Ismerjék 

a szerzői jogot. 

10. évfolyam 

Váljon igényükké a könyvtárhasználat. Tudják és győződjenek meg róla, hogy egy könyvtár 

használatán keresztül más könyvtárakban is tudnak tájékozódni. Ismerjék meg a pályaválasztásuknak 

megfelelő könyvtártípus szolgáltatásait. Legyenek képesek önállóan igénybe venni a 

könyvtári információhordozókat. Törekedjenek önálló ismeretszerzésre. 

Tudjanak keresni információt kézikönyvekből, bibliográfiákból, 

számítógépes adatbázisokból stb. Tegyenek különbséget a gyors 

információ és a mély információ között. Legyenek tisztában az 

önálló szellemi munka elkészítésének fázisaival. Értékeljék és 

rendszerezzék az információkat.  



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 

11 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

 
 

11. évfolyam 

Ismerjék a szakkönyvtárak, felsőoktatási könyvtárak gyűjtőkörét és szolgáltatásait. Ismerjék 

lakóhelyük kulturális intézményeit (múzeumok, levéltárak, kiállítótermek stb.) és ott tanúsítsanak 

kulturált magatartást. Legyenek tisztában az olvasóterem, katalógus, könyvtári szolgáltatások, 

kötelespéldány stb. fogalmakkal. Legyenek tisztában a szakkönyvtárak speciális szolgáltatásaival. 

Referátum készítése szabadon választott témában.  

12. évfolyam 

Egységben lássák a megtanult ismereteket. Ismerjék választott pályájuk alapvető tájékoztatási 

segédleteit, legyenek tisztában használatukkal. Legyenek képesek gondolataiknak megfelelő formát 

találni, munkáikat esztétikusan elkészíteni. Legyenek képesek önállóan megtervezni szellemi munkáik 

tartalmát és formáját. Az írásbeli és a szóbeli alkotás közti különbségek. Referátum készítése egyes 

műveltségterületekhez, szaktárgyakhoz kapcsolódva.  

 

Jogi hivatkozások 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról,  165.§ (4) – „A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét 

könyvtárpedagógiai program alapján végzi.” 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

Bevezetése a 2013/14-es tanévtől 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben 

Alapdokumentumai: 

NAT 2012 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

Kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) sz. EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről  

NAT 243/2003 (XII. 17.) Kormányrendelet módosítása 2007. május – könyvtárhasználat tanterv 

11/1994.(VI.8. )MKM rend. 6/c.§(1) Az iskolai könyvtár az iskola pedagógiai tevékenységéhez, nevelő-

oktató munkájához… könyv és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység. 

HPP hivatkozások 

A könyvtár-pedagógiai program és a HPP összefüggései 

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése tantárgyközi 

feladat, olyan, amely az egész tantestület közös ügye. A pedagógiai program készítésekor fontos 

tisztázni, hogy mely pontjain és milyen összefüggésben kívánjuk elhelyezni a könyvtárhasználatot. 

Dönteni kell arról, hogy az intézmény milyen formában kívánja beépíteni a műveltséganyagba a 

könyvtárhasználati követelményeket. A könyvtár-pedagógia helyi terve a NAT könyvtári 

követelményrendszerére épül, de nem azonos vele, maximálisan figyelembe 

veszi az adott intézmény speciális (helyi) sajátosságait és adottságait, 

melyek megítélése mindig az adott közoktatási környezetben 

lehetséges.  
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A Helyi Pedagógiai Program a közoktatási intézmény nevelő-oktató munkáját alapvetően 

meghatározó dokumentum. A következőkben azokat az elemeket idézem, amelyek kapcsolódnak a 

könyvtár-pedagógiai tevékenységhez: 

1.4.2. „A szocializáció és a polarizált érzelmek is a tanulás eredményei. Ebben a folyamatban fontos, 

hogy a magasabb rendű érzelmeket is kibontakoztassuk. Az erkölcsi, szociális érzelmek 

megalapozásának feltétele az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, nyitott, családias légkör meg 

teremtése.” 

1.4.3. „Az intellektuális érzelmek fejlesztése az egész élet folyamán való tanulás igényének 

megalapozása érdekében. a) az életkori sajátosságok figyelembevételével a gyermeki kíváncsiság, 

érdeklődés felkeltése, b) a tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozásával a 

gondolkodási műveletek fejlesztése” 

1.5.1. „Az ingerszegény környezetből óvodánkba érkező gyermekek egészséges 

személyiségfejlődése érdekében különösen fontos a sok közös óvodai élményforrás biztosítása.” 

(könyvtári élményforrás) 

1.6.1. „Programunkban a gyermekek által alkotott mesék, elbeszélések, egyénileg és közösen 

készített mesekönyvek fontos szerepet töltenek be….Az etnikai kultúrában értékként élő versek, 

mesék megismerése is hozzájárul a gyermekek sikeres iskolai teljesítményének előkészítéséhez.” 

1.7.2. „A Cigány hagyományok és a kultúra beépítése a gyermekek mindennapi óvodai életébe. Az 

óvodánkba járó szociálisan, mentálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése, a 

családok segítése.” 

1.7.4.3. „A képességek kibontakozásához szükséges eszközöket az óvodában biztosítani tudjuk a 

gyermekeknek, mivel otthoni környezetükből ezek is teljesen hiányoznak (ceruza, zsírkréta, rajzlap, 

mesekönyvek, labda…stb.)”  (a könyvtárban biztosítani tudjuk) 

1.8.2. „Az óvoda-iskola átmenet segítésére a gyakori látogatások segítik a beilleszkedést, befogadást. 

- Közös programok szervezése. – a) könyvtár látogatás” 

1.16. „egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén” 

         „informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése” 

 

1.16.1. „bibliai értékek közvetítése… a személyiség teljes körű kibontakoztatásának segítése” 

1.16.2. „önálló ismeretszerzés” (az önálló ismeretszerzési technikák elsajátítása és begyakorlása a 

könyvtárban) 

1.16.3. „Az írás, olvasás, szövegértés, helyes beszéd elsajátítására minden tantárgy tanítási 

folyamatában egyaránt gondot kell fordítani. Olvasástanítási programunk megválasztásában 

elsődleges szempontunk az olvasás megszerettetése.” 

„könyvtári és rendhagyó irodalmi órák szervezése” 

 

1.16.4. „Az alsó és felső tagozat közötti átmenetet hospitálásokkal, 

konzultációkkal, közösen készített felmérésekkel, 
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ismerkedéssel segítjük.” (Itt nagy szerepet tölthet be a könyvtár, hiszen az óvodától, alsó tagozaton át 

egy stabil pont a gyermek életében.) 

1.16.6. „Olyan élettereket kell kialakítani, amely helyet ad és formálja a tanulókban az emberek közötti 

érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáit és helyes formáit. Feladatunk biztosítani a diákok 

szervezett megnyilvánulási módjait, eszközeit (diákönkormányzat, iskolaújság, iskolarádió, iskolai 

rendezvények).” (Ilyen élettér a könyvtár is.) 

„tankönyvön kívül más ismeretforrások beépítése a tanulásba, a konkréttól az absztrakt 

gondolkodásmód felé haladás, könyvtárlátogatás.” 

„az elemi szintű általános műveltség hiányának pótlása, az igényszint növelése, felkészítés az 

eredményes felvételire, pálya- és szakmaválasztásra” 

„A cigány nemzetiségi oktatás biztosítja a cigány tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek 

megismerését, a történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint 

hagyományairól szóló ismeretek oktatását. Az oktatás elősegíti a cigány tanulók iskolai sikerességét, 

illetve mérsékli esetleges hátrányaikat. Biztosítja a cigányság helyzetéről, jogairól, szervezeteiről és 

intézményeiről szóló ismeretek oktatását.” (a könyvtárban is gyakran foglalkozunk cigány 

népismerettel, kultúrával, hagyományokkal, mesékkel, versekkel stb.) 

1.17.4. „kulturális intézmények látogatása – élményszerzés” (elsősorban az iskolai könyvtárban, 

továbbá társkönyvtárak, múzeumok látogatása) 

1.22. „Tankönyv- és a tanulást segítő egyéb eszközök (szótárak, atlaszok, stb.) kölcsönzése az iskolai 

könyvtárból” 

1.22.1. „A tudás presztízsének elismertetése.” 

1.22.1.3. „Azt szeretnénk, ha minél több gyerek jutna sikerélményhez, mely segíti pozitív 

személyiségfejlődését is. Az egészséges személyiségfejlődéséhez szükséges az egyének 

képességeinek fejlesztése, az úgynevezett önmegvalósítása. A minőségbiztosításnak is fontos eleme 

a tehetséggondozás” (ennek megfelelő színtere a könyvtár) 

„A folyamatos önművelés igényének kialakítása” 

1.22.2. „minél több egyéni fejlesztés, képességfejlesztés, gondolkodásra, ismeretszerzésre, 

kreativitásra ösztönzés, egészséges versenyszellem kialakítása, versenyekre való felkészülés.” 

(mindennek alkalmas színtere a könyvtár) 

1.35.1. „A tanulás tanítása A tanuló megismer olyan alapvető tanulást segítő technikákat, amelyek 

segítségével hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, 

fény, csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák 

kapcsán tájékozódni a könyvtárban (pl. egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer 

tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg 

szabatosan indokolni. Megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra 

képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, 

önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában 

van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan 

módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.” 

„Önállóan olvas és megért nyomtatott és elektronikus formájú 

irodalmi, ismeretterjesztő szövegeket. Szabatosan használja a 

választott szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus 
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módon vesz részt az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet legfontosabb területein a 

papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az önálló 

kézikönyvhasználatra. Képes egyes nem verbális természetű információk verbális leírására, 

értelmezésére.” 

„A hatékony, önálló tanulás A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető 

készségekkel, azaz tud írni, olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A 

tanuló képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását 

megszervezze. Képes a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló 

tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek 

erős és gyenge pontjait, és hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség 

esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.” 

Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások 

Tanórai foglalkozások: a fentiekben részletezett könyvtárhasználati tanterv szerint, ill. a szaktanárok 

kérésére külön egyeztetve.  

Tanórán kívüli foglalkozások  

- egy része az iskolai rendezvényekhez, vetélkedők kapcsolódik. Magában foglalja a rendezvényhez 

történő anyaggyűjtést, szövegtanulást stb.  

- tanórán kívüli foglalkozás az óvodások könyvtári foglalkozásai és a szakképzősök 

könyvtárlátogatása  

- hagyományosan rendszeres tanórán kívüli foglalkozás a láncolvasás, mentorálás, olvasókör 

(biblioterápia), együtt szavalás, roma kultúrával kapcsolatos mini kiállítás, előadás szervezése, szülő-

tanár kávézó, pedagógiai programok kipróbálása stb. 

Egyéb, nem közvetlenül könyvtár-pedagógiai tevékenységek: különböző rendezvények 

szervezésében való részvétel, kirándulások, táborozások szervezése.  

 

Pedagógusok könyvtár-pedagógiai tudásfejlesztése, tudásmegosztása 

Talán ez a leggyengébb pont iskolánkban, ami betudható a leterheltségnek, az időhiánynak, de 

mindenképpen a közel- és a hosszabb távú jövő feladatai közé soroljuk. Könyvtár-pedagógiai 

munkaközösség nem működik intézményünkben, de az óvodában és a szakképzőben szeretnénk 

összekötő felelőst kinevezni. Az általános iskolában a korábbi évek gyakorlata alapján elmondható, 

hogy a könyvtáros tanár és az informatika tanár szorosan együttműködött a tananyag, az ismeretek 

átadásában, továbbá a könyvtáros tanár jó kapcsolatot tartott fenn a szaktanárokkal és az 

osztályfőnökökkel.  
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