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A Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtár-történet megírásának 
van előzménye. A Könyvtárostanárok Egyesülete 1996-ban - az 
1000 éves a magyar iskola évéhez kapcsolódva - pályázatot írt 
ki az iskolai könyvtár történetének megírására. Az 1937-1996-ig 
szóló rész ekkor készült, de külső okok miatt a beadási határidőre 
nem véglegesítettük, kéziratban maradt. Végső formáját 2018-
ban nyerte el, az eredeti anyag átdolgozásával.
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ELŐSZÓ

A könyv, amelyet Ön a kezében tart, a Premontrei rend egykori buda-
foki Szent István Gimnáziuma, utóbb a Budapest XXII. kerületi Budai Nagy 
Antal Gimnázium 83 éves iskolai könyvtárának történetét tartalmazza. 
Nem többet, nem kevesebbet. Ezt vállalták, ezt teljesítették a szerzők – 
magas szakmai színvonalon.

Föltűnhetett Önöknek, hogy kihagytam a szokásos „Kedves Olvasó” 
megszólítást. Szándékosan tettem, hisz nem tudhatom, hogy miután kéz-
be vették, belelapoztak, megmaradnak-e Kedves Vevőnek, vagy Kedves 
Olvasókká lesznek-e. 

Tapasztalatból tudni vélem, hogy munkájuk közben Marót Károlynéba 
és Szakmári Klárába is bele-belemart a bénító kétely: kit érdekelhet egy 
külső kerületi iskola könyvtárának története? Lesz-e aki kézbe veszi, aki 
beleolvas, aki netán el is olvassa?

Nyugodjanak meg a kedves kolleginák, lesz! És ezzel nem magamra 
gondoltam egyedül, aki már kézirat korában átestem rajta. Biztosan lesz 
olvasójuk a sok-sok volt „Budais” közül, az iskolához bármiképpen kötődők 
közül. De lesz a kerület polgárai közül is. És lesznek olvasóik, nem is keve-
sen - ezt mint egykori „csapattag” bátran ki merem jelenteni – a magukat a 
„szakma”  elkötelezettjeinek valló könyvtárostanárok, iskolai könyvtárosok 
közül is. 

De amin még az én derűlátásom is megtörik, s bennem is kihajt a két-
ség: olvassák-e majd a pedagógusok (a „Budaisok” is!), olvassák-e közne-
velésünk irányítói, szakpolitikusai, s a pedagógusképzés felelősei, s ha ne-
tán igen, kiolvassák-e belőle, hogy iskola nem lehet könyvtár nélkül? Hogy 
az iskola lelke a könyvtár?

És olvassák-e vajon a könyvtárügy irányítói, a nyilvános könyvtárak ve-
zetői, munkatársai? S ha netán igen, megértik-e belőle az üzenetet, hogy 
a kétfajta könyvtár feladata más? Hogy egymásért vannak, nem egymás 
ellen? Hogy iskola nem lehet könyvtár nélkül? Hogy az az ifjú felnőtt válik 
természetes módon rendszeres könyvtárhasználóvá, aki gyermekként is 
akkor boldogult, ha folyamatosan taneszközként használta az iskola könyv-
tárát?  

Ez lehetne ennek a könyvnek a legfontosabb üzenete, a legmagasabb 
rendű értéke.

Reménykedjünk?

Balogh Mihály
nyugalmazott könyvtárostanár, az OPKM ny. főigazgatója



marót károlyné — Szakmári klára

A kÖNyVTÁr TÖrTéNETE 

1937-1996.



Az ISkolA AlAPÍTÁSÁTÓl 

Az ÁllAmoSÍTÁSIg

1937-1948.

1. fejezett
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Az 1930-as évek közepén Budafok megyei jogú város állami gimnázi-
um létesítését kérvényezte, melyet a Vallás és Közoktatási Minisztérium 
elutasított. A Budapestre járó gimnazisták növekvő száma miatt dr. 
Záborszky Nándor polgármester a lakosság kérésére tovább kereste 
a megoldást, így merült fel a felekezeti, nevezetesen egy premontrei 
gimnázium létrehozásának lehetősége. A polgármester újabb kérvény-
ben jelezte, hogy

"a gimnázium létesítéséhez minden szükséges feltétel megvan... az 
alkalmas épület, ... a felszerelések, könyvtárak  és tanszerek ugyancsak 
rendelkezésre fognak állani" 1

 Az engedély megérkezett, s az intézmény az 1937-38-as tanévben 
elkezdte működését.



Az ISkolA AlAPÍTÁSÁTÓl Az ÁllAmoSÍTÁSIg 1937-1948. 14

AlApítási kérelem, 1935.
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AlApítási kérelem, 1935.
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ZáborsZky NáNdor polgármester kérelmeZő levéle, 1936.
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dr. sZily kálmáN állAmtitkár válAsZlevele, 1936.
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1801-től két premontrei prépostsága volt az országnak: Csorna és 
Jászóvár. Csornához tartozott a keszthelyi és szombathelyi gimnázium, 
Jászóvár pedig Rozsnyó, Ungvár, Lőcse és Nagyvárad gimnáziumaiban 
gondoskodott az ifjúság tanításáról. A premontreiek kezdettől fogva 
egyesítették a kontemplatív és az aktív életmódot, ugyanakkor mindig 
készen állottak a kor kívánalmainak megfelelően akár új munkaterüle-
teken is híven szolgálni az egyházat és hazánkat. Trianonnal Jászóvár 
prépostságának intézményei Csehszlovákiához és Romániához kerültek 
- s idővel megszűntek. Ezért a magyar kormány 1924-ben Gödöllőn egy 
premontrei reálgimnázium alapjait rakta le, majd - ígéretes továbblé-
pésként - Budafokon engedélyezett egy újabb gimnáziumot. Az intéz-
mény a Szent István évfordulóra tekintettel első királyunk nevét kapta.2

ISkolAI HATÓSÁgok

  ▪ Az intézet fenntartója: Gerinczy Pál dr. prelátus-apát, kormányzó 
perjel, a gödöllői premontrei kanonokrend főnöke

  ▪ Az iskola a Katolikus Középiskolai Főhatóság (KKF) igazgatása alatt 
áll, melynek elnöke: Serédi Jusztinián dr. bíboros-hercegprímás, 
esztergomi érsek

  ▪ Hitoktatási püspöki biztos: Büttner Ferenc dr. pápai kamarás, r.k. 
plébános

  ▪ Katolikus középiskolai főigazgató: Sthulmann Patrik dr. c. tankerü-
leti kir. főigazgató

  ▪ Az állami felügyeletet gyakorolja: gróf Teleki Pál dr. m. kir. vallás- és  
közoktatásügyi miniszter 

  ▪ Tankerületi kir. főigazgató: Kemenes Illés dr. budapestvidéki tan-
kerületi kir. főigazgató

2 Virányi Ottó: A Budafoki Premontrei Öregdiákok emlékkönyve Budafok, 1994. 9. p.
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Az elcsatolt részek megszüntetett gimnáziumaiból kiváló tanárok 
érkeztek hozzánk, köztük az erdélyi, székely származású és mentalitású 
Kolumbán Virgil, akit a gödöllői gimnáziumból helyeztek át az induló 
Budafoki Szent István Gimnázium élére. Ő végezte az iskolaalapítás 
előkészületeit, szervezete meg az intézmény oktatási és nevelési tevé-
kenységét eredményesen. A gimnázium a jó kezdet után egyenletesen 
és biztatóan fejlődött, a város életében gyökeret eresztett, annak ré-
szévé, Kolumbán Virgil pedig "tősgyökeres" budafokivá vált. Dinamikus 
lényének, társaságkedvelő magatartásának köszönhető, hogy a kezdő 
"albérleti" állapot után hamarosan készen állt a bővítéssel, emeletrá-
építéssel megnagyobbított gimnáziumi épület.3

3 Virányi Ottó: A Budafoki Premontrei Öregdiákok emlékkönyve Budafok, 1994. 9. p.

iskolAi értesítő, 1943.
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AZ iskolA látképe és AlAprAjZA AZ 1941-42-es évköNyvből

A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának évkönyve 
az 1941-42. iskolai évről az iskola fennállásának V. éve /szerkesztette Kolumbán Virgil 
igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága, 1942. 24. oldal utáni melléklet (számozatlan)
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Mint az Értesítőből vett, a tanárok munkakörét leíró kimutatásból 
is kitűnik, a könyvekkel, a könyvtárral kapcsolatos teendők egy részét 
maga Kolumbán végezte (a tanári könyvtár őre, az Erzsébet Segítő-
Egylet vezetője, az Ifjúsági Könyvtári Alap kezelője), másik részét a ter-
mészettudományokban is járatos, ilyen tárgyakat is tanító bölcsészdok-
tor Bodnár Remig végezte a kezdeti években.

A tANárok muNkAköre

A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának évkönyve 
az 1941-42. iskolai évről az iskola fennállásának V. éve /szerkesztette Kolumbán Virgil 
igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága, 1942. 36. p.
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A tANárok muNkAköre

A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának évkönyve 
az 1941-42. iskolai évről az iskola fennállásának V. éve /szerkesztette Kolumbán Virgil 

igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága, 1942. 37. p.



23Az ISkolA AlAPÍTÁSÁTÓl Az ÁllAmoSÍTÁSIg 1937-1948. 

A tANárok muNkAköre

A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának évkönyve 
az 1941-42. iskolai évről az iskola fennállásának V. éve /szerkesztette Kolumbán Virgil 
igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága, 1942. 38. p.
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AZ iskolA beNépesüléséNek tábláZAtA

A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának évkönyve 
az 1941-42. iskolai évről az iskola fennállásának V. éve /szerkesztette Kolumbán Virgil 

igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága, 1942. 82. p.
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Látható, hogy az iskola kezdetben nagyobbrészt ajándékozással ju-
tott könyvtári könyvekhez. Ez a szokás a rendi gimnázium meglétéig 
fennmaradt - s azt követően is találkozunk vele.

Tanárok, a fennhatóságok képviselői, a kerület polgárai - köztük 
több ismert nevű jómódú gyáros (Törley, Keglevich stb.) különböző he-
lyi, illetve országos vallási körök, polgári egyletek, könyvkiadók, szer-
zők ajándékoztak rendszeresen, támogatták így az iskolát. Nemcsak a 
könyvtárnak, hanem a jó teljesítményt nyújtó diákoknak is volt néhány 
támogatója, akik hol pénzösszeggel, hol könyvekkel járultak hozzá a ki-
vételes teljesítményeket nyújtó tanulók elismeréséhez.

Az ígéretesebb kollekciók azonban azokban az években kerültek a 
diákok kezéhez, amikor a felajánlott támogatás pénz volt, s abból a ta-
nárok vásároltak a korosztálynak, az iskola nevelési céljainak megfelelő 
értékesebb könyveket.

A tanári könyvtár nagyobb részét a tanárok válogatták, vásárolták 
- konkrét feljegyzésünk nincs, az emlékirat sem őrzi - de minden bi-
zonnyal értékes, a szakmai-módszertani és nevelési munkájukat segítő 
alapkönyveket. (A későbbi konkrétumok erre engednek visszakövet-
keztetni). Ha megnézzük a mindenből új beszerzésekre kényszerülő 
iskola vásárlásait, megállapítható, hogy sokat kapott a könyvtár. Pl. a 
tanári könyvtár értéke csaknem egyharmada annak, amit új bútorok 
beszerzésére költöttek, s az állomány értéke nagyobb, mint bármelyik 
szertár felszereléséé.

Az első évben azt sorolja fel az Értesítő4, hogy kik mennyi köny-
vet ajándékoztak a tanári illetve az ifjúsági könyvtárnak: Stuhlmann 
Patrik dr. tankerületi királyi főigazgató 6, Kolumbán Virgil igazgató 6, 
Czermann Antal dr. nyugdíjas polgármester 2, Miklóssy Zoltán dr. or-
szágos levéltáros 1, Bodnár Remig dr. igazgatóhelyettes 2, és a Szent 
István Társulat 1 könyvet ajándékozott a tanári könyvtárnak. Az ifjúsági 
könyvtárnak Kolumbán Virgil 30, Borbély Rudolf 5, Bodnár Remig dr. 
4 könyvet adott ajándékba. Az igazgatótól és helyettesétől az ifjúság 
többet kapott, mint a tanárok. Könyvtárhelyiség hiányában ebben az 
iskolai évben a könyvtár nem működött, a könyvbeszerzésre szolgáló 
összeget a jövő évre tartalékolták.

4 A Gödöllői Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának 
értesítője az 1937-38. tanévről: I. tanév/ közzéteszi Kolumbán Virgil igazgató Bu-
dafok, 1938. 32. p.
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Érdemes megvizsgálni az Értesítő jutalmazásokról szóló részét. Itt 
nemcsak a jutalmazó, de a jutalom is nevesítve van. Innen következtet-
hetünk valamelyest az ifjúsági könyvtárba kerülő - főleg ajándékköny-
vek - mibenlétére. E célra a Szent István Társulat, dr. Huhlmann Patrik 
tankerületi királyi főigazgató, öt helybeli magánszemély és a Budafoki 
Gazdálkodók Egylete áldozott.

A könyvek pedig: Lippay Lajos: A titokzatos Keleten, Orbán Dezső: 
A fehér korall, Kosáryné Réz Lola: Gyöngyvirág, Szabó Zoltán: A Vaskapun 
túl: Balkáni útikönyv, Zaymus Gyula: Ünnepi köntös, Donászy Ferenc: 
Buda hőse, dr. Benner Benedek: Mandzsúrián keresztül, Tóth Tihamér: 
A művelt ifjú, Petőfi összes költeményei.

Az ajándékozott könyvek az ajándékozó műveltségéről, ízléséről 
árulkodnak. Az értelmiség a szórakoztató-ismeretnyújtó könyveket 
(útleírások), a polgári lakosság a divatos ifjúsági regényeket, azoknak 
is általában a történelmi tárgyú, "regényesített" műveit (Kosáryné Réz 
Lola, Donászy Ferenc, Orbán Dezső) a Szent István Társulat, a Polgári 
Egyletek, az iskola felekezeti voltához kötődve általában valláserköl-
csi-történeti munkákat, közülük is gyakran előszeretettel Tóth Tihamér 
katolikus egyházi író fiataloknak szánt egyházi műveit adományozta. 
A Szent István Társaság szívesen küld ajándékot tagjai munkáiból - így 
például gyakran találkozunk a továbbiakban is Zaymus Gyula papíró 
kevésbé didaktikus és tendenciózus, eredeti világlátóra utaló írásaival. 
A továbbiakban jobban megfigyelhető, hogy a premontrei illetőségű 
ajándékozók, tanárok éppen hogy világi és tudományosabb ismerete-
ket nyújtó alkotásokat adnak zömében a diákok kezébe.

A gimnázium Igazgatója fontosnak tartotta, és a majdani egyesüle-
tek közül elsőként alapította meg — a rend nemes hagyományait kö-
vetve — az Erzsébet Segítő Egyesületet.

Az egyesület célja szegény sorsú és jól tanuló diákok támogatása. 
Az Erzsébet Segítő Egyesület a jótékonyságot tankönyvkölcsönzés-
sel is gyakorolta. Összesen 126 könyvet osztottak ki használatra 25 
tanulónak - írja Kolumbán Virgil az első év végén, amikor 47 tanu-
lója volt mindösszesen a gimnáziumnak. Ezt az arányt - azt ti., hogy 
minden második gyerek kapott ilyen kölcsönkönyveket a továbbiak-
ban is - jelzi Hűvösvölgyi Ferenc visszaemlékezése a negyvenes évek 
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segélykönyvtárára. Az első adatok szerint átlagosan 5 könyv került egy-
egy évre egy diákhoz. Az Egyesület alapszabályát rögzíti az első Értesítő, 
onnan mellékeljük az alapító és pártoló tagság feltételeire vonatkozó 
részt, s az elsők névsorát, adományait, valamint az Egyesület év végi 
összegzését. Az alapító tagok foglalkozását- státuszát jelzi a felsorolás, 
jelzi a rendi összetartást és a budafokiak patriotizmusát is.

besZámoló AZ erZsébet segítő egyesület tevékeNységéről

A Gödöllői Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője 
az 1937-38. tanévről: I. tanév/ közzéteszi Kolumbán Virgil igazgató Budafok, 1938. 33.p.
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besZámoló AZ erZsébet segítő egyesület tevékeNységéről

A Gödöllői Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője 
az 1937-38. tanévről: I. tanév/ közzéteszi Kolumbán Virgil igazgató Budafok, 1938. 34.p.
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besZámoló AZ erZsébet segítő egyesület tevékeNységéről

A Gödöllői Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője 
az 1937-38. tanévről: I. tanév/ közzéteszi Kolumbán Virgil igazgató Budafok, 1938. 35.p.
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besZámoló AZ erZsébet segítő egyesület tevékeNységéről

A Gödöllői Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője 
az 1937-38. tanévről: I. tanév/ közzéteszi Kolumbán Virgil igazgató Budafok, 1938. 36.p.
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AZ 1940-41-es évköNyv borítójA
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köNyvtárAk és sZertárAk

A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője 
az 1940-41. tanévről: Az iskola fennállásának IV. éve/ szerkesztette Kolumbán Virgil 

igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága,1941. 77. p.
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köNyvtárAk és sZertárAk

A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője 
az 1940-41. tanévről: Az iskola fennállásának IV. éve/ szerkesztette Kolumbán Virgil 
igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága,1941. 77. p.
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köNyvtárAk és sZertárAk

A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője 
az 1940-41. tanévről: Az iskola fennállásának IV. éve/ szerkesztette Kolumbán Virgil 

igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága,1941. 77. p.
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Az 1940/41-es Évkönyv 5 részletesen feltünteti a könyvtárakba be-
kerülő könyvek szerzőjét, címét, a beszerzés módját - ezért is közöljük 
egészében ezt a beszámolót - melyből a már említetteken túl megál-
lapítható, hogy a tanári könyvtárnak vásárolt anyag kézközelben léte 
mindegyiknél fontos. Napi szükségletet kielégítő (Nyelvművelő, Dalok), 
illetve a tanárok módszertani-pedagógiai munkáját támogató művek-
ről van szó. Az ajándékba kapott tanári könyvek közt itt magasabb 
arányban szerepelnek vallástörténeti-elméleti művek (a Szent István 
Társulat kiadványai), speciális történelmi kutatások eredményeiről 
tudósító kiadványok (levéltárosok ajándékai), közülük is kiemelném 
a Magyar Történelmi Társulat tudományos folyóiratát, a Századokat, 
mely folyóiratban a polgári történetírás legjobbjai szerepelnek rendre 
történeti, gazdaság- és művelődéstörténeti tanulmányokkal. Gazdag 
forrásanyagával, színvonalas publikációival a szakmai érdeklődés, az 
önképzés alkalmas eszköze volt. Tíz évfolyama, amit a könyvtár aján-
dékba kapott, megbízható szakismereti anyagot biztosított. Sík Sándor 
kötete is helyén van itt.

Az ifjúsági könyvtárba ez évben vásárolt könyvek szerzőit, címét 
nem közli a beszámoló, arra az 1942. évi vásárlásokból tudunk rész-
ben következtetni: a magyar irodalom klasszikusai a megcélzott terület 
Benedek Elek, Arany János, Zrínyi, Gárdonyi, Jókai, Katona, Mikszáth, 
Mikes művei szerepelnek nagy számban és változatosságban. A vilá-
girodalomból B. Stowe: Tamás bátya kunyhója, Cervantes: Don Quijote 
kalandjai, Cooper könyveinek sora, Kipling: Történetek az őserdőből, 
Sienkiewicz: Quo vadis, Verne- és Dumas-regények kerültek a könyvtár 
állományába. Zömében tehát szépirodalom szerzeményezése történt. 
Kb. 20 %-os részarányban útleírások adják - változatos témákban - az 
ismeretterjesztő irodalmat. Szorosabban vett szakirodalmat ezúttal 
nem találtam a vizsgált anyagban. Ugyanennek az évnek (41/42) a ta-
nári könyvtári szerzeményeit témák, szakok szerint vizsgálva a követke-
ző képet kaptuk.

5 A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának 
értesítője az 1940-41. tanévről: Az iskola fennállásának IV. éve/ szerkesztette 
Kolumbán Virgil igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága,1941. 37-41. p.
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A 25 darab vásárolt és a 14 ajándékba kapott műből 11 darab tarto-
zott a szépirodalom körébe, 28 darab pedig szakirodalmi mű volt. 

Jó minőségű, jobbára kézikönyvek kerültek a könyvtárba ezzel, né-
hányat ugyan elért a nacionalizmus szelleme (néprajz és történelem), 
de alapjában időtálló értékekkel gazdagodott az állomány. A vásárolt 
szépirodalom nem a klasszikusok körébe tartozik, viszont az ajándék-
ba kapottak mindegyike igen. (Szophoklész- Babits: Oidipus király; 
Plautus-Devecseri: Hetvenkedő katona 2-2 példányban). Jó részarány-
ban szerepel a pedagógia, a nyelv és irodalom. A valláserkölccsel- el-
mélettel-történettel az ajándékozók számolnak inkább, ugyanúgy a 
latin nyelvvel is, az iskola figyelme más témák felé fordul (a szükséges 
anyag e területeken rendelkezésre áll, akár a tanárok saját könyvtára-
iban is).

A további éves beszerzések üteme és iránya hasonlít az eddigieké-
hez.

A háború évében aztán megszűnik minden. Mind a tanári, mind az 
ifjúsági könyvtár teljes pusztulásáról számol be az igazgató. A könyvek 
bombatalálat miatt elégtek, eltűntek teljes egészében, kivéve az Ókori 
lexikon két kötetét. Viharos sors adatott az egész épületnek (orosz ha-
dikórház, munkaszolgálatosok szállása, bombázások, belövések, lopá-
sok).

A háború, "a téves gondolatok világa" - ahogy Kolumbán Virgil írta, 
mindent elpusztított. Újra kellett kezdeni. Diákemlékezet őrzi azt a 
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0 1 db - Karácsony Sándor: A könyvek lelke -

1  4 db - ebből két pedagógiai vonatkozású pszichológia 2 db etika

2 - 2 db

3 5 db, ebből 3 neveléstudomány 1 db politika

4 1 db magyar nyelv 2 db latin nyelv

5 1 db matematika -

6 - -

7  1 db Olimpiák története, angol összefoglaló 1 db művészeti

8 8 db magyar- és irodalomtörténet 2 db ókori és francia irodalom

9 2 db -

SzéPIroDAlom 2 db vegyes 4 db ókori klasszikus
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képet, amely a bombázások-harcok megszűntével az iskola romjainak 
látványáról rögződött. Minden füstbe ment. Papok, diákok, szülők bo-
torkáltak a füstölgő romok között: keresni-menteni az értéket s elta-
karítani a szennyet. A tanárok egy része távol volt, mégis megindult a 
tanítás, ahogy lehetett. 

"Az újjáépítéssel kapcsolatban meg kell emlékeznünk az ifjúsági 
könyvtár megszervezéséről is. A könyvtári anyagot tanulóink hordták 
össze Hűvösvölgyi Pál tanár vezetése és irányítása mellett (...) a több 
száz kötetre rúgó értékes könyvtár méltán illeszkedik az újjáépülő is-
kola képébe..." – írja az Évkönyv.6 Ugyan a szokásos statisztikai adatlap 
ezt nem közli. E beszámolót erősíti meg Hűvösvölgyi Ferenc (Pál volt 
a rendi neve) friss, szóbeli visszaemlékezése: az iskola tornaterméhez 
csatlakozó színpadi rész alatt - mert az sérült a legkevésbé, és gyorsan 
rendbe hozható volt - alakították ki az ifjúsági könyvtárat, aminek anya-
ga 1947 végére 455 kötet volt. A könyvek egy részét ajándékba, más 
részét tartós kölcsönadással (a tulajdonjog fenntartásával) hozták be a 
szülők, a tanulók és a támogatók az iskolába. Egy 25 négyzetméternyi 
helyiséget alakítottak ki így, megfelelően bepolcozva. A kölcsönzés dél-
utánonként egy-egy órában volt.

Hűvösvölgyi Ferenc emlékezik vissza rá: mivel a 40-es évektől kezd-
ve - (akkor érkezett az iskolába) a tanári könyvek az irodában voltak zárt 
szekrényben elhelyezve, a tanárok rendelkezhettek ezekkel. Elmondja 
- de az évkönyvekben is nyomon követhető -, hogy az egyes szertárak-
ban is voltak könyvek, írásos dokumentumok - ha nem nagy számban 
is, de speciális értéket képviselve. Így pl. a történelem és a filozófia 
szertárban diákajándékként 1848-as kiadású röplapok, versek kaptak 
elhelyezést, ugyanígy a földrajzszertár is őrzött egy-két nevezetes ki-
adványt. Az épület használhatóvá tételére koncentrált az 1945/46-os 
években minden erővel az iskolavezetés. De mint láttuk, megindult 
a könyvtár újjáépítése is az első tanári ajándékkönyvekkel, a szülők 
könyvküldeményeivel.

Jelentős anyagot, 40 könyvet kapott ajándékba az iskola az Angol 
Kulturális Missziótól 800 Ft értékben. Igaz, az angoltanítás még csak a 
tervek között szerepelt, mégis megbecsült anyaga volt a könyvtárnak. 

6 A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának és Ál-
talános Iskolájának évkönyve az 1946-47. tanévről: A gimnázium fennállásának 
X. évében/ szerkesztette Kolumbán Virgil gimnáziumi igazgató és Zimándi Pius ál-
talános iskolai igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága,1947. 14. p.
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(Sajnos, mint oly sok másnak, nyomait ennek sem leltük). 
Az 1946/47-es évben a város által adományozott 835 forintból az 

iskola könyveket vásárolt. A piacon fellelhető, többnyire szépirodal-
mi alkotások kerültek be ezzel az állományba, így több klasszikus is: 
Homérosz-művek, Lamb: Shakespare- mesék mellett több Márai-könyv 
érkezett ekkor, de megjelentek az új idők új alkotásai is: Szimonov: 
Nappalok és éjszakák; Fagyajev: Tizenkilencen, a szakirodalomban: 
A magyar munkásmozgalom 1914-ig. Emellett néhány művészeti-iroda-
lomesztétikai tanulmány érkezett (Bernáth Aurél és a premontrei elkö-
telezettségű Rónay György munkái).

1945-től lányok is járhattak a gimnáziumba - a könyvbeszerzéseknél 
azonban erre utaló jel nem található. A közoktatás terén végbemenő 
változások - a kötelező nyolcosztályos általános iskola előírásával - a 
gimnáziumi első osztályok helyett az 1945/46-os tanévben általános is-
kola 5. osztálya indult, élére az egyik premontrei paptanár, Zimándi Pius 
dr. került, míg a gimnáziumot továbbra is Kolumbán Virgil irányította.

Bukta József (tanár, később az iskola igazgatója) szóbeli visszaem-
lékezéséből tudjuk, hogy 200 fölötti mesekönyv és ifjúsági anyaggal 
fogadta a kisiskolásokat az intézmény, tehát a gyűjtőköre változott a 
könyvtárnak. A kollekció származásáról nem tudott bővebben felvilá-
gosítónk.

Az 1946/47-es tanévben megnyitották a Dolgozók Gimnáziumát. 
A könyvtár ifjúsági könyvei a felnőtt tanulóknak is rendelkezésére áll-
tak. Az óraadó tanárok vállaltak részt a kölcsönzésben.

Az 1948-as államosítás után az iskola a premontrei rend jogutód-
jaként működött tovább "Állami Szent István Gimnázium Budafok" el-
nevezéssel. Kolumbán igazgató nyugdíjba vonult, az iskola élére Bukta 
József került. Az ő vezetése alatti időszak (1948-1977) lesz majd az is-
kola történetének s egyben a könyvtár történetének is második fejeze-
te. Mielőtt azonban erre rátérnénk, közöljük a tárgyidőszak és a téma 
érintett adatait: a tanulók és tanárok számát, a tanári és ifjúsági könyv-
tár vezető -"őrző" tanárok neveit, szakját, az Erzsébet Segítő Egyesület 
ifjúsági könyvtári alapjának ügyintézőit, az egyes könyvtári gyarapodá-
sokat, az állomány évenkénti adatait, illetve a folyóirat-kimutatást. Az 
olvasók számára vonatkozólag nem sikerült adatokat szerezni.
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biZoNyítváNy, 1948.
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össZesítő AdAtok, 1937-1946.
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A folyóiratok iránt élénk érdeklődés mutatkozott - visszaemlékezé-
sek szerint -, különösen az iskola által rendelt példányokat forgatták a 
tanárok. Az Évkönyvek jelzik, hogy közülük többet a leventeoktatáshoz, 
a cserkészmozgalomhoz kapcsolódva a magyarságtudatot erősítendő 
küldtek ajándékba, illetve vásároltak meg kötelezően. Ezektől eltekint-
ve az oktatást-nevelést, a szabadidős foglalkozásokat támogató kiad-
ványok beszerzése történt - az iskola profiljának megfelelően. Hogy a 
folyóiratok szerepe milyen fontos, a legutolsó közölt adatok is jelzik: az 
ideológia gyors, széleskörű terjesztésére küldik ajándékba ezeket a tá-
jékoztató dokumentumokat. Ahogy ezek, úgy a fasiszta, szovjetellenes 
sajtótermékek tilalmi jegyzékének gyors érkezése is jelzi az új időket. 

Szólnék a háború alatt eltűnt, de addig igen gazdag oktatófilm 
anyagról is, melyet évről évre megemlít, s igen elismerően értékel az 
igazgatói beszámoló. Igen magas a természettudományos filmek szá-
ma. Az eleven szemléletet nyújtó, korszerű tudományos ismereteket 
közvetítő filmek kapcsán több önképzőköri, szakköri témafeldolgozás 
történt, ahol a diákok szabadon forgathatták a tanári könyvtár folyóira-
tait és tudományos szintű szakkönyveit. A javasolt vagy kötelezően elő-
írt aktuális politikai-ideológiai gondolatokat, késztetéseket tartalmazó 
filmek néhány példányát itt is megvásárolták.

Konkrét könyvtári feljegyzéseket, dokumentumokat nem találtunk 
- nem is találhattunk a háborús pusztítás miatt - a tárgyalt időszakra 
vonatkozóan. Forrásunk az iskolatörténeti anyag, melynek nagy részét 
az iskola 50. jubileumi ünnepségére készülve gyűjtötte közvetlenül a 
könyvtár, illetve az iskola. Ennek magvát az 1937-1947-ig az igazgató, 
Kolumbán Virgil szerkesztette Évkönyvek adják. 

Az Évkönyvek beszámolóiban sok olyan ismeretközlő, közművelő-
dési programokról, tevékenységről olvashatunk, melyek támogatták a 
könyvtár használatát, olvasásra ösztönöztek.

Kolumbán igazgató a premontrei rend és Budafok város több ne-
ves egyesületének aktív tagja volt. Ezek közül a mi szempontunkból 
kiemelkedő a város iskolán kívüli Népművelési Bizottságában végzett 
tevékenysége, s az, hogy az iskolát s tanárai tudását, kultúráját Budafok 
kulturális életének vérkeringésébe kapcsolta, nemesítve, emelve an-
nak színvonalát.
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Egyházi, pedagógiai, történel-
mi, földrajzi, művészeti folyóira-
tokban rendszeresen publikáló, 
nem egy esetben ezeket szer-
kesztő, országos tudományos 
fórumokon rendszeresen sze-
replő tanári karral rendelkezett 
a gimnázium ebben az időben. 
(Néhány tanulmányt, szakmun-
kát az Évkönyvek is közölnek, 
többre csak utalnak.) Ezek a jól 
képzett, mozgékony szellemű, s 
a világban nem idegen tanárok 
vették pártfogásba az új népmű-
velési formákat, s dolgoztak így a 
köz javára szűkebb pátriájukban. 

Az 1940-es Évkönyv7 egyik beszámolójából idéznünk:

„Jelentés a Szabadegyetem működéséről
Budafokváros Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága a város terüle-

tén több kultúrkört állított fel, hogy a társadalom minden rétegéből je-
lentkező, tanulni vágyó közönséget a művelődés áldásaiban részesítse. 
Az első kultúrkör telepéül a budafoki premontrei kanonokrendi Szent 
István Gimnáziumot jelölték ki, melyben a szabadegyetem megszerve-
zésével az intézet igazgatóját bízta meg. A tanfolyam a gimnázium-
ban kapott helyet, keretében tanáraink több előadást tartottak, köztük 
»Verses költészetünk főbb képviselői«; »Shakespeare«; »A magyar mű-
vészet szelleme«; »A Hunyadiak kora«; »A csillagos égbolt címűeket«.”

Az igazgató rendszeresen jelen volt a könyvnapi rendezvényeken, s 
minden alkalommal felhívta a tanuló ifjúság figyelmét a könyvek fon-
tosságára.

7 A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának 
értesítője az 1940-41. tanévről: Az iskola fennállásának IV. éve/ szerkesztette 
Kolumbán Virgil igazgató Budafok: Az iskola igazgatósága,1941. 27. p
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A korszak Kolumbán Virgil távozásával lezárult. Emlékét az iskola 
50 éves jubileuma alkalmából egymásra talált régi premontrei és mai 
"budais" diákok közösen őrzik. Sírját évente felkeresik, megkoszorúz-
zák, halála évfordulóján a Budafoki Premontrei Öregdiákok egyike (dr. 
Virányi Ottó kanonok úr) ünnepélyes gyászmisét celebrál. Kolumbán 
Virgil alakját, ugyancsak az Öregdiákok jóvoltából, emléktábla őrzi az 
iskola előcsarnokában.

kolumbáN virgil, AZ iskolA első igAZgAtójA
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Ennek a 25 évnek a történetét 
visszaemlékezések, beszélgetések 
illetve az Évkönyvek közlései alap-
ján lehetett összeállítani. Az álla-
mosítást 1948-ban a mi iskolánk 
sem kerülhette el. Szerencsésnek 
mondható azonban, hogy a távozó 
premontrei igazgató helyére egy 
akkor már itt tanító világi tanárt, 
Bukta Józsefet nevezték ki, holott 
nem volt párttag. Így a premontrei 
szellemiség, igényesség tovább él-
hetett.

Mint történelem-latin szakos 
pedagógus természetesen inkább humán beállítottságú volt. A megol-
dandó fontos feladatok, a politikai nyomás miatt elterelődött a figye-
lem a könyvtár gondjairól. A legfontosabb feladat az iskola faszerkezeti 
elemeit megtámadó gombásodás megszüntetése volt, a nehéz anyagi 
helyzetben azonban még erre is várni kellett egy évet. Ez a probléma 
nagyon lekötötte az iskola anyagi erőit.

1950-ben Budafokot Budapesthez csatolták, megalakult a Kerületi 
Tanács, ahol Bukta József igazgató is tanácstag lett, ezáltal jobb lehető-
ségekhez juttatta az iskolát.

1949/50-ben miniszteri rendeletre megváltozott a gimnázium 
neve: Budafoki Premontrei Szent István Gimnáziumról miniszteri uta-
sítás alapján Budai Nagy Antalra nevezték át. (Ennek oka az volt, hogy 
Budapesten, Zuglóban már korábban létrejött és működött Szent István 
Gimnázium). Bukta igazgató úr 1954-ben listás választáson bekerült a 
Fővárosi Tanácsba, előbb, mint tanácstag, majd az Oktatási Bizottság 
tagja, később az Oktatási Bizottságnak elnöke lett. Kapcsolatai, tekin-
télye révén 1968-ban Perlai Béla osztályvezetőtől kieszközölt 5 millió 
forintot az iskola bővítésére, így épülhetett meg az új szárny. 1972-ben 
adták át, az összköltség 25 millió forint volt.

Bukta visszaemlékezései szerint 1948-ban 240 könyv volt a könyv-
tárban, főleg mese-, illetve ifjúsági művek. Ezek elhelyezésére pontosan 
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nem emlékszik vissza, valószínűleg a folyósón, szekrényekben kerültek 
elhelyezésre a könyvek.

Nem tudja, ki kezelte a könyvtárat, volt-e beszerzés, volt-e kölcsön-
zés. 1948-58-ig tehát nincsenek adatok, emlékek. A napi gondok, a 
teremhiány miatt nem juthatott kellő figyelem a könyvtárra. Az első 
tényszerű közlés az 1958/59-es Évkönyvben8 található. E dokumen-
tum alapján a tanári és az ifjúsági könyvtár kezelője Dr. Lukács Zsófia 
latin-történelem szakos tanár volt. Visszaemlékezések, illetve saját 
pályájának bemutatása (Történelemtanár voltam Magyarországon9) 
alapján nagy műveltségű, enciklopédikus tudású, igényes ember 
volt, aki nagy tiszteletnek örvendett a diákok és tanártársai részéről. 
Személyében bizonyosan jó kezekbe került a könyvtár, sokat adott a 
korszerű és tényszerű ismeretekre, illetve szerette a szép könyveket. 
Visszaemlékezésében ír a külföldi útján beszerzett művészeti albumok-
ról, melyeket jól hasznosított a tanítás során. Az éves beszámolóban 
állóeszköz gyarapodásként 31000 forint áll, mely a szertárakat és a 
könyvtárat foglalja magában. Ezen könyvek tartalmáról és mennyisé-
géről nem maradt fenn adat.

Az iskola életében ebben az évben döntő változást jelentett a poli-
technikai oktatás bevezetése, mely akkor kísérletképpen 5 budapesti 
iskolában indult meg. Ugyanekkorra esik a mezőgazdasági osztály in-
dítása is. Nyilvánvalóan az új profilhoz új tankönyvek és segédkönyvek 
kellettek, illetve beszerzésre kerültek a megfelelő kézikönyvek is, de 
pontos ismereteink ezekről nincsenek. Szintén az évkönyvből10 tudjuk, 
hogy volt az iskolában könyvterjesztés. Ezt a missziós feladatot Gogola 
Aladár fizikatanár látta el.

Az iskola nagy hangsúlyt fektetet az esztétikai nevelésre is. 
Rendszeresek voltak a nagy létszámú hangverseny-, opera-, szín-
ház- és múzeumlátogatások. Működött színjátszó- és szavalókör, és 
Rádics Károly (később irodalomtörténész) vezetésével önképzőkör. 
Az önképzőkörben és a biológia szakkörön rendszeresen folyóirat- és 

8 A budapesti XXII. kerületi Budai Nagy Antal Általános Gimnázium évkönyve az 
1958/59. tanévről : Készült az iskola fennállásának 22. évében/ összeállította Buk-
ta József igazgató  Bp.: Bukta József, 1959. 96 p

9 Lukács Zsófia: Történelemtanár voltam Magyarországon Bp: OKI-FFK, 2001. 31. p.
10 A budapesti XXII. kerületi Budai Nagy Antal Általános Gimnázium évkönyve az 

1958/59. tanévről : Készült az iskola fennállásának 22. évében/ összeállította Bukta 
József igazgató  Bp.: Bukta József, 1959. 21. p
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könyvismertetéseket tartottak. Két irodalmi esemény is volt az iskolá-
ban: 1958 XII. 13-án Karinthy-estet rendeztek halálának 25. évforduló-
ján. 1959. I. 31-én megemlékezés volt Ady halálának 40. évfordulóján. 
Az akkor már itt tanító tanár, Gönczi Imréné szerint - ha szerényen is 
- de volt az iskolai könyvtárban ehhez anyag. Érdekességként említem 
meg, hogy 4 osztály látogatott el az OSZK irattárába, hogy megismer-
kedjenek a nemzeti könyvtárral.

A tanulók az önképzőköri pályázaton díjként könyveket kaptak, illet-
ve az év végén a kerületi Gyufagyár patronálásaként szintén könyvjutal-
mat kaptak a kitűnő diákok. A Szülői Munkaközösség a jobb tanulóknak 
folyóiratokra fizetett elő.

Az iskolába járó folyóiratokról nincs dokumentumunk, viszont az 
évkönyvből11 tudjuk, hogy az igazgató, Bukta József több cikket írt a 
Pedagógusok Lapjába a koedukációról, illetve az iskola történetéről. 
Dr. Harsányi Zoltán magyar szakos kolléga rendszeresen publikált a 
Kortársban, Köznevelésben, A Magyar Nyelv és Irodalom Tanításában 
és az Akadémia I. osztályának Közleményeiben (nyelvészet). Rádics 
Károly novelláskötetét, Szőke György pedig József Attiláról szóló ta-
nulmányát rendezte sajtó alá. Tímár György szerkesztője és cikkírója 
volt a Pedagógusok Lapjának, és publikált a Magyar nyelv és Irodalom 
Tanítása, valamint a Család és Iskola c. folyóiratokban. Ilyen élénk szel-
lemi közegben kellet, hogy kéznél legyenek folyóiratok, de a fent emlí-
tettek bizonyosan jártak is iskolánkba. Az önképzőkörben rendszeresen 
tartottak felolvasásokat irodalmi folyóiratokból, így ezek is jelen voltak 
gimnáziumunkban.

1959/60-ban12 18 osztályba 728 tanuló járt, a nevelőtestületi tagok 
száma 26. A könyvtár életében változást hozott ez a tanév. Az ifjúsági 
könyvtár kezelését átvette Gönczi Imréné, a tanári könyvtárat továbbra 
is dr. Lukács Zsófia kezelte. Göncziné 1956-66-ig végezte ezt a társadal-
mi munkát. Ezekben az években pezsgő szellemi és kulturális életről 
számolnak be az évkönyvek. Továbbra is rendszeresek a közös, egész 
iskolát átfogó hangverseny-, múzeum- és színházlátogatások, a tanárok 

11 A budapesti XXII. kerületi Budai Nagy Antal Általános Gimnázium évkönyve az 
1958/59. tanévről : Készült az iskola fennállásának 22. évében/ összeállította Bukta 
József igazgató  Bp.: Bukta József, 1959. 18. p

12 A budapesti XXII. kerületi Budai Nagy Antal Általános Gimnázium évkönyve az 
1959/60. tanévről : Készült az iskola fennállásának 23. évében/ összeállította Bukta 
József igazgató  Gépirat [Bp].: Bukta József, 1960. sérült, számozatlan lapok
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közül többen publikálnak, TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) 
előadók, illetve különféle tudományos társaságok tagjai. 1960. január 
végén fiatal írók estjét szervezte meg Rádics Károly, március 28-án pe-
dig rádióriport készült az önképzőkör ünnepélyes üléséről. Rendszeres 
fejlesztő munka folyt, ami az irodalmi pályázatra készült művek számá-
ban és minőségében is megmutatkozott.

Így az 1962/63-as tanévben Harsányi Gábor (későbbiekben szín-
művész) a Magyar Rádió irodalmi pályázatán III. díjat nyert. Minden 
tanévben előadtak a diákok valami színdarabot vagy irodalmi műsort. 
1960/61-ben pl. Moliere: A fösvény-t, 61/62-ben A helység kalapácsát, 
62/63-ban Szigligeti: Liliomfiját, melyekben kiugróan sikeresen szere-
pelt Harsányi Gábor. 1963/64-ben Shakespeare-est volt.

Kiemelkedő 1964. IV. 11-e, a Költészet Napjának első megünnep-
lése, ahol klasszikus és mai magyar költők műveit adták elő a diákok. 
Iskolánk vendégei voltak e napon Egressy István, Ágh István és Szabó 
István.13 Az 1963/64-es tanévtől versmondó szakkör is működött, mely-
nek vezetője Gönczi Imréné volt. A szép szereplésért, jó tanulmányi 
eredményekért és eredményes KISZ munkáért általában könyvjutalmat 
kaptak a diákok. 1960/61-ben a Szülői Munkaközösség kiegészítette az 
iskolai könyvtárat, 1965/66-ban pedig terjesztette a Család és Iskola c. 
folyóiratot.

A 60-as években több fontos változás volt az iskola életében. 
Megindult a levelező tagozat (1960); 1962/63-ban gépipari technikumi 
képzés, 1963/64-ben az esti tagozat; 1964/65-ben a szerszámkészítő 
szakközépiskolai osztály. 1962/63-ban újraindult az ábrázoló geometria 
és művészettörténet oktatása (Kőhegyi Gyula), a néprajzi szakkör (Káldi 
Gyula). 1962/63-ban: új tantervi változások, új tanmenetek készítése, 
új tankönyvek megjelenése, és új tantárgyként a filmesztétika tanítása. 
1965/66-ban megtörtént a kötelező olvasmányok kijelölése az új tan-
terv szerint, és kötelezően bevezették az olvasónaplót.

A tárgyalt időszak legfontosabb jogi szabályozása az 54/1959. Műv. 
Min. utasítás az iskolai Könyvtárak Egységes Kezelési Szabályzatával14. 
Eredeti példányát megőrizte a könyvtáros.

13 A Budapesti XXII. kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium évkönyve az 1963/64. 
tanévről/ összeállította Bukta József igazgató Kötött gépirat [Bp.] 13. p.

14 A művelődésügyi miniszter 54/1959. (M. K. 18.) M. M. számú utasítása az Iskolai 
Könyvtárak Egységes Kezelési Szabályzatáról. In: Művelődésügyi Közlöny, 1959. 18. 
sz. 309-311. p.
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művelődésügyi köZlöNy, 1959. 18. sZ. 310. p.
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művelődésügyi köZlöNy, 1959. 18. sZ. 311. p.
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Ez a rendelet külön tárgyalja az ifjúsági és a tanári könyvtárat. 
Meghatározza a könyvtár célját, elhelyezését, állományát (gyűjtőkör), 
a könyvtáros feladatát mind a nevelői, mind az ifjúsági könyvtárra vo-
natkozóan. Rendelkezik a könyvtár állományának fejlesztéséről, mely 
figyelemre méltó: "3§.1. A nevelői és az ifjúsági tartás, kölcsönzés, be-
szerzés, raktározás, állományellenőrzés, törlés, a könyvtár átadása”. 
Elrendeli a tanári, illetve az ifjúsági könyvtár könyveinek leltárkönyve-
zését és annak módját. Kötelezővé teszi az 1000 kötet feletti könyvtá-
rakban a betűrendes, illetve a szakkatalógus felállítását. Ezen rendelet 
meghatározta az iskola könyvtárának további sorsát, méghozzá pozitív 
irányban.

Az 1959-es rendelet hatásaként könyvtárunk első hivatalos leltár-
könyvi bejegyzése 1960. III. 30-án történt. Az első tétel: Tanulmányok 
a neveléstudomány történetéből 1959-es kiadás 95 forintért. Az első 
címfelvételek között vannak régebbi kiadású könyvek és újabb vásár-
lások, illetve ajándékok.  A könyvanyag összetétele elég vegyes, illet-
ve az adott kor történelmi-ideológiai állapotát tükrözi. 1960-ban 162 
db tanári könyvtári könyvet vesznek leltárba 2113 forint értékben. Az 
ifjúsági könyvtár induló állománya 2504 db 36073 forint értékben. Az 
ifjúsági könyvtár döntő többsége kötelező, klasszikus szépirodalom, ill. 
szocialista-realista irodalom, ezenkívül tudományos ismeretterjesztő, 
népszerűsítő kiadványok. Ezek a könyvek sem minőségileg, sem művé-
szileg nem voltak megfelelők, de egyes példányaik csoportosan — hi-
ány esetén — ma is használatosak, pl. Gárdonyi: Egri csillagok (Művelt 
Nép kiadás) vagy Móricz: Légy jó mindhalálig, Jókai: A kőszívű ember 
fiai.

1960/61 — 1965/66-ig a könyvbeszerzés nagyon változó képet mu-
tat a leltárkönyvek alapján.15 

Érdekességek a leltárkönyvből: A tanári állományból: 1962-ben 
3 db könyvet vételeztek be: 1. Akrobatikus torna; 2. Angyal - Holló - 
Szűcs: Vízitúrázók könyve — ez ma is élő könyvünk —, bár kissé elavult, 
de egyes részei még ma is helytállóak. 3. Magyarországi munkásdalok. 
1965-ben 139 db új Gimnáziumi tanterv került be ajándékként az állo-
mányba. Ezzel szemben 1966-ban 41 db könyvet vettek. Nagy Sándor: 

15 5. számú függelék
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Neveléselmélet, értéke 41 Ft, mely ma is megvan, azóta több kiadást 
megért mű. 1967-ben veszik meg az eddigi legdrágább könyvet, a 
Zumstein bélyegkatalógust 1968., 270 Ft-ért. (Működött bélyeggyűjtő 
szakkör, vezetője Hűvösvölgyi Ferenc volt. Ez a könyv szintén az állo-
mány része ma is). Az ifjúsági könyvtár leltárba vétele négy leltárkönyv-
be történt általában szaktudományok szerint, de a bevételezés nem 
mindig következetes, így a szakirodalom keveredik a szépirodalommal. 
Az I. számú leltárkönyv első bejegyzése 1960. V. 14-én: Aczél Tamás: 
A szabadság árnyékában című műve.

A könyvek állományba vétele, sorszámozása, pecsételése és rende-
zése úttörő jellegű munka volt. Ezt Gönczi Imréné és Dr. Lukács Zsófia 
illetve 1961/62-től Pinkert Ilona végezte társadalmi munkában. Írásos 
dokumentumok erről az időszakról csak a leltárkönyvek, de Göncziné 
szóbeli visszaemlékezései alapján rekonstruálni lehet a korszakot. Mint 
fiatal tanár nagy lelkesedéssel és hittel látott munkához. Először ren-
dezte a könyveket szép- illetve szakirodalomra bontva. Külön válasz-
totta a kötelező olvasmányokat és külön is tartotta. A szakkönyveket 
témák szerint csoportosította. Ebben a munkájában nagy szakmai se-
gítséget jelentett, hogy férje könyvtáros volt, és sokat segédkezett neki. 
Szabadidejét, illetve téli-nyári szünetét áldozta fel, hogy használható 
állapotban, rendezve legyenek a könyvek. Nem volt külön könyvtárhe-
lyiség, a folyósón két-három zárt szekrényben tárolta a könyveket, és 
heti egy-két alkalommal két-két órát tartott nyitva, amikor kölcsönöz-
hettek a diákok. A könyvtár leltárkönyvének vezetését, a pecsételést, a 
sorszámozást a férjétől kapott szakmai útmutatás alapján végezte, aki 
munka után, illetve szombat délután jött az iskolába segíteni. Később 
a címfelvételeket 1961/62-től jórészt Pinkert Ilona látta el, ő a tanári 
könyvtárat gondozta. Az ifjúsági könyvtár nyitva tartását és a kölcsön-
zést továbbra is Göncziné vállalta.

A könyvek beszerzése központilag történt. Időszakosan a miniszté-
riumból könyvcsomagok érkeztek, melyeket egységes összeállításban 
kaptak meg a középiskolák. Az egyedi vásárlás elenyésző volt, időnként 
máshonnan kapott ajándékot a könyvtár. Tudatos állományépítésről, 
gyűjtőkörről ebben az időszakban így nem beszélhetünk, illetve közpon-
tilag volt meghatározott az állománygyarapítás.
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Gönczi Imréné áldozatos munkájának eredményeit ma is élvezzük 
és használjuk, úgy fizikai létében, mint szellemiségében. Az ő dinami-
kus, minden újra és jóra nyitott személyisége sok nemzedéket irányí-
tott a biztos értékek kiválasztásában, az irodalom és a művészetek értő 
élvezésében. Tudása, műveltsége kiváló pedagógiai érzékkel párosulva 
sok tanulónak életre szóló élmény. Ma már nyugdíjas, még az elmúlt 
években is látogatta a könyvtárat, lépést tart a legújabb szakirodalom-
mal, és élvezettel olvassa a friss szépirodalmat is. Már nyugdíjasként 
sok könyvet ajándékozott az iskola könyvtárának, amikor másik lakásba 
költözött, ezzel is mutatva elkötelezettségét az iskola és könyvtára iránt.

Göncziné mellett a tanári könyvtár kezelője ebben az időszakban 
Pinkert Ilona magyar-német-orosz szakos tanárnő. Munkáját lelkiisme-
retesen látta el, folyamatosan vezette a leltárkönyveket, minden tételt 
precízen kitöltve. Az éves zárásokat pontosan elvégezte, és szabálysze-
rűen bevezette a könyvekbe. Csendes egyéniségére, könyvszeretetére 
emlékszik vissza kolléganője. A tanári könyvtár állományát a tanári szo-
bában tartotta, és kérésre ajánlott könyveket, illetve előkészítette azo-
kat. A visszaemlékezés szerint az anyag kicsi volt, túlpolitizált, és részben 
elavult, ezért a forgalom nem volt jelentős.

Az 1959-es Rendelet16 Az iskola könyvtárak egységesítéséről (a 
tanári és a diákkönyvtárak összevonása és rendezése). A Rendelet 

16 A művelődésügyi miniszter 54/1959. (M. K. 18.) M. M. számú utasítása az Iskolai 
Könyvtárak Egységes Kezelési Szabályzatáról. In: Művelődésügyi Közlöny, 1959. 18. 
sz. 309-311. p.
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végrehajtása azonban akkor még nem lehetett realitás. A megvaló-
suláshoz sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem voltak adottak. 
A XXII. kerületi Tanács Oktatási Osztályán pedagógiai felügyelőként 
dolgozott Gáldonyi Béla, aki harmadik szakként könyvtárosi végzettsé-
get szerzett az  ELTE-n, 1966-ban. Szakdolgozatát az iskolai könyvtárak 
helyzete a XXII. kerületben 1965-ben címmel írta. Munkaköréből adó-
dóan jó áttekintése volt az iskolai könyvtárak személyi, illetve tárgyi 
feltételeiről. 1967 szeptemberétől került gimnáziumunkhoz. Munkánk 
során megkerestük, s ő nagy örömmel — ma már nyugdíjasként jött el 
könyvtárunkba, s mesélte el ezt az időszakot (1967-1974.).

1967-ben került a gimnáziumba fél állásban, a másik fél állása ma-
radt a XXII. Kerületi Tanácsnál, pedagógiai felügyelőként. Tíz órában 
tanított a dolgozók gimnáziumában, és öt órát töltött a könyvtárban. 
Az 1959-es egységesítési rendelet végrehajtása így már az ő feladata 
lett. Tapasztaltan, friss szakmai tudással felvértezve, lelkesen látott 
munkához. A könyvek száma az ifjúsági könyvtárban ekkor 5217 db 
volt, a tanáriban 727 db. A kötetek szekrényekben álltak a folyosón, 
illetve a tanári szobában. Az anyagot áttekintve először átválogatta, 
majd az elavultakat, illetve az elhasználódottakat, a selejtet leválogat-
ta. Munkájában támogatta Bukta József igazgató, gazdasági-pénzügyi 
vonalon pedig Berente László segítette. Mivel továbbra is dolgozott 
a Kerületi Tanácsnál, és tudomása volt az év vége felé megmaradt 
KÖFA (Községfejlesztési Alap) pénzekről, személyes utánjárására 28.000 
Ft-t tudott szerezni a könyvtárra 1967-ben. Ezt nagyon rövid idő alatt 
- 2-3 hét - kellett ésszerűen beosztva, jól elköltenie. Akkor ez könyvre 
számottevő összeg volt. Télvíz idején, a karácsonyi tülekedések köze-
pette szerezte be a könyveket a kerületi Á.K.V (Állami Könyvterjesztő 
Vállalat) boltban, majd az akkori Makarenkó - későbbi Pedagógus 
Könyvesboltban-, legvégül a Központi Antikváriumban.

Vásárlásai az alapvető kézikönyvekre, szótárakra, lexikonokra, encik-
lopédiákra, illetve a legújabb szakirodalomra irányultak. Meghatározta 
a gyűjtőköri irányokat, és biztos kézzel fejlesztette a lehetőségekhez 
képest az állományt. Megmaradt Jelentése erről a munkáról, ezt a do-
kumentumot az iskolatörténeti gyűjteménynek adta.
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"Akcióinak" eredményeként a tanáriban csak nőttön-nőttek a 
könyvhalmok, gondoskodni kellett az elhelyezésükről. Akkoriban kap-
ta meg a fizika előadó - ma díszterem, régi szárny II. emelet - melletti 
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kisegítő szertár helyiségeket. Ezek 6, ill. 4 négyzetméteres, sötét és 
fűtetlen helyiségek voltak. A könyvek itt sem fértek el, ezért szekré-
nyeket vásároltak, és a folyosón helyezték el azokat. A sok könyv lel-
tárba vétele lefoglalta minden idejét, a régi anyag leltározása a nyári 
szünetre maradt. Mivel ő csak délután volt jelen az iskolában, a köl-
csönzést úgy oldotta meg, hogy heti egy alkalommal tartott nyitva, 
amikor az ú.n. osztálykönyvtárosok összeírt igények alapján vitték el 
a könyveket. A tanárok kérésére a jól használható, friss anyag a szak-
tantermekbe, illetve kollégák kezébe került, így „spontán” alakultak ki 
a szakirányú szertári letétek. Ezáltal lehetőség adódott, hogy a tanár 
az órán felhívja a műre a figyelmet, kézbe adja, illetve a kézikönyveket 
használtassa. Így a gyerekek nem csak kölcsönzéskor jutottak a köny-
vekhez. Érdeklődő, megbízható tanuló a szaktanár felelősségére eset-
legesen innen is kaphatott könyvet. Gáldonyi Béla továbbra is ellátott 
szakfelügyeleti tevékenységet a kerületben, és számos érdekes, egyedi 
dokumentumot őrzött meg, és ajándékozott az iskolatörténeti gyűjte-
ménynek. Elhivatottságát, hozzáértését jelzik ezek a táblázatok, illetve 
megőrzésük. 

Megmaradt a Budapest Főváros Tanács VB Oktatási Főosztályának 
leirata Az egységes fővárosi gyermekkönyvtári hálózat kialakításának 
programja 1971, mely meghatározza az iskolai könyvtárak helyét, sze-
repét, feladatait. Ehhez csatlakozik egy statisztikai táblázat a fővárosi 
iskolák gyarapodásáról és az egy tanulóra jutó átlagokról.

Ez idő alatt az igazgató, Bukta József Fővárosi Tanács VB tag lett, 
így gimnáziumunk előnyösebb helyzetbe került. Elkezdődött az iskola 
új szárnyának építése. A könyvtáros Gáldonyi Béla ígértet kapott egy új 
helyiségre, ahol együtt helyezhetné el a könyvtárat. Az új épületszár-
nyat 1972-ben adták át, és a könyvtár új helyre költözött. A főbejárattól 
jobbra nyíló folyosón, a földszinten a jobb első teremben (17-es, ma fi-
zika tanterem) nyert elhelyezést. A helyiség mérete közepes nagyságú, 
de szép világos, frissen festett és a kertre néz. A beszerzésre is gondot 
fordítottak, kb. 15-20 db új üveges szekrényt szereztek be, ezeket és a 
régieket is elhelyezték a teremben.

Külön rendszerezte a szépirodalmi műveket, azon belül a kötelező 
olvasmányokat. A kötelező irodalmat, illetve a nem kurrens anyagot a 
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régi, zárt szekrényekben tartotta, a többi könyvet az üveges ajtajúak-
ban. Ezeket kérésre kinyitotta, így beleolvashatott a tanuló, könnyeb-
ben válogathatott, kölcsönözhetett. Heti két alkalommal tartott nyitva. 

köNyvtárAk A kerületi köZépiskolákbAN, 1970.
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A beszerzéseknél a következőkre törekedett:

  ▪ Minden szaktárgyhoz meglegyenek az alapvető tájékoztató művek
  ▪ A gimnázium profiljának megfelelő kiemelt állományfejlesztés:  

nyelvoktatás (angol, német), biológiai tagozat
  ▪ Korszerű pedagógiai állományrész kialakítása és fejlesztése.
  ▪ Művészet és irodalomtörténet kiemelt helyen, mivel az aktív, tu-

dományos munkát végző tanárok igényelték (Rádics Károly, Gönczi 
Imréné)

  ▪ Folyóirat-rendelés

A vissZAemlékeZés AlApjáN köZöljük AZ AlAprAjZot.
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1963-ban a tanügyi reformhoz köthetően új kötelező olvasmányok 
beszerzésére került sor, a meginduló esti és levelező tagozatosok részé-
re pedig kölcsönzött. Mivel MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) 
Pártbizottsági határozat született a képzettség, iskolázottság emelé-
séről, ezért anyagi eszközök is jobban rendelkezésre álltak. Javaslatot 
dolgozott ki Gáldonyi Béla " az M.M. irányelvek a 18 éven aluli ifjúság 
könyvtári ellátásának javítására"  vonatkozó állásfoglalása a kerületi 
megvalósításra az iskolai könyvtárak vonatkozásában 1972. III. 24.

Javaslatát kedvezően fogadták, úgy a gimnáziumban, mint a kerület 
többi iskolájában is szakmai szempontból megindul a fejlődés.1974-ben 
jelentést készített A kerületi iskolai könyvtárak helyzete 1974 címen. 
Hozzáértően, részletesen elemzi a helyzetet és tesz ajánlásokat a jövő-
re vonatkozóan.

Gáldonyi Béla személyében volt 
az első szakképzett könyvtárosa 
iskolánknak. Szaktudásának, ügy-
buzgalmának köszönhetően sokat 
fejlődött ezen idő alatt a könyvtár. 
Megoldódott elhelyezése, jelentősen 
gyarapodott az állomány, és ez a 
gyarapodás használható könyvekből 
állt. Megkezdődött a tudatos szerze-
ményezés és feltárás. Munkakörénél 
fogva, tevékenységének eredménye-
ként az egész kerületi iskolai könyv-
tárügyet elindította és gazdagította. 
Fáradozását ezúttal is köszönjük!



A kÖNyVTÁr TÖrTéNETE

1974-2006.

3. fejezett
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Mivel könyvtártörténetet készítünk, a könyvtár most tárgyalt idő-
szakában élünk1 , nehéz válogatni az anyagból, - úgy döntöttünk, hogy 
a könyvtárosi munka általános jellemzőiről, feladatairól és menetéről 
kevesebbet szólunk, - inkább a „Budai” iskolai életének jellegéből adó-
dó specialitásokat emeljük ki.

  ▪ Saját történetünk fontosabb állomásairól; nehézségeiről és sikere-
iről, egyedi megoldásainkról adunk számot itt.

  ▪ Kiemeljük a könyvtár születésének, megteremtésének időszakát.
  ▪ Szólunk a berendezés módjáról, folyamatáról, jelenlegi állapotá-

ról.
  ▪ Részletesen foglalkozunk az állomány összetételének bemutatá-

sával, kiemelve a pedagógiai- és az iskolatörténeti állományrész 
létrejöttének, anyagának ismertetését, az állománygyarapítás fo-
lyamatát.

  ▪ A könyvtárpedagógiai munka mibenlétét, jellegzetességeit, ehhez 
kapcsolódva.

  ▪ A könyvtár szerepét az iskolai tanóra és a tanórán kívüli tevékeny-
ségekben, valamint,

  ▪ a lakóhelyi pedagógiai és közművelődési programokban.

Egyes területekről összefoglaló táblázatokkal tájékoztatunk, ennek 
megfelelően a megszokott számadásokhoz képest aránytalanságok 
lesznek a szövegben. Amit kihagytunk, talán feledtetni tudják a kifej-
tett részek.

3.1 Az ISkolATÖrTéNET FoNToSABB ESEméNyEINEk ÁTTE-

kINTéSE — kÖNyVTÁroS SzEmmEl — 1974-TŐl NAPjAIN-

kIg (1996)

A gimnázium 1974-re befejeződő bővítésével 12 új tanterem kap-
csolódott be az oktatásba. Ebben az időszakban jöttek létre a fővárosi 
gimnáziumi viszonylatban legszínvonalasabb terem-együttesei, melyek 
a kémia és a biológia oktatását szolgálták. A kedvezőbb anyagi feltételek 
mellett a csökkenő tanulólétszám is segítette a szaktantermi rendszer 

1 A BNAG könyvtártörténetének eddigi részeit még 1996-ban írtuk a KTE pályáza-
tára, melyet az 1000 éves magyarországi iskolaalapítás alkalmából írt ki, de akkor 
nem adtuk be a pályázatra, kéziratban maradt.
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továbbalakítását. 1977/78-ban va-
lamennyi tantárgy rendelkezett már 
szaktanteremmel.

1977-ben nyugdíjba vonult 
Bukta József, akit Fürstné dr. Kólyi 
Erzsébet és Tóth Lajosné követett 
egy rövidebb időre. 

Az 1965/66-os tanévtől szako-
sított tantervű osztályok indultak: 
orosz, német, angol, kémia, biológia 
és testnevelés, az általános tanter-
vű osztályok mellett. Önálló könyv-
tárhelyiséget, majd függetlenített 
könyvtárost kapott az iskola Marót 
Károlyné személyében 1974 nyarának végén. Előtte a XXII. Kerületi 
Tanács Művelődési Osztály Népművelődési Csoportján dolgozva a 
könyvtári szakterület tartozott a munkakörébe, korábban ezt a terü-
letet szakreferensként Gáldonyi Béla gondozta. Együttműködésük itt 
kezdődött.

Az 1978-ban beindított tantervi reformot megelőzően néhány tan-
tárgy esetében kísérleti feladatokra, az új tankönyvek, tantervek kipró-
bálására jelentkezhettek kollégáink. A D osztályokban kísérleti jelleggel 
megkezdték néhány fakultatív tanterv- és tankönyv kipróbálását (ké-
miai anyagvizsgálat, anyagismeret, 
nevelési alapismeretek, gépipari mű-
szaki rajz tantárgyakban).

 Mindez az induló önálló könyv-
tárnak azonnal új feladatokat fogal-
mazott meg. Az új tantervek beveze-
tése az 1979/80. tanévben kezdődött 
a gimnáziumokban, 1981/82-ben 
lépett életbe a fakultációs rendszer, 
ahol az említetteken kívül gépjár-
mű-vezetési és szállítási ügyinté-
zői ismeretek gyakorlati fakultációs 
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lehetőségét kínálta az iskola, és annak 
valamennyi elméleti tárgyát.

1978-ban már látszott a tárgyi feltéte-
lek módosításának szükségessége, az új 
fakultációs csoportok indításával ugyanis 
teremgondok jelentkeztek. Az audio-vizu-
ális eszközök telepítése az épület akkori 
állapotában megoldhatatlan volt. Döntés 
született az épület korszerűsítéséről, fel-
újításáról. Ehhez emeltek a gimnázium 
mellé egy 10 tanteremből álló toldalé-
képületet – ú.n. új szárny - a mellettünk 
lévő általános iskola részére azzal, hogy a demográfiai hullám levonul-
tával a középiskolai igényeket kell szolgálnia. Erre 1985-ben került végül 
sor, akkor kapcsolták a gimnáziumhoz ezt az épületrészt. Elkezdődött az 
iskolarádió és a videóhálózat csillagpontos kiépítése. E munkákra egy 
technikust alkalmaztak (Molnár Mihály), és kialakítottak egy stúdiót.

Az új feltételeknek megfelelően átszervezték a hang- és videóanya-
gok tárolását, és a Soros Alapítvány lehetőségét kihasználva számos 
angol nyelvkönyv (100000 Ft értékben), videóprogramok (29000 Ft 
értékben) és magnetofonkazetta került az intézmény, illetve a könyv-
tár tulajdonába. A tanulói és tanári igényeket egyaránt szolgálni tudó 
stúdiót a videó mellett egy, a célnak megfelelő hangosító-egységgel is 
felszerelték. 

Ettől függetlenül épült ki az iskolarádió termenként és szintenként 
kapcsolható rendszere. Szintén külön erősítő rendszerrel látták el az új 
díszterem (régi szárny, II. emelet, a régi fizika előadó helyén) stúdióját is. 
A díszterem belépése mentesítette a könyvtárat néhány - nem kívána-
tos - igénybevételtől. Ezeknek a munkáknak a mentora, motorja Molnár 
Tamás, az egyik igazgatóhelyettes volt, akihez a könyvtár is tartozott, 
és akinek figyelme elsősorban az audio-vizuális rendszer kiépítésére 
irányult. Egy beszámolójában2 jelzi is, hogy e terület előzményezésével 
"tagadhatatlanul jelentősre növekedett lemaradásunk a számítástech-
nikában". Az 1987-ben kezdett fejlesztés napjainkra befejeződött, és 

2 Molnár Tamás: A tárgyi feltételek változásáról In. A Budai Nagy Antal Gimnázium 
jubileumi évkönyve 1937-1987./ szerk. Nagy Istvánné igazgató [Bp.: BNAG,1987.] 
20-27. p. ill.
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ebben az iskolai könyvtár is helyet 
kapott.

A nyolcvanas évek elején az 
ötnapos munkahét bevezetése, 
az új érettségi vizsgaszabályzat, az 
új érettségi és felvételi rend,majd 
a demográfiai hullám hozzánk 
érkeztével a tanulócsoportok 
számának, létszámának növeke-
dése (16-ról 22-re ill. 43-ról 57-re) jelezte még ennek az időszaknak a 
fontosabb változásait, és egyben a könyvtár új, előbbiekkel kapcsolatos 
feladatait. 1980-ban speciális nyelvi (angol-orosz) és matematikai osztá-
lyok indultak. 1981-ben új igazgató került az iskola élére Nagy Istvánné 
személyében. 

1985-ben a budapesti gimnáziumok könyvtárainak munkaközös-
ség-vezetője, dr. Ballér Endréné tett szaktanácsadói látogatást iskolánk-
ban. Az ő javaslata is segített abban, hogy a következő évtől könyvtári 
kisegítőt kapott a könyvtár.

1986-ban életbe lépett az új oktatási törvény3 a végrehajtási utasítá-
sokkal, és hatályát vesztette a régi gimnáziumi Rendtartás4 , és számos, 
addig használatos fontosabb intézkedést tartalmazó dokumentum kivo-
násra került a könyvtár állományából. Elkészült, és jóváhagyták a könyv-
tár Működési szabályzatát5 — illetve az iskola új Szervezeti és működési 
szabályzatát.

1988-ban érettségizett nálunk az utolsó gimnáziumi levelező tago-
zatos osztály, mivel a felnőttoktatásban az igény inkább a szakirányú 
képzésekre jelentkezett. Az 1987/88-as tanév egyébként az iskola fenn-
állásának 50 éves jubileumi ünnepségének jegyében telt.

Marót Károlyné könyvtáros széleskörű, intenzív iskolatörténe-
ti anyagkutatást és gyűjtést végzett. Kezdeményezőként vett részt az 
egész program kialakításában, szervezésében, lebonyolításában, a jubi-
leumi évkönyv előkészítésében. Önállóan szervezte az összes kiállítást 
(egy állandó és egy alkalmi iskolatörténeti, és ezekhez kapcsolódóan a 

3 1985. évi I. törvény az oktatásról
4 Rendtartás a gimnáziumok számára /kiad. Művelődési Minisztérium Bp.: MM, 

1980. 152 p.
5 Sajnos ez nem maradt fenn
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tanárok-diákok munkáiból készült öt 
kamara-kiállítást), ezzel bekapcsol-
ta az iskolát a kerület Helytörténeti 
csoportjának és a Városszépítő 
Egyesület tevékenységébe.

1987-ben megalakult a Budafoki 
Premontrei Öregdiákok Egyesülete, 
Vezetőjük dr. Virányi Ottó kanonok. 
Alapítványt hoztak létre az általuk 
kiírandó iskolai-művelődéstörténeti 
pályázatok díjazására, valamint sze-
gény sorsú tanulók megsegítésére. 
A könyvtáros a pályázatokat elbíráló bizottság tagja lett.

1991. Az idegenvezetés fakultációt, és a tehetséggondozó program 
keretében – kísérletként - általános iskolai 7. osztályt indított az iskola. 
Osztályfőnökük Ludányiné Csányi Ildikó volt.

1992. Megbízott igazgatóként Lenhardt Istvánné vezette az iskolát. 
1993-ban Mayerné dr. Bartal Andrea kapta meg az igazgatói kinevezést.

1993/94-es tanévben az OKTV és egyéb pályázatok erre az időszak-
ra eső témáinak nagy számát, valamint a rendezvényeket is figyelem-
be véve a könyvtár az egész iskolát megmozgató programot hirdetett: 
A Barokk éve - 1993 címmel, melyre a felkészítést és a lebonyolítást 
a magyar és a történelem munkaközösségekkel együtt végezte Kissné 
Vereckei Ágnes igazgatóhelyettes - akihez a könyvtár is tartozott - ma-
ximális támogatásával. 

1993-tól négy éven keresztül gimnáziumunkat választották a 
Winkler Márta Kincskereső isko-
lájának felső tagozatos tanulói, így 
5. osztály indult iskolánkban, s ez-
zel együtt, illetve ezt megelőzően 
a Winkler-féle pedagógiai-oktatási 
módszerek megismerése történt. 
A könyvtár szakirodalom beszer-
zésével, figyelésével, ajánlásokkal 
követte a folyamatot.
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3.2 Az Új kÖNyVTÁr SzÜlETéSE

1974-től a gimnázium önálló könyvtári státuszt, függetlenített 
könyvtárost kapott Marót Károlyné személyében. Kíváncsiság, várako-
zás, sürgetés, a könyvtár használatba vételének vágya fogadta a tanu-
lók és főleg néhány "könyves" tanár részéről. A könyvtár végleges el-
helyezése, célszerű berendezése, a munka megszervezése, a könyvtár 
eredményes működtetése, hosszabb távú terveinek elkészítése érde-
kében egy ideig a részleges nyitva tartás mellett kellett döntenie. Az 
iskola tágabb környezetét, a kerület művelődési intézményeit és azok 
munkáját ismerte, s különösen a budafoki Szabó Ervin Könyvtárral és 
annak vezetőjével, Szakmári Istvánnéval voltak jó kapcsolatai, tapasz-
talatai. Tartós munkakapcsolatban állt művelődési vonatkozású felmé-
rések készítése okán elődjével, Gáldonyi Bélával, a gimnázium rész-
foglalkozású könyvtárosával (aki a kerület egyik általános pedagógiai 
szakfelügyelője is volt), s ismert néhány, a kerületi tanulmányi, művé-
szeti versenyeken, programokon résztvevő, a helytörténeti kutatásokat 
segítő gimnáziumi tanárt.

Nem ismerte igazán a tantestület nagyobb részét, a vezetést és a 
tanulókat. Önállóságot kapott, hagyták dolgozni, kérésére minden fon-
tosabb információt és segítséget megadtak. Hogy a leendő olvasók 
korosztályát, szokásaikat és a kollégákat is megismerje - bár erőt vont 
el a hatványozottan jelentkező könyvtári munkától, a könyvtár főidő-
ben történő nyitva tartását is kurtította, egyenetlenné tette - mégis 
tanítani kezdett egy első osztályban magyar nyelv és irodalmat. Inkább 



1974-2006.68

lassabban alakuljanak ki ismeretségek, kötődések, de a munka kapcsán 
jöjjenek létre - ez volt a szándéka.

A munkakapcsolat a hitelesség nagyon fontos indító tényezője, 
csakúgy, mint a kapukat nyitó könyvtár képe, atmoszférája. Ezért, mi-
közben járta az épületet a könyvtár végleges elhelyezésére alkalmas 
területet kutatva, gyors akcióval Fürst Istvánné igazgatóhelyettes és a 
levelező tagozatos felnőttek segítségével átrendezte a könyvtárat úgy, 
hogy a szekrényeket a falak mentén, egymásra téve helyezte el. Végre 
egy egész osztály befogadására alkalmas olvasótermi rész alakult ki, 
melyet délelőtt könyvtári órák, délután a lapozgató, kereső, gyűjtő- és 
kutató munkát végző gimnazisták, a korábban érkező tanuló-olvasó le-
velező tagozatos felnőttek együtt vehettek igénybe.

Tiszteletben tartva a kialakult helyzetet, szokásokat, mások "kö-
reit", a későbbiekben (1975) sikerült mégis egy szép, világos, kis rak-
tári résszel is rendelkező termet - melyet egy festőművész rajztanár 
(Cságoly Erzsébet) használt - megszerezni, mivel eddigi használója ép-
pen bejelentette távozását az iskolából. A könyvtáros időben jelentke-
zett igényével, így a termet megkapta. (A vizuális művészetek tisztelő-
jeként némi lelkiismeret-furdalással tette meg ezt a lépést, a könyvtár 
érdekeit képviselve.) Ezután centiméterrel a nyakában járva egy konk-
rét tervet készített a könyvtár beépítésére, berendezésére, melynek 
szakszerű kivitelezését a patronáló üzem, a Hárosi Falemezművek - a 
könyvheti programhoz nyújtott segítség fejében – elvállalta, és el is vé-
gezte.

A tervet elfogadták, és a következő év költségvetésében megtervez-
ték a szükséges összeget. Az új iskolaév kezdetére (1976/77) - kis késés-
sel- elkészült a beépítés. A sürgető szükség miatt (az előző hely kellett 
tanteremnek), valamint mivel a könyvtáros is mielőbb fogadókész álla-
potot akart kialakítani az új helyen, meglehetősen szabálytalan, gyors 
költözködéssel (gondos felügyelet mellett) az új, végleges helyre szállí-
tották a csak részben becsomagolt könyveket.

A polcok pácolt fából készültek rögzítve a padlótól a plafonig, s ez-
zel úgynevezett teremkönyvtárat hozott létre, vállalva a "magas régi-
ókba"  való járást a létrával. A cél az áttekinthetőség, de főleg az egy 
osztály foglalkoztatására alkalmas olvasótér biztosítása volt. A könyvtár 
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— amint az új szárnyat a gimnáziumhoz csatolták — éppen az épülete-
gyüttes közepére, gondozott kertre néző földszinti helyre került.

"Döbbenetes volt a találkozás a premontrei elődgimnázium elpusz-
tult könyvtárának egyetlen megmarad példányával, a XX. század elején 
kiadott kétkötetes Ókori lexikonnal.6 Valami fatális és meghatározó volt 
ebben a találkozásban számomra.” — írja Marót Károlyné, a könyvtár-
vezető egy visszaemlékezésében.

„Mint az ókor, különösen a görög kultúra és harmónia világa szá-
momra a legkedvesebb, s már érkezésem előtt elhatároztam, hogy 
a könyvtárba vezető folyósón a görög kultúra nagyjai kapnak helyet, 
vezetik-kísérik az olvasót a könyvtárig. Ezt egy festőművész kollégával, 
Szotyory Lászlóval közösen sikerült megvalósítani. Valóban találó meg-
oldás. Az íves ablakokon érkező fény, az ápolt, dús növényzet és az el-
készített képek, alkotások együttese olyan kapcsolatot teremt, amely 
a könyvtári búvárkodást, elmélyülést segíti." Az olvasó a könyvtárhoz 
vezető folyósón Raffaello: Athéni iskola c. képével találkozik szemből, 
oldalt pedig Szokratész , Szophoklész, , Euripidész és Platon arcképei 
kísérik végig.

A főlépcsőházhoz csatlakozó 4 m2 védettebb folyosórészből áll. Ez 
az állandó kiállítóhelyünk, ahol 5 tárló kapott helyet, ahová tablók is 
kikerülhetnek. A megfelelő fényt biztosító lámparendszert is szereltek 
fel. Egy világos, növényekkel teli 14 m2 folyosó vezet a könyvtárhoz. 
Ehhez csatlakozik egy kisebb előtérrész — innen nyílnak a mellékhelyi-
ségek. Az előző években használt terem 56 m2-es volt, az új terem egy 
szabadpolcokkal és olvasóasztalokkal berendezett 75 m2-es olvasóte-
remből és egy 25 m2-es raktárhelyiségből áll.

Az olvasóteremben, ami egyben a kölcsönzői tér is, 280 polcfolyómé-
ter található, 12 fm állvány a legfrissebb folyóiratok elhelyezésére szolgál. 
12 db olvasóasztal, 1 nagyobb méretű kölcsönző asztal, 1 könyvtárosi író-
asztal, 1 nagyméretű katalógusszekrény, 1 TV kapott helyet induláskor.

A terem világos, tulajdonképpen a beköltözés után került "felújí-
tásra" a világítási rendszer neon lámpatestek felszerelésével, ami nem 
előnyös megoldás, mert az állandóan, ill. a gyakran ott tartózkodók 

6 Ókori lexikon / szerk. Petz Vilmos [Bp.]: Franklin, 1902. 1. köt. A-L 1902 VIII, 1142, [1] 
p.  2. köt., M-Zs 1904 [4], 1258 p
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szemét sérti, rongálja. Az ablakokra szerelt rolórendszer, a sötétítőfüg-
gönyök valamennyi oktatástechnikai eszköz (TV, írásvetítő) használatát 
lehetővé teszik. Az olvasótér kb. 80 fős előadóvá alakítható, szükség 
esetén (ennyi szék azonban nincs a közelben). A későbbiekben vala-
melyest szűkült ez a tér még egy, kétoldalas, keresztben elhelyezett, 
plafonig érő polcsor beiktatása miatt. Az olvasóterem-kölcsönző rész-
ben - ahol a legtöbbet tartózkodunk, ahonnan legjobban áttekinthető 
az olvasóterem - kapott helyet a kézikönyvtári állomány. A könyveket 
szabadpolcon, ETO szakrendben helyeztük el úgy, hogy a legalsó és a 
legfelső sorokban az előző évek folyóiratkötegeit őrizzük, mindegyiket 
a neki megfelelő szektorban. Itt kapnak helyet a kevésbé forgó duplum 
példányok is. Az alsó sorokba kerülnek a nagyméretű, elfektethető ki-
adványok, az időszakosan valamilyen munkához, kutatáshoz kiválasz-
tott kötelező és ajánlott irodalmak (OKTV dolgozatok, pályázatok stb.).

Nem volt, s ma sincs külön feldolgozó részünk, könyvtárosi iroda 
- ami nagyon hiányzik. A körülmények miatt (a helyiségek adottságai) 
kilátás sincs rá. A raktárban a duplumokat, a védett állományt, a selej-
tezésre félretett, javítandó könyveket, a segédkönyvtárat, a folyó évi 
időszaki kiadványokat, a tankönyveket, különféle iskolai vonatkozású 

A köNyvtár AlAprAjZA, 1996.
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dokumentumokat és a fel nem használt ajándékkönyveket helyeztük 
el. 

1982/83-ban a raktárhelyiséget plafonig érő Salgó-polcokkal építet-
ték be, kívánságunk szerint. Még néhány kisebb változtatás után a 90-
es években történt az utolsó átrendezés. Kinőve az adott teret, évek 
óta kértük a zárt, elkülönített állomány máshol való elhelyezését. Végül 
a könyvtár - a Budapest Bank pályázatán nyert pénzéből tudott vásárol-
ni 14 új szekrényt. A szekrényekbe a pedagógiai anyagot (a kézikönyvek 
és a legújabb alternatív tankönyvek kivételével) a hely- és iskolatörté-
neti anyagot, a régi közlönyöket és - kortörténeti dokumentumként né-
hány idejétmúlt kiadványt helyeztünk el. (Régi Rendtartások, Érettségi 
szabályzatok, sztálinista pedagógiai munkák). Itt van a nagy értékű, 
idegennyelvű tanári segédkönyvtár is immáron. Pedagógiai  állomány-
részünk tekintélyes méretű és egyre javuló minőségű.  Az átlagnál na-
gyobb mértékben fejlődött, részben a nevelési ismeretek fakultáció 
igényét kielégítendő, részben az elnyert pedagógiai báziskönyvtár cím 
megszerzése után (1989).

pedAgógiAi báZisköNyvtár cím, 1989.
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A helyiség a könyvtár alatti pinceklub-helyiség egyik része, amit még 
a KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) számára és pénzéből építettek. 
Kényelmes, szép berendezésével kutatómunkára is alkalmas hely, de 
természetesen más célokra (megbeszélések, az iskolai újság szerkesz-
tése, játék- és filmklub) is használják, ennek vannak velejárói.

A raktári részt megnyitottuk, jelenleg itt található mindjárt a bejárat 
mellett, kiemelve a középiskolások és külön az általános iskolások kö-
telező és ajánlott olvasmányainak állományrésze, a szépirodalom, a se-
gédkönyvtár, a legutolsó év időszaki kiadványai. Zárható szekrényben a 
könyvtár működési dokumentumai, a leltárkönyvek, a raktári lapok, a 
leltározáshoz használt katalógusok együttese, az érettségire, ill. a közös 
órai használatra félretett irodalmi szöveggyűjtemények, természettu-
dományos feladatgyűjtemények, az ajándékba kapott, szabadon kezelt 
tankönyvek. Itt van még az írógépasztal, valamint kialakítottunk négy 
"tanulókuckót" az elvonulni, kutatni, tanulni vágyó "elmélyülőknek".

1993/94-ben a Soros Alapítvány pályázatán szerezte meg a könyv-
tár a számítógépes program indításához szükséges eszközöket. Tüzetes 
tájékozódás után a SZIRÉN könyvtári szoftvert vásároltuk meg, majd 
később ennek adatbázisát, mely jelenleg 1974-92 évek könyvtermését 
tartalmazza. Ezzel megindult a könyvtár állományát feltáró elektroni-
kus katalógus kiépítése.

Mióta megvan, azóta tudjuk igazán, milyen nagy segítséget jelent, 
hogy a tanári szobával közösen használható telefonvonalat, de külön 
készüléket kapott a könyvtár. A kiadók számának növekedésével, a ked-
vezmények felkutatásával egyre többször kell utánamenni a könyvek-
nek, figyelni közvetlenül is a könyvpiacot, s ehhez szükséges a telefon. 
Segít házon belül is, mert nálunk az oly nagy forgalmú szünetekben 
tudjuk csak elérni a kollégáinkat, megbeszélni velük a tennivalókat, ké-
réseiket.

3.3 Az ISkolAI kÖNyVTÁr NAPjAINkBAN (1996.)

3.3.1 A kÖNyVTÁr HElyE, BErENDEzéSE 

A könyvtár 1976-tól változatlanul az iskola régi épületének 
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földszintjén, a főlépcsőtől jobbra nyíló folyosóról közelíthető meg. 
Szimbolikus, hogy a premontrei időkben ez volt az iskola ebédlője, ma-
napság pedig a szellemi táplálékot nyújtja. A folyosó egy kisebb térrel 
indít, itt van 5 tárló, ahol időszaki kiállításokat tudunk berendezni, és a 
fal is rendelkezésünkre áll. A folyosó további részén padok és virágok 
vannak, szép világos, barátságos, mintegy "télikertként" funkcionál, a 
diákok kedvenc helye. A folyosó végén balra egy előtérbe lépünk, innen 
nyílik a mosdó, illetve egy 1.5 m2-es raktár. A könyvtár egy 75 m2-es ol-
vasóterem - kölcsönzői - válogatói térből és egy 25 m2-es — eredetileg 
raktárnak használt, majd az olvasóknak is megnyitott - válogatói térből 
áll. Itt van a szépirodalom, kiemelt polcokon a kötelező olvasmányok, 
a nem friss periodikák, valamint kialakítottunk 3 kutatóhelyet is az ab-
lakok közelében. Az olvasóteremben 36 tanuló tud egyszerre leülni, itt 
van a katalógusszekrény rajta a TV-vel, és itt helyezkedik el a könyvtá-
rosi számítógép is. Az olvasóteremben körben a plafonig érő polcokon 
vannak a kézikönyvek, melyet egy - szintén plafonig érő - kétoldalú pol-
csor választ el, ahol a  kölcsönözhető szakirodalom és az idegen nyelvű 
könyvek találhatóak.

3.3.2 A kÖNyVTÁr gyŰjTŐkÖrE, ÁllomÁNyA, A BESzErzéS

Néhány évi működés után azt mondhatjuk, hogy a tantárgyakhoz 
kapcsolódó, viszonylag arányosan fejlesztett állománnyal rendelkez-
tünk. A könyvanyag frissessége, használhatósága azonban tárgyanként 
változott. Érdekességként említem, hogy egy 1978-ban kiadott OPKM 
Módszertani Osztály kiadványa Kézikönyvek a középiskolák részére7 
című fejezetében felsorolt szükséges 170 alapmű közül mindössze 5 mű  
nem volt birtokunkban (Szidorov: A gondolkodó ember Kossuth, 1967, 
Butenko: A szocialista társadalmi rendszer Kossuth 1977.; Bródi György: 
Fiúknak lányokról Medicina 1969; Kovács András: Nővédelem, anyavé-
delem, családtervezés Medicina 1974., Lengyel Dénes Honismeret és 
irodalom N.P.I. 1972.)

A gyűjtőköri feladatok kijelölésénél mindenkor a gimnázium éves 
és távlati oktatási-nevelési céljait, az iskola profilját, a belépő új 

7 A 2019-es átdolgozás során sem sikerült megtalálni ezt a dokumentumot, ezért 
hiányzik a hivatkozása.
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tantárgyakat és korosztályokat vettük figyelembe. Az előírtnál nagyobb 
hangsúlyt fektettünk a szakirodalmi vásárlásokra. Így ma 75/25 % a 
szakirodalom és szépirodalom aránya.

A kézikönyvtár gyűjtőköre a legszélesebb, ide nemcsak a tantár-
gyakhoz kapcsolódó tudományágak kézikönyveit szerezzük be, hanem 
a szélesebb tájékozódáshoz szükséges minden más tudományágét is 
(Műszaki lexikon, Orvosi lexikon, Mezőgazdasági lexikon). Folyamatos 
vásárlással biztosítjuk a kurrens anyag jelenlétét. Ezt — akár más be-
szerzések rovására — minden körülmények között sikerült — eddig 
még — biztosítani. Kiemelt helyen, több példányban (3-30) az egy- és 
kétnyelvű szótárak és alapvető munkák kaptak még helyet.

A pedagógia és határterületeinek szakirodalmát a 14-18, újab-
ban a 10-14 éves korosztály oktatására-nevelésére vonatkozóan, a 
lehető legteljesebben kívántuk szerzeményezni (pedagógiai pszicho-
lógia, gyermek és neveléslélektan a pályaválasztás ill. a közegészség-
ügy szak könyvei). Emellett a használatos tan- és segédkönyveket — 
csoportfoglalkozásra alkalmas mennyiségben — szerzeményezzük. 
Neveléstörténeti, elméleti, oktatáspolitikai összegző munkák, tanul-
mánykötetek, tantárgymódszertani írások, az igazgatással, vezetés-
sel kapcsolatos dokumentumok és különféle pedagógiai sorozatok 
(Pszichológia nevelőknek, Nevelők kiskönyvtára) állnak a kollégák és 
az érdeklődők rendelkezésére. A tanároknak tartós használatra szánt 
módszertani kiadványokból nagyobb példányszám beszerzésére törek-
szünk (pl. Osztályfőnöki kézikönyvek és segédleteik, Gimnáziumi érett-
ségi vizsgaszabályzat). Újabban tanulásmódszertani segédletek vásárlá-
sára fektettünk nagyobb súlyt (pl. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan 
Bp.: AKG Kiadó, 1995. 318 p.) Az egyéb kölcsönözhető dokumentumok-
ból 1-2 példány van.

A szakkönyvek beszerzésénél a tanított tantárgyak adják a kiinduló-
pontot. ETO számok alapján adjuk meg

  ▪ biológia: 502, 57-59, 61,15,54,53 szak
  ▪ kémia: 54 mellett 51, 53, 55, 57, 61,62 szak
  ▪ fizika: 53 mellett 61,62, 51, 54 szak
  ▪ matematika 51 mellett 53, 54, 62, 160, 796 fejtörők
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  ▪ idegen nyelvek: angol, német, francia, spanyol, orosz, olasz: alap-
vető elméleti nyelvészeti művek, gyakorló feladatgyűjtemények, 
társalgási helyzetek, szótárak

  ▪ magyar nyelv és irodalom: a 8-as főosztályon belül a nyelvésze-
ti alapmunkák, helyesírási szabályzatok és szótárak csoportnyi 
mennyiségben, a nemzeti irodalmak történeti, összefoglaló mun-
kái és monográfiai 82,83, 84, 882, 894

  ▪ ének: 78 mellett a 17, 39, 7, ill. 930 szak
  ▪ rajz és művészettörténet: 7 mellett 17, 008 és kiemelten a 39 szak
  ▪ földrajz: 908, 91 mellett a 31, 32, 338, 369, 55, 502, 7, 930,
  ▪ testnevelés. 798 mellett a 15, 61 szak
  ▪ történelem 92,93,94-98

A szépirodalom gyűjtésénél válogatunk, a féleséget és a mennyisé-
get a tanterv követelményei és a csoportlétszámok határozzák meg. 
A klasszikus magyar szépirodalom szerzőit lehetőség szerint kritikai 
kiadásban, sorozatban, 1-2 példányban a kézikönyvtárban tartjuk. 
A tananyagban szereplő alkotók munkái minimum 3-5 példányban, a 
diákkönyvtári kiadások 10-30 példányban vannak jelen. 1-3 példány-
ban kapnak helyet a világirodalom — nem kötelező olvasmány — 
klasszikusai (kivétel néhány klasszikus szerző, mert ezek még a 60-as 
évek beszerzései miatt többszörös számban vannak.) A jelentős, de a 
törzsanyagban nem szereplő alkotóktól 1-2 összes művet vásároltunk. 
A kortárs irodalom kiemelkedő, vagy valamilyen oknál fogva aktuális 
megjelenő művei 1-1 példányban szerepelnek. A kötelező olvasmá-
nyokból általában 4-5 tanulóra jut 1 kötet a jelenlegi állapot szerint.

A példányszámokat valamennyi szaktárgynál a következőképp ala-
kítjuk ki:

  ▪ kézikönyvek: minimum 2 példányban, az egyik a kézikönyvtárban, 
a másik a szaktantermi letétben, az általános tájékozató lexikonok, 
egyes szótárak minden szaktanterembe letét (Új magyar lexikon, 
Idegen szavak szótára, A magyar nyelv értelmező kéziszótára, He-
lyesírási kéziszótár)

  ▪ Olvasókönyvek, szemléltető képes kiadványok (Képes történe-
lem, Képes földrajz, történelmi olvasókönyvek) úgy vásároltuk a 



1974-2006.78

korábbiakban, hogy a szaktanteremben egy osztály foglalkoztatá-
sa esetén 2-2 tanulónak jusson egy-egy könyv, valamint a könyv-
tárban is legyen helyben olvasható, és 3-6 kölcsönözhető példány.

  ▪ A feladatgyűjteményekkel (matematika, fizika, kémia, biológia, 
földrajz és idegen nyelvek) hasonló a helyzet. 

  ▪ Szótárakból az a cél, hogy tanított nyelvenként minimum 6-10 db 
legyen a letétekben, tanáronként. 

  ▪ Az értékes képzőművészeti munkákból, albumokból a legfonto-
sabbak , legátfogóbbak kerüljenek a letétbe is, a többi példányt a 
kézikönyvtárban féltve őrizzük. A 7-78 szak kölcsönözhető anyagát 
a lehető legszélesebben gyűjtöttük. 

A BESzErzéSrŐl

Fontos, hogy a költségvetési keret összhangban legyen a feladatok-
kal. Iskolai szinten az igazgatóság és a gazdasági osztály is figyelembe 
veszi ezt, de ennek érdekében gyakran meggyőző munkát — néha lob-
bi-tevékenységet is — kellett folytatni. A beszerzéseknél igyekszünk ki-
kérni a kollégák véleményét, figyelembe vesszük igényeiket. 1974-ben 
a keret 12, majd 15-20000 Ft volt, a nyolcvanas évek első felében tar-
tósan 40000, majd 60000 Ft felett rendelkeztünk. Általában ezen ösz-
szeg 2/3-t lekötöttük az Állami Könyvterjesztő Vállalatnál (ÁKV) minden 
évben, a fennmaradó összeggel pedig igyekeztünk minél ügyesebben 
gazdálkodni. A rendszerváltást követően a megemelkedő árak miatt 
hamarosan 100000, majd 150000 Ft-t kellett terveznünk ahhoz, hogy 
a könyvkiadást valamelyest követni tudjuk. Ez az összeg időnként azzal 
nőtt, hogy a szaktantermekbe kerülő letétekre külön 100000 Ft állt ké-
résre rendelkezésre. Az iskola költségvetéséből azonban már második 
éve - az önkormányzati egyeztetések során - kihúzzák ezt a tételt, így 
a tervezett költségvetés nulla (1996)! Ez aggodalommal tölt el ben-
nünket, hiszen meghiúsítja a tudatos és folyamatos szerzeményezést. 
Szerencsére gazdasági vezetőnk, Lassú Béláné és az igazgató igyekez-
nek forrásokat biztosítani mindezek ellenére is. Ezek a különböző ösz-
szegek biztosítják, hogy jóvátehetetlen lemaradásunk, hiányaink ne 
legyenek. Mi magunk is megragadunk minden pályázati lehetőséget, 
hogy fejleszthessük könyvtárunkat. 
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  ▪ 1991-ben a Pro Culturánál a belépő általános iskolai osztályoknak, 
illetve az idegen nyelv tanításához, valamint az idegenvezetés fa-
kultációhoz, tehetséggondozásra nyertünk pénzt, így tudtuk ezen 
állományrészt fejleszteni.

  ▪ 1992-ben a Szerencsejáték Alaptól és a Soros Alapítványtól 
200000 Ft-t nyertünk a számítógépes rendszerünk megvásárlásá-
ra, kialakítására. 

  ▪ 1993-ban Minisztériumi ajándékként egyes kiadók könyvei érkez-
tek folyamatosan.

  ▪ 1994-ben az Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
301.000 Ft-os pályázatának köszönhetően kötelező olvasmányo-
kat, segédkönyveket és hiányzó kézikönyveket szerezhettünk be.

1995-ben a Nemzeti Kulturális Alap 100.000 Ft-ot biztosított köny-
vekre, ezeket listáról rendelhettük, de sajnos nem teljesen azok a köny-
vek érkeztek meg hozzánk.

Érdekességként említjük, hogy barátság révén ajándékba kaptunk 
Szerb Antalné könyvtári hagyatékából jól használható, szép köny-
veket. Egy szülő segítségével pedig az NSZK-ból (Német Szövetségi 
Köztársaság- Nyugat-Németország) leszerelő Amerikai hadsereg könyv-
tárának jó részét is birtokoljuk, benne az Enciklopedia Americana-t, 
mely egy 20 kötetes angol nyelvű lexikonsorozat. A hadseregtől ideke-
rült kötetekkel jelentősen növekedett az angol nyelvű kölcsönözhető 
állományrész.

Beszerzési "stratégiánk" az utóbbi években átalakult. A rendelke-
zésre álló keret mind kisebb részét költjük el az ÁKV-nál, ill. a KELLO-nál 
(Könyvtárellátó Vállalat, azóta kht.) Igyekszünk figyelni a kiadásokat, 
rendszeresen átnézzük a friss MNB-ket, az Élet és Irodalom A hét köny-
vei rovatát (a megszűnt Könyvvilág helyett), illetve "vadászatokat" tar-
tunk utcai és egyéb kedvezményes árat biztosító árusoknál. Sajnálattal 
vettük tudomásul, hogy a Líra és Lant könyvértékesítő megszüntette 
diszkontraktárát, ahol 20 % kedvezmény volt az új könyvekre. A kiadók-
kal is tartjuk a kapcsolatot, így előfizetéssel, különféle kedvezmények 
igénybe vételével tudunk megtakarítani. Az anomáliákat jellemzi, hogy 
a 90-es évek elején, Soroksáron, egy TSZ istállóiban lévő raktárban 
igen jó anyagot lehetett válogatni, már akkor is potom áron (pl. 5-10 
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Ft kötelező olvasmányok, 100 Ft Világirodalmi lexikon egy kötete). 
Igaz, ki kellett menni a "világ végére", és autó is kellett a szállításhoz. 
Természetesen ezek a fajta vásárlások kiszámíthatatlanok, nem tervez-
hetők, de inkább több időt és fáradságot szánunk így a beszerzés és 
állománygyarapítás munkájára. A takarékossági szempontokon túl a 
"cserkészés" a teljesebb áttekintést (a kaotikus kiadói és terjesztői, pia-
ci viszonyok közepette), a minél frissebb, igényelt beszerzést is célozza. 
Ezek a formák a bevételezésnél és a feltárásnál is több munkával jár-
nak, de úgy gondoljuk, megéri. Olvasóinknak így gyorsabban, teljeseb-
ben és nagyobb példányszámban biztosíthatjuk a dokumentumokat.

3.3.3 A kÖNyVEk ÁllomÁNyBA VéTElE, NyIlVÁNTArTÁSA éS 

VéDElmE

1960-tól egyedi címleltárkönyvet és külön brossúra nyilvántartást 
vezetünk. A beérkező könyveket a leltárba vétellel egy időben szab-
ványosan ellátjuk a könyvtár bélyegzőjével, leltári számmal és raktári 
jelzetekkel. Ugyanekkor megtörténik a tartalmi feltárás is, felvétel a 
számítógépes adatbázisba, illetve a különféle cédulakatalógusokba. Az 
állományellenőrzést a rendelkezéseknek megfelelően öt évente tartjuk 
(korábban 3 évente), ezt megelőzően kiemeljük az állományból a tar-
talmilag elavult, mennyiségileg feleslegessé vált vagy megrongálódott 
dokumentumokat, majd az engedélyezés után töröljük az állomány-
ból. A leltár lezárásaként az elveszett könyvek törlésére is sor kerül. 
Az olvasók az elvesztéseket kötelesek pótolni, meghatározott szabá-
lyok szerint — általában pénzt lehetőleg nem fogadunk el — nevelési 
okokból. Következetesen próbáljuk elkerülni, hogy a vakáció előtt, ill. 
az érettségi utáni "euforikus" pillanatokban, gondolkodás nélkül adja-
nak ki szüleik keservesen megkeresett pénzéből nagyobb összegeket 
is a meggondolatlan diákok. (Sajnos ez a tendencia erősödik!) Később 
általában előkerül a könyvek nagyobb része. A tanév közben távozó ta-
nulók jelentettek sokáig gondot — könyvvel együtt maradtak ki, mivel 
nem kaptunk jelzést távozásukról. Ma már "sétáló cédulával" érkeznek, 
melyen igazolniuk kell, hogy nincs könyvtári tartozásuk. A késő, illetve 
elmaradó diákokat az osztálykönyvtárosokon keresztül figyelmeztetjük.

A korábbi időszakban a szaktantermekből, a tanári idegen nyelvű 
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könyvtár állományából tűntek el könyvek nagyobb számban. Az utób-
bi években az olvasóteremből is tünedeztek el értékes és nagy alakú 
könyvek. Mivel a diákok nagy csapatokban, folyamatosan érkeznek, 
lyukas órájukban itt tartózkodnak, valamint nem belátható a teljes 
tér, képtelenség kiszűrni ezeket az eseteket. "Nyomozás" illetve lelki-
ismeret-furdalás hatására örömünkre előfordulnak visszalopások is. 
Tervezzük — FSZEK példára — a "bűnbánat" hetét, amikor reméljük, 
több dokumentum visszakerülhet majd. A zárt, máshol elhelyezett 
állományrészek biztonságát a zárak megerősítésével védjük (sajnos 
történtek feltörések a klubban). A diákok közül többen segítenek a te-
remfelügyeletben. A letéti könyvek biztonságos elhelyezését ellenőriz-
zük, illetve időszakos részleltárakat tartunk, általában a tanév végén. 
Törekszünk a könyvek fizikai testét is védeni, úgy elhelyezni, hogy ne 
sérüljön, és erre a tanulók figyelmét is felhívjuk adott esetben. Kisebb 
javításokat a lelkesebb diákok bevonásával elvégezzük. 

3.3.4 Az ÁllomÁNy FElTÁrÁSA

1996-ban egy leíró, betűrendes keresztkatalógust (szerző, cím), egy 
szakkatalógust (ETO szerint), egy tárgyszó- és irodalmi analitikus ka-
talógust, valamint raktári és leltári katalógust építünk. A könyvtárban 
található könyvek, folyóiratok analitikus feltárására épülő képkatalógu-
sunk is van az ókori görög-római művészeti alkotásokról, illetve a bibliai 
vonatkozású képek anyagából. Napjainkban készült el az Új képes tör-
ténelem sorozat analitikus feltárása, a szemléltetésre kiváltképp alkal-
mas képanyag külön kiemelésével.

3.3.5 Az IDŐSzAkI kIADVÁNyokrÓl

Ezen dokumentumokról 20 évre visszamenőleg kimutatást készítet-
tünk, 5-5éves periodicitással.8

Ebből látható, hogy az állomány folyamatosan nőtt a ’70-es évek 
végéig, amikor is takarékossági intézkedések nyomán a duplum példá-
nyok egy részét le kellett mondani, helyettük lassan más kiadványok 
megrendelésére került sor.

8 4. számú függelék
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Az irodalmi folyóiratoknak volt — tanári indíttatásra — szélesebb 
körű diákolvasó-tábora. Közösen forgattuk, feldolgoztuk az értékesebb 
publikációkat, tanulmányokat (az irodalmi analitikus katalógusba téve 
a tananyaghoz kapcsolódó, hasznosítható értékeléseket, elemzéseket, 
illetve műalkotásokat). Napjainkban már másfelé fordult az érdeklő-
dés. Egy szűkebb kör, a továbbtanulni szándékozó, humán érdeklődésű 
tanulók olvassák általában ezeket a lapokat, a tanárok mellett. Egy-egy 
tudományos dolgozat, pályázat készítésénél kerülnek elő gyakran. Az 
Irodalomtörténet szakcikkeit, az Iskolakultúra és a Magyar Nyelvőr 
elemzéseit, módszertani tanulmányait analitikusan feldolgozzuk, és 
ajánljuk a szakos kollégáknak. Ezeket fakultációs irodalomórán a diákok 
is használják. 

Kedvelt folyóirat a História, Rubicon, szerették a tanulók a Szemtanú 
című kiadványt (Kár, hogy megszűnt!). Történelem szakos tanáraink jól 
ismerik, és maguk is előfizetik ezeket a folyóiratokat, s rendszeresen 
küldik diákjaikat konkrét feladatokkal. Ha egyéni feladatot vállalnak, 
időnként várakoznak a helyben olvasásnál egy-egy számra, kevésnek 
bizonyul az adott példányszám. Ilyenkor fénymásoltatni is szoktuk a 
cikket esetenként.

A 60-as évekre visszamenően van Századok. A differenciáltabb kidol-
gozásokhoz, megoldásokhoz, pályázatokhoz sokszor találunk alkalmas 
közléseket lapjain. Jár és hasonló esetekben forog a Történelmi Szemle 
is. Volt időszak, amikor a tanár a történelem fakultáción kifejezetten 
folyóirat-felfedeztető, olvastató órákat tartott sorozatosan, majd folya-
matosan érkeztek egyéni munkára is a tanulók, hasonló megbízatások-
kal. A történészek, akik az utóbbi időszakban az új szemléletű - különö-
sen a XX. századra vonatkozó - anyagok hiányaival küzdöttek, jobban 
támaszkodnak a friss kutatási eredményeket, tudományos megállapí-
tásokat közlő folyóiratokra. 

Ugyanez elmondható a természettudományos tárgyakat tanító kol-
légák egy részére is (biológia, kémia, fizika). Az egyik legkedveltebb, 
legjobban hasznosított folyóiratunk a Tudomány volt. Vajha ismét já-
rathatnánk!! Rendszeres olvasói vannak az Élet és Tudománynak, a 
Természet Világának és a Természetbúvárnak, a környezetvédelemmel 
foglalkozó újságoknak. Ezek olvasását is ösztönzik a szaktanárok, illetve 



831974-2006.

a helyi környezet (Ugyanis a kerületben aktív környezetvédő csoport 
működik, néhány csapat hozzájuk kapcsolódik, más osztályok pedig 
nemzetközi mérési kutatóprogramban vesznek részt.)

Korábban járt a Mozgó Világ, s most kérésre megrendeltük a Magyar 
Narancsot, keresik, olvassák a nagyobbak. Kedvelt a Filmvilág, szívesen 
járnak a diákok színházba, moziba, keresik az ilyen típusú újságokat. 
Ezért rendszeresen kézről-kézre jár a Pesti Műsor- időnként el is tűnik.

A Kincskereső iskolából érkező felső tagozatosok, akik majd a gim-
náziumi évfolyamokat is nálunk végezték, ill. a 6 évfolyamos gimnázi-
umi osztályok megjelenésével néhány új folyóiratot rendeltünk meg: 
Süni, Állatbarát, Kincskereső, Abacus. Ezek is nagy népszerűségnek ör-
vendenek, a friss számok érkezésének hamar híre megy. A Kincskereső 
cikkeit, a közölt szépirodalmi műveket különösen jónak, színvonalas-
nak tartjuk és ajánljuk.

A felnőttek újabban a Közlönyöket keresik, olvassák a gazdasági, 
természettudományi és szépirodalmi folyóiratokat. Idegen nyelvű pe-
riodika megrendelésére most nincs módunk sajnos, anyagi okok miatt. 
Régebben több orosz és német nyelvű lap járt. Német és angol (hol-
land) testvérkapcsolataink révén kapunk időnként egy-egy nagyobb 
kollekciót, ezeket szabadon használhatják az olvasók.

3.3.6 HANg- éS VIDEÓTÁr ISkolÁNkBAN

A hetvenes évek végén a Veszprémi Oktatási Központ és az igazga-
tó kezdeményezésére az évek 
során kialakították az épület-
ben a hangosítást, illetve a 
videóláncot. Ennek telepítése 
a régi épületszárnyban kezdő-
dött, és elsősorban a biológia 
szaktantermekre és előadók-
ra épült ki, mivel akkor az is-
kola biológia tagozatos volt. 
A stúdió az épület szerkezeti 
adottságai, illetve a technikai 
megvalósítás miatt különvált 
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a könyvtártól, más épületrészben kapott helyet. A műszaki felszerelt-
ség kezeléséhez másfajta szakértelem kellett. Olyan mértékű volt a 
szolgáltatás igénybe vétele, hogy külön személyt alkalmaztak, aki az 
audio-, ill. videóanyagokat kezelte, kezeli a mai napig is: Molnár Mihály 
stúdiós.

Az állomány összetétele 1996-ban:

  ▪ 650 db hangkazetta, mely a nyelvoktatást segíti, a különféle nyelv-
könyvekhez készült anyagok és társalgási szituációk: magyar, né-
met, angol, francia, spanyol és orosz nyelven.

  ▪ 250 db orsós magnószalag, mely részben ma is használatos- főleg 
kazettára való átjátszás történik róla.

  ▪ 35 db CD lemez a klasszikus zeneirodalomból (a bakelitlemezek az 
ének-zene teremben vannak, az énektanár kezeli azokat)

  ▪ 990 db videókazetta, melynek összetétele a következő: 300 db a 
magyar- és világirodalomhoz kapcsolódik, 250 db természettudo-
mányos, 30 db társadalomtudományi, 200 db történelmi, 30 db 
nyelvoktató, 80 db játékfilm, 100 db iskolatörténeti eseményeket 
örökít meg. Érdekességként említjük, hogy ezek a kazetták ünne-
pélyek, különféle események (gólyabál, szalagavató, klubestek, 
előadó estek) teljes felvett anyagai. Az első felvétel 1984-ben tör-
tént.

A videó- illetve audioanyagokról egy füzetben nyilvántartást vezet 
a kolléga, ami egyszerűsített címleírást tartalmaz (a film címe, témá-
ja, a felvétel hossza). A teljes, szakszerű elektronikus feltárást a nyári 
szünetben tervezi a számítógépes kolléga, Palotai István segítségével 
Molnár Mihály. Felajánlottuk, hogy ez történjen meg a Szirén program 
megfelelő részével, és így még komplexebb, szakszerűbb lenne a feltá-
rás és a tájékoztatás.

3.3.7 HEly- éS ISkolATÖrTéNETI ÁllomÁNyUNk

Iskolánk 1987-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Erre 
az alkalomra értékes iskolatörténeti anyagot sikerült összegyűjtenie a 
könyvtárnak. A dokumentumok egy részéből állandó iskolatörténeti 
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kiállítás készült mintegy 23 négyzetméternyi felületen, vitrines betétek-
kel, más részéből 34 nagyméretű tablón az iskola életének, történeté-
nek tematikus bemutatását adtuk időszakos kiállítás keretében. Ehhez 
csatlakozott még öt egyéb kiállítás, amit a volt és jelenlegi „Budais” 
diákok és tanárok munkáiból, gyűjteményeiből készített a könyvtár né-
hány kolléga segítségével. Képzőművészeti felnőtt, diák, fotókiállítás, 
bélyeg- és ásványgyűjtemény, kézimunkák és népi iparművészeti alko-
tások kerültek bemutatásra. Marót Károlyné, a könyvtárostanár részt 
vett a jubileumi évkönyv megtervezésében és létrehozásában. Írt egy 
olyan iskolatörténetet, mely része volt a diákok hely- és iskolatörté-
neti vetélkedőjének, melyet azóta is hasonló célra használunk idősza-
konként. A helytörténeti kérdések elkészítésekor felkereste a kerületi 
Helytörténeti Kört és a Fővárosi Városszépítő Egyesület kerületi cso-
portját, s velük együttműködve dolgozott tovább. Szerepelt a feladatok 
közt egy-egy kerületi műemlék rendbetétele, s erről fotódokumentu-
mok készítése. Ezeket az anyagokat őrizzük.

Az osztályok közötti versenyben pontszerző lehetőség volt bármi-
lyen iskolai emlék behozatala. Tekintélyes anyag jött így össze, generá-
ciók dolgoztak együtt a cél érdekében. Az anyagok nagy része a könyv-
tárban maradhatott, csak egy kisebb részét kellett visszaszolgáltatni, 
de ezekről általában másolat készült. Több becses dokumentum került 
így birtokunkba: 

  ▪ a lakosok aláírásos kérvénye a gimnázium alapításának ügyében, 
  ▪ a polgármester levele, melyet ez ügyben a Vallás- és Közokta-

tásügyi miniszterhez írt és az elutasító válasz is, 
  ▪ az első évek igazgatói felhívásait, üzeneteit tartalmazó "Köröző 

könyv",
  ▪ bizonyítványok, különféle érmek, díjak, jutalmak. 
  ▪ tudományos munkák és művészeti alkotások, 
  ▪ mini-tablógyűjtemény, negatívok, fotók a legrégebbi időktől kezd-

ve,
  ▪ visszaemlékezések írásban és magnófelvételen,
  ▪ videófilmek az iskola utolsó 10 évének minden jelentősebb ese-

ményéről,
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  ▪ a jubileumi ünnepségek valamennyi dokumentuma, 
  ▪ az ekkorra teljessé tett évkönyv-sorozat, 
  ▪ vonatkozó írások a helyi és országos sajtóközleményekből, 
  ▪ az iskolaújság példányai. 
  ▪ Az évfordulóra készítettük el diákok segítségével az indulástól 

idejáró tanulók és tanárok név- és címjegyzékét az iskolai doku-
mentumok alapján. A cím- és névváltozásokat a jubileumi osztály-
találkozók alkalmával bejegyeztük. Az akkori levelezésünknek ez 
volt az alapja, s gyakran kérik-használják ma is az összejövetelek 
szervezése előtt, hasznos dokumentum.

A legrégebbi emlékeket kutatjuk intenzíven. Ebben segítségünk-
re van az éppen a jubileum alkalmával összejött és megalakított 
Premontrei Öregdiákok Egyesülete, akik azóta minden hónapban egy-
szer találkoznak iskolánkban. Ők maguk is készítenek összegzéseket, 
vezetőjük, Virányi Ottó kanonok úr, az első végzős osztály volt diákja 
folyamatosan ajándékoz ajánlással ellátott könyveket a könyvtárnak. 
Ezek többnyire a Szent István Kiadó könyvei. Külön gyűjtjük az iskolá-
hoz valamilyen módon kapcsolódó személyek ajánlásait, névjegyét. 
Iskolatörténeti gyűjteményünk kedvelt, szépemlékű darabja az a tabló, 
mely a jubileumi évfordulóra a tanároknak készített ex-libriseket tartal-
mazza. Valamennyi diákmunka, a könyvtárostanár ötletére s irányítá-
sával készültek.

Együtt vannak itt ebben az állományrészben: 

  ▪ OKTV dolgozatai, 
  ▪ a tanárok-diákok pályamunkái,
  ▪ jelen vannak napjaink dokumentumai, 
  ▪ az iskola hosszú távú pedagógiai tervei, 
  ▪ az éves munkatervek, beszámolók, összegzések,
  ▪ külön a könyvtár munkatervei, beszámolói, 
  ▪ a jeles és a kevésbé jeles napok műsorainak forgatókönyve, a szer-

ző és a közreműködők megjelölésével,
  ▪ a nagyobb szabású könyvtári kiállítások anyagai, 
  ▪ a műveltségi versenyek pályázati- és kérdésanyaga, 
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  ▪ a kirándulásokra késztett város és tájismereti tesztek, 
  ▪ a könyvtári szakórák forgatókönyvei stb.
  ▪ kerülettörténeti és helyismereti dokumentumok. 

A Helytörténeti Körrel folyamatos kapcsolatban vagyunk, tőlük kap-
juk ajándékba a kerületre vonatkozó kiadványok egy-egy példányát. Mi 
helytörténeti figyelőszolgálatot látunk el s eljuttatjuk hozzájuk a helyi 
vonatkozású iskolai munkákat. Pályázataikra készítünk-készíttetünk 
ilyent. Megemlítjük a legutóbbi s egyben legsikeresebb akciónkat, ami-
kor is Savoyai Jenő alakját idéző munkák készítésére kiírt pályázatukra 
a könyvtár bábáskodásával 6 tanulmány és egy képzőművészeti alkotá-
sokat tartalmazó tabló és egy idegen nyelvű (német, angol, olasz) élet-
rajzi könyvek fordítás-együttese - több nyelvi csoport munkája - készült 
el, s mindegyik díjazásban, elismerésben részesült.

3.3.8 A kÖNyVTÁrPEDAgÓgIAI mUNkÁNk mIBENléTE, jEl-

lEgzETESSégEI, A kÖNyVTÁr SzErEPE Az ISkolA TANÓ-

rAI TEVékENySégéBEN

Gyakori eset volt, s még ma is előfordul a kisebbek körében, hogy a 
diák lihegve érkezik, s "pihegve" szól: kérem ... a könyvet! Se szerző, se 
cím, se tárgyszó-féle: valami nagyon apró részkérdésre keresne választ 
- egyéni feladatként, sürgősen. Azonnal kölcsönözné a jelzett könyvet. 
Hagyjuk a megítélést, mi is voltunk diákok..., de azt nem hagyhatjuk, 
hogy ilyen tájékozatlansággal érkezzen bárki. A könyvtár éppen azzal 
a céllal áll rendelkezésre az iskola körébe tartozóknak, hogy az okta-
tást-nevelést, az ismeretek megszerzését segítse, s megtanítsa a diá-
kot arra, hogy önállóan, szakszerűen és gyorsan tudjanak tájékozódni, 
hogy jól tegyék fel azokat a kérdéseket, amelyekre a válaszokat keresik, 
s olyan jártasságra tegyenek szert a könyvtárban, amely a továbbiak-
ban — akár munkát vállalnak, akár a továbbtanulást választják — segí-
tik az eligazodást.

E cél megvalósításához jól felszerelt, kellő időben nyitva tartott 
könyvtár, megfelelően kialakított és feltárt gyűjtemény áll rendelkezés-
re. Ha nem elégséges az anyagunk, tovább kísérjük-küldjük az olvasót 
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a megfelelő könyvtárba, kialakított kapcsolataink vannak e célból. 
Különböző könyvtárak beiratkozási kártyáját, címjegyzékét tartjuk ma-
gunknál, hogy minél előbb megoldást találjon az olvasó.

Az érkező könyvtáros végiggondolva feladatait, először tanítási órá-
kat kért, hogy gyakorlatot szerezzen, és tanítási szituációban is lássa a 
tanulókat, a tanárt és a tennivalókat. A munka során kialakult bizalom 
és hitelesség az, amire építünk azzal, hogy mi lépünk először, amikor 
kell. Először a tanárok meggyőzését vettük célba, feltárva, ajánlva a 
lehetőségeket, mert bebizonyosodott, hogy ha a tanár ismeri a könyv-
tárat, világos, konkrét képe van az állományról, s meggyőződött annak 
sikeres használhatóságáról, akkor jönnek az olvasók! Kapnak jó felada-
tokat, és ez a biztosítéka annak, hogy visszatérnek, rendszeres olvasóvá 
válnak a tanulók. A változó világ, az új feladatok, a nevelőknek nyújtott 
nagyobb pedagógiai szabadság óhatatlanul a többkönyvűség felé ori-
entálja a szaktanárokat. Így együttműködve hamarabb születnek meg 
az eredmények.

Személyiségünkből, tanítási tapasztalatainkból s jó meggyőződé-
sünkből adódóan kezdetektől fogva következetesen azt az elvet érvé-
nyesítettük, hogy az olvasáshoz, a könyvtárhasználathoz, egyáltalán 
a könyvtárhoz kényszer, kényszeredettség ne tapadjon. Legyen öröm, 
pozitív élmény s ezért könnyebben rögzülő szokás a könyvek olvasása, 
mindennapi használata. Hogy a könyvtár hangulata, képe megnyugta-
tó, marasztaló és felfedezésre késztető legyen — a kezdetektől sikerült 
megvalósítani - minthogy erről már írtunk.

Azért, hogy a tanárok mielőbb megtanulják értékelni ezt a több-
könyves módszert, bemutató órákat tartottunk, ajánlásokat készítet-
tünk. Néhány "könyves" irodalomtanárral kezdtük, aztán a történészek, 
majd a földrajzot tanítók csatlakoztak legelőbb. Mintaadásra szolgáltak 
azok a bemutató alkalmak is, melyeket a könyvtárostanár maga tartott 
gimnáziumi könyvtárosok munkaközösségének és ide helybéli kollégáit 
is meghívta. Az egyik ilyen 1975-ben egy Stílustörténeti - gyors eliga-
zodást kívánó - verseny volt, vállalkozó tanulókkal, szabad kutatással, 
könyvtári mozgással. Más alkalommal egy kultúrtörténeti korszak le-
zárására vállalkoztunk irodalomóra keretében több könyv használa-
tával. A tanulók csoportban dolgoztak, Gönczi Imréné magyartanár 
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vállalkozott erre a kezdetekben. Ilyen órákat szerveztünk: egy írói élet-
mű kutatására, képes illusztrációk gyűjtésére, irodalmi alakok helyének 
megtalálására, keresztnév adási szokások kutatására.

Közös előkészítő földrajz szakköri bemutató órát tartottunk dr. 
Mészáros Istvánné vezetőtanárral aktuális gazdaságföldrajzi- politikai 
témában szakfolyóiratok friss közléseiben tallózva. Ez az óra egyben 
bemutató óra volt budapesti középiskolai könyvtáros és földrajz mun-
kaközösségek vezetői részére.

Segítséget jelentett a könyvtári órák ajánlható rendszerének kimun-
kálásában a speciális biológia osztályokban tanító tanár, Nagy István 
(később szakfelügyelő) jelentkezése azzal a kéréssel, hogy a könyvtár-
ban a munkaterve alapján 20 könyvtári órát tartsunk a szakirodalom 
könyvanyagának bemutatására, használtatására, különböző tájékozta-
tó eszközök megismerésére, igénybe vételére és a mellettünk lévő F.J. 
Curie Sugárbiológiai Kutató Intézet szakkönyvtárának megismerésére. 
Közös munkánk eredménye egy biológiai szakkatalógus lett — ez ké-
szült el először ebben a katalógusfajtában — feldolgozva a biológiai 
szaktanterem igen jól válogatott és rendelkezésre álló könyvanyagát a 
diákokkal együtt.

Az osztályfőnöki óra keretében végeztük az elsősök bevezetését a 
könyvtárba, mindjárt az érkezéskor. Az volt a tapasztalatunk, hogy a 
korán elkezdett könyvtári órákkal — mindjárt az első osztályban — s a 
továbbiakban arra lépcsőzetesen épülő többivel, különösen a fakultá-
ciós órákkal, megbízható eredmények, jól rögzülő jártasságok hozha-
tók létre. Az alsóbb osztályokban, így magyar nyelv és irodalom, törté-
nelem, földrajz, majd nyelvi órák keretében gyakorolták a tanulóink az 
önálló ismeretszerzést, a többkönyves tanulást. A felsőbb osztályokban 
majdnem minden fakultáció igénybe vette a könyvtárat e célból. A ne-
velési alapismeretek és az idegenvezetés fakultációs órái — eltekintve 
a gyakorlatoktól — kizárólag a könyvtárban voltak. Ott is érettségiztek, 
a könyvek közötti önálló tájékozódásról is számot adva. Így évenként 
200 körül volt átlagosan a valódi könyvtári órák száma az utóbbi évek-
ben. Sajnos a két nevezett fakultáció mára megszűnt, nem adja azo-
kat a képesítéseket, mint a korábbiakban, vagy más címen fut. Ezért új 
megoldásokkal kísérletezünk.
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goNDolATok Az EgyéNI FoglAlkozÁSokrÓl

Néhány diák ilyen vagy olyan okokból mindig a könyvtárhoz sze-
gődik, vagy végül ott köt ki. Sok köztük a deviáns, másképp viselke-
dő, másképp gondolkodó, akik tehetségesek általában, de nem az 
iskolapadban teljesítenek, illetve olyan területeken mutatnak jó képes-
séget, melynek nincs tantárgyi megfelelője. Nem ők a szorgalmas, jó 
tanulók...

Volt olyan, a nagymamával érkező, a könyvtárba menekülő első-
sünk, akinek a számítógépes ismereteire apellálva a görög és római 
istenek feldolgozását ajánlottuk, amit ő nagy könyvtári kutakodás után 
megalkotott, és munkája jelenleg is az egyik magyar szaktanterem 
hasznos kelléke és teremdekorációja. A diák megérett, megtalálta he-
lyét az osztályközösségben, jó átlageredménnyel érettségizett, és maxi-
mális pontszámmal felvételizett az ELTE könyvtár szakára. 

Más, problémás családi hátterű, szétszórt figyelmű, az irodalomban 
és művészetekben tehetséget mutató tanulónk éppen egy folyóirat-fel-
dolgozó órán kezdte el a később folyamatosan végzett, önként vállalt 
feladatot: a Magyar Nyelvőr több évtizedes számainak feldolgozását és 
fontosabb cikkeinek analitikus katalógusba való vitelét. Belőle iroda-
lom szakos egyetemi hallgató lett.

Deviáns, nyughatatlan viselkedésű — pszichológus is kezelte — har-
madikos fiú kötött ki gyakran a könyvtárban, mivel a foglalkozásokat, 
órákat — akarata ellenére ugyan — de zavarta. A könyvtár befogadta, 
tolerálta személyét, s minden beavatkozás nélkül, lassan egy önképző-
köri csoport gyűlt köré, magvas filozófiai és esztétikai vitákat folytattak, 
Hamvas Béla gondolatait ízlelgették, ismertették, vitatták. Belőle is böl-
csész lett.

E néhány eset és kitérő jelzi, hogy a könyvtárnak, a könyvtárosta-
nárnak a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett az iskolában 
speciális nevelési lehetőségei vannak. A könyvtárosokhoz kapcsolód-
nak, visszajárnak ezek az átlagtól kicsit elütő személyiségű tanulók.

A másik könyvtárostanár (Szakmári Klára) - megfelelő képesítés bir-
tokában - önismereti csoportfoglalkozásokat tart érdeklődőknek.

Itt jegyezzük meg, hogy sokan a továbbtanulók közül könyvért jönnek 
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vissza. Van olyan főiskola, amelyikben a tanár úgy adja ki a szemináriu-
mi dolgozat témáját, hogy előtte megkérdezi: van-e itt „Budais”, mert 
ott megszerezhető — a korábbi évek tapasztalatai alapján — a keresett 
anyag. Tudnivaló, hogy iskolánkból sokan jelentkeznek tanárképző főis-
kolákra, róluk van szó. Jó a kézikönyvállományunk, ismereteink szerint 
a kerületben a leggazdagabb, nem csak az iskolai könyvtárak körében. 
A helyben olvasás ezért is nagyon fontos. A helyben olvasók száma ma 
már meghaladja a kölcsönzőkét, s az általuk használt könyvek száma 
— egy mintavételünk alapján — kb. háromszorosa a kölcsönzött köny-
vekének. Mégis a statisztikák- jelzéseink, tiltakozásunk ellenére - csak a 
kölcsönzésekre és az olvasók számára kérdeznek rá, kihagyva körükből 
a tanárokat és az általuk kölcsönzött-használt könyveket.

A szaktantermekben kisebb-nagyobb letéti állományok vannak 
(9 leltét). Gyakran forognak itt a munkaeszközként használt könyvek. 
Emellett az alapvető összefoglaló-tájékoztató munkák - eddig még - itt 
is polcra kerültek. 

A neveléselméleti fakultációról külön szólnánk, mivel az itt jelent-
kező igények miatt terjesztettük ki a pedagógiai gyűjtőkört, mélyeb-
ben, differenciáltabban tártuk fel az anyagot, s ebben a tanulók és ta-
náruk is mindvégig segített. Többek között ez is indított arra, hogy az 
FPI (Fővárosi Pedagógiai Intézet) báziskönyvtári pályázatán pedagógia 
témában induljunk az 1987/88-as tanévben. Pedagógiai báziskönyvtár 
és mintakönyvtár címet nyertük el pályázatunkkal. 

Az 1990-es évek második felétől kapcsolódtunk be az alsóbb osz-
tályok tanulóival a kerületi könyvtárhasználati versenyekbe. A több 
könyves ismeretszerzést segítheti az a nem kimondottan könyvtári, de 
a könyvtárban végzett tevékenységünk, melyet nagyon tisztességes 
(jóval a diákkönyvtári átlagár alatti) áron kínált Interpopulart- könyvek9  
terjesztése érdekében folytattunk 3 éven keresztül. 325 megrendelő 
volt az iskolában (ez 325x125 db dokumentumot jelent!). Sok volt, és 
nem mindig könnyű a vele kapcsolatos tennivaló - energiát, időt és he-
lyet vett el tőlünk tartósan - mégis mellette voksoltunk több okból: 

  ▪ bolti terjesztésbe nem került,

9 A magyar- és világirodalom válogatott szerzőinek művei, kötelező olvasmányai, 
fűzött, olcsó füzetes kiadásban Interpopulart Könyvkiadó, Szentendre 1992-1995.
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  ▪ csak iskolák, könyvtárak rendelhették meg minimum 25 példány-
ban (ez volt egy egységcsomag),

  ▪ hasznosítható, jó válogatás, olcsón,
  ▪ egy csomagnyit a könyvtárnak is előfizettünk, így 25 db volt cí-

menként
  ▪ alkalmas egész osztály foglalkoztatására,

  ▪ használják is, s nem csak a magyarosok!

3.3.9 A kÖNyVTÁrPEDAgÓgIAI mUNkÁNk A TANÓrÁN kÍVÜlI 

ISkolAI éS lAkÓTElEPI kÖzmŰVElŐDéSI TEVékENySé-

gEkBEN 

Alapelvünk volt már az induláskor, hogy csak olyan szabadidős prog-
ramot kezdeményezünk, illetve csak olyanhoz kapcsolódunk, melyek 
a tanulók ismereteinek, műveltségének gyarapítását szolgálják, visel-
kedéskultúrájukat gazdagítják. Röviden megemlítenénk azokat a köte-
lező penzumokat, amelyek elérték a könyvtárat és a könyvtárosokat 
is, s amelyeket kollégák segítségével sikerült is úgy megoldani, hogy 
a tananyaghoz kapcsolható ismereteket emeltük ki (vagy emeltük ép-
pen be) a megadott felkészülési anyagba. Így sikerült klasszikus orosz 
műveket olvastatni széles körben a "NOSZF (Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom) évfordulója tiszteletére" indított Kell a jó könyv! orszá-
gos akció- és verseny keretében, vagy gyakoroltató anyagként kézbe 
adni időtálló, tudományos közléseket, művészeti alkotásokat a Mit kell 
tudni a Szovjetunióról? című, kitartóan jelentkező verseny résztvevő-
inek. Immáron iskolatörténeti dokumentum annak a néhány ünnep-
ségnek a forgatókönyve, melyet a tanárok, így a könyvtárostanár is 
időnként feladatul kapott. Van november 7-ei, április 4-i s más, ilyen 
alkalomra készült anyagunk, mely arról tanúskodik: az adott témában 
is megkereshetők, kifejezhetők olyan értékek, melyek tartósan iga-
zak, és gazdagítják a fiatalok tudását, érzelemvilágát. Az első október 
23-i iskolai ünnepség megrendezését az egyik könyvtáros vállalta el, 
többek közt azért is, mert már ismerte az éppen akkor piacra kerülő 
Zimándi-könyvet, melynek címe: A forradalom éve: Krónika 1956-ból. 
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Dr. Zimándi Pius irodalomtörténettel és nyelvészettel foglalkozó pre-
montrei tanár volt, az utolsó premontrei években iskolánk igazgatója, 
akit Rónay György és családja bújtatott-védett a rend feloszlatásának 
kritikus időszakában, s azt követően is, haláláig. Hagyatékában talál-
tak rá a könyv nyersanyagára, ami aztán 1992-ben megjelenhetett. Az 
ünnepi műsor erre a könyvre épült, jelezve szerzőjének korábbi kap-
csolatát iskolánkkal. Az alkalomra Zimándi személyét és munkásságát 
bemutató kiállítást is készített a könyvtár.

Már korábban megszületett a Tanárportrék-sorozat elképzelésünk, 
s annak első darabja, mely Kolumbán Virgil alakját és munkásságát 
idézte fel, mutatta be a mai diákoknak és tanároknak. Ez alkalomból 
1992-ben Zimándi Piust mutattuk be így. Ezek az anyagok a könyvtár is-
kolatörténeti állományában kaptak helyet a kiállítás múltával, s mind a 
mai napig gazdagodnak. Azóta Vasvári József és dr. Lukács Zsófia bemu-
tató anyagunk készült el. Mindkettő kiváló személyiség és tanáregyéni-
sége volt iskolánknak. 

Szó volt már róla, hogy az iskola jubileumi ünnepségeire meghívott 
és azóta velünk együtt élő régi, premontrei diákok csoportba szerve-
ződtek, megalakították a Budafoki Premontrei Öregdiákok Egyesületét, 
majd alapítványt létesítettek a rászoruló, jól tanuló diákok segítésére, 
valamint az általuk kiírt pályázat nyerteseinek jutalmazására. A pályá-
zatokhoz az ajánlott és a még használható szakirodalmat a könyvtár 
gondosan előkészíti, és kéznél tartja, az elkészült pályázatokat őrzi. Az 
egyik könyvtáros részt vesz a dolgozatok elbírálásában. Csaknem 100 
érdemes dolgozatot őrzünk, mellékletben csatoljuk a dolgozattémák 
részletes leírását10, és megemlítjük Káli Józsefné (történelem-magyar) 
és Palotainé Varga Szilvia (történelem-földrajz) szakos kollégák ered-
ményes, dolgozatírásra késztető munkáját. Érdekességként jelezzük, 
hogy van közösen készített, visszajáró, volt diákok által készített nyertes 
pályaművünk is.

Különös figyelemmel kísérjük a kerületi helytörténeti pályázatokat. 
Az 1993-ban kiírt Savoyai Jenő alakját, tevékenységét megidéző pályá-
zatra - a Barokk éve átfogó iskolai programunkhoz kapcsolódóan - 7 
értékes munkát küldtünk, melyek a Baráti Kör segítségével, könyvtári 

10 2. számú függelék
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műhelymunkában készültek.
Budafok lakóinak nagyobb része - a betelepítések folytán - még a 

19. század végén is német anyanyelvű volt, őrizte nemzeti hagyomá-
nyait. A negyvenes évek kitelepítésekor nekik a legkegyetlenebb hely 
és sors jutott. Azóta az itthon maradottak csak felejteni akartak, nem 
beszéltek, nem adták át utódaiknak a német nyelvet. Ezeknek a törté-
néseknek a részleteit, okát kutatva - igazából a német nyelv tanulása 
iránti érdeklődét emelendő - dolgozunk. A kerületnek és az iskolának 
is jó német kapcsolatai vannak, mennek és érkeznek diákok, delegáci-
ók, érdeklődők. Ezért is készítette el az elmúlt évben a könyvtárvezető 
a Kerületnéző séta című tájékoztatót, melynek lefordítására a német 
szakos kollégák vállalkoztak.

Az OKTV és egyéb tanulmányi versenyek kiírásait számba véve levá-
logatjuk, és kézre adjuk az ajánlott és felhasználható irodalmat, ügyel-
ve arra, hogy ne legyenek egyformák a dolgozatok: folyóiratközlések, 
rejtett szakirodalom felkutatásával segítjük gazdagítani, egyéníteni a 
készülő munkákat - a dolgozat írójának érdeklődését, adottságait és 
szándékait figyelembe véve.

Figyeljük, keressük a megnyilvánulási lehetőségeket, nem csak a ta-
nulmányi versenykiírásokat, pályázatokat - különösen azokat, amiknek 
nincs tantárgyi megfelelője - és igyekszünk megtalálni azokat a tanuló-
kat, akiktől ezen a területen, kedvvel végzett eredményes munka vár-
ható. Több ilyen dolgozatot őrzünk.

Az ilyen tudományos és művészeti dolgozatok, pályázatok elké-
szítését, eredményességét segítendő hoztuk létre néhány éve azt a 
Baráti Kört, melynek tagjai általában az adott téma legjobb ismerői. 
"Szakértői" tanácsaikkal, kritikájukkal, támogatják a munkák sikeres el-
készítését. Volt és jelenlévő diákok és tanárok a tagjai a Körnek.

Egy könyvtári eseménynaptárt csatolunk mellékletben, melyben 
több irodalmi esemény, program szerepel.11 Csak a jelentősebbeket 
említjük itt, azokat, amelyeknek az előadásokhoz, a megemlékezések-
hez kapcsolódóan egyéb területei és programjai is voltak.

A kezdést követően több mint 10 évig rendeztük közösen a 
FSZEK Budafoki könyvtárának vezetőjével, Szakmári Istvánnéval a 

11 1. számú függelék
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Tétény-Promontor Kulturális Napok kerületi programjaként a Körkép 
19… sorozatunkat, mely azzal a céllal készült, hogy az érettségire, fel-
vételire készülő végzőseinket segítse, elsősorban a kortárs irodalom 
jobb megismerésében. Minden alkalommal jeles irodalomtörténész 
volt jelen, s hagyománnyá vált, hogy bárki (tanár-diák) elmondhatta 
legkedvesebb versét kortárs szerzők alkotásaiból.

Más irodalmi rendezvényeinken, melyeket általában évfordulókra 
készítettünk, az íróval kapcsolatos műveltségi verseny, és egy vagy két, 
a tanulók munkáiból és munkájával elkészített kiállítás szerepelt rend-
szeresen. Példaként álljon itt Juhász Gyula irodalmi délutánunk prog-
ramja:

  ▪ ünnepi megemlékezés meghívott előadóval,
  ▪ legkedvesebb Juhász Gyula versem - tanárok, diákok előadásában,
  ▪ kiállítás a költő művészeti tárgyú verseiből és az alkotásokat ihlető 

művek reprodukcióiból,
  ▪ a "Juhász Gyula versillusztrációk" pályázat eredményhirdetése és 

a belőlük készült kiállítás megnyitása.

Történt, hogy abban az évben érkezett iskolánkba egy biztos értékí-
téletű, polihisztor ének-zene tanár, Sisak András, amikor a könyvtár is 
indult.

Ő az egyike azoknak, aki minden osztályt tanít, jól ismer. 
Munkakapcsolatban áll valamennyi munkaközösséggel csakúgy, mint a 
könyvtár. Rövid tapasztalatszerzés után — néhány kollégával együtt — 
megfogalmazódott bennünk annak az igénye valamely érdemes téma 

kapcsán:

  ▪ mozgásba hozni az iskolát, al-
kotó tevékenységre serkentve 
nagyobb közösségeket, osztá-
lyokat,

  ▪ alkalomteremtés a tananyag-
ban szereplő ismeretek mélyí-
tésére, bővítésére, az általános 
műveltség gyarapítására,



1974-2006.96

  ▪ egy-egy kiemelt korszak tudományának, művészetének komplex 
feldolgozása, biztosítva a népi kultúra, a népművészet jelenlétét 
is,

  ▪ gyakorlatszerzés és erőpróba az országos tanulmányi versenyeken 
(OKTV, ODN) való részvételhez, az érettségihez, a gimnázium utáni 
feladatok megoldásához."  - idézet a BNA Napok c. tervezetből 

A könyvtárnak pedig:
  ▪ a könyvtárba járók, a helyben olvasók körének bővítése, a célsze-

rű könyvtárhasználat gyakoroltatása.

Hagyományteremtő szándék is munkált bennünk. Ezért négy év 
programját terveztük meg induláskor modellként úgy, hogy nagyobb 
felkészülést igénylő, összetettebb ismeretbővítő és könnyedebb, játé-
kosabb szórakoztató alkalmak váltakozzanak.

Első alkalommal Középkori vásár volt az iskolában, vásártér a nagy-
teremben s benne szereplő minden diák és sok tanár. Az életmód, a 
szokások, az öltözetek stb. megismertetése volt a cél. Az osztályok 
kis műsorokkal, programokkal is készültek (pl. egy péklegény mester-
ré avatásának ceremóniája stb.) Jó mulatság volt, hozta az olvasókat, 
akikkel együtt látogattuk meg a FSZEK, a Népművelési Intézet könyv-
tárát és néhányukkal a Néprajzi Múzeum könyvtárában is dolgoztunk. 
Könyvállományunk történelmi és néprajzi része pedig szépen gyarapo-
dott.

A második alkalom a Bartók-évfordulóhoz kapcsolódott, választott 
témánk pedig a bartóki gondolathoz: "Népi hagyományaink - nemzeti 
értékeink". Ez az alkalom igényelte a legkörültekintőbb felkészülést-fel-
készítést. A verseny három részből állt:

  ▪ kirándulási tabló készítése,
  ▪ országos múzeumok kijelölt anyagának megtekintése,
  ▪ versenydolgozat készítése és nyilvános megvédése.

Értékes munkák születtek, a legjobb dolgozatokat az iskolatörténeti 
anyagunkba helyeztük el, gyakran szolgálnak forrásként.

A harmadik évben népünk táncos hagyományait s aktualitásként 
Kós Károly emlékét idéztük fel. Táncház, illetve 8 népi iparművész 
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bemutatója kapcsolódott a prog-
ramhoz.

A negyedik évben nem az osz-
tályok, hanem az azonos nyel-
vet tanuló diákok fogtak össze s 
adtak idegen nyelvű műsorokat, 
mutattak be az adott nyelvterü-
leten született jellegzetes alkotá-
sokból. Nagy mozgás volt ekkor is 
a könyvtárban, mert az irodalom 
keresésén túl a feldolgozás és az 
összeállítás helye is a könyvtár 
volt.

Ezek a BNA-napi programok12 
mára átalakultak, mint ahogyan 
a tantestület és a körülöttünk 
lévő világ is. Ha nem is ebben a 

rendszerben, de hasonló céllal és megoldással jelentkezünk időnként 
egy-egy nagyobb rendezvénnyel. A legutóbbi A Barokk éve -1993 volt. 
Amikor számba vettük a következő tanév OKTV témáit, a Horváth 
Mihály történelmi verseny, a Helytörténeti Kör és a Premontrei 
Öregdiákok versenykiírásait, pályázati témáit, feltűnt, hogy nagyon 
sok a barokk időszakába tartozik. Így csatlakoztunk a BTM (Budapesti 
Történeti Múzeum) programjához, kiállításainak megtekintéséhez - az 
egész iskola. Egy többrétegű, komplex versenyprogramot alakítottunk 
ki. Feladat volt a kiállítás anyagának ismerete, barokk mintarajzok ké-
szítése, amit nagy kedvvel csináltak a versenyzők. Ebből kiállítás ké-
szült. A kultúrtörténet vonatkozó időszakának legfontosabb tudnivalói-
hoz könyvajánlást készítettünk és ezekkel a megfelelő példányszámú 
könyvekkel elláttuk a diákokat. Azt lehet mondani, hogy szinte ostrom 
alá vették a könyvtárat, állandóan kézben volt a felkészülési irodalom. 
Jó volt a program könyvtári hozadéka, nőtt a később is rendszeresen 
visszajáró látogatók köre.

Örömmel látjuk, hogy napjainkban fiatal kollégáink is vállalkoznak 

12 3. számú függelék
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hasonló programok létrehozására 
úgy, hogy abban a könyvtárnak, 
a könyveknek, az önálló ismeret-
szerzésnek, könyvtári tájékozó-
dásnak fontos szerepet szánnak. 
Ezzel a könyvtár dolga "csak" a 
könyvtári szolgálat-szolgáltatás, 
amire így több idő és koncentrált 
figyelem jut. 

Dolgozatunk talán meggyőzte 
az érdeklődő olvasót arról, hogy 
könyvtárunk a helyén van, betölti 
hivatását, azt, hogy a tárolt dokumentumok nemcsak a tananyag el-
sajátítását, hanem döntően az aktív és önálló ismeretszerzést segítik.
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http://oregdiak.premontrei.hu/evkonyv/


FÜGGELÉK

1. kÖNyVTÁrI ESEméNyNAPTÁr 1974-1996.

1974/75

  ▪ A könyvtár megnyitása, a függetlenített könyvtáros munkába ál-
lása.

  ▪ Belső átalakítások, a könyvek szabadpolcra tétele.

  ▪ Raktári lapok elkészítése.

  ▪ Felmérés a Fővárosi VB. Művelődési Főosztályának az iskolai 
könyvtárak helyzetét tárgyaló anyagához, melyet dr. Ballér End-
réné szakfelügyelő készített. (Szerencsésnek tartom a vele való 
találkozást pályám elején – Marót Károlyné)

  ▪ Felkészítés, „könyvszolgálat” a Magyar Rádió Liszt Ferenc művelt-
ségi versenyére jelentkezőket segítendő.

  ▪ Költészet-napi irodalmi műsor és megemlékezés, könyvheti irodal-
mi előadás meghívott előadókkal a FSZEK budafoki könyvtárával 
közös rendezésében. (Ez a program 1985-ig évente ismétlődik)

  ▪ Önálló könyvsátor felállítása és árusítás gimnazistákkal a Könyv-
héten. (A könyvtáros 10 évig könyvbizományosként is működött a 
gimnáziumban)

  ▪ A Tétény-Promontor Kulturális Napok kerületi könyves rendezvé-
nyein való részvétel tanulóinkkal.

1975/76

  ▪ Átköltözés a könyvtár végleges helyére. Berendezkedés.

  ▪ A szerzői katalógus elkészítése.

  ▪ Könyvtáros módszertani tanfolyamon való részvétel, melyet a kö-
zépiskolai könyvtári munkaközösségnek rendeztek.

  ▪ Az alapfokú könyvtárosi tanfolyam elvégzése.

  ▪ Egyéni tapasztalatcsere-látogatások néhány nagyobb középiskola 
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könyvtárában. (A Kaffka Margit Gimnázium könyvtárával rendsze-
resen tartjuk a kapcsolatot, látogatjuk, segítjük egymást a könyv-
tárossal.)

  ▪ Kapcsolatfelvétel a kerületi iskolai könyvtárakkal, a könyvtáros 
munkaközösséggel.

  ▪ Nagy László irodalmi est, vendég előadó Czine Mihály irodalom-
történész. Műsor és kiállítás készítése a költő verseinek illusztrá-
cióiból, amit erre az alkalomra készítettek a könyvtár felhívására 
a diákok.

  ▪ A Mit kell tudni a Szovjetunióról című vetélkedő elindul. A gyako-
roltatáshoz értékálló szakirodalom biztosítása. (Ez több mint 10 
évig zajlott)

1976/77

  ▪ Könyvtáros módszertani tanfolyamon való részvétel.

  ▪ „Stílustörténeti könyvtárhasználati verseny” – bemutató foglal-
kozás/óra, mely egyben a középiskolai könyvtári munkaközösség 
programja is a könyvtár bemutatásával együtt.

  ▪ Katalógusépítés, a szerzői katalógus befejeztével indul a szakkata-
lógus építése.

  ▪ Házi verseny szervezése Gönczi Imréné magyartanárral közösen 
az Ady évfordulóra a FSZEK Ady műveltségi versenyének anyagá-
ból, a FSZEK egyik munkatársa, Szakmári Istvánné vezetésével és 
támogatásával.

  ▪ Diákmunkák készítésének ösztönzése, segítése az országos kép-
zőművészeti Ady- pályázatra. Az elkészült munkák bemutatása-ki-
állítása a verseny idejére.

  ▪ Iskolánk névadójára emlékezünk. A háziversenyre kiállítást készí-
tünk, és a szükséges könyveket biztosítjuk új beszerzésekkel is. 

  ▪ Az iskolatörténeti verseny lebonyolításának segítése.

  ▪ KISZ könyvtáros alapszervezet alakul.
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1977/78

  ▪ Beszámoló a könyvtár munkájáról az tanév eleji nevelőtestületi 
értekezleten.

  ▪ A szakkatalógus építése.

  ▪ Módszertani bemutató a budapesti középiskolai földrajz és 
könyvtáros munkaközösségek tagjainak a vezető földrajztanár, 
dr. Mészáros Istvánné és a könyvtárostanár közös munkájával. 
Előkészített folyóirat kutatás-hasznosítás földrajz szakköri órán a 
könyvtárban címmel.

  ▪ L. Tolsztoj születésének 150. évfordulója alkalmából ünnepi meg-
emlékezés, előadás, kiállítás és irodalmi szaktárgyi vetélkedő szer-
vezése.

  ▪ A Kell a jó könyv olvasópályázat házi versenyének előkészítése, le-
bonyolítása a klasszikus orosz művek kiemelésével, ezek megfele-
lő példányszámú biztosítása.

  ▪ Nagy László emlékkiállítás és műsor.

1978/79

  ▪ A tárgyszó-katalógus építésnek megkezdése.

  ▪ Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulóján irodalmi vetél-
kedő szervezése Rádics Károly magyartanár vezetésével. Könyv-
tári kiállítás a Móricz-irodalomból, az író életét és munkásságát 
bemutató dokumentumokból.

  ▪ A Budai Nagy Antal Napok négyéves programjának megtervezése, 
az I. számú program lebonyolítása.

  ▪ Balladaest – műfajismertető előadással. (Jancsó Adrienn: Földé-
desanyám c. műsora a FSZEK-kel közös szervezésben)

1979/80

  ▪ A középiskolai könyvtári munkaközösség vezetőjének szakfelügye-
leti látogatása (dr. Ballér Endréné).

  ▪ Az irodalmi analitikus katalógus építésnek indulása.

  ▪ A Budai Nagy Antal Napok programjának szervezése, lebonyolítása.
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1980/81

  ▪ A tárgyszó- és irodalmi analitikus katalógus továbbépítése.

  ▪ A március 15-i műsor rendezésének feladatát kapja a könyvtáros.

  ▪ Bartók kiállítás készítése.

  ▪ A Budai Nagy Antal Napok programjának megszervezése, lebo-
nyolítása.

1981/82

  ▪ A könyvtári felszerelés bővítése (könyvtámaszok, folyóirat-tékák)

  ▪ Tisztogatás, portalanítás, rendrakás osztálykönyvtárosok segítsé-
gével.

  ▪ A letétek kezelésének megváltoztatása.

  ▪ A Budai Nagy Antal Napok soros programjának megszervezése, 
lebonyolítása.

  ▪ A november 7-i megemlékezés és műsor rendezésének feladatát a 
könyvtáros kapja. Rendhagyó program készül.

1982/83

  ▪ Az iskolai kirándulásokhoz könyvtári ajánlások, programok készül-
nek az osztályfőnöki munkaközösség kérésére.

  ▪ A kísérleti művészeti oktatási program beindításával kapcsolatos 
könyvtári teendők ellátása, a programok készítésnek segítése.

  ▪ Illyés Gyula emlékkiállítás és műsor.

1983/84

  ▪ A raktár új Salgó fémpolcokat kap. A szépirodalom ideköltözteté-
se, a helyiség megnyitása az olvasóknak.

  ▪ Rendkívüli jelentés a könyvtár munkájáról, adatairól a gazdasági 
revizornak, a Kerületi Tanács egy készülő VB anyagához, a mate-
matika szakfelügyelőnek.

  ▪ Ettől a tanévtől kezdve folyamatosan: az iskolánkba érkező szakfel-
ügyelőknek, szaktanácsadóknak bemutatjuk a könyvtár vonatkozó 
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állományát és tájékoztatjuk annak használatáról.

  ▪ Irodalmi műsor és kiállítás a Babits-évfordulóra.

  ▪ Juhász Gyula emlékkiállítás és műsor. A könyvtár pályázatot ír ki 
Juhász gyula versillusztrációk készítésére.

  ▪ A Budai Nagy Antal Napok soros programjának megszervezése, 
lebonyolítása.

1984/85

  ▪ Könyvtári Baráti Kör alakul, és kezdi meg segítő tevékenységét.

  ▪ Indul az iskolarádió, programjában könyvtári tájékoztatással.

  ▪ Névadónk szobrának, Borsos Miklós alkotásának felavatása. Alkal-
mi ünnepi műsor a könyvtárban. Találkozó Borsos Miklóssal, mely-
hez kiállítás készül.

  ▪ Nyelvtörténeti háziverseny forgatókönyvének, kérdésanyagának 
elkészítése, részvétel a lebonyolításban. 

1985/86

  ▪ Könyvtári szaktanácsadói (dr. Ballér Endréné) látogatás és összeg-
zés, mely kisegítő könyvtáros beállítását javasolja.

  ▪ A könyvtár tatarozása (munkahelyi ártalommal: a könyvtáros kór-
házba kerül…)

  ▪ Segédkönyvtáros beállítása.

  ▪ A Kerületi Nép Ellenőrzési Bizottság felmérést készít a lakóhelyi 
könyvtárakról. Látogatást tesznek könyvtárunkban is, tájékozta-
tást, adatszolgáltatást kérnek.

  ▪ Iskolai ünnepi felszabadulási műsor késztésének feladatát kapja 
meg a könyvtáros és Mezősi Anna tanár. Ismét rendhagyó műsor 
készül.

1986/87

  ▪ A pedagógiai bázis- és mintakönyvtári pályázat elkészítése

  ▪ Az iskola 50. jubileumi ünnepségeinek megtervezése az 
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iskolavezetéssel.

  ▪ Pályázatok megfogalmazása, kiírása. 

  ▪ Az iskolatörténeti anyag intenzív felkutatása-gyűjtése.

  ▪ A jubileumi évkönyv előkésztésében való részvétel.

  ▪ Képbank és képkatalógus készül (az előbbi két témában)

1987/88

  ▪ A pedagógiai bázis- és mintakönyvtári cím elnyerése.

  ▪ Részvétel az iskola jubileumi ünnepségsorozatának lebonyolításá-
ban.

  ▪ Az iskolatörténeti anyag gyűjtése, rendezése majd kiállítása. 
Egyéb kiállítások készítése (2+5) tanulóink, tanáraink munkáiból, 
gyűjteményeiből - kizárólag könyvtári feladatként.

  ▪ Iskolatörténet írása az osztályok közötti jubileumi versenyre.

  ▪ A kerület műemlékeinek rendbehozatala programjának- forgató-
könyvének elkészítése a Helytörténeti Kör és a Városszépítő Egye-
sület támogatásával - az iskolai versenyhez.

1988/89

  ▪ Kerületi tájékoztató készítése a pedagógiai állományunk használa-
tának módjáról-lehetőségeiről.

  ▪ A gimnázium könyvtárának és tevékenységének bemutatása a bu-
dapesti középiskolai könyvtáros munkaközösségnek, önálló prog-
ramként. A könyvtáros és a stúdióvezető 40 perces iskolatörténeti 
videó anyagot állít össze e célból, melyet a továbbiakban is hasz-
nosítanak.

1989/90

  ▪ Egész évben tartó, teljes körű leltár, mellette zajlott a kölcsönzés.

1990/91

  ▪ Szakképzett félállású könyvtáros (Szakmári Klára) áll munkába, 
nagy arányú állománytisztítás folyik, befejeződik a leltár.
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  ▪ Kolumbán Virgil emlékkiállítás és műsor.

  ▪ Indul a tanárportré sorozat.

1991/92

  ▪ Megállapodunk az idegen nyelvi munkaközösséggel az idegen 
nyelvű tanári könyvek használatának új módjáról, rendjéről.

  ▪ Babits Mihály irodalmi emlékverseny. A könyvtár pályázatot hir-
det versillusztrációk készítésére. A pályázatra készült művekből 
kiállítás készül, majd a legsikerültebbeket egy országos pályázatra 
nevezik be.

  ▪ Babits Mihály életét-munkásságát bemutató kiállítás is készül. 

1992/93

  ▪ Dragon Katalin fővárosi szaktanácsadó látogatást tesz könyvtá-
runkban.

  ▪ A könyvtár Önképző és Baráti Körének megalakulása.

  ▪ A könyv- és könyvtárfejlesztési pályázatok indulnak. (Minden le-
hetséges alkalmat felhasználva folyamatosan – eddig eredménye-
sen – végezzük ezt az új feladatot.)

  ▪ A Tanárportrék sorozatban Zimándi Piusról kiállítás készül. 

  ▪ A könyvtárvezető vállalja az első október 23-i ünnepélyes megem-
lékezés és műsor megrendezését.

1993/94

  ▪ A Barokk éve 1993-94 komplex műveltségi verseny megszerve-
zése és lebonyolítása. Idegen nyelvű szakirodalom beszerzése és 
fordíttatásának megszervezése (diákokkal) a kerületi Helytörténe-
ti Kör Savoyai pályázatára készülő dolgozatokhoz.

  ▪ A Mit kell tudni Magyarországról? házi verseny könyvszolgálatá-
nak megszervezése.

1994/95

  ▪ A Soros Alapítvány pályázatán számítógépet és könyvtári szoftvert 
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nyertünk.

  ▪ Az állomány számítógépes feldolgozásának indítása. 

  ▪ Iskolatörténeti anyagok további gyűjtése: dr. Lukács Zsófia és Vas-
vári Pál portréját bemutató kiállítási anyagok készülnek.

1995/96

  ▪ A számítógépes feldolgozás folytatása.

  ▪ A Mit kell tudni Magyarországról? c. verseny támogatása könyv-
tári szolgálatunkkal.

  ▪ Az egész iskolát megmozgató március 15-i program készítésének 
segítése.

  ▪ Szaktanácsadói villámlátogatás. (Dragon Katalin)

  ▪ Részvétel a NAT programtervezetének kerületi ismertetésén és 
vitáján.

  ▪ A könyvtárvezető Marót Károlyné Az év pedagógusa – Mihalik 
Sándor-díj kerületi önkormányzati kitüntetést kapja.
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2. PrEmoNTrEI PÁlyÁzATok TémÁI

I. 1990-1991.

  ▪ István király műve
  ▪ István király alakja a zenében
  ▪ István király a képzőművészetben

II. 1991-1992.

  ▪ Pápák Magyarországér
  ▪ József Attila istenélménye
  ▪ Amerika zenéje

III. 1992-1993.

  ▪ Szent Norbert és kora
  ▪ Arany János vallásossága
  ▪ Liszt Ferenc liturgikus művei

IV. 1993-1994.

  ▪ A premontreiek Magyarországon
  ▪ Mécs László premontrei papköltő üzenete
  ▪ J. Haydn és az Esterházyak

V. 1994-1995.

  ▪ Pápai követek Magyarországon
  ▪ Világhírű zeneszerzők kapcsolata hazánkkal
  ▪ Kosztolányi Dezső humanizmusa
  ▪ A premontrei és a Budai Nagy Antal Gimnázium sportélete, ered-

ményei

VI. 1995-1996.

  ▪ Pannonhalma ezer éve
  ▪ Mozart egyházi művei és vallásossága
  ▪ Az én falum Gárdonyi Géza műveiben
  ▪ Találkozásom Pilinszky Jánossal
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VII. 1996-1997.

  ▪ Árpád-házi királyok városai ( Veszprém, Székesfehérvár, Eszter-
gom)

  ▪ Kiváló magyar püspökök a XX. században
  ▪ Ady Endre istenes versei

VIII. 1997-1998.

  ▪ Magyarok zarándokhelyei Európában
  ▪ Szent István emlékezete
  ▪ Rockzene bibliai témákra

IX. 1998-1999.

  ▪ 10 évszázad 10 nagy magyarja
  ▪ "Vadócba vadrózsát oltok" – Mécs lászló premontrei papköltő lí-

rájából
  ▪ Délbuda története ( Albertfalva, Budafok, Nagytétény, Budaörs, 

Törökbálint, Kelenvölgy)

X. 1999-2000.

  ▪ A magyar kereszténység 1000 éve
  ▪ A premontrei tanítórend működése hazánkban (a Gödöllői Pre-

montrei Öregdiákok Emlékkönyve alapján) 
  ▪ "Hazádnak rendüleztlenül" ( a 200 éve született Vörösmarty haza-

szeretetéről)
  ▪ Iskolánk sportélete, híres sportolói
  ▪ Magyar nagyasszonyok (Veres Pálné, Zirzen Janka, Kossuth Zsuzsa, 

dr. Hugonnay Vilma, Bohusné  Szőgyén Antónia, Teleki Blanka stb.) 
- elsősorban a kultúra , nevelés, karitatív és szociális gondoskodás-
ban élenjárókra gondolunk)

XI. 2000-2001.

  ▪ Szent István intelmei
  ▪ A Hősök tere szobrainak tanítása
  ▪ Babits Mihály európaisága
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3. BUDAI NAgy ANTAl NAPok 1981.

RÉSZLETES PROGRAM

1. FELADATCSOPORT
Kiállítási tabló készítése népi, nemzeti hagyományaink kiemelésével 
(Sorshúzással minden osztály egy-egy tájegységet kapott.)

2. FELADATCSOPORT
Tanulmányi versenydolgozat készítése egy társadalom- és egy természet-
tudományi témában. Minden évfolyam más-más témát kapott.  A dolgoza-
tokat nyilvánosan kellett megvédeni, az opponens valamelyik párhuzamos 
osztály volt.

TÉMÁK
I. évfolyam

  ▪ Az ősi magyar hitvilág és a nyugat-európai keresztény motívumok 
kapcsolata a középkori magyar művészetben 

  ▪ Az ELTE Botanikus kertjének bemutatása
II. évfolyam

  ▪ "Pannóniából Európába" Az európai reneszánsz és reformáció hatása 
irodalmunk fejlődésére

  ▪ Az Állatkert bemutatása
III. évfolyam 

  ▪ "Úgy vélem, hogy a való nemzeti poézisszikráját a középkori dalokban 
kell keresni" A nemzeti hagyományok a nemzetté válás folyamatában

  ▪ Budapest környezetvédelme
IV. évfolyam

  ▪ "Találkozásaim az anyanyelvvel" Két hagyományőrző mai költő – Csa-
nádi Imre és Csoóri Sándor költészetének bemutatása

  ▪ A Duna szerepe Magyarország gazdasági életében; A Duna-völgyi né-
pek keveredése

3. FELADATCSOPORT
Múzeumi vetélkedő, az alábbi, kijelölt országos múzeumok anyagá-
ból: Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Hadtörténeti 
Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Néprajzi Múzeum, Budapesti 
Történeti Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Orvostörténeti Múzeum, 
Természettudományi Múzeum, Testnevelési és Sportmúzeum
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4. IDŐSzAkI kIADVÁNyok

A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm  kÖNyVTÁrÁBAN 1975-1995.

FolyÓIrAT 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-

Abacus 1 pld.

Állatbarát 1 pld.

Atlétika 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Béke és Szocializmus 1 pld. 1 pld. 1 pld.

A Biológia tanítása 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Budapest 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Budapesti Nevelő 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Búvár/természetbúvár 2 pld. 2 pld. 1 pld. 1 pld. 2 pld.

Café Bábel 1 pld.

Computer Panoráma 1 pld.

Családi Lap 1 pld. 1 pld.

Delta 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Eseménynaptár 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Édes Anyanyelvünk 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Élet és Irodalom 2 pld. 1 pld. 2pld. 1 pld. 1 pld.

Élet és Tudomány 4 pld. 2 pld. 3pld. 2 pld. 1 pld.

Énektanítás 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Film, Színház, Muzsika 1 pld.

Filmvilág 1 pld. 1 pld. 1 pld.

A fizika tanítása 2 pld. 2pld. 2 pld.

Fizikai Szemle 2 pld. 2 pld. 1 pld. 1 pld.

Fotó 1 pld.

Föld és Ég 1 pld. 1 pld. 1 pld.

A földrajz tanítása 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Földrajzi Közlemények 2 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Gyakorlati foglalkozás 1 pld.

Gyermekünk 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Házi jogtanácsadó 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Heti Világgazdaság 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Híradó 1 pld.

História 1 pld. 1 pld. 2 pld. 2 pld.

Honismeret 1 pld.
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FolyÓIrAT 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-

Az idegen nyelvek tanítása 3 pld. 2 pld. 3 pld.

Ifjú Kommunista 1 pld. 2 pld. 1 pld.

Ifjúságpolitikai Közlöny 1 pld.

Interpress Magazin 1 pld.

Irodalomtörténet 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Iskolakultúra 1 pld. 1 pld.

A kémia tanítása 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Kincskereső 1 pld.

Kortárs 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Könyv és Nevelés 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Könyvvilág 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Könyvtáros / Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Középfokú Szakoktatás 1 pld.

Középiskolai Kémiai Lapok 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Középiskolai Matematikai Lapok 2 pld. 2 pld. 6 pld. 5 pld. 3 pld.

Közgazdasági Szemle 1 pld.

Köznevelés 3 pld. 3 pld. 3pld. 3 pld. 3 pld.

Kritika 2 pld. 2 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Kultúra és Közösség 1 pld.

Látóhatár 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Liget 1 pld.

Lobogó 1 pld. 1 pld.

Lyukasóra 1 pld.

Magyar Lettre 1 pld.

Magyar Nemzeti Bibl.- könyvek 1 pld.

Magyar Filozófiai Szemle 1 pld. 1 pld.

Magyar Kémikusok Lapja 1 pld. 1 pld.

Magyar Közlöny 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Magyar Narancs 1 pld.

Magyar Nyelvőr 2 pld. 2 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Magyarország 1 pld. 2 pld. 2 pld.

Magyar Pedagógia 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Magyar Pszichológiai Szemle 1 pld. 1 pld.

Magyartanítás 2 pld. 1 pld. 2 pld. 1 pld. 1 pld.

A Matematika tanítása 2 pld. 2 pld. 2 pld.

Munka 1 pld.
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FolyÓIrAT 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-

Munkaügyi Közlöny 1 pld. 1 pld. 

Munkaügyi Szemle 1 pld.

Múzsák 1 pld. 1 pld.

Művelődési Közlöny 2 pld. 3 pld. 2 pld. 3 pld. 3 pld.

Művészet, Új Művészet 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Nagyvilág 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Nemzetközi Szemle 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Nyelvinfó 1 pld.

Olvasó nép 1 pld.

Öko 1 pld.

Pályázati Figyelő 1 pld.

Parlandó 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Pedagógiai Szemle 3 pld. 3 pld. 2 pld. 1 pld. 1 pld.

Pénzügyi Közlöny 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Pesti Műsor 1 pld.

Politikai Vitakör 1 pld.

Pszichológia 1 pld.

Rádió és TV újság 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Rádiótechnika 1 pld. 1 pld.

Rajztanítás 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Rubicon 1 pld. 1 pld.

Süni és a Természet 1 pld.

Sportélet 1 pld.

Századok 1 pld. 2 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Szociológia 1 pld. 1 pld.

Szovjetunió 3 pld. 5 pld.

Társadalmi Szemle 2 pld. 2 pld. 1 pld.

Társadalombiztosítási Közlemények 1 pld. 1 pld.

Technika 1 pld. 1 pld.

A technika tanítása 1 pld. 1 pld.

Természetgyógyászat 1 pld.

A Természet Világa 2 pld. 2 pld. 2 pld. 1 pld. 1 pld.

A testnevelés tanítása 1 pld. 1 pld.

Tiszatáj 1 pld. 

Történelemtanítás 2 pld. 2 pld. 1 pld.

Történelmi Szemle 1 pld. 1 pld. 1 pld.
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FolyÓIrAT 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-

Új Írás 2 pld. 2 pld. 1 pld.

Új Katedra 1 pld.

Új Média 1 pld. 1 pld.

Universum 1 pld. 1 pld. 1 pld. 

Üzenő 1 pld.

Valóság 1 pld. 1 pld. 1 pld.

Világosság 1 pld. 2 pld. 2 pld.

Világgazdaság 1 pld.

NAPIlAP 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-

Népszabadság 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld. 1 pld.

IDEgENNyElVŰ lAPok 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-

DDR 1 pld.

Izvesztyija 1 pld.

Képes Nyelvmester orosz 1 pld.

Képes Nyelvmester vegyes 1 pld..

Lehrer der Welt 1 pld..

Lityeraturnaja Gazeta 1 pld..

Nyegyelja 1 pld..

Parvda 1 pld.. 1 pld..

Russzkij Jazik 1 pld..

Szputnyik 1 pld..
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TANéV gyArAPoDÁS CSÖkkENéS ÁllomÁNy

DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

tanári ifjúsági tanári ifjúsági tanári ifjúsági tanári ifjúsági tanári ifjúsági tanári ifjúsági

1958/59

1959/60 162 2504 2113 38073 162 2504 2113 38073
1960/61 34 134 355 5261 196 2638 2468 43334
1961/62 3 253 72 2928 199 2891 2540 52262
1962/63 38 209 aj. 7040 237 3100 2540 59302
1963/64 183 197 761 7538 420 3297 3301 66840
1964/65 271 135 314 5315 691 3432 3615 72155
1965/66 1 284 41 8128 692 3716 3656 80283
1966/67 35 1501 aj. 34965 727 5217 4717 115248
1967/68 27 1731 373 35266 65 320 754 6948 5090 150514
1968/69 49 40 2686 65 108 320 119 815 6880 6089 152081
1969/70 24 257 313 13013 328 281 706 3424 511 6994 6016 161670
1970/71 82 156 1098 5389 593 7150 7113 167053
1971/72 146 609 4129 6687 170771

5. STATISzTIkAI ADATok 1958-1972.

TANéV oSzTÁly SzÁmA TANUlÓk léTSzÁmA

1958/59 17 696
1959/60 18 728
1960/61 19 779
1961/62 20 830
1962/63 20 787
1963/64 20 789
1964/65 20 789
1965/66 20 gimnázium 685 / szakiskola   79

TANULÓK

1972-ben a tanári és az ifjúsági könyvtárat összevonta Gáldonyi Béla és selejtezés 
is történt. 1972. 12.31-én az állomány: 8508 db 186149 Ft értékben.

KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY
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6. STATISzTIkAI ADATok 1973-1995.

TANéV gyArAPoDÁS CSÖkkENéS ÁllomÁNy

DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

tanári ifjúsági tanári ifjúsági tanári ifjúsági tanári ifjúsági tanári ifjúsági tanári ifjúsági

1973.01.01. 934 26757 9442 212906

1973/74 nincs szerzeményezés
1974/75 2629 70300 1791 15225 10280 267981 162 2504 2113 38073

1975/76 1206 42210 11486 310191 196 2638 2468 43334

1976/77 1665 41625 13151 351816 199 2891 2540 52262

1977/78 1774 31920 14925 383586 237 3100 2540 59302

1978/79 1145 30000 16070 413736 420 3297 3301 66840

1979/80 869 40148 453884 691 3432 3615 72155

1980/81 1090 44360 498244 692 3716 3656 80283

1981/82 1388 56226 186 2604 18894 554470 727 5217 4717 115248

1982/83 2129 58110 20282 645165 320 754 6948 5090 150514

1983/84 2045 53557 21191 698722 320 119 815 6880 6089 152081

1984/85 1946 159796 506 21817 858518 593 7150 7113 167053

1985/86 1410 77789 1911 18024 23132 936307 4129 6687 170771

1986/87 698 56830 23830 993137

1987/88 1112 86745 25447 1079882

1988/89 849 119129 25987 1159336

1989/90 3002 236414 2895 14277 26091 1338470

1990/91 691 94385 27573 1432755

1991/92 2297 215879 30597 1648734

1992/93 1252 171046 31122 1853725

1993/94 2498 458963 33095 2139674

1994/95 1676 454544 34018 2591482

KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY
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TANéV oSzTÁly SzÁmA
TANUlÓk 
léTSzÁmA

kÖlCSÖNzŐk 
SzÁmA

kÖlCSÖNzÖTT 
kÖTETEk

1973/74

1974/75

1975/76 320 3460
1976/77 379 2795
1977/78 475 2805
1978/79 482 2850
1979/80 16 471 476 2780
1980/81 16 495 457 2798
1981/82 16 536 458 2927
1982/83 17 575 462 3053
1983/84 18 586 516 3133
1984/85 20 649 432 4212
1985/86 22 659 466 3510
1986/87 22 627 489 3554
1987/88 541 4844
1988/89 614 4976
1989/90 554 4873
1990/91 572 4988
1991/92 517 5263
1992/93 549 5931
1993/94 537 5617
1994/95 524 5551

KÖLCSÖNZÉS

6. STATISzTIkAI ADATok 1973-1995.
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1.1 A kÖNyVTÁr HElyE Az ISkolÁN BElÜl, VÁlTozÁSok: A 
kÖNyVSzEkréNyTŐl A mEgFElElŐ, kÜlÖNÁllÓ kÖNyVTÁrI 
TErEk kIAlAkÍTÁSÁIg

A könyvtár az 1975/76-os tanévben költözött a régi épület földszint 
17-es teremből — ma fizika szaktanterem — az akkori rajzterem helyé-
re, a mai 21-es terembe. Később egy öregdiák szóbeli közléséből kide-
rült, a premontrei időben ez volt az ebédlő! Szimbolikus, hogy a testi 
táplálást felváltotta a szellemi! Az ide költözésről és a berendezkedés-
ről részletesen ír Marót Károlyné az előző történeti részben.

1.2 A kÖNyVTÁr TErEINEk lEÍrÁSA éS mérETEI 2017-BEN

A könyvtárhoz vezető terek – három részletben: 

A „kIÁllÍTÓTér” 5 m2

A régi épületszárny főlépcsőjénél jobbra fordulva lépünk ebbe a térbe, 
ahol 5 kisebb, üveges vitrin van. Itt volt módunk kisebb időszaki kiál-
lítások elhelyezésére, könyvajánlókra, évfordulós megemlékezésekre. 
A falakat lambéria borítja, így oda is tudtunk kihelyezni plakátokat, fel-
iratokat, szövegeket, diákmunkákat. A tárlókat két lámpa világítja meg.

Az „ÜVEgHÁz”, FolyoSÓ 17 m2

A „kiállítótérből” egy folyosórészre lépünk. Itt volt az iskola bejárata 
a premontrei időkben illetve az átépítést megelőzően. Hatalmas, íves 
ablakok és egy nagy ajtó az egyik hosszú fala. Mindezek a kertre néz-
nek, és szinte egész nap besüt a nap! Sok növényt helyeztünk el, ideális 
nekik ez a hely. Régebben tornapadok voltak a másik hosszú oldalon, 
majd a 2016-17-es tanévtől a volt klubhelyiségből, a pincéből felkerül-
tek ide kárpitozott fotelek. A falat itt lambéria burkolja, rajta fogasok. 
Ide is ki tudtunk tenni plakátokat, feliratokat, az elmúlt években főleg 
öko témákat. A falak felső részén sokáig nagy ókori személyiségek port-
réi voltak, illetve szemben Raffaello: Az athéni iskola festményének egy 
nagyméretű fénymásolata. Ezek még az 50. évfordulókor kerültek ide. 
2016-tól Szotyori László művésztanár három nagyméretű szénrajza ka-
pott itt helyet. Sok diák szeretett itt lenni, szünetekben, lyukasórában 
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itt találkoztak, beszélgettek, leckét írtak, olvasgattak. Szinte mindig 
voltak osztályok, akik „rátaláltak” a helyre, magukénak tekintették, és 
éveken keresztül itt „tanyáztak” a szünetekben.

Az ElŐTér 4 m2

Az előző folyosórésznek a végén balra fordulva lépünk be ide. Itt van 
a WC-hez és egy kis tárolóhoz nyíló két ajtó, szemben pedig egy nagy, 
dupla ajtó, rajta színes kódexlapok másolatai, a könyvtár és olvasó-
terem felirat, a könyvtár használati szabályzata. Jobbra a falon van a 
könyvtár áramtalanítója, mely a tűzvédelmet szolgálja.

Az olVASÓTErEm, A kÖlCSÖNzéS éS A SzAkIroDAlom 70 m2

Az ajtón belépve az olvasóterembe, illetve a kölcsönzői részbe lépünk. 
Balra van egy mozgatható asztalkán a könyvajánló, mögötte a sarokban 
a kézmosó és a „teapolc”. Régebben itt állt a katalógusszekrény.

Körben a falak a padlótól a plafonig egyedi megoldásokkal vannak 
bepolcozva (nem szabvány könyvtári bútorokkal). Itt helyezkedik el kör-
ben a falak mentén a kézikönyvtár, ETO szerinti szakrendben, a két felső 
polcon a duplum példányokkal (ezeket órákon használjuk). A berende-
zés a teremkönyvtár ideáját követi. Három sorban, 6-6 darab kettős 
tanulói pad a nyolcvanas évekből, kárpitozott ülésű székekkel, a pado-
kon növényekkel. Így egyszerre 36 diák tud ide leülni. Sajnos ahhoz a 
tér kicsi, hogy a korszerűbb tanulási formákat támogató térelrendezést 
állandóan tudjuk biztosítani, de esetenként ezt is megoldottuk. Az aj-
tótól jobbra, a saroknál 2 padon van a könyvtárosi számítógép, rajta az 
integrált könyvtári szoftverrel, itt zajlik a kölcsönzés rögzítése is. Itt volt 
a nyomtató/szkenner. Ezekkel a padokkal szemben, egy, a térbe belógó 
polcon kapott helyet a könyvtárosi segédkönyvtár, illetve az olvasóter-
mi tankönyv-tár. Ezen polc túloldalán van a könyvtárosi íróasztal, raj-
ta naptár, irattartók, növények illetve otthonosságot teremtő tárgyak. 
Egy oszlop következik fa borítással, folyóirattartónak kiképezve, rajta 
a pedagógiai lapok, könyvtári plakátok. Szemben a térben ugyanilyen 
oszlop, azon is a különféle időszaki kiadványok találhatók. Az oszlopot 
követően újabb belógó polc, ezen vannak a szótárak, antológiák illet-
ve a Nemzeti könyvtár sorozat kötetei. Itt találhatjuk az ablak előtt az 
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egyetlen tanulói számítógépet, és itt vannak a használható tabletek is. 
A könyvtár bejárati ajtajával szemben lévő, plafonig érő polcsor zárja le 
az olvasótermi részt.

Ezen polcsor másik oldalán, illetve a mögötte lévő térben kapott 
elhelyezést egy újabb, a padlótól a plafonig érő polcsoron, illetve a fa-
lak mentén végigfutó polcsoron az ismeretközlő irodalom ETO szerint 
rendezve. Itt nem numerikusan következnek a tudományterületek, ha-
nem a legideálisabb térkihasználást illetve az olvasói használati gya-
koriságot figyelembe véve helyeztük el a dokumentumokat. A legalsó, 
illetve a legfelső polcokon találhatók a szaknak megfelelően a régebbi 
időszaki kiadványok, évek szerint összekötözve. Használói szempon-
tokat figyelembe véve két nagy főosztály rendje eltér az ETO-n belül. 
A magyar irodalomnál a tanulmánykötetek szerzői abc sorban vannak. 
A tanult-tanított alkotók monográfiái pedig abc sorrendben, azon be-
lül szerzői abc-ben vannak (Adytól Zrínyiig). A magyar történelemnél 
kronologikus az elrendezés, az időhatárokat a magyar történelem kor-
szakhatárai adják meg: a honfoglalás, az államalapítástól az Árpád-ház 
kihalásáig, a mohácsi vészig, a magyar középkor, Mátyás és a magyar 
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reneszánsz, Rákóczi kora, a 
felvilágosodás és a reformkor, 
a szabadságharc, a kiegyezés, 
Magyarország az I. világhá-
borúban, a Horthy-korszak, 
a II. világháború, magyar tör-
ténelem az 50-es években, 
1956, magyar történelem 57-
89-ig, a rendszerváltás törté-
nelmi-politikai szakirodalma. 
Sorozatként együtt tartjuk a 
Képes történelem, az Új képes 
történelem könyveit (világ- és 
magyar történelem), valamint 
csoportosan kezeljük a külön-
féle kronológiákat, adattára-
kat, érettségire felkészítő se-
gédkönyveket.

A régI rAkTÁr, moST A SzéPIroDAlomI ÁllomÁNyréSz 30 m2

1983-84-ben a raktár új Salgó 
polcokat kapott. Ekkor került 
sor a szépirodalom ideköl-
töztetésére, majd a helyiség 
megnyitására az olvasóknak. 
Belépve a volt raktári térbe 
balra található az adott évi 
időszaki kiadványok polca, 
tékákba rendezve, abc sor-
rendben. Ezeket a régebbi 
számokat lehet kölcsönözni. 
Közvetlenül az e melletti pol-
con praktikussági okokból ki-
emeltük a kötelező olvasmá-
nyokat szerző-cím szerinti abc 
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sorrendben, hogy a diákok gyorsabban megtalálják az adott művet, ill. 
ez az órára történő csoportos kölcsönzésnél is egyszerűsíti a munkát. 
Ezután a polc után a szépirodalmi művek sorakoznak szerzői abc sor-
rendben. A legfelső, két nehezen elérhető polcon vannak a már nem, 
vagy ritkán használatos művek, az ajándékba kapott, pótlásra szánt 
könyvek dobozban, illetve a különféle antológiák tematikusan, illetve 
nyelvek szerint elrendezve. Szintén itt van elkülönítve a tankönyv-tá-
ri állományegység, ahol tantárgyanként, évfolyamonkénti sorrendben 
találhatók a különféle tankönyvek, munkafüzetek, segédletek 4-5 pél-
dányban. Szintén itt tartjuk az irodalmi szöveggyűjteményeket, melyek 
a szóbeli érettségire kellenek. Itt van 6 db kisebb, zárható szekrény, 
melyben a könyvtár működési dokumentumait, védett könyveket, a 
régi évkönyveket és a CD-ket, DVD-ket tartjuk.

A helyiségben három tanulóhelyet alakítottunk ki az ablakok köze-
lében, ahová a még nagyobb csendet és elvonulást igénylő olvasók ül-
hetnek. Van egy lerakó asztal, ahol az elrakandó, valamint a tartósan, 
az egyéni felkészüléshez használatos könyveket tartjuk.

A kÖNyVTÁr AlATTI PINCEHElyISég (VolT kISz klUB)

Az 1990-es években hirtelen megnőtt az állomány, sok alternatív tan-
könyv, segédlet jelent meg, és különféle pályázatokkal a beszerzési ke-
retünket is tudtuk növelni. Ezért a könyvtárban már nehezen fértek el 
bizonyos, alkalmanként használt, de fontos állományrészek. Felvetettük 
az iskolavezetésnek, hogy a kevésbé kihasznált klubhelyiségbe — mely a 
könyvtár alatti pincehelyiség —, szekrényekben helyeznénk el a kevésbé 
használt állományrészeket. Az intézményvezetés támogatta elképzelése-
inket és 1995-ben a Budapest Bank pályázatán nyertünk pénzt szekré-
nyekre. Úgy tudtuk elrendezni a szekrényeket a klubhelyiségben, hogy 
az továbbra is használható volt közösségi célokra is. 14 db szekrényt vá-
sároltunk, ahová a következő állományrészek kerültek: 

  ▪ a pedagógiai szakirodalom, részletes ETO szerinti bontásban,
  ▪ tantárgyak szerint rendezve a tankönyvek, tanári kézikönyvek és 

segédkönyvek, feladatgyűjtemények, az esetlegesen felhasználha-
tó ajándékkönyvek,

  ▪ az idegen nyelvek (angol, német, spanyol, orosz, francia 
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tanításához) tankönyvei, tanári kézikönyvek és segédkönyvek, fel-
adatgyűjtemények, szótárak,

  ▪ az iskolatörténeti gyűjteményrész.

Ez az átrendezés helyet szabadított fel a könyvtárban, és a kevésbé 
használt állományrészek kerültek ide. Igaz, időnként – ha hirtelen, órára 
kellett valami – akkor a könyvtárosnak rohanást, lépcsőn való cipekedést 
jelentett, de megérte. Az épület öregedésével, a talajvíz szintjének emel-
kedésével a 2010-es évektől már jelentkeztek a problémák: dohoso-
dott-penészesedett a helyiség. Ekkor az állandó szellőzést biztosító ven-
tillátorokat szereltek be, mely valamit javított a helyzeten. Sajnos később 
már megjelent a talajvíz is. Előfordult, hogy esősebb időszakot követően 
állt a víz a pincében. A pozdorja szekrények ezért eldeformálódtak, az 
ajtók nyitása-zárása nehézkessé vagy lehetetlenné vált. Az évek során a 
felszívódó talajvíztől nedvesednek a könyvek… Értékes állományrészek 
így nincsenek biztonságban, de az épület ilyen jellegű szigetelésére, fel-
újítására jelenleg nincsen pénz.

1.3 A kÖNyVTÁr TErEINEk VÁlTozÁSAI (VIlÁgÍTÁS korSzE-
rŰSÍTéSE, FESTéS, PArkETTA CSISzolÁSA, ABlAkCSErE, FESTéS)

A könyvtár tereinek beosztása és alapvető el- ill. berendezése az 
1975-ös ide költözése óta lényégében nem változott. Nagy segítséget és 
raktározási bővülést jelentett a könyvtár alatti pince-klubhelyiségben a 
14 db szekrény elhelyezése.

A világítás korszerűsítésére az 1990-es évek végén került sor, amikor 
a szemrontó neon világítást, korszerű, energiatakarékos és esztétikus 
lámpákra cserélték. A lámpákat megtervezetten a tanulóasztalok fölé 
lógatták be, akkor még nem volt előírás az egyedi, asztalonkénti meg-
világítás. A polcok megvilágítását reflektorokkal oldották meg, ami nem 
tökéletes megoldás, mivel nem egyenletesen oszlik el a fény a polcokon. 
Viszonylag gyakran kiég benne az izzó, aminek a cseréje nehézkes és költ-
séges. A könyvtárosi, a kölcsönző és a szépirodalmi részben lévő egyéni 
tanulói asztalok megvilágítását kislámpák biztosítják, ezek csak részben 
állíthatók, nem mindig optimális a fény iránya és intenzitása. Egyetlen 
előnye ennek a világítási rendszernek, hogy külön-külön is kapcsolhatók 
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a lámpák, így érvényesülhet az energiatakarékosság.
A világítás korszerűsítését követően került sor a plafon javító festésé-

re. A munkálatok előtt a polcokat lefóliáztuk, de sajnos így is nagyon po-
rosak lettek. A takarítók nem vállalták a portalanítást, de az iskolaveze-
tés megoldotta, hogy megbízási szerződéssel, szerény külön díjazásért, 
hétvégente két könyvtáros ezt elvégezze.

A parketta csiszolására és lakkozására 2000 nyarán került sor, szintén 
a polcok lefóliázása mellett, ekkor kisebb volt a porterhelés.

A 2000-2001-es jelentés utal egy könyvtárbővítési tervre, melyet az 
igazgató és a gazdasági vezető is szorgalmazott. Emlékeim szerint Dán 
Krisztina szaktanácsadói látogatását követően került ez a téma újra 
napirendre, ő javasolta ennek elkészítését, lépcsőzetes megvalósítás-
ban, fontossági és időrendi sorrendben. Ez elsősorban a terek és ezzel 
együtt a szolgáltatások bővítését, egy korszerűbb könyvtárat eredmé-
nyezett volna. A tervekben szerepelt a könyvtár alatti pincehelyiség egy 
részének tömör raktárrá alakítása, és ott lett volna a számítógépes és 
audio-vizuális részleg. A kert felé pedig egy átriumos megoldással az ol-
vasóterem kibővítése, a kiscsoportos és egyéni tanulásra berendezve. 
Lehetőség nyílt volna  a kertben olvasásra is.

A 2004-2005-ös teljes körű leltár után került sor az állományegysé-
gek részbeni átrendezésére, új telefont, virág-kaspókat, növényeket kap-
tunk, változott az állandó dekoráció is, otthonosabbá vált a könyvtár!

Az épületben több lépcsőben cserélték ki az ablakokat és szigetel-
ték a falakat 2010-2015 között. Ezt felmérés előzte meg és szerencsére 
el tudtam érni, hogy az ablakok továbbra is redőnyösek legyenek, mely 
nagyon fontos állományvédelmi szempontból. Az ablakcserét a könyv-
tárban 2013-ben végezték el, szintén a polcok lefóliázása mellett, mely 
most hatékonyabb volt, kevesebbet kellett takarítani. Az ablakcsere az-
zal is járt, hogy a tokot körülvevő falrészeket kijavították, és átfestették, 
így most látszik a két festés közti eltérés.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az iskolavezetéseknek, 
Kissné Prim Beáta igazgatónak, Hargitai Zsuzsanna gazdasági vezetőnek 
és Paniti Imre gondnoknak a munkák finanszírozásáért, megszervezésért 
és felügyeletért!

Ehhez a témához kapcsolódik, hogy a jelentésekben állandóan 
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visszatérő megállapítás a takarítás elégtelen volta, valamint az állandó-
an változó személyzet, ami biztonsági szempontból volt problémás, és az 
évek során csak „fokozódott a helyzet” a takarítás kérdésében.

1.4 A BErENDEzéS éS ElrENDEzéS VÁlTozÁSAI

A könyvtár bútorzata és elrendezése csak minimálisan változott az 
elmúlt 40 évben. Egy-egy tanulói padot, melyek az olvasótermi részben 
vannak, időnként sikerült jobb állapotúra, illetve azonos színűre (zöld) 
cserélni. A kárpitozott ülésű székek kényelmesek - bár mára kissé kopot-
tak – mégis mindig kértük a karbantartókat az esetleges javításra, a ké-
nyelem és az egységes megjelenés miatt.

Az első számítógép 1999-ben került ide, mely könyvtárosi gép volt, 
rajta a Szirén programmal, az olvasóterem bal felső sarkában kapott he-
lyet az ablaknál, szintén tanulói padokon. 2001-ben tudtunk vásárolni 
egy könyvszállító kocsit, ami eredeti funkcióján túl az új könyvek bemuta-
tására is szolgál (a könyvtári éjszakán pedig az akadályverseny eszköze). 
2006-ban került olvasói számítógép a könyvtárba, akkor a könyvtárosi 
gép, rajta már a Szikla programmal a kölcsönzői asztalra került át, majd 
2008-2009-es tanévtől áttértünk a kölcsönzés elektronikus rögzítésére. 
Az állomány teljes elektronikus feldolgozása-feltárása 2003-ban fejező-
dött be. Egy darabig még építettük párhuzamosan a cédulakatalógust is, 
de utóbbit később lezártuk - látva az elektronikus keresések megtöbb-
szöröződését, a használói szokások változását. Sem könyvtárszakmai, 
sem pedagógiai szempontból nem tartottuk indokoltnak a cédulakata-
lógus megtartását, ezért úgy döntöttünk, hogy megszüntetjük azt. A ka-
talógusszekrényt, mely közvetlenül a bejárati ajtó mellett állt, megszün-
tettük, a BME Építészettörténeti Tanszéke könyvtárának ajándékoztuk. 
A katalógusszekrényen volt egy TV, de mivel már azt sem használtuk, 
leadtuk a leltárból. A katalógusszekrény helyére egy, a régi írásvetítő 
tárolására szolgáló, gurítható asztalka került, könyvajánlóként-könyvki-
emelőként hasznosítjuk most.

Az olvasói táskák elhelyezésének gondja állandóan visszatérő elem. 
Terveztük, hogy az előtérbe polcok kerülnek, de ezek sem jelentettek 
volna biztonságos tárolást, zárható szekrények vásárlására nem is gon-
dolhattunk.



Az ÁllomÁNy kérDéSEI

2. fejezett
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2.1 Az ÁllomÁNy NAgySÁgÁNAk VÁlTozÁSA1

A 2005-ben lezárult teljes körű leltári jelentésből:
„Elveszett 2014 kötet 239.817 Ft értékben,

  ▪ ebből megengedett hiány 183.906 Ft 
  ▪ normán felüli hiány 55.911 Ft, amit pótoltunk. 

Így a könyvtár tényleges állománya 2004. szept. 24-én:

  ▪ 34.483 könyv 47.591.824 Ft értékben, 
  ▪ 175 db CD-ROM 635.568 Ft értékben 
  ▪ 4360 db brosúra (ebben benne voltak a tankönyvek) 2.117.909 Ft 

értékben.

Selejtezés 2005. januárjában 5277 db 417.379 Ft értékben.”

2.2 mEgÁllAPÍTÁSok Az ÁllomÁNy gyArAPoDÁSÁrÓl, 

ÖSSzETéTElérŐl, TENDENCIÁk, TIPIkUS jElENSégEk — 

A kÜlSŐ kÖrÜlméNyEk HATÁSAI éS A BElSŐ ErŐForrÁ-

Sok mozgÓSÍTÁSA

Az éves jelentéseket elolvasva tendenciákat állapíthatunk meg és 
tanulságos következtetéseket vonhatunk le. Az iskolavezetés könyvtár 
iránti elkötelezettsége és az iskola önálló gazdálkodó volta 2012-ig – ha 
minimális mértékben is, de biztosította a csökkenő értékű, de folya-
matos szerzeményezés lehetőségét. A 2000-es évek közepén már nem 
tudtuk megfelelő mértékben gyarapítani a kortárs szép- és ifjúsági iro-
dalmat, sem féleségben, sem példányszámban, 2013 után pedig egyál-
talán nem. A pályázati lehetőségek beszűkültek, az esetlegesen elnyert 
pályázati összegek csökkentek és/vagy célzott állományrészeket szol-
gáltak (pl. öko-állományrész vagy kötelező olvasmányok). A családok 
nehezebb anyagi helyzetét jelezte, hogy egyre többen kölcsönöztek kö-
telező és ajánlott olvasmányokat, használták a szótárakat, segédkönyve-
ket, amelyek így gyorsabban elrongyolódtak és nem volt módunk újakat 
vásárolni. A folyamatos és tudatos állománygyarapítás egyik „záloga” 

1 statisztikák — gyarapodási táblázat: 1. számú függelék, állományapasztás: 2. 
számú függelék, az állomány adatai: 3. számú függelék
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volt, hogy szerződést köthettünk a Könyvtárellátó Vállalattal (KELLO), 
így a legszükségesebb műveket folyamatosan tudtuk vásárolni, élni az 
esetleges akciókkal. 2015-től már nem is szerződhettünk a KELLO-val. 
Esetenként még volt lehetőség kiadói, könyvheti akciók kihasználására, 
készpénzes vásárlása. Ahogy az iskola költségvetése és gazdasági moz-
gástere csökkent, úgy csökkentek a könyvtár gyarapítási lehetőségei is. 
A csökkenés először a nem hagyományos dokumentumok körét érin-
tette, majd következtek a nyomtatott dokumentumok. Igyekeztünk, 
hogy a kézikönyvtári állományrészt továbbra is naprakészen tartsuk, de 
a kortárs szépirodalom beszerzése minimálisra csökkent. A 2012-13-
as tanév volt az első, amikor a vásárolt tankönyvek száma meghaladta 
a többi vásárolt könyvtári dokumentumot! A tanügyigazgatás közpon-
tosításával, a 2013 januárjától megalakuló Tankerületek felállításával, 
majd a további centralizációjával (Tankerületi Központok) az iskolai 
könyvtárak – benne a Budai könyvtárával – helyzete egyértelműen 
romlott, holott a központosítás egyik indoka az egyenlő magas szín-
vonal biztosítása volt, minden területen. Ezek, valamint az iskolában 
bekövetkezett igazgatóváltás a Budai könyvtárának helyzetét is ellehe-
tetlenítették. Csak kéretlen, a gyűjtőkörbe nem illő kormányzati aján-
dékokból (Nemzeti Könyvtár sorozat kötetei, Magyarország vármegyéi 
reprint kiadás) volt gyarapodás illetve a jogszabályi kényszerek miatt 
(pl. a 13. kiadás Új magyar helyesírási szabályzat és az ehhez kapcsoló-
dó, érettségin kötelezően biztosítandó Helyesírási szótár új kiadásának 
megvásárlása). Az időszaki kiadványok megrendelésére sem volt lehe-
tőség, csak a központilag ingyenesen jövő lapokat kaptuk (Köznevelés, 
Magyar Krónika). Így a 2010-es évektől az állomány gyarapítása sem a 
Gyűjtőköri szabályzatnak, sem a használói igényeknek nem felelt meg, 
az állomány mind tartalmilag, mind fizikailag elhasználódott, elérték-
telenedett.  

Érdekes megfigyelni, hogy kormányzati intézkedések, tantervi vál-
tozások, jogszabályi változások hogyan hatnak az iskolai könyvtár állo-
mányára, a beszerzések alakulására! Jó példa erre a tankönyvi rende-
let változása, mely pozitív és negatív hatást egyaránt jelentett. Fontos 
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volt, hogy a tankönyvi támogatás2 minimum 25 %-át az iskolai könyvtár 
állománygyarapítására kellett fordítani. Eleinte minimális megkötések 
voltak, így tervezetten, szervezetten, a munkaközösségi és pedagógiai 
igényeket figyelembe véve tudatos állományfejlesztésre volt mód. Sok 
munkát adott, de érdemes volt a használt tankönyveket visszagyűjteni 
és visszaforgatni a rendszerbe, hiszen a megtakarításból a könyvtár szer-
zeményezett. Így kerültek állományba nagy példányszámban szótárak, 
érettségire felkészítő segédkönyvek, kompetenciafejlesztő kiadványok 
vagy éppen a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő foglalkozásaihoz 
használható pedagógiai segédkönyvek. A 2014-tól új tankönyvi rende-
let3 lépett életbe, eltörölték a kötelező 25 %-os könyvtári beszerzést és 
a tankönyvterjesztést is államosították, központilag a KELLO látta el a 
feladatot. A rendeletben4 ugyan szerepelt, hogy a fennmaradó nyere-
ségből az iskolai könyvtárakat kell támogatniuk, de ebből csak hosszas 
harc árán lett gyarapítás, az is felemás volt, később pedig el is maradt.  
Ha visszaforgattuk is a használt tankönyveket, hiába volt megtakarítá-
sa az iskolának, a tankerületi központ átcsoportosította, így nem en-
gedte elkölteni. A szintén 2013-ban bevezetett új Kerettantervek mi-
att nagyon sok új tankönyvet kellett rendelni, jelentősen változtak a 
nyelvkönyvek, majd a 9. évfolyamra is teljes körűen bevezetett ingye-
nes kölcsöntankönyvvel minden egyéb, további — nem tankönyves — 
könyvtári beszerzés lehetősége bezárult. Nagyon komoly nehézséget 
okozott, hogy a kötelezően előírt, az iskolában összes évfolyamon és 

2 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 7.§ (4) Az iskola részére 
tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább huszonöt százalékát 
tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok, elek-
tronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv vásárlására 
kell fordítani. A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített 
tananyag az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába 
kerül.

3 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

4 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyil-
vánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 28. 
§ (2) A könyvtárellátó a tankönyvterjesztéssel összefüggésben felmerült kiadásai 
és a feladata ellátásának költségei levonását követően fennmaradó összeget az 
iskolai tanulólétszámok arányában átadja a)20 a tankerületi központ által fen-
ntartott iskolák esetében a tankerületi központ bevonásával az iskoláknak, b)21 
a nem a tankerületi központ által fenntartott iskolák esetében az iskoláknak az 
iskola könyvtári állományának a Nemzeti alaptantervben meghatározott célok 
teljesítését támogató könyvtári dokumentumokkal történő fejlesztésére.



A kÖNyVTÁr TÖrTéNETE  1997-2017.138

osztályban használatos valamennyi tankönyv, munkafüzet és segéd-
könyv minimum egy példányban az olvasóteremben rendelkezésre áll-
jon. Előfordult, hogy a régi tantervnek megfelelő tankönyvet tudtam 
csak adni a később érkező jogosult tanulónak.

Mivel tudtuk ezeket a negatív hatásokat ellensúlyozni?
  ▪ Minél tudatosabb vásárlással, akciók felkutatásával, jelentős több-

letmunka és idő ráfordításával.
  ▪ A tankönyvi támogatás nagyon tudatos felhasználásával, a hasz-

nált tankönyvek visszaforgatásával, a megmaradt tankönyvi nor-
matíva tervezett, évente ütemezett felhasználásával, amíg erre 
lehetőségünk volt.

  ▪ Volt tanároktól kapott ajándékokkal, hagyatékokkal.
  ▪ Volt diákok, szülők ajándékaival.
  ▪ A kollégák és a könyvtáros vásárlásával és ajándékozásával.
  ▪ Az iskola alapítványának támogatásával.
  ▪ A szülői közösség megszólításával, ők a könyvtár által összeállított 

listáról válogatva vásároltak és ajándékoztak köteteket és folyó-
iratokat.

  ▪ A könyvtáros vállalta, hogy kiadók érettségire felkészítő segéd-
könyveit bemutatja, szervezi az esetleges csoportos megrende-
lést, és ezek után kapott a könyvtár ingyenes példányokat, nép-
szerű ifjúsági szépirodalmat.

  ▪ Bekapcsolódtunk a Hírlapot a Diákoknak (HÍD) programba, mely 
sok többletmunkával járt.

  ▪ A könyvtáros és a kollégák az otthonra előfizetett folyóiratokat el-
olvasás után a könyvtárnak adták.

Mindezeket összevetve az erőfeszítések ellenére 2013-tól nem be-
szélhetünk szakmailag tudatos, következetes, a használók igényeihez, 
az iskola pedagógiai programjához illeszkedő gyarapításról. Az állo-
mány egy jelentős része tartalmilag elavult, fizikailag elhasználódott, 
a nem nyomtatott dokumentumok vásárlása elmaradt, az állomány 
„eltankönyvesedett”. Mindezek pedig rövid és hosszú távon egyaránt 
kihatnak az iskola pedagógiai hatásaira, az információs műveltségre, az 
olvasásfejlesztés, az olvasóvá nevelés lehetőségeire.
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3.1 A HETVENES-NyolCVANAS éVEk HATÁSAI: TAgozATok, 

FAkUlTÁCIÓk, A kÖNyVTÁr ÖNÁllÓ HElyrE kErÜl Az 

ISkolÁBAN, Az 1978-AS TANTErV HATÁSAI

Erről részletesen írtunk Az iskolatörténet fontosabb eseményeinek 
áttekintése — könyvtáros szemmel — 1974-től napjainkig (1996) című 
fejezetben.5

3.2 A kIlENCVENES éVEkTŐl NAPjAINkIg: SokSzÍNŰSég, 

HASzNÁlÓI SzEmPoNTok, Az AlAPÍTVÁNy, A SzÜlŐk éS 

A DIÁkok SEgÍTSégEI

1997-ben, az akkori évkönyvbe készült beszámoló szerint6 „azt 
mondhatjuk, a tantárgyakhoz kapcsolódó, viszonylag arányosan fej-
lesztett állománnyal rendelkeztünk. …A gyűjtőköri feladatok kijelölé-
sénél mindenkor a gimnázium éves és távlati oktatási-nevelési céljait, 
az iskola profilját, a belépő új tantárgyakat és korosztályokat vettük 
figyelembe. Az előírtnál mindig nagyobb hangsúlyt fektettünk a szak-
irodalmi vásárlásokra, így ma 75:25 % a szakirodalom és a szépiroda-
lom aránya. A kézikönyvek gyűjtőköre a legszélesebb. Ide nemcsak a 
tananyaghoz kapcsolódó tudományágak kiadványait szerezzük be, ha-
nem a szélesebb tájékozódáshoz szükséges minden más tudományét 
is. Igyekszünk a folyamatos beszerzést, ezzel a kurrens anyag jelenlétét 
biztosítani. …A pedagógia és határterületeinek szakirodalmát a lehető 
legszélesebb körben törekszünk beszerezni. Napjainkban a tanulás-
módszertannal kapcsolatos új kiadványok szerzeményezését végezzük. 
A szépirodalom gyűjtésénél válogatunk, vásároljuk a klasszikusokat, a 
tananyagban szereplő irodalmat, s a kötelező olvasmányokat. Ez utób-
biakból 4-5 tanulóra jut egy-egy kötet. (Ehhez segített az utóbbi évek-
ben 40-55 Ft-os egységáron vásárolt Populart-sorozat7 többpéldányos 
beszerzése.) Jelenleg 39.000 könyvtári egységgel rendelkezünk. A ko-
rábbi 75 helyett (ez 1977-es adat) — a megszorító pénzügyi intézkedé-
sek miatt — egyre kevesebb, ma 38 folyóirat jár iskolánkba.”

5 Lásd: I. 3.1 fejezet 62-66. p.
6 Marót Károlyné: 1987-97: 10 év könyvtári munkájának beszámolója (A 60. évfor-

dulóra készülő évkönyvbe került.) . Gépirat, 1997. 6 p.
7 Válogatás a magyar- és világirodalom kötelező és ajánlott olvasmányaiból, 124 

füzet Szentendre: Interpopulart Kiadó, 1993-5.
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A munkaterveket és jelentéseket8 átolvasva megállapíthatjuk, hogy 
az állomány alakulását több tényező is befolyásolta ebben az időszak-
ban. A Nemzeti Alaptantervek változásai (1995, 2003, 2011)9, a he-
lyi tantervek, majd a kerettantervek10, valamint az iskola profiljának 
módosulásai (a 6 évfolyamos gimnázium bevezetése, Winkler Márta 
Kincskereső Iskolájából érkező 5. osztályok, a nyelvi előkészítős osztá-
lyok indulása, a tanított nyelvek változása, öko-iskolai profil) változtatta 
az állomány összetételét. Az 1989-ben elkezdődött teljes körű leltárt 
megelőzően és közben nagyarányú selejtezésre is sor került, különö-
sen a szakirodalmi állományrésznél. A rendszerváltást követően jelen-
tősen bővült a tankönyvek és segédkönyvek kínálata, sok tanár igényel-
te, hogy a tankönyvrendelés előtt, ill. a tanítás során betekinthessen 
ezekbe (különösen a történelem és a magyar tantárgyat érintette ez). 
A tankönyvi és a tanári kézikönyvek gyarapodásához hozzájárult még 
az is, hogy új évfolyamok jelentek meg a Budaiban. A kollégáknak látni 
kellett a megelőző évfolyamok tankönyveit is, és igyekeztek ezeknek 
az érdeklődő, tehetséggondozós osztályoknak a lehető legjobb segéd-
leteket kiválasztani, ill. használni. Bővíteni kellett a kötelező és aján-
lott olvasmányokat, és a fiatalabbaknak szóló ismeretközlő irodalmat 
is elkezdtük szerzeményezni. A kötelező orosz nyelv helyett előtérbe 
kerülő idegen nyelvek (elsősorban angol, német) miatt nagyon sok 
új nyelvkönyvre, szótárra volt szükség. Az orosz nyelvi állományrészt 
értékesebb, még később is használható dokumentumait (szótárak, 
nyelvtankönyvek, segédkönyvek) megtartottuk, és végül az iskola pin-
céjében, az irattári részben, szekrényekben tudtuk elhelyezni. Darvas 
Katalin angol munkaközösség-vezető jóvoltából a Soros Alapítványtól 
is sok angol segédkönyv, tankönyv érkezett ajándékba. A nyelvtanítás-
ban paradigmaváltás következett be, új tankönyvek kellettek. Bővültek 
a cserediák kapcsolatok, illetve a külföldi tanulmányi utazások. A BME 
Idegennyelvi Tanszéke kísérleti jelleggel egy éves német nyelvű előké-
szítő évfolyamot indított iskolánkban 2003-ban, akik szintén új igényt, 

8 Marót Károlyné: Munkatervek, ütemtervek és jelentések 1990-2002-ig Kézirat, 
gépirat, a könyvtár irattárának dokumentumai

9 Kaposi József A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011–2013) http://epa.oszk.
hu/00000/00035/00160/pdf/EPA00035_upsz_2013_09-10_014-037.pdf Utolsó 
letöltés 2018. szeptember 5. 

10 A Kerettantervek http://ofi.hu/node/158183  Utolsó letöltés 2018. szeptember 5.

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00160/pdf/EPA00035_upsz_2013_09-10_014-037.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00160/pdf/EPA00035_upsz_2013_09-10_014-037.pdf
http://ofi.hu/node/158183
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a gyűjtőkör bővülését jelentették. Ebből nőtt ki később, 2008-tól a 
Nyelvi előkészítő, ú.n. 0., majd később NYEK-es évfolyam angol és né-
met nyelvű csoportbontással. A történelmi-politikai változások miatt 
egy nyugat-németországi amerikai katonai támaszpont könyvtárának 
jelentős részét kapta meg az iskola 1993-ban szülői, ill. Dietz Andrásné, 
Ibolya igazgató-helyettes kapcsolatai révén. Ebből az ajándékból külö-
nösen értékes az Americana Enciklopédia 30 kötete (angol nyelvű lexi-
kon, amerikai profillal), mely a kézikönyvtárat gazdagította. 

A könyvtári állományt nagyban befolyásolta, hogy a jogszabályban 
meghatározott tanulók ingyenesen kapták a tankönyveket, segédlete-
ket. A jogszabály előírta11, hogy a támogatás 25 %-át az iskolai könyv-
tár fejlesztésére kell fordítani (kézikönyvek, segédkönyvek, kötelező 
olvasmányok) A gyarapodás azzal is járt, hogy át kellett csoportosítani 
állományrészeket, a szépirodalomnál is szét kellett húzni a felső polcok 
felé az állományt, ami a válogatás, böngészés szempontjából nem sze-
rencsés….2002/3-ban egy nagyarányú selejtezésre került sor (elavult 
szakirodalom, ideologikus szépirodalom, nem használt művek többes 
példányai). Meg kellett oldani a CD-ROM-ok biztonságos elhelyezését 
is. A kötelező olvasmányok változásával átrendeződött a kiemelő polc 
tartalma, új feliratozásra került sor.

Az iskola alapításának 60., 65., ill. 75. évfordulójának megünneplé-
séhez felhívásokat adtunk közre. A már meglévő és a beérkező anya-
gok a kiállításokat, az évkönyveket örömtelien gazdagították írásos 
dokumentumokkal, visszaemlékezésekkel, fényképekkel és tárgyakkal. 
Később ezek az adományok az iskolatörténeti állományrészbe kerültek, 
elhelyezésük zárható szekrényekbe történt a könyvtár alatti pincében.

Az 1990-es végén, a 2000-es években a környezetvédelmi és ökoló-
giai szemlélet és gyakorlat iskolánkra is hatással volt, több irányból is. 
Egyrészt a külföldi utazások, diákcsere kapcsolatok — főként Hollandia 

11 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 7. § (4) Az iskola részére 
tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább huszonöt százalékát 
tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok, elek-
tronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv vásárlására 
kell fordítani. A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített 
tananyag az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába 
kerül.
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— valamint a magyarországi politikai-gazdasági-társadalmi változá-
sok. Iskolánkban Darvas Katalin angol szakos kolléganő személye volt 
a fő katalizátor ebben a témában. Az ő kezdeményezésére egyre több 
ilyen program volt az iskolában, amihez a könyvtár támogatást nyújtott 
mind dokumentumokkal, mind helyszínnel. Kapcsolódtunk a kerületi 
környezetvédelmi csoportokhoz is, később az önkormányzat kiírt ilyen 
pályázatokat, amin az öko-könyvtári állományrészt tudtuk jelentősen 
fejleszteni. 

Állományalakítási szempontból fontos volt még a 2005-ben beve-
zetett új, kétszintű érettségi rendszer, mely új elemekkel bővült (pl. 
magyarból szövegértés, esszéírás, érvelő szöveg), ehhez új feladatgyűj-
temények, segédletek kellettek. Szerencsére a tankönyvi 25 %-ból ter-
vezetten és ütemezetten tudtuk fejleszteni ezt az állományrészt, úgy, 
hogy két tanulónként jutott egy dokumentum.

A 2000-es években megújult a népszerű ifjúsági irodalom, ezeket 
igyekeztünk beszerezni, követni az olvasói igényeket (Twilight sorozat, 
Trónok harca) 

Az állomány gyarapításnál (2.1-es fejezet) már részletesen bemu-
tattam azokat a folyamatokat, melyek forráshiányhoz és az állomány 
avuláshoz vezettek.

2010-től sajnos a könyvtár állománya fokozatosan avult el, először a 
nem hagyományos dokumentumok, majd a kortárs ifjúsági és szépiro-
dalom, később a szakirodalom és a kézikönyvek beszerzése maradt el. 
Mindezek mellett nagy szükség lett volna selejtezésre, az újabb, teljes 
körű leltár előkészítésére. A 2016/17-es munkatervben kitűzött selej-
tezést és a leltár előkészítését nem tudtam elvégezni, mivel hónapok 
teltek el úgy, hogy beadványomra nem kaptam választ az igazgatótól, 
majd a Tankerületi Központ gazdasági vezetője e-mailben (2017. április 
3.) értesített arról, hogy jelenleg a selejtezés nem engedélyezett.



A kÖNyVTÁrI SzmSz éS 

mElléklETEI

4. fejezett
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A fellelhető dokumentumok alapján az első könyvtári SZMSZ 1998. 
szeptember 28-i dátumú gépirat, melyben kézi javítások vannak Marót 
Károlynétól és Szakmári Klárától, az iskolai SZMSZ 17. számú melléklete 
57-68. p. + 14 számozatlan oldal. 

Az 1998-AS SzmSz mElléklETEI

  ▪ Gyűjtőköri szabályzat
  ▪ A könyvtárostanárok munkaköri leírása
  ▪ A katalógusok szerkesztési szabályzata
  ▪ Könyvtárhasználati szabályzat
  ▪ Könyvtár-pedagógiai program

Az SZMSZ az akkor frissen megjelent módszertani segédanyag12 
alapján készült, az ottani mintadokumentum adaptálása a BNAG 
könyvtárára.

Amit érdekességként kiemelek:
  ▪ már szerepel benne a számítógépes leltári nyilvántartás,
  ▪ 22 féle folyóiratot sorol fel, amiket minimum 5 évre megőrzünk,
  ▪ az állomány jogi védelménél megjelenik a végzős tanulói tartozá-

sok behajthatatlanságának problémája,
  ▪ megjelennek a különféle állományegységek- érdekesség: akkor 9 

szaktantermi és 4 egyéb letét volt,
  ▪ a gyűjtőköri szabályzatban már megjelennek a nem nyomtatott 

ismerethordozók (AV, CD, CD multimédia) a tantárgyaknak megfe-
leltetett féleség szerint.

Van egy floppy, amin a könyvtár SZMSZ-e és gyűjtőköri szabályzata 
van, de sajnos dátum nincs ráírva, és jelenleg nem rendelkezünk olyan 
eszközzel, amivel meg tudnánk nyitni.

A következő fennmaradt gépiraton nincs dátum, de nagy való-
színűség szerint egy későbbi változat, mivel ez már az iskolai SZMSZ 

12 Dán Krisztina — Dragon Katalin — Homor Tivadar: Így működik az iskolai könyvtár: 
Módszertani útmutató az iskolai könyvtár működéséhez és működési dokumentu-
mainak elkészítéséhez Bp: FPI, 1998. 171 p.
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18-as számú melléklete 71- 92 p. Minimális eltérés van az 1998-astól, 
a könyvtárostanárok: Marót Károlyné és Szakmári Klára. Arra következ-
tetek, hogy elképzelhető, hogy ez volt az 1998-as végső SZMSZ. 

A következő SZMSZ változat 2004-ből való (1-25. p. gépirat), ezt 
már Szakmári Klára és Széllné Ondok Ágota írta alá, így a személyükre 
szólnak a munkaköri leírások. Ez is az iskolai SZMSZ 18-as melléklete. 
Időközben változtak az oktatási és a könyvtári jogszabályok, megjelenik 
benne az új NAT és a kerettanterv, valamint a tankönyves jogszabályok. 
Újdonság a könyvtári szakfelügyeletről és az ODR-ről szóló jogszabály 
is.

A 2004-ES SzmSz mElléklETEI

  ▪ Gyűjtőköri szabályzat
  ▪ A könyvtárostanárok munkaköri leírása
  ▪ A katalógusok szerkesztési szabályzata
  ▪ Könyvtárhasználati szabályzat
  ▪ Könyvtár-pedagógiai program
  ▪ Tankönyvtári szabályzat (tankönyves jogszabályok felsorolásával)

Amit érdekesség, új elemként jelenik meg:
  ▪ A könyvtár feladatainál már megjelenik a tankönyvek, tartós tan-

könyvek, segédkönyvek kölcsönzése,
  ▪ közreműködést az iskolai tankönyvellátásban,
  ▪ a tankönyvtár kialakítását a kézikönyvtárban,
  ▪ megfogalmazódik a számítógépes hálózaton elérhető információs 

források, adatbázisokról való tájékoztatás,
  ▪ 23 féle folyóiratot sorol fel, amit 5 évig őriz (a címekben van elté-

rés az előzőhöz képest!),
  ▪ jelzi, hogy elkészült az elektronikus állományfeltárás, így lehető-

ség van a csoportos leltárkönyvi kimutatásra. Papír alapú csopor-
tos leltárkönyve előzőleg nem volt a könyvtárnak,

  ▪ itt már a Szirén adatbázis szerepel.

Az 2004/5-ös jelentésben szerepel a  felkészülés a szakmai el-
lenőrzésre, az SZMSZ aktualizálása (munkaköri leírás, tankönyvtári 
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szabályzat, nyitva tartás) a szakértő által kiküldött adatlap kitöltése.

A következő könyvtári SZMSZ 2013-as. Csak elektronikusan van meg, 
28 p. Az átdolgozásra azért került sor, mert ekkor történt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (KLIK) tankerületi megalakulása, így a 
fenntartói feladatok a KLIK-hez, a működtetői feladatok pedig az ön-
kormányzathoz kerültek.

A 2013-AS SzmSz mElléklETEI

  ▪ 1. Gyűjtőköri szabályzat
  ▪ A könyvtárostanárok munkaköri leírása
  ▪ Katalógusszerkesztési szabályzat
  ▪ Könyvtárhasználati szabályzat
  ▪ Tankönyvtári szabályzat

Amit érdekességként kiemelek:
  ▪ a kölcsönzési nyilvántartás már elektronikusan zajlik,
  ▪ az állományegységeknél megjelennek az e-könyvek,
  ▪ az állományfeltárásnál: „A  leíró és a szakrendi cédulakatalógusok 

építését 2003. december 31-én lezártuk, a cédulakatalógust fel-
számoltuk.”

  ▪ Az iskolai könyvtár alapfeladata (20/2012-es EMMI rendelete 166. 
§ 1.) és a Az iskolai könyvtár kiegészítő feladata (20/2012-es EMMI 
rendelete 166. § 2.) a jogszabályban felsoroltak szerint van,

  ▪ kiemelődik az öko-iskolai profilnak megfelelő gyűjteményezés,
  ▪ a könyvtárpedagógiai program már nem az SZMSZ része,
  ▪ A katalógusnál a változás: „A hagyományos cédulakatalógust 

2010. májusában felszámoltuk, már csak az elektronikus katalógus 
működik, a feldolgozottság 100%-os. A Szikla 21 szoftvert használ-
juk.”,

  ▪ A szolgáltatásoknál megjelenik a tablet és az e-könyv használata,
  ▪ a Tankönyv-tári szabályzatban részletesen szerepel a kártérítés 

módja és mértéke.

Részlet a 2014/15-ös jelentésből: „A könyvtár működési 
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dokumentumainak átdolgozása megtörtént (SZMSZ és mellékletei), 
de sajnos tönkrement a számítógép és elvesztek az újraírt file-ok. 
A Tankönyvtári szabályzat átdolgozása elmaradt, mivel csak késve je-
lent meg a módosított jogszabály, ezt a következő tanévben el kell majd 
végezni.” Az SZMSZ aktualizálására azért kellett sort keríteni, mivel et-
től a tanévtől már csak egy könyvtárostanári státusz maradt. A KLIK 
nem engedélyezte a másik, fél státuszt, ezért sajnos Széllné Ondok 
Ágota ettől a tanévtől már nem dolgozott a könyvtárban, így a munka-
köri leírást is aktualizálni kellett.

A 2015-ÖS, ÁTDolgozoTT SzmSz

A 2015-ös, átdolgozott SZMSZ megtárgyalására és elfogadására 
már nem került sor, mert sajnos változott az intézményvezető sze-
mélye (Manolovitsné Erdőközi Orsolya). A 2015/16-os tanévben újra 
átdolgoztam, aktualizáltam az SZMSZ-t és mellékleteit, különösen a 
Tankönyvtári szabályzatot, az új jogszabályoknak megfelelően, de az át-
írt és elküldött dokumentumokra az intézményvezetés érdemben nem 
reagált, azokat a nevelőtestület nem tárgyalta. Így 2018-ban úgy vonul-
tam nyugdíjba, hogy a 2013-as SZMSZ volt érvényben, holott közben 
már kétszer is átdolgoztam az SZMSZ-t és mellékleteit a jogszabályi, ill. 
a személyi változásoknak megfelelően.

4.1 A gyŰjTŐkÖrI SzABÁlyzATok VÁlTozÁSAI

Az 1998-as SZMSZ részletesen szabályozta a Gyűjtőkört. A gyűj-
tőköri szabályzat hangsúlyozza, hogy a könyvtár az iskola pedagógiai 
programjának felel meg, meghatározza a kézikönyvtár, a szép- és is-
meretközlő irodalom szerzeményezésének elveit, szól a tartós tan-
könyvekről és segédkönyvekről. Kiemelném a tervszerű és folyamatos 
gyűjteményépítést, a pedagógiai szakirodalom kiemelt fejlesztését. Az 
akkori jogszabály előírta, hogy az iskolák könyvtárainak gyűjtőköri sza-
bályzatát iskolai könyvtári szakértőnek kellett véleményezni, ezek után 
fogadhatta csak el a fenntartó. A BNAG könyvtára gyűjtőköri szabály-
zatát Kocsis Éva szakértő végezte el, az írásos dokumentumok alapján 
1999. decemberében, ez gépiratban fennmaradt.

1998-ban már bekerültek a nem nyomtatott dokumentumok, 
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2004-ben kiemelten az öko-iskolai profil, 2013-ban pedig az elektroni-
kus dokumentumok jelentenek bővülést. Ugyanakkor meg kell jegyez-
ni, hogy az elmúlt években hiába van az SZMSZ, benne a gyűjtőköri 
szabályzat, ennek sem betűjét, sem szellemét nem tudtuk betartani - 
önhibánkon kívül- mivel nem álltak rendelkezésre a szükséges források.

4.2 A kÖNyVTÁrHASzNÁlATI SzABÁlyzATok

Marót Károlyné szellemiségét vittem tovább: ő mindig ügyelt rá, 
hogy a könyvtárhoz, az olvasáshoz ne kapcsolódjon a diákokban-taná-
rokban rossz érzés, ne legyen büntetés, hogy a könyvtárba kell jönnie 
a tanulónak. Ezért a használati szabályokat is igyekeztünk nagyon ru-
galmasan kezelni. Bár szabályoztuk a kölcsönözhető dokumentumok 
számát és körét, a kölcsönzés határidejét - ezt mindig is megengedően 
kezeltük, alkalmazkodtunk a szükségletekhez. A rendszeresen olvasó, 
megbízható diákok nyárra is kölcsönözhettek, akik pedig valamilyen 
tanulmányi vagy egyéb versenyre készültek mindig kaptak „engedmé-
nyeket”. Állományvédelmi szempontból arra ügyeltünk, hogy a végzős 
vagy idő előtt távozó tanulóktól visszaszerezzük a könyveket-tanköny-
veket, szerencsére ebben partnerek voltak az osztályfőnökök, az iskola-
titkár és az iskolavezetés is. A kölcsönzés elektronikus nyilvántartásával 
még könnyebbé vált a helyzet, azonnal meg tudtuk mondani, kinél van 
a keresett mű, és akkor üzentünk, kértük a visszahozatalt. Ugyanígy 
félévente megküldtük az osztályfőnököknek a tartozók nevét és tarto-
zásaikat, a ballagás előtt pedig a végzősöket „bombáztuk” listáinkkal, 
egészen a szóbeli érettségi napjaiig.Sajnos a hosszú évek során sem 
sikerült elérni a minisztériumnál, hogy jogilag szabályozzák, hogy távo-
zó tanuló nem kaphat addig bizonyítványt, amíg könyvtári tartozását 
nem rendezi. A valamilyen okból felmentett tanulók a „szabad” óráju-
kon a könyvtárba jöttek, esetenként ott pihentek, az előtérben ettek. 
Mivel volt lehetőség az elkülönülésre, a csendesebb tanulásra, eseten-
ként a beszélgetés, társasozás és zenehallgatás is belefért az olvasó-
termi tartózkodásba. Az évek során kialakult a teázás szokása, ami vé-
gül nem hivatalos szolgáltatása lett a könyvtárnak. (Mindig vigyáztak, 
soha nem lett baja a könyveknek!) A könyvtár előterében is sokszor 
„tanyáztak”, itt azt kértük, hogy ne legyenek hangosak, ne zavarják az 
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olvasóteremben dolgozókat.
A könyvtári számítógépek, tabletek használatánál az iskola informa-

tikai szabályzatában foglaltak voltak érvényesek. Engedélyeztük a játé-
kokat is, de ha valaki tanulmányi céllal szerette volna használni a szá-
mítógépet, át kellett adni a játékosoknak. Volt pár „függő” tanulónk, de 
előbb-utóbb, beszélgetést kezdeményezve, őket jobban megismerve, 
a lehetőségeket megmutatva értelmes, valóban a könyvtárhoz kötődő 
tevékenységeket végeztek.



Az ÁllomÁNy

FElTÁrÁSÁNAk

VÁlTozÁSAI

5. fejezett
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1997-ben a következő katalógusokkal rendelkezett a könyvtár:
  ▪ szerzői és cím szerinti abc-s katalógus,
  ▪ ETO szerinti szakkatalógus az állomány nagyságának illetve a hasz-

nálat gyakoriságának megfelelő bontásban. Jellemzően három 
számjegyig, de pl. a pedagógia szakirodalma még jobban bontva,

  ▪ raktári katalógus,
  ▪ leltári katalógus,
  ▪ irodalmi analitikus katalógus – különösen kiemelve a törzsanyag-

hoz tartozó szerzőket, azon belül konkrét művek elemzéséről ta-
nulmányok, cikkek,

  ▪ képkatalógus: főleg a történelemhez és művészettörténethez.

Az éves jelentésekben rendszeresen megjelenik, hogy a feldolgozó 
munka és a katalógusépítés folyamatos, nincs elmaradás. 1999-2000-
ben elkezdtük az állomány elektronikus feldolgozását.13

2003 őszére befejeződött az állomány teljes elektronikus feldolgo-
zása, így sokféle keresés vált lehetővé. A hagyományos cédulakatalógu-
sokat még 2005-ig építettük, aztán lezártuk 2010-ben. A katalógusszek-
rényt -  benne  cédulákkal - 2013-ig őriztük, majd felszámoltuk. Ugyan a 
használói gépen és a belső hálózaton nem volt elérhető az elektronikus 
katalógus, de történtek kezdeményezések, hogy az iskola honlapján ke-
resztül elérhető legyen. Ez sajnos 2017-ig sem valósult meg. Ennek oka 
részben az, hogy nem történt meg a Szikla szoftver éves előfizetése, így 
a Budai állománya nem érhető el a Szikla adatbázison keresztül, nem 
történik oda mentés. A másik ok: az iskola informatikai rendszere jelen-
leg erre nem alkalmas (kis sávszélesség). Sikerült azt tartanunk, hogy a 
dokumentumok feldolgozása folyamatos, az adatbázisunk naprakész. 
Az interneten elérhető a különféle könyvtárak elektronikus katalógusa, 
adatbázisa, az ODR rendszere nagyban segíti a napi tájékoztató mun-
kát, a szakirodalomi keresést.

13 Lásd: II. 7.2 fejezet 164-165. p.
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6.1 A kÖNyVTÁr HElyISmErETI-HElyTÖrTéNETI gyŰjTE-

méNyréSzéNEk kIAlAkÍTÁSA, kAPCSolAT A HElyTÖrTé-

NETI kÖrrEl

Marót Károlyné kezdte el a helyismereti-helytörténeti gyűjtemény-
rész kialakítását a könyvtárban, ő maga is írt ilyen témájú könyvet14. Az 
iskola alapításának 50. évfordulójához kapcsolódóan is sok dokumen-
tum került ebbe az állományrészbe. Járt a Budapest folyóirat, vásárol-
tuk a Budapestre vonatkozó kiemelkedő szakirodalmat, pl. két kötetes 
Budapest lexikon15. A rendszerváltást követően fellendültek a helyisme-
reti-helytörténeti kutatások és megjelenések, így megvettük a Városháza 
Kiadó A mi Budapestünk sorozatát, és sok mindent kaptunk ajándékba 
is. Tudatosan szerzeményeztük Budafok-Tétény megjelent helytörténe-
ti- helyismereti irodalmát. Mindebben nagy segítségünkre volt Garbóci 
László, volt premontrei diákunk, aki maga is  helytörténész, díszpolgár. 
Rajta keresztül kapcsolódtunk be a Budafok-Tétény Helytörténeti kör, 
a Savoyai Jenő Asztaltársaság munkájába, pályázataiba. Támogatónk 
volt még Bartos Mihály helytörténész is. A 2001/2-es tanévben az iskola 
alapításának 65. évfordulójához kapcsolódóan helytörténeti vetélkedő 
volt. 2005/6 A Budafoki Szent Lipót plébániatemplom és egyházközség 
történetét kutató Bácsfainé Hévizi Rózsa munkáját segítettük az iskolára 
vonatkozó adatok, iratok, visszaemlékezések és személyes kapcsolatok 
révén. Garbóci László lánya, Garbóci Bernadett, aki iskolánk diákja volt, 
majd tanára lett, a diplomamunkáját a budafoki vonatkozású Törley csa-
ládról írta, első helytörténeti inspirációit a családtól, illetve az iskolából 
kapta. Történelemtanárként többször adott ilyen házi dolgozati témákat 
pl: A villamosközlekedés megindulása és változásai Budafok-Tétényben. 
Több osztály ment kerületi sétákra, felfedezésekre, a felkészülést támo-
gattuk szakirodalommal, térképekkel.

6.2 Az ISkolATÖrTéNETI gyŰjTEméNy kIAlAkÍTÁSA, Az 50., 

A 65. éS A 75. éVForDUlÓ HATÁSAI

Az iskolatörténeti gyűjtemény megalapítása is Marót Károlyné ér-
deme. Az iskola alapításának 50. évfordulójára felhívást adtak közre, 

14 Marót Károlyné - Németh László: Helytörténeti séta a XXII. kerületben Bp. : XXII. 
kerületi Tanács VB, 1973. 21 p.

15 Budapest lexikon [főszerk. Berza László] Bp.: Akadémiai Kiadó, 1993. 2. bőv., át-
dolg. kiad 1. köt., A-K 755, [1] p., 8 t., 2. köt., L-Z 669, [3] p., 8 t.
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évkönyvet szerkesztettek, Marótné kiállításokat rendezett. Az ezekhez 
beérkező anyagokat, dokumentumok, tárgyak az évek során lassan gya-
rapodtak – többnyire ajándékként kerültek a könyvtárba. A 2000/2001-
es jelentésben az anyag bővüléséről olvashatunk, Kolumbán Virgilről 
– az első igazgató - szóló dokumentumokat kaptunk. 2002/2003-ban a 
65. évfordulón is jelent meg évkönyv, alkalmi kiállítások voltak, felélesz-
tettük a Könyvtár Baráti Kört. Ekkor is bővült a gyűjtemény, mint ahogy 
2011/12-ben a 75. évfordulón is. Időközben annyira felduzzadt ez a 
gyűjteményrész, hogy a könyvtár alatti pincében egy teljes szekrényben 
sem fért el. Sok fotó került be és tárgyak is. Az évforduló és az évkönyv 
szerkesztése kapcsán Szakmári Klára – Dán Krisztina ösztönzésére – ösz-
sze is foglalta tapasztalatait, tanácsait az iskolatörténeti gyűjteménnyel 
kapcsolatban.16 Sajnos a napi rutin, a csökkentett könyvtárosi létszám 
mellett nem maradt idő, energia ezen gyűjteményrész szakszerű és rész-
letes feltárására. Csak azt tudtam megcsinálni, hogy a szekrényben té-
mák-időszakok szerint csoportosítottam az anyagokat, könyveket, a tár-
gyakat pedig dobozokba. A fotókat megpróbáltam időrendbe rendezni, 
ugyanígy a tablóképeket is. A tablóképeket Palotai István rendszergazda 
2017-ben digitalizálta, és felkerültek az iskola honlapjára: Tablók: http://
www.bna.sulinet.hu/node/26117

A pincében nem volt megnyugtató helye a dokumentumoknak, mi-
vel dohosodott, vizesedett. 2016/17-ben egy dugulás következtében a 
pincében is volt szennyvíz, az állandó magas talajvíz miatt a szekrények 
megvetemedtek, nem, vagy rosszul zárhatók az szekrényajtók, és doho-
sodnak a könyvek. Károsodott az iskolatörténeti különgyűjtemény is. Az 
iskolatörténeti dokumentumok rendezése, szakszerű feltárása és digita-
lizációja továbbra is halasztódik hely- és eszközhiány miatt. Ez sürgősen 
megoldásra szorul!

6.3 Az Öko-kÖNyVTÁrI gyŰjTEméNy kIAlAkÍTÁSA

Az iskola környezetvédelmi-ökológiai profilja a ’90-es évektől foko-
zatosan bontakozott ki, és ez szorosan összefügg a könyvtár ezen állo-
mányrészének, a „zöld könyvtárnak” a kialakításával, fejlesztésével. 
Darvas Katalin angol szakos tanárnő, környezeti nevelő volt a motorja a 

16 Szakmári Klára: Az iskolatörténeti gyűjtemény In. Korszerű könyvtár 2008. április C 
1.8   Bp.: RAABE,  2008. 18.p.

17 Tablók: http://www.bna.sulinet.hu/node/261 Utolsó letöltés: 2018. december 3.

http://www.bna.sulinet.hu/node/261
http://www.bna.sulinet.hu/node/261
http://www.bna.sulinet.hu/node/261
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folyamatnak. Az iskola öko iskolává válásának folyamatáról, az ő szemé-
lyéről az iskolatörténetben olvashatunk. 

Nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, segítettük a munkáját. Az ő kap-
csolatai, rendezvényeken, konferenciákon való részvétele sok ilyen témájú 
ajándék dokumentumhoz juttatta a könyvtárat. Az első jelentősebb, nagy 
példányszámú beszerzés az ő egyik pályázatának köszönhetően valósult 
meg 1993-ban: Könczey Réka: Zöldköznapi kalauza 40 példányban.18 Ezt 
követően kiemelten szerzeményeztük ezt a témakört, akár több példányos 
beszerzéssel is. A lelkes csapat rendszeresen a könyvtárban tartott megbe-
széléseket, kutatásokat, így spontán módon is bevonódtunk a programok-
ba. Rendszeresen segítettünk a Föld napjának megünneplésében, majd 
később az iskolai zöld jeles napok megszervezésében. Kapcsolatot tartot-
tunk a kerületi zöld mozgalmakkal, egyesületekkel – ez is gyarapította ezt a 
gyűjteményrészt. A kerületi önkormányzat a 2000-es évek közepétől több 
éven át kiírt környezetvédelmi pályázatokat, amiket mindig kihasználtunk. 
A pályázatok célirányosak voltak, meghatározott dokumentumokat vásárol-
tunk belőle. Az éves beszerzéseket nagyon jól kiegészítette ez a lehetőség, 
több sorozatot, többes példányokat szereztünk be. A ZölDÖK (Zöld diákön-
kormányzat) megalakulása után a tagok rendszeresen a könyvtárban jöttek 
össze, így lehetőségünk volt a legfrissebb szakirodalom ajánlására, szakiro-
dalmi támogatásra.

Több környezetvédelmi pályázatra a könyvtárban készültek a diákok, a 
legsikeresebb talán ezek közül a nemzetközi Duna-projekt volt. A nevelő-
testületen belül zöld munkacsoport-munkaközösség alakult és működött, 
Szakmári Klára ennek a kezdetektől tagja volt.

18 Könczey Réka-Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz  [Bp.]: Föld Napja Alapítvány, 
1992. 231 p.
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7.1 Az ElSŐ kÖNyVTÁroSI SzÁmÍTÓgéP- éS INTEgrÁlT 

kÖNyVTÁrI SzoFTVErTŐl NAPjAINkIg

1993/94-es tanévben került a könyvtárba az első számítógép, me-
lyet a Soros Alapítvány pályázatán nyertünk. A számítógépen a Szirén 
integrált könyvtári szoftver is telepítve volt, benne a Magyarországon 
1974-től 1992-ig megjelent könyvek adatbázisával.

Szakmári Klára részt vett a szoftver használatát bemutató-betanító 
foglalkozáson a Jedlik Ányos Gimnáziumban. Maga a gép végül 1994 
őszén került a könyvtárba internetkapcsolattal együtt, ekkor elindulha-
tott a könyvtár állományának elektronikus feldolgozása.

Egyre nyilvánvalóbbá vált az iskolai könyvtárak állományának elekt-
ronikus feltárásának, illetve a feldolgozás egységesítésének igénye az 
évek során. Egy kerületi felmérés után az akkori Pedagógiai Kabinet is-
kolai könyvtári szaktanácsadója, Vidókné Pataki Mónika elérte, hogy a 
XXII. kerületi iskolák egységes könyvtári szoftverrel és majd közös adat-
bázissal rendelkezzenek. A Budaiban ekkorra mi már feldolgoztuk az 
állományt, túl voltunk egy teljes körű leltáron, melyet a saját számító-
gépes adatbázis segítségével végeztünk el. Számunkra előnyösebb lett 
voltan a Szirén újabb verziójára átállni, illetve megvásárolni az adat-
bázis frissítését. Végül a kerületi Önkormányzat támogatásával 2005. 
januárjában új számítógépet és új szoftvert kaptunk, a Szikla 9.0-ás 
verzióját. A problémát az okozta, hogy az önkormányzat a Szikla minit 
vásárolta meg, ami a Budainak kicsi volt, nem lehetett volna az egész 
állományt kezelni. A Szikla csapata egyből látta a problémát, amikor 
a Szirénből konvertálták az adatállományt, ezért grátisz megkaptuk a 
Szikla megfelelő, nagyobb verzióját, amit ezúton is köszönünk. A kon-
vertálásnál is előjöttek az adatbázisunk hibái, problémái, de a cég na-
gyon segítőkész volt, amit tudtak, javítottak. Szakmári Klára és Széllné 
Ondok Ágota is részt vett a Szikla könyvtári szoftver használatára felké-
szítő tanfolyamon. Szakmári Klára 2005-ben elvégezte az OSZK ECDL 
Start tanfolyamát, és le is vizsgázott a modulokból. Így már nagyobb 
hozzáértéssel, bátrabban tudtuk végezni munkánkat. A szoftver meg-
vásárlásával és a friss adatbázissal folyamatosan dolgoztuk fel az új 
beszerzéseket, ezért az adatbázis mindig naprakész volt. Egy CD-ROM 
lemezen fennmaradt a könyvtár informatikai fejlesztésének indokai 
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2006. december 6-i dátummal (word dokumentum):

A könyvtár informatikai fejlesztésének indokai

Már régebben felvetődött, hogy az olvasók számára is legyen szá-
mítógép a könyvtárban. A 2004-es szakfelügyeleti jelentés is kiemelte, 
hogy ezt a területet feltétlenül fejlesztenie kell az iskolának, ez hiányos-
sága a könyvtári szolgáltatásnak.

Indokok:
1. A hagyományos könyvtári modell átalakult, már nem csak nyom-
tatott információ hordozók tára, hanem elektronikus dokumentumok 
gyűjtő és elérhetőségi helyévé is váltak a könyvtárak, információs köz-
pontok. Ez igaz az iskolai könyvtárra is.

2. Természetes elvárás a használók részéről, hogy számítógéphez jussa-
nak a könyvtárban,azt több célra is használhassák.

3. Ilyen felhasználási lehetőség: 
  ▪ a helyi elektronikus adatbázis használata,
  ▪ CD-ROM-ok, CD-k használata,
  ▪ Internet elérés: levelezés, honlapok, összevont könyvtári adatbázi-

sokban, bibliográfiákban való keresés, akár teljes szövegű hozzá-
férések,

  ▪ szövegszerkesztés, dokumentumok készítése.

4. Iskolánk azon kevés középiskolák egyike,ahol a könyvtár állománya 
teljesen feltárt elektronikusan, ezért elvárható lenne, hogy ezt az adat-
bázist a könyvtárban, a helyi hálózaton ill. interneten keresztül bárki 
elérhesse.

5. A könyvtár 204 CD-ROM-mal rendelkezik, ezek használata minimá-
lis, mivel csak a helyben használat lenne megengedett a diákoknak.
(Tanároknak kölcsönözzük)

6. A NAT követelményként írja elő könyvtárhasználatból és más szak-
tárgyakból is az elektronikus dokumentumok ismeretét és használatát, 
az internetes kutatás- információfeldolgozás ismeretét és képességét. 
Erre jelenleg nincs lehetősége a könyvtárban a diákoknak, pedig szer-
vesen itt lehetne az egyik helyszín.
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7. A számítógéphez ill. internethez való hozzáférés a délutáni órákban 
korlátozott módon lehetséges, szinte csak a külön tanfolyamra beirat-
kozottaknak van rá lehetőségük.

Tények: 

1. Valóban nem a legmegfelelőbb a tér, nincs elég hely, ezért több gép 
– ami szakmailag elvárható lenne- elhelyezése nem lehetséges. De egy, 
később esetleg még egy gép ill. számítógépes munkahely kialakítása 
lehetséges.

2. Az internet-elérés már most is biztosított, a födém át van fúrva az    
esetleges kábelnek, de ma már a kábel nélküli elérés is megoldható. 

Köszönöm, hogy feljegyzésemet a döntések meghozatalakor figye-
lembe veszik, tisztelettel:

Bp., 2006. december 7.  Szakmári Klára

A 2005/6-os jelentés mellett kézzel írtan találtam meg: A könyvtár 
informatikai fejlesztési terve, melyet érdekességképpen ide másolunk:

A könyvtár informatikai fejlesztési terve

Indokok:
  ▪ tantervi követelmények: szaktárgyak
  ▪ könyvtári ismeretek
  ▪ könyvtárhasználati ismeretek alkalmazása: katalógusok : helyi és 

on line adatbázisok elérhetősége (MOKKA, ODR, OSZK, FSZEK)

Egyéni igények: 
  ▪  szakirodalmi kutatás: tanári, tanulói
  ▪  érettségi projektmunkák
  ▪  az információs szabadság
  ▪  a gépterem szűkös elérhetősége
  ▪ a CD-ROM-ok hasznosítása
  ▪ a gépi kölcsönzés beindítása: pontos adatok, statisztikák, tanköny-

vi nyilvántartás

Hardverigények:
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  ▪ tanulói gép 2 db: CD-ROM lejátszós, internet eléréses, a könyvtár 
elektronikus katalógusához való hozzáférés lehetőségével,

  ▪ Ki lehetne alakítani a két felhasználói helyet az olvasóteremben.

Könyvtárosok
  ▪ A mostani gép: maradna az íróasztalon, de kéne egy új monitor. Itt 

történne  a bibliográfiai rekordok letöltése, feldolgozás, selejtezés, 
AV dokumentumok visszamenőleges feldolgozása.

  ▪ Új számítógép a kölcsönzéshez.

Hosszú távú elképzelések
  ▪ Katalógus, adatbázis az iskolai hálózaton belül elérhető.
  ▪ Katalógus, adatbázis az iskolai honlapon elérhető.
  ▪ Katalógus, adatbázis a SZIKLA szerveren keresztül elérhető.
  ▪ Katalógus, adatbázis az interneten szabadon elérhető.
  ▪ A könyvtár az iskolai honlap része, ott elérhető a katalógus.
  ▪ Vonalkódos kölcsönzés.

Vállalások

  ▪ pontosan rögzítjük, ki használja és milyen időpontban a számító-
gépeket,

  ▪ kapcsolódunk az SZMSZ 18-as mellékletéhez az Informatikai vé-
delmi szabályzathoz,

  ▪ esetlegesen ügyeleti felelősség a gépteremben.
  ▪ Ami állandó probléma volt: nem tudtunk menteni a Szikla szerve-

rére, mivel a belső hálózat tűzfalbeállítása ezt nem tette lehetővé, 
így a napi mentéseket floppyra, majd később külső vincseszterre 
végeztük. Sajnos a szoftver és az adatbázis újabb verzióit nem fi-
zette elő az iskola, így a 2017-ben a 2005-ös 9.0-ás verziót hasz-
náljuk. 

Az éves jelentésekben állandó, visszatérő motívum: 
„A tervezett informatikai fejlesztések nem valósultak meg, ezért 

könyvtárunk ilyen tekintetben nem felel meg a korszerű könyvtári elvá-
rásoknak, sem felhasználói, sem könyvtárosi szempontból. Még a kerü-
leti iskolákhoz képest is le vagyunk maradva, a fővárosi középiskolákat 
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tekintve mindenképpen… A meglévő monitor 10 éves, vibrálása és 
gyenge fényereje nagyon szemrontó, feltétlenül szükségünk lenne egy 
új monitorra. Ma már elengedhetetlen lenne az elektronikus kölcsön-
zés, előjegyzés, ill. a különféle kimutatások és statisztikák elkészítése, 
de ehhez még egy könyvtárosi gépre lenne szükség. Az ingyenes tan-
könyvek nyilvántartását is jobban át lehetne tekinteni elektronikus 
úton, pontosabban követhető, mely tankönyvekből hány darab van, 
és ezek kinél vannak kölcsön. A CD-ROM állomány hasznosítására sem 
nyílik lehetőség, nem mindig tudjuk igénybe venni az elektronikus 
könyvtári szolgáltatásokat. Szakmai szempontból fontos lenne a könyv-
tári szoftver és adatbázis folyamatos frissítése, az előfizetés megoldása 
illetve az on-line kapcsolat biztosítása a SZIKLA szerverhez, a könyvtár 
elektronikus katalógusának elérhetővé tétele az iskola honlapján vagy 
a SZIKLA szerverén keresztül. Egy korszerű könyvtárban ma már a fel-
használók, olvasók számára is rendelkezésre állnak multimédiás, inter-
net-kapcsolatos, esetlegesen WI-FI-s számítógépek – ez sajnos könyv-
tárunkban nincs így, pedig lenne rá igény! A 2006-ban megfogalmazott, 
a könyvtár informatikai fejlesztésével kapcsolatos kérdések továbbra 
is aktuálisak… A közeljövőben az iskola informatikai fejlesztése során 
ezeket a kérdéseket meg kell oldanunk!”19

A 2008/9-es tanévben annyi előrelépés történt, hogy behúztak a 
könyvtárba egy új kábelt, melyen majd a SZIKLA szerverhez közvet-
lenül tudunk csatlakozni, de végül a rácsatlakozás nem történt meg. 
Újdonság volt ebben a tanévben az elektronikus kölcsönzési nyilván-
tartás bevezetése. Bevittük a gépbe az osztályok és tanulók, tanárok 
adatait és kölcsönzéseit. Ez nagyban segítette munkánkat, naprakészen 
meg tudtuk mondani, kinél melyik dokumentum van, mikor jár le a köl-
csönzési idő. Mód lett az elektronikus előjegyzésre, kinyomtathatók, 
elküldhetők osztálystatisztikák. A tanári kölcsönzéseket a részleltárral 
egybekötve rögzítettük, az adatokat pontosítottuk. Ekkor készült el az 
ingyenes tankönyvek nyilvántartása excel táblázatban, így pontosab-
ban követhető, mely tankönyvekből hány darab van, és ezek kinél van-
nak kölcsön. A CD-ROM állomány hasznosítására továbbra sem nyílt 
lehetőség, nem mindig tudtuk igénybe venni az elektronikus könyvtári 

19 Részlet a 2007/2008-as Jelentésből
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szolgáltatásokat. A szakmai szempontból fontos könyvtári szoftver és 
adatbázis folyamatos frissítése, az előfizetés megoldása illetve az on-li-
ne kapcsolat biztosítása a SZIKLA szerverhez nem történt meg. Ennek 
ellenére a 2008/9-es tanévben több könyvtárközi kérés érkezett, mely 
szerint iskolánkban volt meg a keresett dokumentum. Így már bekap-
csolódtunk - ha csak közvetetten is - az Országos Dokumentumellátó 
Rendszerbe. A könyvtárosi gép monitorja nagyon elavult, szemrontó 
volt. Mivel 2009/10-ben az állományellenőrzés, részleltár miatt órákat 
kellett nézni a monitort, végül egy saját, nagyobb, korszerűbb monitort 
hoztam be.

A 2011/12-es tanévben egy nyomtató-szkennert ajándékozott egy 
szülő az alapítványnak, ez a könyvtárba került, nagyban segítette a 75. 
évfordulós évkönyv szerkesztését, a fotók digitalizálását.  

Az évek során a számítógép egyre inkább elavult, lelassult, a mű-
szaki problémák többször jelentkeztek. Többször kértünk új számítógé-
pet, de sajnos nem kaptunk. A 2014/15-ös tanévben a már előre jelzett 
problémák bekövetkeztek. Március elején tönkrement a számítógép, és 
teljes adatvesztést kellett elszenvedni. Szerencsére volt külső mentés - 
igaz, nem teljes körű, főleg word dokumentumok vesztek el (óravázla-
tok, foglalkozások forgatókönyvei). A külső mentésnek köszönhetően 
sok mindent megvolt, vissza lehetett állítani a teljes könyvtári nyilván-
tartást, de pl. a 2014/15-ös tankönyvi nyilvántartást újra el kellett ké-
szíteni. A könyvtári szoftver újratelepítéséhez ki kellett volna fizetni az 
éves frissítés díjat. Országosan ekkor szervezték újjá a tanügyirányítást, 
az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (továbbiak-
ban KLIK) került. Többször jeleztük nekik írásban a problémát, de nem 
kaptunk rá választ és pénzt. Így nem lehetett megmondani, kinél mely 
dokumentumok vannak, miket kellene visszaadnia a könyvtárnak, mi-
vel nem működött az elektronikus kölcsönzési nyilvántartás!!! Így még 
részlegesen sem tudtam vállalni a könyvtárért a leltári felelősséget. 
Nem működött a katalógus, nem lehetett az állományban keresni, nem 
volt elektronikus leltárkönyv. Végül a rendszergazda kolléga a már lese-
lejtezett számítógépekből összeszerelt egy minimálisan működő gépet, 
a Szikla cég csapata pedig ingyenesen átadta a szoftvert és visszaállí-
totta a külső mentésből az adatbázist – ezúton is hálás vagyok nekik! 
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Az elkövetkezendő években állandó probléma-kérés az új számítógép 
beszerzése és a szoftver előfizetése, kapcsolódás a Szikla szerverhez. 
A fenntartó, majd később az iskolavezetés azonban nem volt partner a 
probléma megoldásában éveken keresztül. Ezért sajnos 2017-ben sem 
volt új gép, frissített szoftver.

7.2 A kÖNyVTÁrI ÁllomÁNy ElEkTroNIkUS ADATBÁzISÁ-

NAk kIéPÍTéSE, Az ElEkTroNIkUS kATAlÓgUS

1999 őszén került a könyvtárba a számítógép a Szirén szoftverrel 
és adatbázissal. A gép internetkapcsolattal is rendelkezett, volt benne 
floppy leolvasó. Ekkor indult el a könyvtár állományának elektronikus 
feldolgozása. A sürgetően következő kötelező teljes körű leltár miatt 
úgy döntöttünk, hogy a leltárkönyvekből dolgozzuk fel az állományt. Az 
egyedi leltári számnál ceruzával jelöltük a feldolgozás tényét. Többen 
végeztük ezt a munkát, voltak nem könyvtáros segítők is. 2000/2001-
es tanévben az iskolában részt vettünk egy alapfokú számítógépes 
tanfolyamon, amit kollégánk, Palotai István tartott. 2001/2002-es tan-
évben az Árpád Gimnáziumban tapasztalatcsere volt a Sziréneseknek, 
amin mi is részt vettünk. Az állomány feldolgozását 2002/2003-as tan-
évre fejeztük be, így el tudtuk vele végezni a teljes körű állományelle-
nőrzést. Már a leltár alatt kiütköztek hibák, amiket akkor igyekeztünk 
javítani. Utólag látjuk a feldolgozás hibáit, ma már másként csinálnánk!

Problémák voltak: nem egy ember végezte, és eleinte nem volt egy-
séges a feldolgozás ; nem a dokumentumot vettük kézbe, hanem a lel-
tárkönyv adatai alapján dolgoztunk ; nem csak könyvtárosok végezték 
a munkát ; az elején nem tisztáztuk és nem állapodtunk meg egységes 
jelölésben ; viszonylag sok volt az állományban az 1972 előtt megjelent 
dokumentum, melyeket nem tudtunk honosítani az adatbázisból, így 
óhatatlanul több az elgépelési hiba ; előfordult számok felcserélése, 
mely a leltárkor okozott különösen gondot.

Mindezeket a problémákat a teljes körű leltárnál már észleltük. Egy 
szempontból jó volt, - ha feszített tempóban is, nem teljes leírások-
kal és esetenként hibásan is -, de a szoftverrel sokkal könnyebb volt 
a leltározás! Nagy segítséget jelentett Szabó Attila Vajk polgári szol-
gálatos kolléga, aki informatikai kérdésekben jártas volt, jól átlátta a 
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problémákat, és esetenként tudta is javítani a hibákat. 
A 2004/5-ös munkatervben szerepelt az adatbázisunk szisztemati-

kus javítása, melyet el is kezdtünk, de az évek során elakadtak a mun-
kálatok. Úgy döntöttünk, hogy a teljes – közel 25.000! – rekord tételes 
ellenőrzése időben és energiában nem ér annyit, hogy az esetleges 
elgépelések miatt a katalógusban való keresésnél nem jelenik meg az 
adott, releváns találat. 2005/6-ban került sor a CD-ROM-ok elektroni-
kus feltárására. Ekkor álltunk át a Szirén szoftverről a Szikla szoftverre. 
A konvertálás során derült ki, hogy az előző évben leselejtezett és törölt 
könyvek adatai elvesztek (4892 tétel), ezeket újra kellett rögzítenünk.

A gyarapodást folyamatosan rögzítettük, ugyanígy a selejtezett do-
kumentumokat töröltük az adatbázisból, így az elektronikus könyvtári 
nyilvántartás és a katalógus mindig naprakész volt.

7.3 Az INTErNET BEVEzETéSE A kÖNyVTÁrBA

1999-től volt internet a könyvtárban, igaz csak a könyvtárosi gépen, 
de ez is sokat jelentett. Működött az elektronikus levelezés, és egyes 
könyvtárak elektronikus katalógusai már elérhetők voltak. Ugyanígy 
lehetősége volt a könyvtárosnak honlapok böngészésre, ezzel bővült 
a tájékoztatás minősége. A sávszélességgel, a gyorsasággal állandó 
problémák voltak-vannak, az iskola informatikai infrastruktúrája bár 
folyamatosan fejlődött, de mindig csak a növekvő igényeket tudta kö-
vetni, részben kiszolgálni. A 2005-ben beállított használói gépen nem 
volt internetelérés – biztonsági okokra hivatkozva. A 2005-ben megfo-
galmazott Informatikai fejlesztési tervben megfogalmazódik a számí-
tógép és az internetelérés fontossága, az egyenlő hozzáférés esélye és 
a távoli elektronikus katalógusok elérésének, használatának tanítása, 
az információkeresés tanításának fontossága. Évek hosszú küzdelme 
után sikerült elérni, hogy a használói gépen is legyen internet, a di-
ákok a belső hálózati felhasználónevükkel és jelszavukkal léphettek 
be a könyvtárban az internetre. A 2007/8-as jelentés már szól a WI-FI 
bevezetésének, a szélesebb sávszélesség biztosításának szükségessé-
géről. 2008/9-es jelentésben arról olvashatunk, hogy új kábelt húztak 
be a könyvtárba az igazgatóságon keresztül, így javult az internet el-
érhetőségének biztonsága és gyorsasága, de továbbra sem tudtunk 
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kapcsolódni a Szikla szerverhez, nem tudunk távoli mentést végezni. 
2008/9-es tanévtől kezdve a kölcsönzési nyilvántartást elektronikusan 
végeztük a Szikla szoftverrel. Adódtak technikai problémák, de nagy 
segítséget jelentett ennek bevezetése. A szoftver segítségével napra-
készen, gyorsan és egyszerűen meg tudtuk mondani kinél milyen do-
kumentum van, könnyebben tudtuk kezelni az előjegyzéseket és a ké-
séseket. Az osztályfőnököknek félévkor, a végzősöknek április közepén, 
a többi osztálynak május végén ki tudtuk gyűjteni osztályonkénti fájlba 
a tartozásokat, így hatékonyabbá vált a könyvek visszaszerzése a tanu-
lóktól. Ugyanígy nagy segítség volt, hogy a nyári szünetre le tudtuk adni 
a titkárságra a tanulói-tanári tartozások listáját elektronikusan, hogy a 
távozóktól lehessen kérni a könyvtári és a tankönyvi tartozásokat. Bár 
nem mindig működött tökéletesen ez a rendszer a nyári szünetben, 
de így is csökkent a behajthatatlan követelések száma. Ugyanebben 
az évben Hulesch Petra informatikatanár segítségével a Szikla adatbá-
zisból generáltunk egy excel táblázatot az állományról, ez rövid időre 
kikerült az iskola honlapjára. Így bár nem túl szakszerűen, de távolról is 
elérhetővé-kereshetővé vált a könyvtári állomány. Minderre azért volt 
szükség, mert nem fizették elő a frissítéseket, és nem volt lehetősé-
günk a távoli Szikla szerverre való mentésre, ezért a használók ott nem 
tudtak keresni az állományban. Nagy fájdalmunk volt, hogy nem sike-
rült elérni, hogy az iskola honlapján keresztül legyen távoli hozzáférés 
a katalógushoz, holott az állomány elektronikus feltárása folyamatos 
és teljes volt.

7.4 A HASzNÁlÓI SzÁmÍTÓgéP(Ek)

A 2005/6-os kéziratban meglévő, már idézett (lásd feljebb) a könyv-
tár informatikai fejlesztésének tervében megfogalmazott indokok a két 
tanulói számítógépre jogosak voltak. Egy szakfelügyeleti látogatást kö-
vetően is felmerült, hogy a könyvtár alatti klubhelyiségben alakítanánk 
ki a könyvtár számítógépes részlegét, ahol több használói gép állna 
rendelkezésre. Sor került egy mérnöki bejárásra is: milyen építészeti 
megoldások jöhetnének szóba? Egyik lehetőség, hogy az olvasóterem 
mögötti két polcsor helyén alakítanának ki lépcsőt a pincébe. A másik 
lehetőség pedig a kert felé átriumosan bővítette volna a könyvtárat.
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 A tervek több okból sem valósultak meg: nagyon költséges lett 
volna a kivitelezés ; még egy könyvtáros felvétele kellett volna, aki 
felügyeli a gépeket és segít a tanulóknak ; a pince dohos volt, még a 
később beszerelt állandó szellőztetőrendszer ellenére is, valamint az 
évek múlásával, az épület elöregedésével elkezdődött a penészesedés, 
feljött a talajvíz ; végül anyagi okok miatt még a végleges tervezés stá-
diumába sem jutott az ügy.

Utólagosan megállapíthatjuk, hogy a technikai fejlődés ebben a for-
mában túlhaladta már ezt az elképzelést.

A 2009/10-es tanévben sok éves várakozás után került egy új hasz-
nálói számítógép a könyvtárba interneteléréssel. Sajnos a gépben nem 
volt CD meghajtó-leolvasó, így továbbra sem használható helyben a 
CD-ROM és DVD állomány. A gép nagyon nagy vonzerőt jelentett, olyan 
tanulók is jöttek a könyvtárba, akik addig nem voltak rendszeres láto-
gatók. Szabályokat kellett megfogalmazni, egy használó meddig hasz-
nálhatja a gépet, ha más is vár rá, és mik élveznek prioritást. A leg-
népszerűbbek a számítógépes játékok voltak, de szövegszerkesztésre 
is többen használták a gépet. A 2010-11-es jelentés20 szerint: „Még 
legalább egy számítógép vagy laptop beszerzése kellene a könyvtárba, 
internet eléréssel. Fontos, hogy legyen benne DVD vagy CD meghaj-
tó, hogy a CD-ROM ill. DVD állományt tudják használni a könyvtárban. 
Az egy számítógép kevésnek bizonyul, rendszeresen várnak rá diákok, 
különösen szünetekben nagyon nagy az érdeklődés.” A számítógép 
és internethasználat robbanásszerűen növekedett - sajnos statiszti-
ka erről nem maradt fenn. A használat növekedéséhez hozzájárult a 
2011/12-es tanévben bevezetett e-napló is, melyet az iskolai SZMSZ 
szerint azok a szülők is a könyvtárban nézhettek meg, akiknek máshol 
nem volt lehetőségük számítógép használatra és internet elérésre. Az 
eszközök elterjedésével és az internetelérés növekedésével – különö-
sen az okostelefonok ugrásszerű elterjedésével — a könyvtárnak ez a 
szolgáltatása egyre inkább visszaszorult, de továbbra is van lehetőség 
az igénybe vételre.

20 Jelentés a BNAG könyvtárának munkájáról a 2010/11-es tanévben
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7.5 ElEkTroNIkUS DokUmENTUmok BEkErÜléSE Az Állo-

mÁNyBA

Az elektronikus dokumentumok közül elsők voltak a videokazetták 
iskolánkban. A Budaiban külön működött a stúdió-iskolarádió, zárt láncú 
TV-hálózat, így ezeket a dokumentumokat onnan sugározta Molnár 
Mihály, majd Sas Mihály stúdiós. Az AV dokumentumokat később köl-
csönözhették a kollégák. Ebből a technikai megoldásból következett az, 
hogy a videók nem tartoztak a könyvtári állományba, ugyanígy a nyelvi 
hangkazetták sem.

1997-ben Gyöngyösön a Berze Nagy Gimnáziumban volt egy KTE 
szakmai továbbképzés, ahol az elektronikus dokumentumok oktatásban 
betöltött szerepéről, módszertani hasznosításáról volt szó. Az itt kapott 
inspirációk is hozzájárultak ahhoz, hogy könyvtárunk elkezdte szerze-
ményezni a CD-ROM-okat. Az első leltárkönyvi bejegyzés 1999-ből való, 
Dicső napok és hétköznapok 1848-49 címmel, 4200 Ft-ért. A gyarapodás 
egy darabig nagyon dinamikus volt, aztán leállt, mivel ezek a dokumentu-
mok egyre inkább elvesztették jelentőségüket, az információk többnyire 
elérhetővé válták az interneten keresztül adatbázisokból, honlapokból. 
Egy időben rendszeres volt, hogy könyv melléklete volt a CD-ROM (főleg 
képfájlokat tartalmaz pl. Magyar Krónika történelmi sorozat könyvei). 
Ma már egyáltalán nem vásárolunk CD-ROM-okat, esetleg csak könyv 
mellékleteként kerül az állományba. Sok CD-ROM-ot már nem is lehet 
használni, mivel változtak a futtató-lejátszó programok, esetenként az 
újabb verziókkal már meg sem lehet nyitni őket. A technika változása 
hozta a CD és DVD lemezeket, így ezeket is elkezdtük gyűjteni. A CD állo-
mány döntő többsége zenei, az ének szaktanterembe került, a DVD több-
sége pedig a stúdióba. CD-ket használtak a nyelvszakos kollégák is, ezek 
többnyire nyelvkönyvek-segédkönyvek, szótárak mellékleteként kerültek 
az állományba. Az első DVD 2003-ban került az állományba: A Gyűrűk 
ura c. film. A DVD-k beszerzése négy szakterületre terjedt ki elsősorban: 
történelem, biológia-ökológia (ezek főleg sorozatok: A természet csodái, 
Legendák nyomában, Világunk titkai). Többnyire pályázati pénzből szer-
zeményeztük ezeket, irodalmi művek, kötelező olvasmányok filmes fel-
dolgozásai, illetve a médiaoktatás kötelező bevezetésével filmtörténeti, 
filmesztétikai jelentőségű dokumentumok.
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7.6 WI-FI-S TABlETEk A kÖNyVTÁrBAN, mAjD Az okoSTElE-

FoNok korSzAkA

2013-ban Az OTP Fáy Alapítvány pályázatán három mini tabletet 
nyertünk, ami nagyon hamar népszerű lett a diákság körében! Mivel 
volt rajta WI-FI-s internetelérés, javult a nethez való hozzáférés lehető-
sége. A tableteken több száz, a Magyar Elektronikus Könyvtárból telepí-
tett könyvet is olvashattak a használók, és többfajta játék is volt rajtuk. 
Látszott, hogy még több igény lenne gépekre, így további számítógé-
pek beszerzését kértük a könyvtárba. Az a tapasztalatuk, hogy azok a 
tanulók, akik eleinte csak a gép miatt jöttek a könyvtárba, előbb-utóbb 
a könyvtár más szolgáltatásait is igénybe vették, olvastak, kölcsönöz-
tek. A négy tablet szünetekben, ill. délután 100 %-osan kihasznált volt, 
sokszor egymásra vártak a tanulók. Ennek az is oka volt, hogy egyre 
több évfolyamnak volt házi dolgozat, ill. projektmunka, ezért is szük-
ség lett volna újabb számítógépekre különféle programokkal, hogy a 
könyvtárban is tudjanak dolgozni a hátrányos helyzetű tanulók. Idővel 
változtak a használói szokások, több diák saját laptoppal-tablettel jött 
már a könyvtárba, számukra fontos lett volna a csatlakozás lehetősé-
ge, úgy energetikailag, mint a WI-FI-t illetően. Az áramra való csatla-
kozást még csak-csak tudtuk biztosítani, de a WI-FI elérést nem. Ennek 
oka az volt, hogy nagyon kicsi sávszélesség állt rendelkezésre az egész 
iskolának. Ha a két gépteremben és az épületben máshol lévő tanári 
gépek mindegyike használta az internetet, nagyon lelassult a hozzáfé-
rés, illetve akadozott, esetenként lehetetlenné is vált a kapcsolódás. 
Ezért nem volt lehetőség a könyvtári WI-FI kód megosztására az olva-
sóknak. A technológiai változással, az okostelefonok robbanásszerű 
elterjedésével részben megoldódott ez a probléma, mivel egyre több 
használó rendelkezik ilyen eszközzel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy 
továbbra is fontos az ingyenes, szélessávú internetelérés biztosítása, 
valamint szükség van használói számítógépekre is az információ szabad 
hozzáférésének jegyében. Továbbra is fontos, hogy legyen több hasz-
nálói számítógép-laptop a könyvtárban, ezen zajlik keresés a könyvtári 
katalógusokban, adatbázisokban, honlapokon, ezen tudják gyakorolni 
azokat a készségeket, amit az információs műveltség kialakítása során 
elsajátítottak a tanulók.



A kÖNyVTÁr

SzEmélyI FElTéTElEI,

ToVÁBBkéPzéSEk

8. fejezett
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Marót Károlyné Éva 2003-as nyugdíjba vonulását követően Szakmári 
Klára lett a teljes állású könyvtárostanár. A 2003-2004-es tanévben 
Szabó Attila Vajk polgári szolgálatos kolléga segített a teljes körű lel-
tár elvégzésében és a könyvtár részbeni átrendezésében, megszépí-
tésében. A 2004-2005-ös tanévtől Széllné Ondok Ágota fél állásban 
könyvtárostanári kinevezést kapott, jól együtt tudtunk dolgozni. Ágota 
magyart és médiaismeretet tanított még a könyvtárosi munka mellett, 
Szakmári Klára pedig magyart, általában egy osztályban. A jogszabályi 
változások, illetve a tankerületi rendszer megalakulása miatt a 2013-
14-es tanévtől már csak egy könyvtárostanári státuszt kapott az iskola, 
ezért onnantól fogva Szakmári Klára egyedül látta el a könyvtárostaná-
ri feladatokat, és nem taníthatott magyart.

Mindketten rendszeresen részt vettünk különféle továbbképzése-
ken, Szikla képzésen, ill. a KTE (Könyvtárostanárok Egyesülete) szakmai 
napjain. Szakmári Klára a közoktatás-vezetői szak elvégzése után fővá-
rosi szaktanácsadó, majd könyvtári szakértő lett. 1999-től a KTE elnök-
ségi tagja, 2011-2016-ig a KTE elnöke volt. Ez sok szempontból előnyt 
jelentett az iskolának is, ugyanakkor időnkénti távolléttel járt, amit az 
iskolavezetés tolerált és támogatott, köszönet érte!

A 2014-15-ös tanévben elvégeztem az új szaktanácsadói képzést, 
tanfolyamot (60 órás továbbképzést teljesítettem így), majd próbami-
nősítésen vettem részt, 2015. január 1-től mesterpedagógusi beso-
rolást kaptam. A második félévtől szaktanácsadóként heti 18 óra lett 
volna a neveléssel-oktatással lekötött kötelező munkaidőm, de jóval 
többet voltam a könyvtárban, az iskolában, hogy elláthassam felada-
taimat. Bár szervezetlenül, de beindult az újfajta szaktanácsadói tevé-
kenység, a látogatásokra keddenként került sor, külső helyszínen. Ha 
nem volt külsős felkérés, akkor keddi napokon is a Budaiban dolgoz-
tam.

Október 1. és január 31. között az Oktatási Hivatal felkérésére, má-
sodállásban részt vettem a pedagógus minősítési rendszeréhez kap-
csolódó szakértői munkákban, a könyvtárostanári portfóliós mintado-
kumentumok kidolgozásában. A pilot program keretében a kollégák 
kutatótanári pályázatra beküldött szakmai anyagainak értéklelését, 
majd javaslat tételét végeztem. Ez a munka sok szakmai tapasztalatot 
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adott, felért egy módszertani továbbképzéssel! 
2015-től Szakmári Klára keddenként szaktanácsadói feladatokat lá-

tott el, ekkor Széllné Ondok Ágota biztosította a könyvtár nyitva tartá-
sát, két órában.



A kÖNyVTÁr

SzolgÁlTATÁSAINAk

BŐVÜléSE

9. fejezett
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9.1 NyITVATArTÁS, kÖlCSÖNzéS, HElyBEN olVASÁS, kATAlÓ-

gUSok

A könyvtár szolgáltatásai az 1998-as SZMSZ szerint (a dőlt betűvel 
kiemeltekről nyilvántartásokat is vezet): kölcsönzés, helyben olvasás, 
információszolgáltatás, témafigyelés, ajánló bibliográfiák készítése, 
letétek telepítése, szakórák, foglalkozások, előjegyzések, desiderata, 
statisztika.

A 2004-es SZMSZ szerint: helyben használat, kölcsönzés, előjegyzés,
csoportos használat, szakórák, foglalkozások, információszolgálta-

tás (témafigyelés, irodalomkutatás, ajánló bibliográfiák készítése), le-
tétek telepítése, desiderata, statisztika.

A 2013-as SZMSZ szerint jelentősen bővül a jogszabályi előírások 
miatt21, illetve szakszerűbbé válik (dőlten kiemelem az újdonságokat):

Az ISkolAI kÖNyVTÁr AlAPFElADATA

(20/2012-es EMMI rendelete 166. § 1.)

a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozá-
sa és rendelkezésre bocsátása,

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, c) az 
intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai prog-
ramja szerinti tanórai foglalkozások tartása,

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatá-
nak biztosítása,

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tanköny-
vek, segédkönyvek kölcsönzését.

Az ISkolAI kÖNyVTÁr kIEgéSzÍTŐ FElADATA

(20/2012-es EMMI rendelete 166. § 2.)

a) az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása,

b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,

c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,

d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a 

21 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.
cgi?docid=154155.353173  Utolsó letöltés: 2018. december 5.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
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pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő 
könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatása-
iról,

e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,

f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,

g) muzeális (iskolatörténeti) gyűjtemény kialakítása, gondozása és fel-
tárása.

A kÖNyVTÁr EgyéB SzolgÁlTATÁSAI

A iskolai könyvtár a tárgyi és személyi feltételek keretein belül még az 
alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

információszolgáltatás, témafigyelés, ajánló bibliográfia készítése, 
szakkörök, irodalmi foglalkozások, tanulásmódszertani segítség, leté-
tek telepítése.

A kÖNyVTÁrI SzolgÁlTATÁSok NyIlVÁNTArTÁSAI

A könyvtár nyilvántartásai a következők:

kölcsönzési nyilvántartás, forgalmi nyilvántartás, letéti nyilvántartás, 
szakórák, foglalkozások munkanaplója, előjegyzések nyilvántartása, 
deziderátum, statisztikák.

A 2013-as SZMSZ kiemelt újdonságai valójában nem voltak újdon-
ságok a Budaiban, csak nem így, vagy nem itt fogalmazódtak meg a mű-
ködési dokumentumokban, a napi gyakorlatban már régen végeztük.

Szeretném kiemelni, hogy a 2011-es Köznevelési törvény22 és a 
2012-es EMMI rendelet23 előírta, hogy az iskolai könyvtár minden taní-
tási napon nyitva tartson, a heti nyitva tartási idő teljes állású könyv-
tárostanár esetében heti 22 óra. Ezt a Budai könyvtárában már régen 
megvalósítottuk! Amikor másfél könyvtárostanár volt, akkor heti 33 
órában tartottunk nyitva hivatalosan. A 2000/1-es jelentésben olvas-
hatjuk, hogy „az órarendi szervezésnek köszönhetően már 8-15 óráig 

22 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.
cgi?docid=139880.293987 Utolsó letöltés: 2018.11.16.

23 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.
cgi?docid=154155.353173  Utolsó letöltés: 2018.11.16.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.293987
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.293987
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.353173
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nyitva tarthatjuk a könyvtárat”. A 2005/6-os tanévtől a nyitva tartás 
hosszabbodik: hétfőn és szerdán du. 4-ig, mivel igény volt rá, és az is-
kolavezetés támogatta felvetésünket.

Törekedtünk arra, hogy minél többet nyitva legyen a könyvtár, nem 
csak a hivatalos nyitva tartási időben. Így már reggel fél nyolctól sokszor 
fél ötig nyitva voltunk. Sok a bejáró tanuló, akik esetleg korábban ér-
keztek, és így be tudtak ülni a könyvtárba már reggel, ugyanígy délután 
a hazaindulás előtt itt hasznosan tölthették az idejüket. Szlogenünk: 
ha nyitva az ajtó, nyitva a könyvtár! Különösen ügyeltünk arra, hogy az 
óraközi szünetekben nyitva legyünk. A térelrendezésnek köszönhetően 
helyben használatra akkor is tudtunk olvasókat fogadni, amikor könyv-
tári óra vagy foglalkozás volt egy osztálynak az olvasóteremben, mivel 
a másik teremben lévő szépirodalmi állományrésznél kialakítottunk há-
rom tanulóhelyet. 

9.2 kÖlCSÖNzéS, HElyBEN HASzNÁlAT

A kölcsönzések számát több minden befolyásolta: egy osztály te-
kintetében döntő volt a tanárok személye, hogy ők mennyire olvastak, 
mennyire olvastatták a kötelező és az ajánlott olvasmányokat, milyen 
könyveket ajánlottak, mennyire adtak egyéni feladatokat, kiselőadás 
témákat. Minden osztályból kialakult egy könyvtárba járó mag, akik 
felfedezték, hogy a könyvtár jó dolog, jól érezték itt magukat. A köl-
csönzések számát idővel meghaladta a helyben használat, amikor a 
könyvtár mint közösségi tér, elvonulási hely funkcionált a tanulók egy 
részének. Amikor újdonság volt a számítógép, és sok diáknak még nem 
volt otthon gépe, az is nagy vonzerőt jelentett, a szünetekben mindig 
nagy volt a látogatottság, később a tabletek tovább növelték a láto-
gatók számát. A könyvtári órák, foglalkozások, a szakkörök, a kollégák 
által tartott tehetséggondozó foglalkozások, egyéni felkészítések, kor-
repetálások résztvevői is helyben használók voltak.24

9.3 TANUlmÁNyI VErSENyEk SEgÍTéSE, SzAkIroDAlmI kU-

TATÁSok, TémAFIgyEléS 

A könyvtárnak mindig is kiemelt feladata volt az iskola tehetséggon-
dozó munkájának segítése. Felhívtuk a kollégák figyelmét a különféle 

24 7. számú függelék
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versenyekre, tanulmányi pályázatokra, esetenként az érdeklődő ta-
nulókra. A felkészüléshez biztosítottuk-megszereztük a szakirodalmat, 
és teret adtunk az egyéni készüléshez, a felkészítő tanári munkához. 
Az OKTV változásával kissé visszaestek a szakirodalmi igények, de 
más témában pl. öko programok, növekedtek. A különféle irodalmi – 
történelmi - zenei és esetenként természettudományos évfordulók-
hoz kapcsolódó iskolai versenyeket-vetélkedőket is mindig támogat-
tuk. A pedagógiai szemléletváltás és az iskola új, 2013-as Pedagógiai 
Programjában megjelenő házi dolgozatok (9. évfolyamon) illetve pro-
jektmunkák (7. évfolyamon) újra igényeket generáltak. Az évről-évre 
megrendezett Ki tud többet Magyarországról? vetélkedőt is támogat-
tuk: az első, írásbeli fordulóban tematikus kérdéssorral, szakirodalmi 
ajánlóval, majd a pályaművek pontozásával, a szóbelin pedig zsűrizés-
sel. A tanulmányi kirándulások, erdei iskolák előtt programajánlókkal 
és a helyi nevezetességeket bemutató kiadványokkal, térképekkel, ké-
sőbb internetes tartalmakkal segítettük az osztályfőnököket, diákokat.

A pedagógusok tanulása, új szakirány megszerzése, át- és tovább-
képzése is adott feladatot. Igyekeztünk a számukra legfontosabb kö-
telező dokumentumokat beszerezni. Több kolléga szakdolgozatához 
készítettünk szakirodalmi bibliográfiát illetve ajánlót, felkutattunk le-
lőhelyeket és könyvtárközi kéréseket teljesítettünk. Témafigyelést is 
végeztünk az ezt kérő olvasóknak az újonnan megjelenő dokumentu-
mokból.

9.4 Az Új BESzErzéSEkrŐl TÁjékozTATÓ-AjÁNlÓ SzAkTA-

NÁrokNAk, DIÁkokNAk

A szerzeményezés során – különösen a tankönyvpénz 25%-os ré-
szére, ill. a maradvány felhasználásánál - rendszeresen egyeztettünk a 
munkaközösség-vezetőkkel és az iskolavezetéssel. Ez a szoros kapcso-
lattartás, a jó kollegiális viszony biztosította azt, hogy jól használható 
kézikönyvtár és csoportnyi segédkönyvek, szótárak álltak rendelkezés-
re, minden munkaközösség igényeit előbb-utóbb ki tudtuk elégíteni. 
A számítógépes nyilvántartás bevezetésével rendszeresen meg tudtam 
küldeni a gyarapodási jegyzékeket a kollégáknak- akár egyénre szabva 
is. A könyvtár blogján és facebook oldalán akár a külsős érdeklődőket 
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is tudtam tájékoztatni. Amíg elő tudtunk fizetni folyóiratokra, rendsze-
resen felhívtam az olvasók figyelmét szakcikkekre.

9.5 lETéTEk TElEPÍTéSE, goNDozÁSA

A 2004-es teljes körű leltár után a letétekből is selejteztünk elavult 
vagy elhasználódott könyveket, sőt egyes letéteket (orosz, magyar, tör-
ténelem, földrajz) megszüntettünk, mivel már nem kérte a munkakö-
zösség vagy a kolléga. Jellemzően a szaktantermekhez kapcsolódnak 
most a letétek (biológia, kémia, fizika, matek, angol, német), ahol a se-
gédkönyveket, feladatgyűjteményeket, szótárakat találjuk osztálynyi/
csoportnyi példányszámban. 2008/9-es tanév végén a letéti állomá-
nyokat (biológia, kémia, fizika) leltároztuk, ezzel előkészítettük a jövő 
évi részleges leltárt. A 2013-as új kerettanterv életbe lépésével és a 
tankönyvkiadás állami monopolizációja miatt rengeteg tartalmilag és 
didaktikailag jó tankönyvet – döntően a Mozaik Kiadó tankönyveit – a 
selejtezés után nem dobtuk ki, hanem a szaktantermekben, termekben 
helyeztük el. A magyaros kollégák a szöveggyűjteményeket használják, 
mivel az új tankönyvekben együtt van a mű és a tankönyvi magyarázat, 
így azok dolgozatírásnál nem használhatók. Az új tankönyvek kevesebb 
vagy más műveket tartalmaznak, a régi szöveggyűjteményekkel viszont 
fel tudják dolgozni a hiányzó műveket. Ugyanezért egyre népszerűbbek 
az órai munkához a Populart sorozat kötetei, mivel azok is 20-25 pél-
dányban rendelkezésre állnak. 

9.6 ElŐjEgyzéSEk, DESIDErATA

A kölcsönzés elektronikus bevezetése előtt nehezebb dolgunk volt 
az előjegyzésekkel, mivel csak a kölcsönző füzetek átnézésével tudtuk 
meg, hogy kinél van a keresett mű, és mikori a lejárati határidő. Ilyenkor 
mindig személyesen megkerestük a kölcsönzőt vagy az osztályfőnökkel 
üzentünk, és kértük vissza a művet. Ugyanígy szóban értesítettük az 
előjegyzőt is. Az elektronikus nyilvántartások és az e-mail kapcsolat mi-
att ez mára egyszerűbbé vált.

A desiderata vezetése mindig folyamatos volt. Egyik oka az volt, 
hogy nem mindig tudtunk folyamatosan szerzeményezni, mert nem 
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állt rendelkezésre a pénz, vagy pályázati vagy a tankönyvtámogatási 
pénzből szerettük volna beszerezni majd a művet (esetleg nagyobb 
példányszámban). Az olvasói kéréseket is vezettük. Amíg önálló gaz-
dálkodó volt az iskola, időnként maradványpénzekből is tudtunk szer-
zeményezni, ekkor is jól jött ez a lista. Az utóbbi években sajnos azt 
a funkciót látta el a desiderata, hogy feljegyezzük azokat a műveket, 
amikre mindenképpen szüksége lenne a könyvtárnak, de nincs beszer-
zés. Felhívásunk nyomán erről a listáról választhattak a nagylelkű, tá-
mogató szülők, akik ezeket a dokumentumokat megvásárolták, és aján-
dékba adták a könyvtárnak.

9.7 PÁlyÁzATFIgyEléS, jogSzABÁlyI FIgyEléS

A megnövekedett pályázati lehetőségek, az iskola anyagi lehetősé-
geinek szűkülése és a pedagógiai szemlélet változása miatt könyvtárunk 
előfizetett a Pályázati Figyelő című lapra. Ezt rendszeresen szemléztük, 
és ajánlottuk az iskolavezetésnek vagy az érintett szaktanároknak. Az 
internetes tartalmak előretörésével később a neten figyeltük a külön-
féle pályázati lehetőségeket, és ajánlottuk tovább. A különféle hivata-
los nyomtatott közlönyök előfizetése fokozatosan megszűnt, majd csak 
elektronikus formában jelentek meg. Az új jogszabályok figyelése, a 
változások követése a könyvtárostanári feladatok közé került. Szakmári 
Klára egyesületi (KTE) munkája is sok hasznos információhoz jutatta az 
iskolát. 

9.8 ElEkTroNIkUS SzolgÁlTATÁSok

Ezt részletesen bemutattuk A könyvtári állomány elektronikus adat-
bázisainak kiépítése, az elektronikus katalógus című fejezetben.25

9.9 NEm HIVATAloS SzolgÁlTATÁSok

Beszélgetés, „lelki gondozás”, társasjátékok, sakk és tea.

25 Lásd: II. 7.2 fejezet 164-165. p.
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A beszámolókból egyértelműen látszik, hogy a jogszabályok változá-
sa – ha lassan is, de egyértelmű változásokat idéz elő az iskolai könyv-
tár életében. Legmarkánsabban a NAT, a Kerettantervek, a Köznevelési 
(közoktatási) törvény és az ezekhez kapcsolódó miniszteri rendeletek 
szabályozása képeződik le a könyvtár működési dokumentumaiban és 
mindennapi tevékenyégében. A tankönyves törvények és rendeletek is 
hatással voltak úgy az állomány gyarapodására, összetételére, mint az 
ezzel kapcsolatos könyvtárostanári feladatokra. A Budai könyvtárának 
és pedagógiai tevékenységének változásai megfigyelhetők országos 
szinten is. Érdemes-érdekes lenne egy ilyen vizsgálat, összehasonlítás, 
de ez egy külön tanulmány tárgya lehetne.

Az 1997/98-as munkatervben kiemelt feladatként jelenik meg a 
NAT új könyvtár-informatikai tantervének továbbgondolása. A 7. osz-
tályos tantervünket módosítottuk, az óraszámok és a tematika tekin-
tetében is.

A 2001/2-es tanévben iskolánkban elindult a Comenius minőségbiz-
tosítási program, a minőségbiztosítási kör munkájában részt vettünk, a 
helyi IMIP (Intézményi Minőségbiztosítási Program) megfogalmazásá-
ba bekapcsolódtam, a szakirodalmi ellátás is feladatom volt.

2004/5-ben és 2005/6-ban a kétszintű érettségire való felkészülést 
tankönyvek, segédletek beszerzésével, ajánlásával, a megfelelő pél-
dányszámok biztosításával segítettem. A jelentés kitér arra, hogy ezek 
a segédletek változó színvonalúak, nagyon meg kellett nézni, a szak-
tanárokkal konzultálni, melyeket érdemes nagyobb példányszámban 
beszerezni.

2004/5-ben indult kötelezően az egészségnevelési és a környezeti 
nevelési program, ezek kidolgozásában szintén segítettem. A kerületi 
Önkormányzat megrendelte a Szak 2004 könyvtári felügyeleti vizsgála-
tot, melyet Dán Krisztina végzett el iskolánkban, megállapításai alapján 
szakmai gyakorlóműhelynek ajánlja a Budai könyvtárát. Ekkor került 
sor a könyvtár minőségügyi programjának kidolgozására is.

2005/6-ban részt vettem az iskolai SZMSZ átdolgozásában. 
Ugyanekkor került sor a könyvtárhasználati órák követelményrendsze-
rének részletes kidolgozására és az egyéni értékelési rendszer megha-
tározására.
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2015/16-ban szintén javaslatokat, javításokat tettem az iskolai 
SZMSZ átdolgozásához, melyeket az intézményvezető nem vett figye-
lembe.

10.1 Új PEDAgÓgIAI SzEmlélET, mÓDSzErTANI VÁlTozÁSok

A tantervi változások nemcsak a tantárgyak, témakörök, óraszámok 
változását jelentette, hanem új pedagógiai szemléletet és módszer-
tani változásokat. 2001/2-ben részt vettem az OPKM tanfolyamán a 
Városmajori Gimnáziumban Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat cím-
mel. Ugyanebben a tanévben a Bod Péter könyvtárhasználati verseny 
feladatlapjának kidolgozásában segítettem. Bekapcsolódtunk a Mérei 
Intézet (FPI) fővárosi 9. évfolyamos bemeneti mérésének tesztelésébe 
és az eredmények értékelésébe. 2004/5-ben a tanulás tanítása és a te-
hetséggondozó munka került előtérbe. 2005/6-ban került sor a könyv-
tárhasználati órák helyi tartalmainak és követelményrendszerének ki-
dolgozása és az egyéni értékelési rendszer meghatározására.

10.2 A kÖNyVTÁrI ÓrÁk TÍPUSAI: kÖNyVTÁr-INFormATIkA 

ÓrA, kÖNyVTÁrHASzNÁlATI ÓrA, kÖNyVTÁrrA AlA-

PozoTT SzAkÓrA, SzAkÓrA A kÖNyVTÁrBAN, FoglAl-

kozÁSok A kÖNyVTÁrBAN

A Budaiban már akkor voltak könyvtári órák, amikor azok még nem 
jelentek meg kötelezően a tantervben. Marót Károlyné jó kapcsolatokat 
alakított ki a szaktanár kollégákkal, és rendszeresen szerveztek könyv-
tári szakórákat, budapesti bemutató órát is többet tartott. Minden tan-
év elején az új osztályok jöttek az osztályfőnökkel, amikor bemutattuk 
a könyvtárat és a legfontosabb szolgáltatásokat. A szakórákat úgy épí-
tettük fel, hogy a könyvtárhasználati ismereteket a gyakorlatban átad-
juk, mindjárt hasznosítani is kellett az elsajátított tudást. Törekedtünk 
arra, hogy minél többféle dokumentumtípussal megismerkedjenek a 
tanulók, tudják használni őket, ismerjék és használják a mutatókat, 
tudjanak információkat keresni és csoportosítani. A könyvtárpedagó-
giai munka módszertana és tematikája fokozatosan alakult ki, csiszoló-
dott, igyekeztünk a tanulást-tanítást segíteni.
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A jelentéseket áttekintve 2004/5-től rendszeres gyakorlattá vált, 
hogy szeptember elején az osztályfőnökök újra hozták az osztályaikat, 
hogy bemutassuk a könyvtárat és szolgáltatásait. Általában az őszi szü-
netet követően a könyvtárhasználati órákat az informatika és magyar 
szakos kollégákkal egyeztetve, tervezetten és ütemezetten tartottuk 
meg, csoportbontásban. Az első félévben az új osztályok jöttek a 7. és 
a 9. évfolyamon, a második félévben a 9.-10. évfolyam. Nagyon bevált, 
hogy tömbösítve, 5-6 héten át, heti egy órában jöttek a könyvtárba, így 
elmélyült a tudásuk és jobban készséggé váltak a gyakoroltak. Nekünk 
is praktikus volt, hiszen az adott héten minden osztálynak/csoportnak 
ugyanaz volt a tematika, így a feladatokhoz használt dokumentumok és 
a feladatok előkészítése egyszerűbb volt. A témaköröket lezárva min-
denki egyéni feladatot kapott, amit a megadott határidőig meg kellett 
oldania. Ezután beszedtük a füzeteket, ellenőriztük az óravázlatokat 
és a feladatmegoldásokat, javítottuk, értékeltük a tanulók munkáját, 
egyénileg. Az évek során a gyakorlatban megtapasztaltuk, mely könyv-
tárinformatikai tartalmakra kell nagyobb hangsúlyt helyeznünk, melyik 
témánál melyik feldolgozási mód a hatékonyabb, mi vezet jobb ered-
ményhez. Igyekeztünk a tantervnek megfelelően változatossá tenni az 
órákat, a sokkönyvű, egyéni, páros és csoportmunkát előtérbe helyez-
ve. Megállapíthatjuk, hogy a keresési technikák gyakoroltatására több 
időre lenne szükség, hogy biztosabb és pontosabb legyen az informá-
cióhoz való hozzáférésük, ill. képesek legyenek a találati halmazból a 
legmegfelelőbb elemeket kiemelni. A következőkben csak azokat a te-
vékenységeket, új dolgokat emeljük ki, amiket a fenti gyakorlaton túl 
végeztünk az adott tanévben.

10.3 TémÁk, ÓrÁk, FoglAlkozÁSok – kIEmElT TÖrTéNéSEk 

Az éVES BESzÁmolÓk AlAPjÁN

Az eseménytár történéseit részletesen mutatom be az alábbiak-
ban.26

26 5. számú függelék
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kÖNyVTÁrHASzNÁlATI ÓrÁk

A könyvtárhasználati órákat minden tanévben rendszeresen tartot-
tuk-tartottam minden osztálynak. 2003-ban az informatika tantárgyon 
belül megjelent a könyvtári informatika oktatása, így módszertani kí-
sérletet végeztünk, új típusú feladatokat dolgoztunk ki. Széllné Ondok 
Ágota újonnan belépett szakképzett könyvtárostanárral 2004-ben újra 
megterveztük a könyvtári tematikát a 7.-8.-9.-10. évfolyamon, osztá-
lyonként 6 órában: 3 magyar, 3 ofő órán. Ez a csak a minimum tartal-
mak elsajátítására volt elég, a szakórákon való alkalmazást szorgalmaz-
tuk. A következő tanévtől nagy előrelépés volt, hogy az informatikát 
tanító kollégákkal egyeztetve, informatika órán, a számítógépes terem-
ben, osztott csoportnak mutathattuk be, gyakoroltathattuk a különfé-
le számítógépes katalógusokban való keresést, ill. az internetes infor-
mációszerzés lehetőségeit. Az évek során egyre jobban együtt tudunk 
működni, egyéni faladatokat kaptak a tanulók, melyeket értékeltem. 
2006-tól az új, kétszintű informatika érettségi előkészítésében az infor-
matikus kollégákkal közösen fogalmaztuk meg a könyvtári informatika 
tételeket és az értékelés szempontrendszerét. Minden évben tartot-
tam külön a könyvtári informatika érettségi tételekhez kapcsolódó fel-
készítő órákat. 2012-ben készítettem el az új kerettantervnek és a helyi 
tantervnek megfeleltetett, megújított könyvtárpedagógiai programot, 
benne az új, helyi könyvtári informatika tantervvel. 2013-tól a könyv-
tárpedagógiai munkát akadályozta ill. hátráltatta a tankönyvfelelősi 
tevékenység, a térítésmentes tankönyvellátással kapcsolatos könyvtári 
feladatok.2014-től az egyre szaporodó állandó, tartós helyettesítések 
miatt órarendi ütközések voltak, a könyvtári informatika órákat sem 
tudtam esetenként megtartani

SzAkÓrÁk A kÖNyVTÁrBAN

1998-99-től a Biblia sok szempontú feldolgozása a 9. évfolyamon 
évenként ismétlődő, elsősorban irodalmi szakóra volt, komplex meg-
közelítésben ( irodalom, történelem, művészettörténet, nyelvészet). 
A hosszú évek során alakítottuk a feladatokat, attól függően, hogyan 
kérte az adott szaktanár, milyen volt az osztály profilja, érdeklődése, 
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mennyi időt tudott rászánni a tanár. Hasonlóan dolgoztuk fel a görög 
kultúra világát, neveink világát, néhány etikai fogalom értelmezését. 
A legtöbb szakóra az irodalom tantárgyhoz kapcsolódott, különösen 
a Matúra sorozat köteteinek nagy példányszámú beszerzése után (pl. 
Berzsenyi Dániel ódái és elégiái, Arany János balladái, Kölcsey Ferenc, 
Vörösmarty: Csongor és Tünde, Csokonai és a rokokó, Zrínyi és a barokk 
eposz, Madách: Az ember tragédiája, Katona József: Bánk bán és a ma-
gyar színjátszás kezdetei, Kosztolányi: Édes Anna, Örkény: Egypercesek, 
Szophoklész: Antigoné és a görög színház világa). A sorozat köteteire 
építettünk bevezető órát, irodalmi művek több szempontú feldolgozá-
sát csoportos és egyéni feladatként, összefoglaló órát, érettségire fel-
készülő órát.

1998-99-ban heti két alkalommal Battyán Katalin angol órákat tar-
tott a könyvtárban, egy nemzetközi pályázatra készültek: A XX. századi 
női szerep, női sors, női teljesítmények országunkban. Könyvtári segít-
séggel eredeti megoldású munka készült, sikerességét az is bizonyítja, 
hogy Torinóban is bemutathatták a diákok a pályázatukat! 

A 2000-es évek második felétől egyre több szaktanár alkalmazta a 
projekt módszert, így 2007/8-ban a második félévben a 8. és 10. év-
folyamon a szaktanárokkal egyeztetve, a szakórákhoz kapcsolódva, az 
önálló ismeretszerzés, tanulás és kutatás, kidolgozás és a hivatkozás 
használata volt a cél. Ebbe a közös munkába bekapcsolódott: Gaál 
Lászlóné történelemből, Kádár Judit magyarból, Komlósi Ákos földrajz-
ból, Mátyás Eszter magyarból (Görög mitológiai történetek) - és Tóth 
Vásárhelyi Éva történelemből. 2008/9-ben a közös munkába szintén 
bekapcsolódott: Komlósi Ákos, Palotainé Varga Szilvia földrajból, ill. 
informatikából Hulesch Petra és Nyitrai Tamásné. A gyerekek munkájá-
ból mi a könyvtári részt értékeltük (megfelelő anyaggyűjtés, felhasznált 
irodalom hivatkozásának elkészítése), a szaktanárok pedig az elkészült 
projekt munkát. A tapasztalataink elég vegyesek voltak, a nagy átlag 
még nem volt képes jól megfelelni a feladatnak, több időt kellene for-
dítani a gyakorlásra. Elhatároztuk, hogy jövőre talán más megoldáso-
kat keresünk vagy visszatérünk a hagyományosabb, irányítottabb óra-
vezetéshez. Szaktárgyi órát tartottak még 2008/9-ben : Asbolt Olivér 
(történelem), Darvas Katalin (angol, öko prorgamok), Fischoff Zsuzsa 
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(magyar), Gaál Lászlóné, Jancsik Imre, Palotainé Varga Szilvia, Tóth 
Vásárhelyi Éva (történelem). Egyre több szaktanár látta és érezte szük-
ségesnek a könyvtárhasználaton alapuló szakóra , projektmunka ill. 
házi dolgozat  módszertani megújítását. Örvendetes, hogy több termé-
szettudományos, komplex szaktárgyi óra is volt, ezek jól illeszkedtek az 
iskola öko-programjába.

2010/11-ben a hatosztályos, tehetséggondozó programos 8. A-nak 
Széllné Ondok Ágotával közösen kidolgoztunk egy projekt feladatot az 
irodalom oktatáshoz kapcsolódóan: Gyermeksorsok a XX. században. 
(Móricz: Árvácska, Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk, Golding: A legyek 
ura, Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Tamási Áron: Ábel a renge-
tegben). A tanulók csoportban dolgoztak, tablókat kellett készíteniük. 
A többségnek jól sikerült, de ennek a munkának is vannak buktatói. 
Később ezeket a tapasztalatokat felhasználva terveztük meg majd a fel-
dolgozást.

A 2012-13-as tanévtől életbe lépő új kerettanterv, helyi tanterv és 
a Budai házi vizsgarendszere tovább emelte a szakórák számát, főleg 
a szellemi munka technikája és a felhasznált irodalom elkészítésének 

gyermeksorsok és Akotóik
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témájában. Sok szaktanár és osztályfőnök hozta a diákokat, voltak, akik 
már a témakiírás előtt konzultáltak velem, hogy milyen szakirodalom 
áll rendelkezésre a házi dolgozatokhoz, projektekhez. A követelmények 
növekedésével, a részletes visszajelzéseknek köszönhetően egyre több 
diák komolyan vette a feladatát, sokan jöttek egyénileg vagy csoport-
jukkal dolgozni délutánonként a könyvtárba. A szakórák hatékonyságá-
ról, a tanulók munkájáról úgy is kaptam visszajelzést, hogy minden év-
ben részt vettem az osztályok délutáni projekt bemutatóin, esetenként 
az értékelésbe is bekapcsolódtam. 2015/16-ban a könyvtárban tartott 
osztályfőnöki óra keretében (Rónaszéki Orsolya) a 11. C-nek tartott 
rendhagyó történelem órát a kommunizmus áldozatainak megemléke-
zésén Sárossy Gyula. 

SzAkTANÁrokAT, mUNkAkÖzÖSSégEkET TÁmogATÓ kÖNyV-
TÁrI TEVékENySégEk

Az 1990-es években Sisak András ének-zene tanár által kiadott 
feladatok Kodály, Bartók, ill. Mozart elemzések voltak. Ezekhez külön 
fénymásolatok készültek, mert esetenként annyi diák – az utolsó pilla-
natra hagyva a beadandó feladat megoldását - jelent meg a könyvtár-
ban, hogy nem volt elég a könyvek száma. Éveken keresztül segítettük 
a Nürnbergi mesterdalnok versenyt a művek megírásánál, majd az el-
bírálásnál.

2007-2008-ban a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet pályázatán indultunk, melynek címe: „Hogyan lehet eredmé-
nyesen használtatni az időszaki kiadványokat a tanulókkal?” Komlósi 
Ákos földrajz szakos kollégával közösen. Az előző tanévben elkezdett 
munkát kiszélesítettük és ezzel pályáztunk. Minden hónapban szem-
léztünk hat természettudományos lapot (Élet és Tudomány, Földgömb, 
National Geographic, Búvár/Természetbúvár, Süni), a cikkekhez kérdé-
seket tettünk fel, melyeket úgy tudtak megválaszolni a tanulók, ha elol-
vasták azokat. 16 diák vett részt a versenyen,különféle évfolyamokból 
és osztályokból, ebből 10 mind az öt fordulóban eredményesen szere-
pelt. Részvételük igen aktív volt, jó hangulatú órákat töltöttek a könyv-
tárban, várták a folytatást! Jutalomként a Velencei-tóhoz kirándultunk, 
és egy közös evezésen fedeztük fel a nádasok élővilágát.
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Munkánkat az FPI bírálóbizottsága elismerésben részesítette, felké-
rést kaptunk egy módszertani kiadvány megírására és egy szaktanári 
beszámolóra. Ehhez a programhoz az Önkormányzat közművelődési 
pályázatán nyertünk pénzt, így — ha szerényebb programmal is — de 
folytatni tudtuk olvasáspedagógiai tevékenységünket  2008-2009-ben. 
Sajnos a kezdeti lelkesedés alábbhagyott, az évek során egyre keve-
sebb tanuló vett részt a folyóirat-olvasó versenyben. Azonban nem ad-
tuk fel Komlósi Ákossal és 2010/11-ben és egyéni munkára épülő tanu-
lói prezentációk kidolgoztatását tűztük ki célul. A prezentációk alapját 
a Földgömb és a National Geographic folyóiratok cikkei adták. Földrajz 
szakórán, szóbeli kiselőadáson kellett bemutatniuk a prezentációkat 
tanulóknak. A témák globális kérdésekkel foglalkoztak: Fegyverkezés; 
Túlnépesedés: Hétmilliárdos év; Éhség: Szűk esztendők jönnek; Energia- 
és nyersanyagválság: Gazdálkodj okosan, avagy az energiaválság; High-
tech hulladék; Atomenergia: megéri-e?; Környezetszennyezés: Vízhiány 
és vízbőség Kínában; Melegedő sarkvidék avagy mi lesz a nanuk vacso-
rája; Búcsú a gleccserektől; Pusztuló anyaföld; Budapest hörgő tüdeje; 
Haldokló éjszakák: a fényszennyezés jelensége; Pusztuló Amazónia. Erről 
a közös munkáról beszámoltam a HUNRA szombathelyi konferenciáján, 

eveZés A veleNcei tAvoN
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majd publikációként megjelent 
a Fordulópont c. folyóiratban.27

Jó kapcsolatot ápoltunk a 
Budafoki Szabó Ervin könyvtár-
ban Varga Mónika könyvtárve-
zetővel, sok író-olvasó találko-
zóra irodalmi programra vittük a 
Budais diákokat. Különösen em-
lékezetes a Grecsó Krisztián és 
Kollár-Klementz László est, vala-
mint 2012-ben a személyes ta-
lálkozás Tóth Krisztina író-kötő-
vel, mivel a 12. D-s tanulóknak 
abban az évben ő volt magyar 
érettségin a kortárs irodalmi té-
telük. 

A magyar munkaközösséggel 
közösen szerveztünk programo-
kat, akciókat, rádiós megem-
lékezéseket A költészet napján 
és A Magyar kultúra napján. 
Ilyenkor valamelyik évfordulós 
szerzőre vagy eseményre fó-
kuszáltunk. 2012-13-ban pl. a 
Költészet napján a Húzz egy verset akcióval támogattuk, vagy 2013-14-
ben áprilisban Olvass egy verset akcióval és rádiós műsorral, melyben 
Weöres Sándorra emlékeztünk.

BEmUTATÓ ÓrÁk, gyAkorlATok, SzAkTANÁCSADÓI lÁTogA-
TÁSok

Rendszeresen tartottam bemutató órákat kerületi és fővárosi kollé-
gáknak a következő témákban pl. 2004-5-ben könyvtárhasználati óra a 
9. évfolyamon: A szellemi munka technikája és a bibliográfiák haszná-
lata. A fővárosi kollégáknak földrajz szakóra a 10. C-ben: Magyarország 

27 Szakmári Klára: Miként lehet eredményesen használtatni diákjainkkal a perio-
dikákat? In. Fordulópont 2011/2. 52. szám A jövő olvasatai 74-79. p.

költésZet NApjA, 2013.
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természetföldrajza - bevezető óra. 2006-7-ben két bemutató órát is 
tartottam: az egyiken a dokumentumismeret tanítását láthatták a fővá-
rosi könyvtárostanár kollégák Hock Zsuzsanna vezető szaktanácsadó és 
az FPI felkérésére. A másikon irodalom szakóra keretében Vörösmarty: 
Csongor és Tündéjét dolgozták fel a tanulók Ivánku Zsuzsa magyar sza-
kos kollégával közösen, ezen az ELTE hallgatói hospitáltak Dömsödy 
Andrea vezetésével.

Szintén rendszeresen fogadtam kollégákat konzultációra, szakmai 
tapasztalat cserére pl. a XI. kerületi könyvtárostanári munkaközösséget 
Simon Jánosné vezetésével. Gyakori volt a telefonos vagy e-mailes se-
gítségnyújtás, főleg jogi kérdésekben.

Könyvtárunkat 2007-ben meglátogatta az új kerületi könyvtári szak-
tanácsadó, Emmer Gáborné. Részletes felmérést készített a kerületi 
iskolai könyvtárak helyzetéről, pedagógiai munkájáról. Ő akkor szin-
tén megnézett egy könyvtárhasználati órát. Hock Zsuzsanna fővárosi 
szaktanácsadóként többször jár intézményünkben. 2014/15-ben két 
könyvtári-informatika órámat tekintette meg a pedagógus minősítési 
folyamatban részt vevő kolléga, négy órát pedig szaktanácsadói pró-
balátogatás során néztek meg fővárosi kollégák. Két kollégát pedig 
én fogadtam-segítettem a próba szaktanácsadás keretében. A Mérei 
Intézet vezető szaktanácsadója, Szentgáliné Erős Márta látogatta meg 
a könyvtárat, két bemutató órát tartottunk közösen Széllné Ondok 
Ágotával. A téma: A magyar színjátszás kezdetei, a Bánk bán előzmé-
nyei volt. 2015/16-ban egy könyvtári-informatika bemutató óra célja 
az volt, hogy iskola később tudja majd fogadni a könyvtárpedagógia 
szakos gyakornokokat az ELTE-ről.  Az órát dr. Németh Katalin adjunktus 
elemezte, visszajelzése pozitív volt. A tanév második félévben tanfe-
lügyeleti látogatáson értékelték a munkámat. A két bemutató órán a 
11. C osztállyal dolgoztam, szakóra volt a könyvtárban: Az egynyelvű 
szótárak rendszere volt a téma.

Fogadtam egyetemi hallgatókat gyakorlatra, így 2011-ben egy hétre 
Brezovay Orsolyát a SZTE könyvtárpedagógia minor szakos hallgatóját, 
majd 2012-13-ban két hallgatót, akik a SZTE könyvtárpedagógiai tanár 
szakot végezték, Antal Zsuzsannát és Száraz Katalint. Antal Zsuzsanna a 
záróvizsga tanítási óráját is nálunk tartotta.
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A TANUlÁST, TEHETSéggoNDozÁST TÁmogATÓ TEVékENySégEk

Minden évben segítettük a komplex Ki tud többet Magyarországról 
vetélkedőt, melynek fő szervezője Palotainé Varga Szilvia történe-
lem-földrajz szakos tanár. A témakiírást meghatározó bizottság tagja-
ként ötleteket, javaslatokat adtunk. Az első, írásbeli forduló feladatlap-
jához kérdéseket állítottunk össze, melyek megoldásához használniuk 
kellett a könyvtárat (főleg irodalomból, néprajzból illetve hely- és isko-
latörténetből)! Később javítottam, pontoztam a megoldásokat. Mindig 
volt valamilyen illusztrációs vagy tárgykészítő feladat is, a beadott mű-
veket a könyvtárban lehetett előzsűrizni, majd ezek dísztermi kiállítá-
sánál segédkeztünk. A verseny szóbeli fordulóiban pedig zsűritagként 
vettem részt. 

1999-2000-ben A Vörösmarty bicentenáriumhoz kapcsolódó prog-
ramok voltak illusztrációs verseny és kiállítás Vörösmarty verseihez, 
komplex művelődéstörténeti és irodalmi vetélkedő Vörösmartyról és 
koráról. 2004-5 A Költészet éve volt a Budaiban, meghirdettünk versíró 
versenyt Balassi strófában, volt kiállítás és komplex művelődéstörténe-
ti vetélkedő. 

2014-16-ig októbertől decemberig, valamint március-áprilisban pá-
lyázat útján részt vettünk a HÍD (Hírlapot a diákoknak) programban. 
Sok időszaki kiadvány ingyen, nagy példányszámban érkezett az iskolá-
ba, ezek többsége hasznos, jól feldolgozható volt. Szövegértési felada-
tokat tudtunk hozzá készíteni és órán felhasználni, valamint a spontán 
olvasásra hívogatni a büfében, zsibongóban, közösségi terekben. Egy 
Könyv és Nevelés cikk inspirált arra, hogy Asbolt Olivér történelem 
szakos osztályfőnökkel közösen terveztünk egy elektronikus olvasás-
fejlesztési projektet. Ez a próbálkozásunk azonban technikai akadályok 
miatt meghiúsult. Hiába volt minden diáknak alkalmas eszköze a kere-
sésre, ill. az e-tartalmak olvasására, az iskola WIFI rendszere nem mű-
ködött hibátlanul, illetve a sávszélesség nem tette lehetővé, hogy a két 
gépterem mellett még egy csoportnyi diák is egyszerre felkapcsolódjon 
a netre.
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10.4 A kÖNyVTÁr EgyéB ProgrAmjAI, SzABADIDŐS TEVé-

kENySégEk, VETélkEDŐk, VErSENyEk, EgyéB SzAkmAI 

TEVékENySégEk

A Budaiban rendszeresen vol-
tak az egész iskolát megmozga-
tó, egész tanévet átfogó könyves 
akciók, így 2001/2002-ben Az 
Olvasás éve a Budaiban. Ezzel 
kapcsolódtunk az országos prog-
ramhoz. A kedvenc könyvem meg-
nevezése – évfolyamonként és 
osztályonként, valamint a tanárok 
külön volt a téma. Az évfolyamok 
osztályai különböző színű faleve-
leket kaptak kivágva, erre írta rá 
minden tanuló a kedvenc könyvét. 
Minden osztályt egy fa jelenített 
meg a tanulónként megírt leve-
lekkel. Egyszerre egy évfolyam fái 
voltak láthatók - böngészhetők 
egy hónapig. A program végén kü-
lön jelent meg a tanárok és dolgozók fája. A tanév végén a kedvencek 
könyvekről készült egy összesítés, mely az állandó iskolatörténeti kiál-
lításon ma is látható.

A Költészet éve 2004/5-ben volt a Budaiban, a Balassi Bálint és a 
József Attila évfordulóhoz kapcsolódva. Készült Balassi életét és mun-
kásságát bemutató kiállítás a díszterembe, meghirdettünk Balassi 
versíró verseny, ahol Balassi-strófában kellett megírni a költeményt. 
A féléves sorozatot egy komplex Balassi vetélkedő zárta az osztályok 
között. Ugyanebben az évben A költészet napjára József Attila esszéíró 
pályázatot hirdettünk. Április a Vers hónapja volt, amikor minden osz-
tály kiválasztott egy József Attila verset, és minden héten ugyanabban 
az időpontban fel is olvasták az iskolarádióban a kiválasztott művet. 
A választott műveket a felolvasó diákok aláírásukkal és a dátummal 
jelölték meg az erre az alkalomra megvásárolt József Attila kötetben, 

olvAsás éve, 2001.
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mely így iskolatörténeti emlékké vált.28 2005-ben, a tanév végén indult 
az országos Nagy könyv akció29, melybe könyvtárunk is bekapcsolódott, 
diákok szavazólapjait juttattuk el a szervezőknek. A nyár elejére kiala-
kult a Magyarország 100 legnépszerűbb könyv listája, ebből 76 könyv-
vel rendelkezett a könyvtárunk! A Nagy bagoly pályázat30 12 könyvével 
szintén rendelkeztünk. 

2005/6-ban folytatódott a Nagy könyv program, szeptemberre levá-
logattuk a 100 nagy könyvet, kiemelt helyre tettük a könyvtárban, így is 
felhívtuk a figyelmet rájuk, ez az ajánlásra is több lehetőséget nyújtott. 
Átfogta a tanévet a Nagy Könyves programsorozat, mely kapcsolódott 
a 100 nagy könyvhöz. Bár kis létszámú, de lelkes résztvevői köre volt az 
eseményeknek. A négy feladatlapot, mely az 1984, a Száz év magány, 
A Mester és Margarita ill. A Gyűrűk ura regényekhez kapcsolódott, 26 ta-
nuló oldotta meg. Az összes feladatlapot ketten, hármat öt tanuló, kettőt 
pedig nyolcan adtak be. A műveket bemutató, személyes hangvételű iro-
dalmi teadélutánok meghitt hangulatban, izgalmas felfedezésekkel tel-
tek, köszönet az előadásokat vállaló kollégáknak (Battyán Katalin: 1984, 
Sasváriné Komondy Katalin: Száz év magány, Dr. Jászberényi József (volt 
diák): A Mester és Margarita és Szász Péter: A Gyűrűk ura) A Nagy bagoly 
12 könyvéből esszéíró pályázatot hirdettünk.

28 Ez a könyv: 39.992 J.A. összes versei Bp.:Osiris, 2000. 638 p.
29 URL: https://hungaricana.hu/hu/nka25/konyvtar/a-nagy-konyv/ Utolsó letöltés 

2019. április 2.
30 URL: http://www.nefmi.gov.hu/palyazatok/archivum/nagy-bagoly-nagy-konyv 

Utolsó letöltés 2019. április 2.

olvAsás éve, 2008.

https://hungaricana.hu/hu/nka25/konyvtar/a-nagy-konyv/
http://www.nefmi.gov.hu/palyazatok/archivum/nagy-bagoly-nagy-konyv
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Kapóra jött, hogy 2008-ban Szakmári Klára részt vett a British Council 
olvasásfejlesztési tréningjén, ahol sok jól használható, adaptálható öt-
letet kapott. Sikeresen pályázott az önkormányzatnál, így a következő 
tanévben újra (2008-9) megrendeztük az Olvasás évét a Budaiban.

Minden hónapban voltak könyves programok a könyvtárban egyéni 
vagy osztály szintű részvétellel.

Egész évben folyamatosan zajlottak a könyvtárban a következő fi-
gyelemfelhívó akciók: 

  ▪ A hét könyve,
  ▪ Csak próbáld ki!- ajánló, figyelemfelhívó válogatások bemutatása,
  ▪ Tetszett, nem tetszett – a visszahozott könyvek véleményezése, 

rendezése,
  ▪ Olvasnivalók (főleg színes, képes újságok) kihelyezése a büfébe, az 

ebédlő elé, a zsibongókba, osztálytermekbe,
  ▪ Veszíts el egy könyvet- a véleményeddel!- Találj meg egy könyvet, 

olvasd el, véleményezd, majd te is veszítsd el!  - itt bekapcsolód-
tunk az országos könyvelhagyó napba,

köNyvárverés, 2008.
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AZ EGÉSZ ISKOLÁT ÁTFOGÓ, MEGMOZGATÓ PROGRAMOK VOLTAK:

Szeptemberben megünnepeltük A magyar népmese napját. 
Októberben a Találd ki, hogy mit olvasok? játék volt nagyon nép-

szerű. Az iskola tanárairól, dolgozóiról, az általuk olvasott könyvekről 
fotókat raktunk ki a büfé felé vezető folyosóra. Párosítani kellett a köny-
veket a személyekkel. Vajon mit olvashat a konyhás néni, a testnevelő 
kolléga, az igazgatónő, a fizikatanár? Tudatosan nem a magyar szakos 
kollégákat szólítottuk meg elsőként, ezzel is jelezve azt, hogy mindenki 
olvas. Elhelyeztünk tippelő cédulákat is, ezeket a könyvtárban lehetett 
leadni. A legtöbb helyes találatot elérők jutalomkönyvet kaptak, a tip-
pelők pedig könyvjelzőt és csokit.

Novemberben az egyéni pályázatok meghirdetése történt meg. 

  ▪ Így olvasunk mi! – vicces képek, mulatságos helyzetek – fotó, ill. 
mozgóképkészítő pályázat,

  ▪ Melyik kötelezőt utáltam és miért? – Tanári és diák vallomásokat 
várunk,

  ▪ Szépirodalmi alkotások (vers- és novellaíró verseny),
  ▪ Az én történetem – képregényben!

köNyvárverés, 2008.
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Decemberben karácsonyi könyvbörzét és könyvárverést szerveztünk.
Árverésre kerültek régi diákok, ill. tanár kollégák könyvadományai. 

Szabályos kikiáltással, licittel folyt a „harc” egy-egy érdekes műért! 
A licitet követően a diákok saját könyveiket árulhatták egymásnak- an-
tikvár áron a díszteremben. Jó volt látni a sok böngészőt, válogatót, 
vásárlót! Így nagyon olcsón juthatott bárki értékes, szép karácsonyi 
ajándékként könyvhöz. Talán ez a programrész volt a legnépszerűbb.

Februárban a könyvtárba vártunk minden osztályt, hogy „örökbe 
fogadjon” egy könyvet, amely számára fontos, kedves. Osztályfőnöki 
órán csoportosan jöttek, kiválasztották a művet. A könyvbe belekerül 
egy matrica, és az is, miért azt választották. Az osztály minden tagja 
aláírta a „dokumentumot”. Sokan egyénileg is örökbe fogadtak köny-
veket.

Márciusban A Végtelen Történet – Egy mondatom az olvasásról – 
akciót szerveztük meg. Az osztályok tagjai fogalmazhatták meg gon-
dolataikat, véleményüket az olvasásról, a könyvről. Mindezek osztá-
lyonként egy tekercskönyvet alkottak, melyeket kiállítottunk az iskola 
folyosóján. 

Áprilisban hagyományosan A költészet hónapját ünnepeltük, válo-
gatást kínáltunk kortárs költők alkotásaiból, valamint  a Húzz egy ver-
set! akcióhoz válogattunk szintén kortárs költők műveit. 

Májusban került sor a program lezárására, a résztvevők nyilvános 
díjazására. Sajnos az egyéni pályázatok nem mozgatták meg a diákokat, 
kevés volt a pályamű.

A programokról, a pályázatokról részletes felhívás és beszámo-
ló olvasható, valamit fényképek láthatók a könyvtár blogján: http://
bnagkonyvtar.blogspot.com/

2009 tavaszán bekapcsolódtunk az országos Könyvhéttörténeti 
vetélkedőbe. Ennek keretében az iskolatörténeti gyűjteményből ke-
restek elő dokumentumokat a diákok, beszélgettek régi kerületi 
könyvhetekről nyugdíjas könyvtárosokkal, magyartanárokkal, majd 
ebből pályamunkát írtak. Ez olyan jól sikerült, hogy bejutottak az or-
szágos döntőbe, melyet a Könyvhéten, a Vörösmarty téren rendez-
tek meg nyilvános eseményként, ezt a rádió is közvetítette. A lelkes 
szakirodalmi felkészülésüknek, valamint a kreatív feladatokban való 

http://bnagkonyvtar.blogspot.com/
http://bnagkonyvtar.blogspot.com/
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NAgy köNyv - george orwell: 1984.

NAgy köNyv - george orwell: 1984.

köNyvhét vetélkedő, 2009.
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ügyességüknek köszönhetően megnyerték a versenyt! A csapat tagjai: 
Baranyai Karolin, Hegedűs Robin, Keresztesi Vilma, Oberfrank Luca 11. 
A és Tárkányi Tímea 11. B osztályos tanulók. Az egyéni jutalmakon túl 
az iskola könyvtára több mint 100.000 Ft értékű ajándékkönyvet ka-
pott!

ISkolAI kÖNyVTÁrI VIlÁgNAP, VIlÁgHÓNAP, FIgyElEmFElHÍVÓ 
AkCIÓk

Először 2004 októberében ünnepeltük meg az iskolai könyvtári 
világnapot/világhónapot. A program egy CD-ROM show volt Palotai 
István informatikus kolléga és a könyvtár közös szervezésében, az in-
formatika teremben. Ezt követően 2017-ig minden évben tartottam 
valamilyen figyelemfelhívó akciót, előfordult, hogy a szülőket is meg-
hívtam. Az iskolai könyvtárak világhónapjához kapcsolódott a nem-
zetközi könyvjelzőcsere program. Ebbe 2013-ban kapcsolódtunk be és 
2017-ig az induló, új osztályokkal készítettünk márványozott könyvjel-
zőket. Többször cseréltünk horvát iskolákkal, de izraeli, portugál, ro-
mán, észt és német iskolával is kapcsolatban álltunk31. Az országban az 
elsők között szerveztem iskolai könyvtári éjszakát32 , melyet még négy 
követett. Elsősorban az új osztályok, a 7. és a 9. évfolyamok diákjai, 
osztályfőnökei és érdeklődők vettek részt. Voltak tematikus éjszakák 
(Nyomozás, Harry Potter). Többféle témát, lehetőséget felajánlottam, 
amiből választhattak a résztvevők, de egyes feladatok pl. könyvdominó 
építése, verseny a könyvszállító kocsival közkívánatra mindig ismétlőd-
tek. 2016-ban a Magyar Rádió riportere, Belényi Barbara (volt diákunk) 
is eljött, később el is hangzott az éjszakáról riport a Kossuth Rádióban! 
De a legnagyobb elismerést számomra az jelentette, hogy a nyílt napon 
az egyik érdeklődő kislány azt mondta, hogy azért szeretne a Budaiba 
jönni, mert itt van könyvtári éjszaka! 

A figyelemfelhívó akciók közé tartozott a HUNRA felhívására A nép-
mese napjának33 megünneplése, először 2006-ban. Minden osztályban 
egy adott időpontban, tanórán a szaktanár elmondott vagy felolvasott 
egy népmesét, mely mindig kapcsolódott a HUNRA által megadott 

31 URL: https://iasl-online.org/advocacy/islm/index.html/ http://www.ktep.hu/
konyvjelzo2017  Utolsó letöltés 2019. április 2.

32 URL: http://www.ktep.hu/konyvtarej2013 Utolsó letöltés 2019. április 2.
33 URL: http://nepmesenap.hu/ Utolsó letöltés 2019. április 2.

https://iasl-online.org/advocacy/islm/index.html/
http://www.ktep.hu/konyvjelzo2017
http://www.ktep.hu/konyvjelzo2017
http://www.ktep.hu/konyvtarej2013
http://www.nepmesenap.hu/
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tematikához. Nagyon élvezték a diákok és tanárok egyaránt, elein-
te furcsa volt, hogy matematika vagy testnevelés órán elhangzik egy 
mese, de hagyománnyá vált! Rendszeresen részt vettünk az Összefogás 
a könyvtárakért34 akciókban.  A Veszíts el egy könyvet mozgalomban35 is 
részt vettünk. A figyelemfelhívást és az olvasókkal való kapcsolattartást 
szolgálta 2006-tól 2016-ig a könyvtár blogja: http://bnagkonyvtar.blog-
spot.com/. Lett közvetlen e-mail címünk, melyen biztosítottuk az elekt-
ronikus elérést konyvtarbnag@freemail.hu, és megjelentünk az iwiwen 
is. A Könyvtárostanárok Egyesületének 30 év - 30 kép pályázatán36 részt 
vettünk 2016-ban, melyen dicséretet kaptunk. Ennek lebonyolítására 
a Facebook-on került sor, ezért elindítottam és 2018-ig működtetem a 
BNAG Könyvtára profilt37. Ugyanakkor a könyvtár blogját lezártam.

2015 júniusában Budapesten a Budai könyvtárában fogadtuk Kiss 
László sepsiszentgyörgyi könyvtárostanárt a Kerékpárral az iskolai 

34 URL: http://www.ktep.hu/konyvtarej2013 Utolsó letöltés 2019. április 2.
35 URL: http://veszitsel.konyvtar.hu/ Utolsó letöltés 2019. április 2.
36 URL: http://www.ktep.hu/30kep_p Utolsó letöltés 2019. április 2.
37 URL: https://www.facebook.com/BNAG-K%C3%B6nyvt%C3%A1ra-288208768228825/  

Utolsó letöltés 2019. április 2.

kiss lásZló kerékpáros kAmpáNyA, 2015.

http://bnagkonyvtar.blogspot.com/
http://bnagkonyvtar.blogspot.com/
mailto:konyvtarbnag@freemail.hu
http://www.ktep.hu/konyvtarej2013
http://veszitsel.konyvtar.hu/
http://www.ktep.hu/30kep_p
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könyvtárakért akcióján38 belül.
Két évben szerveztem Valentin nap alkalmából „Könyves vakrandit”, 

amiknek a sikerét bizonyította, hogy a „randitársnak” ajánlott könyvek 
80 %-át kikölcsönözték, és el is olvasták a tanulók!

A figyelemfelhíváshoz, az olvasás megszerettetéséhez kapcsolódtak 
a karácsonyi szavalóversenyek , később a könyvárverések. Olyan köny-
veket tudtunk árverezni, amiket ajándékba kapott a könyvtár, de nem 
volt rá szükség. Az „árverésre” és börzére osztályfőnöki órán került sor 
a díszteremben, így sok osztály jelen tudott lenni, egyénileg is tudtak 
jönni, válogatni. Több pedagógiai célja is volt a programnak:

  ▪  Megmutatni, hogy a könyv érték, még akkor is, ha használt, régi.
  ▪ Ökológiai szempontból is fontos az újrahasznosítás.
  ▪ Olyan diákok is tudjanak vásárolni könyvet karácsonyra, akiknek 

szűkösebb az anyagi lehetőségük.
  ▪ A börzén saját könyveket árusíthattak-cserélhettek a diákok,így ők 

is pénzhez juthattak. Ha kérték, segítettem a könyvek beárazásá-
ban. 

Az árveréseknek és börzéknek nagy sikere volt, jó mókának vették! 
Tanár kollégák is licitáltak, vásároltak, éltek a példa erejével. Szívet me-
lengető volt, hogy az egyik diák, aki engem húzott az osztálykarácsonyi 

38 URL: https://konyvtarostanar.wordpress.com/2015/06/08/kerekparral-az-isko-
lai-konyvtarakert/ Utolsó letöltés 2019. április 2.

köNyves vAkrANdi, 2014.
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ajándékozásra, ááltalam egy nagyon ajánlott könyvre licitált, majd 
azt adta nekem: „Gondoltam, a tanárnő ennek örülni fog!!” A befolyt 
pénzből közösen, javaslatok/szavazás után új könyveket vásárolhattunk 
a könyvtárnak.

Szintén minden évben voltak A költészet napi ill. Április a költészet 
hónapja rendezvények. 2006-ban Nagy Lászlótól hangoztak el költemé-
nyek az iskolarádióban - hasonlóan az előző évi József Attila hónaphoz. 
A költészet napján vendégünk volt a kerületi SZEGLET Irodalmi Kör, ők 
mutatkoztak be műveikkel, és a mi diákjaink is szerepeltek saját versek-
kel, ill. bemutatták kedvenc költeményeiket.

Az irodalom és a zene kapcsolatának bemutatására a Liszt Ferenc 
évforduló kapcsán nyílt jó lehetőség 2011-ben. Fontos szempont volt 
számomra a kortárs költészet népszerűsítése, erre különféle formákat 
választottam. Kötetek kiemelésével, a Húzz egy verset akcióval, átiratok 
népszerűsítésével, slam poetryvel. A változásokat követve a költészet 
hónapját 2017-ben már a facebookon is ünnepeltük, az Örkény Színház 
művészeinek napi kortárs versmondásának megosztásával. Ugyanekkor 
a Magvető Kiadó 30 napos könyves kihívását is népszerűsítettem.

költésZet NApjAi, 2006.
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ELŐADÁSOK, ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK

2000-ben a kerületi önkormányzat szervezésében Campona napot 
hirdettek Nagytéténybe, a Kastélymúzeum mellett lévő római-kori 
Campona katonai tábor régészeti lelőhelyhez. A program részeként is-
kolánkat kérték fel egy színpadi előadásra. Ebben a tanévben indult a 
tánc és dráma modul oktatása, a drámát Sasváriné Komondy Katalin 
angol-magyar-dráma szakos kolléga nagy lelkesedéssel és hozzáértés-
sel tartotta. Az ő rendezésében mutatták be Dürrenmatt: Nagy Caligula 
című művét a Budais diákok, a könyvtár is részt vett az előadás létre-
hozásában.

Hegoczki Imre  magyar szakos tanár úr meghívására több szerző 
volt iskolánk-könyvtárunk vendége 2017-ben.Elsőként Závada Péter 
költő-slammer. 

A találkozást a műveinek beszerzésével, a slam poetry műfajának 
és szerzőinek népszerűsítésével támogattam, majd fogadtam őt, dedi-
kálta műveit a könyvtárnak. Szintén vendég volt Szabó Imola Julianna 
költő/író/illusztrátor, aki a 7. A osztállyal beszélgetett a Kinőtt szív című 
könyvéről.39 

39 Szabó Imola Julianna: Kinőtt szív Bp.: L’Harmattan Kft, 2015.

ZávAdA péter reNdhAgyó irodAlomórájA A slAm poetryről, 2017.
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A rendhagyó óra után a könyvtárban interjú készült vele. A mű egy 
braille írásos kiadását ajándékozta a BNAG könyvtárának Zsillike tör-
ténetével. Ez lett az első braille írásos könyve a Budai könyvtárának! 
Hegoczki Imre a 7. A-s lányok projektfeladatához hívta meg Szöllősi 
Mátyás Margó-díjas írót, a könyvtárban forgatták az interjút.

sZAbó imolA juliANNA A kiNőtt sZív c. köNyvéről, 2017.

sZöllősi mátyás, 2018.
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Szintén a könyvtár szervezésében Landry Annamária, az Armensty 
International munkatársának vezetésével dolgozta fel két osztály a 
Barna hajnal40 papírszínházi novellát, melyet szülői támogatással vásá-
rolhattunk meg.

kAmArAkIÁllÍTÁSok

 A könyvtárhoz vezető folyósón lehetőség volt kamara-kiállítások 
készítésére. Ezek kapcsolódtak irodalmi-történelmi évfordulókhoz 
(Szabó Lőrinc, Vörösmarty Mihály,Babits Mihály, Móricz Zsigmond, 
Csokonai, Nagy László, Kosztolányi Dezső, Benedek Elek, Kazinczy 
Ferenc, Széchenyi István, Faludy György, Weöres Sándor, Magyarország 
az EU elnöke és az EU),  zenei-művészeti eseményekhez (Kodály, Borsos 
Miklós, Liszt Ferenc),természettudományos események( Ford-T mo-
dell, A csillagászat éve, A kémia nemzetközi éve),  jeles napokhoz (ad-
vent, karácsony, farsang),  helytörténeti eseményekhez (Törley család 
és Schaár Erzsébet). Az utóbbi években az iskola öko-arculatát erősíten-
dő környezetvédelmi kérdésekhez, problémákhoz (Levegőszennyezés, 
Bringázz a suliba! Az év fája, Az év madara, Az év gombája, Az év ro-
vara, Az év hala) Ehhez a munkához több internetes oldal segítségét  
génybe vettem.41

Egyéb szakmai tevékenységünk volt az iskolatörténeti gyűjtemény-
rész folyamatos gyarapítása, rendezése. Évkönyvet szerkesztettünk kö-
zösen Marót Károlynéval a 65. évfordulóra. A 70. évfordulóra digitális 
évkönyvet készítettem, a 75. évfordulóra pedig újra kötet jelent meg 
szerkesztésemben. Az évfordulókhoz kapcsolódva megújítottuk/meg-
újítottam az állandó iskolatörténeti kiállítást, és alkalmi kiállítások is 
készültek a jeles évfordulókhoz. Kedves kollégánk, Tóth Csaba matema-
tika-fizika szakos jeles triatlonista fájdalmasan korai halála után, a fele-
sége a tanári és sportolói hagyatékát az iskolának ajándékozta, ebből is 
készült egy állandó kiállítás az új szárny földszintjén.

2013-től A Maxim Kiadóval nagyon jó munkakapcsolat alakult 
ki, bemutatóra, ill. kipróbálásra küldenek segédkönyveket, amiket a 

40 Franck Pavloff: Barna hajnal Bp.: Csimota Kiadó, 2017. 24 kartonlap (Papírszínház)
41 http://jelesnapok.oszk.hu/prod/nyito ; http://naptarak.com/naptarak_vilagnapok 

; http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/106.html ; http://www.jelesnapok.hu/ ; 
http://ezenanapon.hu/ ; http://www.fna.hu/afoldnapja/jelesnapok (itt öko-témák) 
; https://pim.hu/hu/hirek/irodalmi-evfordulok-2018-ban  Utolsó letöltés: 2019. 
április 2.

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/nyito
http://naptarak.com/naptarak_vilagnapok
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/106.html
http://www.jelesnapok.hu/
http://ezenanapon.hu/
http://www.fna.hu/afoldnapja/jelesnapok
https://pim.hu/hu/hirek/irodalmi-evfordulok-2018-ban
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könyvtárban meg lehetett nézni, a tanárok el is vihették. Ez a kapcsolat 
nagyon gyümölcsöző volt, mert a diákok esetleges rendelése után a 
könyvtár is kapott példányokat, ill. ifjúsági szépirodalmat ajándékba.

A kötelező 50 órás iskolai közösségi szolgálat egy részét a könyvtár-
ban is teljesíthették a tanulók. A leggyakoribb könyvtárlátogatók közül 
kerültek ki a segítők, de előfordultak olyan diákok is, akiknek ez erősí-
tette a könyvtárhoz való kötődését.



A kÖNyVTÁr

kAPCSolATAI

11. fejezett



209A kÖNyVTÁr TÖrTéNETE  1997-2017.

11.1  A kÖNyVTÁrHoz kAPCSolÓDÓ VolT HASzNÁlÓk, jE-

lES SzEmélyISégEk

Az iskola alapításának 75. évfordulójára készült évkönyvben42 egy 
lista a jeles, ismert volt diákokról. Többségük minden bizonnyal hasz-
nálta a könyvtárat. Amikor az évkönyvet szerkesztettem, megkértem a 
kollégákat az adatok összegyűjtésére, és magam is visszaidéztem tanu-
lókat, akik sokat jártak a könyvtárba, majd később pályájukon sikere-
ket értek el. Egy ilyen lista soha nem lehet teljes – elnézést, ha valaki 
kimaradt belőle!

11.2 TANÁrok, HAgyATékok

Szép – még a premontrei időkig visszanyúló — hagyomány iskolánk-
ban, hogy a tanárok is ajándékoztak a könyvtárnak. Az elmúlt 20 évben 
adományozók voltak vagy a hagyatékukból kerültek könyvek és isko-
latörténeti dokumentumok a könyvtárba: Hűvösvölgyi Ferenc, Virányi 
Ottó, Korsós Ferencné, Gönczi Imréné, Vereckei Ágnes, Jancsik Imre, 
Acha-Király Zsuzsa, Palotainé Varga Szilvia, Szakmári Klára.

11.3 A BUDAFokI PrEmoNTrEI ÖrEgDIÁkok EgyESÜlETE

A megalakulásuk óta aktív kapcsolatot tartott a könyvtár az egyesü-
lettel, különösen Virányi Ottóval, de a későbbi elnökökkel (Fleck Ottó)  
és tagokkal is. Havi összejöveteleiken igyekeztem rendszeresen részt 
venni, az általuk kiírt pályázatokat segíteni. Nagyon aktív kapcsolat 
volt az évfordulók és az évkönyvek szerkesztése idején, sok tárgyi és 
írásos emlék tőlük került az iskolai könyvtárba, annak iskolatörténeti 
gyűjteményrészébe. Voltak évek, amikor az 50 éve érettségizett volt 
diákok is részt vettek a ballagáson, ekkor tartották érettségi találkozó-
jukat. Köszöntöttük őket a díszteremben, ők is ballagtak és beszédet 
mondtak az ünnepségen. Egyes öregdiákok ilyenkor a könyvtárat is 
felkeresték, esetleg a tablómásolatukat is kikerestem. Előfordult, hogy 
személyes kérésre, házassági évfordulóra meglepetésnek szántak régi 
osztályképet, tablót, esetleg naplóbejegyzést – és tudtam szolgáltatni, 
ezzel nagy örömet okozva!

42 A Budai Nagy Antal Gimnázium jubileumi évkönyve 1937-2012. / szerk. Szakmári 
Klára, lektorálta Vereckei Ágnes, kiadó Kissné Prim Beáta Bp.: BNAG,2012. 147 p. 
ill.
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11.4  DIÁkok éS SzÜlEIk

A nyílt napokon az iskolát bemutató sétán mindig jöttek a szülők és 
a leendő diákok a könyvtárba is. Már ekkor kapcsolatot teremthettünk, 
reményeink szerint a könyvtár is vonzóvá tette az intézményt. Volt olyan 
érdeklődő diák, aki azt mondta: azért választja a Budait, mert itt van 
könyvtári éjszaka! Az évek során mindig voltak olyan diákok, akik erő-
sebben kötődtek a könyvtárhoz, mintegy menedéket jelentett számuk-
ra a hely, ilyen vagy olyan okokból. Többen minden óraközi szünetet 
és esetenként a délutánt is itt töltötték. Érdekes volt látni, megfigyelni 
testi-lelki-szellemi változásukat, az érdeklődésük alakulást, szélesedé-
sét, személyiségük kibontakozását, felnőtté válásukat. Némelyekkel 
baráti kapcsolat alakult ki, vagy akár évtizedek múlva a találkozáskor 
örömmel beszélgettünk, idézték fel a könyvtárban eltöltött órákat, a 
közös élményeket. Volt olyan „renitens” diák, akit rendszeresen óráról 
küldtek ki a könyvtárba, majd 15 évvel későbbi találkozásunkkor azt 
kérdezte: Van-e még mindig tea és beszélgetés a könyvtárban?!

Ha ritkábban is, de a szülők is jöttek, akár könyvért, akár a beszél-
getésért gyermekükről, problémáikról. A félévi rendszeres esti foga-
dóórán a könyvtár is nyitva volt, alkalmat adva a látogatásra. Esetenként 
a diák a szülő kérésére kölcsönzött könyveket, akár érdeklődésből, akár 
tanuláshoz köthetően. A szülői munkaközösséggel – választmánnyal is 
aktív kapcsolatot tartottam, támogattam munkájukat jogi információk-
kal, kapcsolatokkal, szervezéssel, és ők is segítették a könyvtárat: ado-
mányoztak dokumentumokat, hozzájárultak a könyvtári éjszaka sikeres 
megrendezéséhez, melyet ezúton is köszönök!

11.5  kÜlSŐ kAPCSolATok

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár budafoki és nagytétényi könyvtá-
rával aktív volt a kapcsolat. Osztályokkal, csoportokkal voltunk könyv-
tárlátogatáson, író-olvasó találkozón, kiállítás megnyitókon. A könyv-
tári katalógus tanításánál a FSZEK honlapját és katalógusát használtuk 
elsősorban, az egyéni feladatoknál is itt kellett keresniük a diákoknak. 
Plakátokkal, szóban, később az elektronikus felületeken felhívtam a fi-
gyelmet programjaikra, pályázataikra, vetélkedőikre. Volt, amikor mi is 
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pályáztunk. Sokszor éltem rajtuk keresztül a könyvtárközi kölcsönzés 
lehetőségével. 

Amíg működött pedagógiai intézet a kerületben, és volt iskolai 
könyvtári szaktanácsadó (Vidókné Pataki Mónika és Emmer Gáborné), 
ők összefogták a kerületi iskolák könyvtárostanárait, szervezetek to-
vábbképzéseket, bemutató órákat, melynek többször volt helyszíne a 
Budai. Vidókné Pataki Mónika felmérte az iskolák könyvtári számító-
gép és könyvtári szoftver ellátását és kiharcolta az önkormányzatnál, 
hogy minden iskolának vásárolják meg a Szikla mini programot. Emmer 
Gáborné egy átfogó felmérést és jelentést készített, majd fejlesztési 
feladatokat fogalmazott meg 2007-ben43. A pedagógiai intézet megszű-
nése után öntevékenyen megszerveztük a kerületi iskolai könyvtárosok 
munkaközösségét, melynek vezetője Orbán Gizella.

A fővárosi könyvtárostanári munkaközösségnek is aktív tagjai vol-
tunk, minden szakmai rendezvényükön, továbbképzésükön részt vet-
tünk. Az FPI/ Mérei Intézet felméréseibe, módszertani kísérleteibe 
bekapcsolódtunk, esetenként elő is adtunk vagy bemutató órákat tar-
tottunk. Dán Krisztinával és Hock Zsuzsannával is dolgoztunk együtt, 
majd az átszervezés után az OH Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 
látta el a fővárosi könyvtárostanárok szakmai támogatását, itt a veze-
tő szaktanácsadó Rónyai Tünde. Iskolai könyvtári szakértőként, szakta-
nácsadóként dolgoztam 15 éven keresztül. A pedagógusok minősítési 
rendszeréhez minta-dokumentumokat dolgoztam ki az Oktatási Hivatal 
felkérésére.44

Az OPKM-mel is kapcsolatban álltunk, Celler Zsuzsannával, majd 
Balogh Mihállyal, Varga Katalinnal, Péterfi Ritával, Csík Tiborral, később 
pedig az iskolai könyvtári szakreferenssel Dömsödy Andreával. Részt 
vettünk a Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális 
kompetenciák fejlesztéséhez című projektben, mintaprogramot dol-
goztam ki: Görög mitológiai történetek feldolgozása címen.45 Később a 
Bod Péter könyvtárhasználati versenyt segítettem.

43 Emmer Gáborné: Megállapítások a XXII. kerületi iskolai könyvtárak helyzetéről 
2007. március  8 p. - gépirat ; A XXII. kerületi iskolai könyvtárak fejlesztési feladatai 
[5 p.] - gépirat

44 URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_masodik_kieg.pdf 
Utolsó letöltés 2019. ápr. 2. ; URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/
konyvtar_k_masodik_kieg.pdf  Utolsó letöltés 2019. ápr. 2.

45 URL: http://olvasas.opkm.hu/Plugins/Interactive/Media/401/media/Szakmari_
Klara_Mitologia.pdf Utolsó letöltés 2018.11.23. Utolsó letöltés 2019. április 2.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_masodik_kieg.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_k_masodik_kieg.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_k_masodik_kieg.pdf
http://olvasas.opkm.hu/Plugins/Interactive/Media/401/media/Szakmari_Klara_Mitologia.pdf
http://olvasas.opkm.hu/Plugins/Interactive/Media/401/media/Szakmari_Klara_Mitologia.pdf
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11.6  A kÖNyVTÁroSTANÁrok EgyESÜlETE

Sok támogatást, segítséget kaptam az évek során az egyesülettől, 
az elnökségi tagoktól és a tagságtól. 1997-2002-ig az egyesület gazda-
sági felelőse voltam, majd 2005-2010-ig az ellenőrző bizottság elnöke, 
2011-2016-ig az egyesület elnöke. Mindezekből következik, hogy szak-
mai-társadalmi tevékenységem kihatott a Budai könyvtárának munká-
jára. Igyekeztem, hogy soha hátrányt ne szenvedjenek az olvasók, és a 
Budaiban végzett munkám példaként szolgálhasson más könyvtárosta-
nároknak is. Ennek a könyvtártörténetnek a megírását is a KTE 1996-os 
pályázata - melyet az 1000 éves a magyar iskola évében írtak ki - indí-
totta el, és sok évvel később szakmai elkötelezettségből folytattam és 
fejeztem be.

11.7 kÖNyVTÁrI SzAkTANÁCSADÁSok, SzAkFElÜgyElET, 

SzAkérTŐI VélEméNy

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az új könyvtári SZMSZ 
Gyűjtőköri szabályzatát Kocsis Éva szakértette 1999-ben.46

A tárgyalt időszakban Dán Krisztina volt a fővárosi szaktanácsadó, 
segítségét, szakmai véleményét számtalanszor kértük ki – többnyire 
telefonon vagy valamelyik FPI-s rendezvényen. A kerületi önkormány-
zat a SZAK 2004 pályázat keretén belül felkérte Dán Krisztina vezető 
szaktanácsadót-szakértőt a Budai szakfelügyeleti vizsgálatára. Egy rész-
letes kérdőívet47, adatlapot és szempontsort48 kellett kitöltenünk, majd 
Dán Krisztina személyes látogatást tett könyvtárunkban. A könyvtáros-
sal való megbeszélés után az iskola igazgatójával, Vereckei Ágnessel is 
egyeztetett. Mindezek után került sor a szakértői vélemény49 megírá-
sára, összegzésre és a javaslatok megfogalmazására. Előremutató ja-
vaslatai, biztatása nyomán készült el a Budai könyvtárának fejlesztési 

46 Kocsis Éva: Szakértői vélemény a Budai Nagy Antal Gimnázium (1221 Budapest 
Anna u. 13-15) gyűjtőköri szabályzatáról [3 p.] – gépirat

47 Kérdőív az iskolai könyvtári szakfelügyeleti vizsgálathoz Készült „Az iskolai 
könyvtári szakfelügyelet szempontrendszere” alapján, melyet 2002. május 24-én 
hagyott jóvá a kulturális miniszter /összeáll. Dán Krisztina [5 p.]-  gépirat kézzel 
kitöltve a budais adatokkal

48 Adatlap és szempontsor az iskolai könyvtárak szakmai ellenőrzéséhez 2004. szep-
tember /összeáll. Dán Krisztina [8 p.] – gépirat kézzel kitöltve a budais adatokkal

49 Dán Krisztina: Szakértői vélemény a Budai Nagy Antal Gimnázium (1221 Budapest 
Anna utca 13-15.) könyvtárának szakértői és szakfelügyeleti véleményezéséről 
2004. november 10. [15 p.]
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terve (mely sajnálatosan jelenleg lappang, talán az iskola irattárában 
megvan…)

A következő szaktanácsadói látogatások Hock Zsuzsannához, az FPI 
könyvtár-pedagógiai szakértőjéhez kapcsolódnak, de ezekről nincs írá-
sos dokumentum (2005-2009). A 2005/6-os tanévben Meglátogatta 
könyvtárunkat Hock Zsuzsanna az FPI könyvtár-pedagógiai szakértője, 
ill. Dömsödy Andrea PhD hallgató, aki leendő tanárokat hozott hospitál-
ni könyvtári szakórára, ami igen hasznos és sikeres volt, később folyama-
tos munkakapcsolat alakult ki. 2014/15-ben a második félévben a Mérei 
Intézet vezető iskolai könyvtári szaktanácsadója Szentgáliné Erős Márta 
látogatta meg a könyvtárat, két bemutató órát tartottam neki.



Hálásan köszönöm a támogatást családomnak, mindazoknak, 
akikkel együtt dolgozhattam a közel 30 év során  a Budai Nagy 
Antal Gimnáziumban, mint könyvtárostanár: kollégák, diákok, 
szülők, a szűkebb és tágabb szakmai környezet és barátok. Éle-
tem nagy áldása: olyan sokan voltatok, hogy szinte végtelen lenne 
a lista! Ezek az emberi kapcsolatok segítettek abban, hogy ilyen 
szép és gazdag pályát tudhatok magam mögött. Ennek a bemuta-
tása is ez a könyv. Köszönöm!
Szakmári Klára
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FÜGGELÉK

1. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm kÖNyVTÁrÁNAk

gyArAPoDÁSI ADATAI 2006-2017.1

1 1997-2005-ig nem szerepelnek a beszámolókban ezek az adatok.

 tanév 2006-2007. 2007-2008. 2008-2009.

gyarapodás dokumentumtípusok szerint DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

KÖNYV 201 706.060 272 843.383 395 848.857

AjáNdék 41 230.530 24  108.036 13 41.460

költségvetésBől vásárolt 160 475.530 56 154.749 78 154.749

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt 192 580.598 304 652.648

IDŐLEGESEN ÁLLOMÁNYBA VETT 81 46.070 182 117.472 212 87.043

AjáNdék 21 11 6.800 103 0

költségvetésBől vásárolt 8 17.721 8 20.000

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt 498 681.775 163 92.951 101 67.043

TANKÖNYVI ÁLLOMÁNYBA VETT 136 231.210 66 67.043

AjáNdék tANköNyv

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt tANköNyv

CD-ROM 7 17.676 32 0 38 16.490

AjáNdék 1

köNyv melléklete 2

CD

köNyv melléklete

vásárolt

AjáNdék

tANköNyvpéNzBől vásárolt

DVD

vásárolt

AjáNdék

ÖSSZESEN 787 1.451.581 Ft 622 1.192.065 Ft 711 1.047.160 Ft
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1. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm kÖNyVTÁrÁNAk

gyArAPoDÁSI ADATAI 2006-2017.

 tanév 2009-2010. 2010-2011. 2011-2012.

gyarapodás dokumentumtípusok szerint DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

KÖNYV 215 496.830 150 400.139 201 617.705 

AjáNdék 82 177.060 42 126.770 112 220.110

költségvetésBől vásárolt 78 154.749 68 170.649 89 397.595

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt 55 165.021 40 102.120 0 0

IDŐLEGESEN ÁLLOMÁNYBA VETT 50 50.650 93 101.455 58 54.285

AjáNdék 32 30.650 48 55.665 28 23.000

költségvetésBől vásárolt 8 20.000 41 40.840 2 2.445

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt 101 67.043 4 4.950 28 28.840

TANKÖNYVI ÁLLOMÁNYBA VETT 244 306.020 174 278.115 153 249.415

AjáNdék tANköNyv 26 63.130

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt tANköNyv

CD-ROM 3 2.340 3 1.500 39 1.500

AjáNdék 4 1 500

köNyv melléklete 35 0

CD 15       7.260 4 14.610 11 30.540

köNyv melléklete 8  könyv árában 0 0 0 0

vásárolt 3       7.260 3 11.610 5 11.610

AjáNdék 4 0 1 3.000 4 5.000

tANköNyvpéNzBől vásárolt 2 13.930

DVD 80 52.035 4 2.290 12 17.000

vásárolt 9 19.035 2 990 0 0

AjáNdék 71 33.000 2 1.300 12 17.000

ÖSSZESEN 607 915.135 Ft 428 798.109 Ft 500 1.033.575 Ft
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1. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm kÖNyVTÁrÁNAk

gyArAPoDÁSI ADATAI 2006-2017.

 tanév 2012-2013. 2013-2014. 2014-2015.

gyarapodás dokumentumtípusok szerint DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

KÖNYV 201 495.660 146 318.060 125 523.310

AjáNdék 71 202.180 64 130.390 125 523.310

költségvetésBől vásárolt 77 293.475 82 187.670 0 0

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt 0 0 0 0 0 0

IDŐLEGESEN ÁLLOMÁNYBA VETT 40 53.855 44 45.565 46 40.750

AjáNdék 0 0 40 39.852 46 40.750

költségvetésBől vásárolt 0 0 0 0 0 0

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt 0 0 4 5.713 0 0

TANKÖNYVI ÁLLOMÁNYBA VETT 272 404.435 222 404.435 0 0

AjáNdék tANköNyv 25 33.470 Ft 25 33.470 0 0

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt tANköNyv 197 370.965 Ft 197 370.965 0 0

CD-ROM 1 ár nélkül 2 1.000 0 0

AjáNdék 1 ár nélkül 1 1.000 0 0

köNyv melléklete 0 0 1 0 0 0

CD 49 25.490 0 0 0 0

köNyv melléklete 34 0 0 0 0 0

vásárolt 0 0 0 0 0 0

AjáNdék 1 500 0 0 0 0

tANköNyvpéNzBől vásárolt 14 24.990 0 0 0 0

DVD 2 4.990 5 6.000 3 0

vásárolt 0 0 0 0 0 0

AjáNdék 2 4.990 5 6.000 3 0

ÖSSZESEN 564 984.430 Ft 555 984.430 Ft 174 564.060 Ft



FÜggElék220

1. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm kÖNyVTÁrÁNAk

gyArAPoDÁSI ADATAI 2006-2017.

 tanév 2015-2016. 2016-2017.

gyarapodás dokumentumtípusok szerint DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

KÖNYV 40 65.000 122 329.540

AjáNdék 40 65.000 78 183.910

költségvetésBől vásárolt 0 0 44 145.630

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt 0 0 0 0

IDŐLEGESEN ÁLLOMÁNYBA VETT 46 70.730 74 158.050

AjáNdék 46 70.730 74 158.050 

költségvetésBől vásárolt 0 0 0 0

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt 0 0 0 0

TANKÖNYVI ÁLLOMÁNYBA VETT 321 146.435 82 130.000

AjáNdék tANköNyv 164 0 82 130.000

tANköNyvtámogAtásBól vásárolt tANköNyv 157 146.435 0 0

CD-ROM 1 1.000 0 0

AjáNdék 1 1.000 0 0

köNyv melléklete 0 0 0 0

CD 1 1.000 0 0

köNyv melléklete 1 1.000 0 0

vásárolt 0 0 0 0

AjáNdék 0 0 0 0

tANköNyvpéNzBől vásárolt 0 0 0 0

DVD 2 1.500 11 18.000

vásárolt 0 0 0 0

AjáNdék 2 1.500 11 18.000

ÖSSZESEN 411 285.665 Ft 289 635.590 Ft
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2. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm kÖNyVTÁrÁNAk

ÁllomÁNyAPASzTÁSI ADATAI 2004-2010.

TANéV 2004-2005. 2005-2006.

DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

összeseN 5277 417.379 Ft

természetes elhAszNálódás

tArtAlmilAg elAvult

TANéV 2006-2007. 2007-2008.

DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

összeseN 182 417.379 Ft

természetes elhAszNálódás 48 6.620 Ft

tArtAlmilAg elAvult 134 10.425 Ft

TANéV 2008-2009. 2009-2010.

DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

összeseN 149 35.361 Ft 624 273.000 Ft

természetes elhAszNálódás

tArtAlmilAg elAvult
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3. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm

kÖNyVTÁrI ÁllomÁNyÁNAk ADATAI 2005-2017.1

1 1997-2004-ig nem szerepelnek a beszámolókban ezek az adatok

tanév 2005-2006. 2006-2007.

dokumentumtípusok DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

köNyv 37.532

időlegeseN állomáNyBA vett dokumeNtum (részBeN tANköNyv) 1043 919.882

tANköNyv, tArtós tANköNyv 2363 498 681.775

cd-rom 190

cd

dvd

összesen 40.085 30.568 5.855.570

tanév 2007-2008. 2008-2009.

dokumentumtípusok DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

köNyv 29.442 50.183.382 29.440 50.301.123

időlegeseN állomáNyBA vett dokumeNtum 998 786.517 1173 858.481

tANköNyv, tArtós tANköNyv 634 912.985 725 1.108.235

cd-rom 240 300.300 278 314.900

cd 0 0 0 0

dvd 0 0 0 0

összesen 31.314 52.183.184 31.616 52.582.739

tanév 2009-2010. 2010-2011.

dokumentumtípusok DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

köNyv 28.915 50.636.757 28.622 51.026.625

időlegeseN állomáNyBA vett dokumeNtum (részBeN tANköNyv) 1124 909.131 355 239.148

tANköNyv, tArtós tANköNyv 985 1.414.255 526 677.905

cd-rom 293 317.240 290 770.229

cd 0 0 0 0

dvd 0 0 0 0

összesen 31.317 53.277.383 29.793 52.713.907
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3. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm

kÖNyVTÁrI ÁllomÁNyÁNAk ADATAI 2005-2017.

tanév 2011-2012. 2012-2013.

dokumentumtípusok DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

köNyv 28.812 51.496.796 27.585 51.816.409

időlegeseN állomáNyBA vett dokumeNtum (részBeN tANköNyv) 475 241.860 515 300.715

tANköNyv, tArtós tANköNyv 705 956.160 977 1.360.595

cd-rom 335 775.229 336 775.229

cd 54 58.070 93 83.560

dvd 200 160.695 202 165.685

összesen 30.581 53.688.810 29.708 54.502.193

tanév 2013-2014. 2014-2015.

dokumentumtípusok DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

köNyv 27.568 52.108.826 27.555 52.642.147

időlegeseN állomáNyBA vett dokumeNtum (részBeN tANköNyv) 321 285.267 367 326.017

tANköNyv, tArtós tANköNyv 977 1.360.595 977 1.360.595

cd-rom 338 776.229 338 776.229

cd 93 83.560 93 83.560

dvd 207 172.685 210 172.685

összesen 29.504 54.787.342 29.540 55.361.233 

tanév 2015-2016. 2016-2017.

dokumentumtípusok DARAB ÉRTÉK DARAB ÉRTÉK

köNyv 27.689 52.706784 27.822 53.044.784

időlegeseN állomáNyBA vett dokumeNtum (részBeN tANköNyv) 154 188.900 164 271.130

tANköNyv, tArtós tANköNyv 615 374.110  165 276.435

cd-rom 339 777.229 339 777.229

cd 94 84.560 94 84.560

dvd 212 174.185 223 192.185

összesen 29.103 54.305.768 28.807 54.646.323
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4. kÖNyVTÁrI ÓrÁk, FoglAlkozÁSok 2005-2017.

tanév könyvtárhasználati, könyvtárinformatikai óra könyvtárra épülő szakóra

2005. 78 23

2006 56

2007. 56 24

2008. 48 26

2009. 62 45

2010.

2011. 28 20

2012. 29 27

2013. 38 32

2014. 40 12

2015. 42 23

2016. 52 12

2017. 68 20
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5. kÖNyVTÁrI ESEméNyTÁr 1998-2017.

1998/1999

  ▪ A Biblia sok szempontú feldolgozása – ez sok tanéven át volt sza-
kóra, kisebb változtatásokkal.

  ▪ A görög kultúra világa.

  ▪ Neveink világa.

  ▪ Néhány etikai fogalom értelmezése – közösen Kiss Csilla osztály-
főnökkel.

  ▪ Egy nemzetközi pályázat: A XX. századi női szerep, női sors, női 
teljesítmények országunkban közösen Battyán Katalin angol szak-
tanárral.

  ▪ A Matúra sorozat nagy példányszámú beszerzése és használtatása 
-  ez sok tanéven át volt szakóra, kisebb változtatásokkal.

  ▪ Kodály, Bartók ill. Mozart elemzések segítése - ez sok tanéven át 
volt szakóra, kisebb változtatásokkal.

  ▪ Nürnbergi mesterdalnokok verseny – közösen Sisak András 
ének-zene tanárral - ez sok tanéven át volt szakóra, kisebb változ-
tatásokkal.

  ▪ Tanulásmódszertani tanfolyam szakköri formában- SzK.

  ▪ Karácsonyi szavalóversenyt szervezése a díszterembe- ez is több 
éven át zajlott.

  ▪ A tanév végi jutalomkönyvek beszerzése 2016-ig minden évben.

  ▪ Kamarakiállítások a könyvtár előterében 2017-ig minden évben, 
változó témákban, az utolsó években főleg öko profillal.

  ▪ Részvétel a KTE őszi és tavaszi szakmai napján - minden tanévben 
folyamatosan.

  ▪ Részvétel a KTE nyári akadémiáin - minden alkalommal, folyama-
tosan.

  ▪ Részvétel az FPI, majd Mérei Intézet őszi és tavaszi szakmai nap-
ján, munkaközösségi értekezletein, szaktanácsadói értekezletein 
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- minden tanévben folyamatosan.

1999/20001

  ▪ A részleltár befejezése.

  ▪ Komplex, több tárgyat átfogó témák feldolgozása tanórákon a 
könyvtár használatával.

  ▪  Nemzeti ünnepeinkhez tematikus ajánlók, forgatókönyvek elké-
szítése.

  ▪ A Vörösmarty bicentenáriumhoz kapcsolódó programok szervezé-
se: illusztrációs verseny és kiállítás, komplex művelődéstörténeti 
és irodalmi vetélkedő Vörösmartyról és koráról.

  ▪ A Könyvtár Baráti Kör bővítése.

2000/2001

  ▪  német cserekapcsolatok segítése – később, amikor jöttek a ven-
dégek minden alkalommal (könyvtárbemutató, könyvjelző márvá-
nyozása).

  ▪ A kerületi önkormányzat  Campona napján színpadi előadás a 
könyvtár támogatásával. Sasváriné Komondy Katalin tanárnő ren-
dezésében mutatták be  Dürrenmat: Nagy Caligula című művét a 
budais diákok.

2001/2002

  ▪ Az Olvasás éve a Budaiban: Könyves együttlét a családdal- az ered-
mény összefoglalója az állandó iskolatörténeti kiállításon is helyet 
kap.

  ▪ Megemlékeztünk a Móricz évfordulóról.

2002/2003

  ▪ A könyvtárhasználati ismeretek a 9. évfolyamon már az informati-
ka tantárgyban jelennek meg elsősorban. 

  ▪ Módszertani kísérletet végeztünk a könyvtárhasználati ismeretek 
oktatásában, vegyes eredményekkel.

1 Sajnos nincs meg a beszámoló, a munkaterv és az emlékek alapján készült a fel-

sorolás.
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  ▪ Az iskola alapítás 65. évfordulójának megünneplése.

  ▪ Az évkönyv szerkesztése.

  ▪ Bővítettük és megújítottuk az állandó iskolatörténeti kiállítást.

  ▪ Új tanári ex-librisek elkészíttetése, az erre való felkészítés, az 
ex-libris műfaja.

2003/20042

2004/2005

  ▪ Újból indulnak a könyvtári órák – ezek a további tanévekben is  
mindig tervezetten és ütemezetten megvalósultak 2017-ig.

  ▪ A szellemi munka technikája és a bibliográfiák használata- bemu-
tató óra kerületi könyvtárostanár kollégáknak.

  ▪ Magyarország természetföldrajza: bevezető óra a 10. C-nek. Be-
mutató óra fővárosi könyvtárostanár kollégáknak.

  ▪ Októberben az iskolai könyvtári világnap megünneplése, prog-
ramja egy CD-ROM show volt – ettől a tanévtől az iskolai könyvtári 
világnapot, majd hónapot 2017-ig mindig megünnepeltük különfé-
le programokkal.

  ▪ A Költészet éve volt a Budaiban: készült Balassi kiállítás ; meghir-
dettünk Balassi versíró versenyt ; komplex művelődéstörténeti ve-
télkedő, a fókuszban Balassi Bálint ; Csokonai kiállítás.

  ▪ Mini kiállítás és könyvajánló a karácsonyi ünnepkörről - ez később   
minden tanévben.

  ▪ A Magyar kultúra napjának megünneplése -  ez később   minden 
tanévben.

  ▪ A Költészet napjára József Attila esszéíró pályázatot hirdettünk.

  ▪ Április: a Vers hónapja volt, amikor minden osztály kiválasztott egy 
József Attila verset és a hét egy adott időpontjában fel is olvasta 
az iskolarádióban.

  ▪ Indult az országos Nagy könyv akció, melybe könyvtárunk is 

2 Nincs meg az éves munkaterv, ütemterv és a beszámoló sem. Ebben a tanévben a 
teljeskörű leltári ellenőrzés zajlott, a könyvtár csak nagyon minimálisan szolgálta-
tott, heti pár órában.
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bekapcsolódott, diákok szavazólapjait juttattuk el a szervezőknek.

2005/2006

  ▪ Folytatódott a Nagy könyv program, benne: A négy feladatlap, 
mely az 1984, a Száz év magány, a Mester és Margarita ill. A Gyűrűk 
ura regényekhez kapcsolódott ; A műveket bemutató, személyes 
hangvételű irodalmi teadélutánok( Battyán Katalin: 1984,Sasvári-
né Komondy Katalin: Száz év magány,  Dr. Jászberényi József (volt 
diák): Mester és Margarita és Szász Péter: A Gyűrűk ura ; A nagy 
bagoly 12 könyvéből esszéíró pályázatot hirdettünk.

  ▪ Újdonság, hogy az informatikát tanító kollégákkal egyeztetve, a 
számítógépes teremben, osztott csoportnak mutathattuk be, gya-
koroltathattuk a különféle számítógépes katalógusokban való ke-
resést, ill. az internetes információkeresés lehetőségeit - ezek a 
további tanévekben is mindig tervezetten és ütemezetten megva-
lósultak 2017-ig

  ▪ Április a Költészet hónapja, melynek keretében Nagy Lászlótól 
hangoztak el költemények az iskolarádióban.

  ▪ Költészet Napján vendégünk volt a kerületi SZEGLET Irodalmi Kör.

  ▪ Az új, kétszintű informatika érettségi előkészítése, a könyvtárhasz-
nálati tételek megfogalmazása és az értékelés szempontrendsze-
rének kidolgozása - ez a további tanévekben is  mindig tervezetten 
és ütemezetten megvalósult 2017-ig.

  ▪ Felkészítő órák az érettségire informatikából a könyvtárismereti 
tételekhez kapcsolódva - ez a további tanévekben is  mindig terve-
zetten és ütemezetten megvalósult 2017-ig.

2006/2007

  ▪ Az új kerületi szaktanácsadó, Emmer Gáborné meglátogatta 
könyvtárunkat. 

  ▪ Bemutató óra a fővárosi könyvtárostanár kollégáknak az  FPI fel-
kérésére: a dokumentumismeret tanítása.

  ▪ Bemutató óra: irodalom szakóra Vörösmarty: Csongor és Tün-
déjét dolgozták fel a tanulók Ivánku Zsuzsa és Szakmári Klára 
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vezetésével, ezen az ELTE hallgatói hospitáltak Dömsödy Andrea 
vezetésével.

  ▪ A 8/A-val látogatást szerveztünk a Központi Szabó Ervin Könyvtár-
ba.

  ▪ Bekapcsolódtunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a KELLO 
közös szakkönyv-támogatási bizottság munkájába.

  ▪ Szakmári Klára részt vett országos iskolai könyvtári szakfelügye-
letben, több éven keresztül, melyet az OPKM szervezett, majd a 
kettős funkciójú könyvtárak szakfelügyeletét látta el szintén több 
éven keresztül.

2007/2008

  ▪ A 8. és 10. évfolyam osztályai a szaktanárokkal közösen, a szakórá-
kon, a projekt feladatokhoz kapcsolódva az önálló ismeretszerzés, 
kutatás, jegyzetelés, hivatkozás, kidolgozás módszereinek gyakor-
lása – ez több éven át gyakorlat volt, változó intenzitással 2017-ig.

  ▪ Szemlézett folyóiratokból kérdéssor összeállítása, cikkolvasó ver-
seny közösen Komlósi Ákos földrajz szaktanárral 2010-ig.

  ▪ A Népmese napjának  megünneplése - ez később is  minden tan-
évben.

  ▪ Részt vettünk az Összefogás a könyvtárakért akcióban-  ez később 
is  minden tanévben.

  ▪ A Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet pályá-
zatán elismerést kaptunk a „Hogyan lehet eredményesen használ-
tatni az időszaki kiadványokat a tanulókkal?” - közösen Komlósi 
Ákos földrajz szaktanárral.

  ▪ Megindítottuk és folyamatosan gondozzuk a könyvtár blogját: 
http://bnagkonyvtar.blogspot.com

  ▪ Van közvetlen e-mail címünk:konyvtarbnag@freemail.hu

  ▪ Megjelenünk az iwiwen is.

  ▪ Szakmári Klára részt vett a Brithis Council olvasásfejlesztési tré-
ningjén.

http://www.bnagkonyvtar.blogspot.com
mailto:konyvtarbnag@freemail.hu
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2008/2009

  ▪ Az olvasás éve a Budaiban- minden hónapban könyves akciók, 
programok- lásd a részletes leírásban!

  ▪ Gyermeksorsok a XX. században – projekt feladat a 7.A-nak, cso-
portosan tablókat kellett készíteniük közösen Ondok Ágota ma-
gyartanárral.

  ▪ Bekapcsolódtunk az országos Internet Fiesta programjába - ez ké-
sőbb is  minden tanévben.

  ▪ Veszíts el egy könyvet ! könyvtári akció - ez később is  minden 
tanévben.

  ▪ A Földgömb és a National Geographic folyóiratok cikkeire épülő 
egyéni feldolgozás és a téma bemutatása prezentáció készítésé-
vel, közösen Komlósi Ákos földrajzos kollégával – egészen 2016-ig 
tartott ez a tevékenységünk.

  ▪ Előadás a HUNRA szombathelyi konferenciáján a szaktanárokkal 
való együttműködésről.

  ▪ Publikáció erről a Fordulópont c. folyóiratban.

  ▪ Szakmári Klára fővárosi szaktanácsadó lett.

  ▪ Bemutató órá a fővárosi könyvtárostanároknak  az Időszaki kiad-
ványok témájából a 7. osztállyal.

  ▪ Az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos elő-
döntő írásbeli fordulója könyvtárunkban.

  ▪ Az országos Könyvhéttörténeti pályázat, majd a Könyvhéten a ve-
télkedő, melyet megnyertük.

  ▪ A ZölDÖK-ösökkel két nagy környezetvédelmi projekt: A Duna  és 
a Carbon detektív- Darvas Katalinnal közösen.

  ▪ Olvasásterápiás továbbképzésen való részvétel a FSZEK-ben. 

2009/2010

  ▪ A tanév fő könyvtári munkája a részleges állományellenőrzése 
volt.

  ▪ 2010. január 1-től a könyvtár leltározza be az audiovizuális 
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dokumentumokat,ezek nyilvántartását ebben az évben rendez-
tük.

  ▪ Vendégeink voltak a XI. kerületi könyvtárostanárok, szakmai ta-
pasztalatcserére jöttek.

  ▪ A budapesti munkaközösségi értekezleten Szakmári Klára előadást  
tartott Kézműveskedés a könyvtárban címmel.

  ▪ Két 30 órás szakértői továbbképzésen vehettem részt, az OFI szer-
vezésében.

2010/2011

  ▪ Vendégeink voltak a XXII. kerületi könyvtárostanárok, szakmai ta-
pasztalatcserére jöttek.

  ▪ Szakmári Klára az MKE Civil Akadémiájára járt öt alkalommal.

  ▪ Szakmári Klára előadást tartott a HUNRA szombathelyi olvasásfej-
lesztési konferenciáján. 

  ▪ A KTE tagsága elnöknek választotta Szakmári Klárát.

  ▪ Részvétel az e-Twinning képzésen és konferencián.

  ▪ Részvétel az orosházi könyves bloggerek találkozóján.

2011/2012

  ▪ Könyvtárunk felkerült az országos www.konyvtar.hu  weblapra

  ▪ Író-olvasó találkozó a Budafoki FSZEK-ben, vendég Tóth Krisztina, 
a 12. D-vel látogattunk el.

  ▪ Az évkönyv szerkesztése.

  ▪ Az iskolatörténeti állományrész jelentős gyarapítása, felhívások, 
kutatómunka.

  ▪ Időszaki iskolatörténeti kiállítás rendezése a díszterembe, melyek-
nek alapja az iskolatörténeti gyűjtemény és volt diákoktól kölcsön-
kapott tárgyak.

  ▪ Iskolai könyvtári gyakorlatra fogadtuk Brezovay Orsolyát, a PTE 
könyvtárpedagógia minor szakos hallgatóját.

http://www.konyvtar.hu
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  ▪ Az országos Bod Péter Könyvtárhasználati verseny Pest megyei 
írásbeli  fordulójának helyszínét biztosítottuk.

  ▪ Részvétel a KTE szellemi műhely sorozat rendezvényén – később 
is minden alkalommal.

2012/2013

  ▪ Elkészült az új könyvtárpedagógiai programunk, benne a kerettan-
tervre épülő helyi könyvtárhasználati tanterv.

  ▪ A Kerületi Népmese napja rendezvény a Díszteremben, ahol a ke-
rületi mese illusztrációs pályázat képeit állítottuk ki.

  ▪ Többször volt kerületi könyvtárostanári munkaközösségi foglalko-
zás a Budai könyvtárában.

  ▪ Részvétel az osztályok projektbemutatóin – egészen 2017-ig min-
den évben

  ▪ Iskolai könyvtári gyakorlatra fogadtunk két hallgatót, akik a PTE 
könyvtárpedagógiai tanár szakot végezték: Antal Zsuzsanna és 
Száraz Katalin. Antal Zsuzsanna a záró tanítási óráját is nálunk tar-
totta.

  ▪ A Könyvtári Intézet  K2 Kísérleti műhely három előadásból álló in-
gyenes  továbbképzésén való részvétel.

2013/2014

  ▪ Tankönyvterjesztési problémák.

  ▪ Állandó, tartós helyettesítés magyarból három hónapon keresztül.

  ▪ Az első könyvtári éjszaka megszervezése, melyet még négy köve-
tett.

  ▪ A magyar munkaközösséggel közösen a Költészet napján az Olvass 
egy verset!  akció és rádiós műsor, melyben Weöres Sándorra em-
lékeztünk!

  ▪ A kerületi könyvtárostanári munkaközösségnek előadás a Kaméle-
on olvasóklubról, vendég Csík (Neszlár) Sándor szerkesztő.

  ▪ Rádiós és TV-s könyvtári hírek-hirdetések rendszere indul.
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  ▪ Szakmári Klára elkészítette és feltöltötte a pedagógus portfólióját.

  ▪ A Maxim Kiadóval munkakapcsolat alakult ki, bemutatóra ill. ki-
próbálásra küldenek segédkönyveket  egészen 2017-ig évente  
kétszer-háromszor.

  ▪ A bevezetett közösségi szolgálat keretében négy tanuló teljesített 
órákat a könyvtárban — ezt később is minden tanévben egyre 
több diák választotta.

2014/2015

  ▪ Két könyvtári-informatika órámat tekintette meg a pedagógus mi-
nősítési folyamatban részt vevő kolléga.

  ▪ Négy bemutató óra a fővárosi kollégáknak szaktanácsadói próba-
látogatás alkalmából.

  ▪ Két kolléga fogadása a próba szaktanácsadás keretében.

  ▪ A KLIK Országos Központban az NPK Könyvtár-informatikai tago-
zatával közös egyeztetés a tankönyvellátás és iskolai könyvtár té-
mában.

  ▪ Szentgáliné Erős Márta, a Mérei Intézet vezető szaktanácsadója 
látogatta meg a könyvtárat, két bemutató órát tartottam neki.

  ▪ A kerületi népmese napjának szervezése és lebonyolítása -  mely a 
Cziffra Házban volt.

  ▪ A népmese napjához kapcsolódó illusztrációs verseny legjobbjai-
nak képeit paszpartuztam, kereteztem és segítettem a Campona 
Libri üzletében kiállítani.

  ▪ A Budai dísztermében is volt  kerületi népmese napi rendezvény, 
ahol az illusztrációs pályázat díjait adtuk át és kiállítottuk a többi 
pályaművet.

  ▪ Az Iskolai Könyvtárak  Világhónapja eseményeként a 7. A osztállyal 
bekapcsolódtunk az IASL nemzetközi könyvjelző csereprogramjá-
ba, egy portugál iskolával álltunk kapcsolatban – később ez a prog-
ram bővült: több osztállyal és különféle országok iskoláival álltunk 
kapcsolatba 2017-ig.

  ▪ Street art-ról szóló múzeumpedagógiai foglalkozás a könyvtárban, 
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összesen 3 osztálynak.

  ▪ Októbertől decemberig, valamint március-áprilisban pályázat út-
ján részt vettünk a HÍD (Hírlapot a diákoknak) programban, még 
2015/16-ban is.

  ▪ A számítógép elromlott, „elszállt” a Szikla program és a gépen lévő 
összes dokumentum is. Szerencsére volt külső mentés a könyvtári 
adatbázisról teljes, a word és exel dokumentumokról sajnos csak 
részleges.

  ▪ Tóth Csaba hagyatékának rendezése, elhelyezése.

  ▪ A Tóth Csabát bemutató állandó kiállítást berendezése és megnyi-
tója.

  ▪ Előzetes együttműködési megállapodás az OFI-OPKM-mel, mely 
szerint jövőre majd a Budai könyvtárának tudásmenedzsmenti 
munkáját és jó gyakorlatát fogom bemutatni.

  ▪ Júniusban fogadtuk Kiss László sepsiszentgyörgyi könyvtárosta-
nárt a Kerékpárral az iskolai könyvtárakért nemzetközi akcióban.

2015/2016

  ▪ Bemutató óra könyvtári-informatikából az ELTE-ről dr. Németh 
Katalin adjunktusnak az induló könyvtárostanár képzéshez, hogy 
a Budai könyvtára majd gyakorlati hely lehessen. 

  ▪ Tanfelügyeleti látogatáson értékelték a munkámat. A két bemuta-
tó órán a 11. C osztállyal dolgoztam.

  ▪ Rendhagyó történelem óra a kommunizmus áldozatainak megem-
lékezésén Sárossy Gyulával.

  ▪ Valentin nap alkalmából „Könyves vakrandit” szerveztem- ezt 
megismételtem 2017-ben is.

  ▪ Részt vettem a Mesemúzeum továbbképzésén.

  ▪ Az OFI Oktatási portáljának bemutatóján részvétel.

  ▪ Voltam a szaktanácsadók első országos, egész napos  konferenciá-
ján, és egy szintén szaktanácsadóknak szervezett tréningen.

  ▪ Szaktanácsadás- tanfelügyelet- portfólió készítése és  pedagógus 
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minősítés témákban szaktanácsadói képzés nyáron.

2016/2017

  ▪ Az OH felkérésére kidolgoztam a pedagógusértékelés keretén be-
lül a megváltozott indikátorokhoz szakmai anyagokat könyvtáros-
tanároknak, példákat az iskolai könyvtári területen.

  ▪ Asbolt Olivérrel közösen tervezett elektronikus olvasásfejlesztési 
projektünk technikai akadályok miatt meghiúsult.

  ▪ Az Iskolai könyvtári világhónap keretében részt vettem a Könyv-
tárostanárok Egyesületének 30 év - 30 kép pályázatán, melyen di-
cséretet kaptunk. 

  ▪ Ennek lebonyolítására a Facebook-on került sor, ezért elin-
dítottam és azóta is működtetem a BNAG Könyvtára profilt 
https://www.facebook.com/BNAG-K%C3%B6nyvt%C3%A-
1ra-288208768228825/?ref=bookmarks , a könyvtár blogját pedig 
lezártam.

  ▪ Aktualizáltam az ingyenes tankönyvesek nyilvántartását excel táb-
lázatban.

  ▪ Részt vettem a Nemzeti Tehetség Programiroda országos tanács-
kozásán.

  ▪ Folyamatosan frissítem a könyvtár facebook oldalát, pl. áprilisban 
az Örkény Színház napi kortárs vers sorozatát osztottam meg.

  ▪ Megszerveztük a kerületben a Corvina könyvtárhasználati ver-
senyt, amit a feladatlap szerkesztésével és zsűrizéssel támogat-
tam.

  ▪ Két szaktanácsadói műhelyfoglalkozás volt a Budaiban.

  ▪ Részt vettem egy öko továbbképzésen a Herman Ottó Intézetben.

https://www.facebook.com/BNAG-K%C3%B6nyvt%C3%A1ra-288208768228825/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/BNAG-K%C3%B6nyvt%C3%A1ra-288208768228825/?ref=bookmarks
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IgAzgATÓ kÖNyVTÁroS

Kolumbán Virgil magyar-latin
1937. IX. 1 — 1947. VIII. 31.

Kolumbán Virgil magyar-latin
tanári könyvtár
1937. IX. 1 — 1947. VIII. 31.

Dr. Bognár Remig történelem-földrajz
ifjúsági könyvtár
1937.IX. 1 — ?

Dr. Zimándi Pius német-magyar
1946. IX. 1 — 1948. VIII. 31.

Dr. Bognár Remig történelem-földrajz
ifjúsági könyvtár
1937.IX. 1 — ?

Dr. Lukács Zsófia latin-történelem
1958/59. tanári és ifjúsági könyvtár
1959/60., 1960/61. tanári könyvtár

Bukta József latin-történelem
1948. IX. 1 — 1978. VIII. 31.

Gönczi Imréné magyar-történelem
ifjúsági könyvtár
1959 — 1967. VIII. 31.

Pinkert Ilona orosz-magyar-német
tanári könyvtár
1961. IX. 1 — 1967. VIII. 31.

Gáldonyi Béla magyar-könyvtár
összevonta a két könyvtárat
1967. XI. 1 — 1974. VIII. 31.

Marót Károlyné magyar-népművelés
1974. IX. 1 — 2004. június 31.

Fürstné dr. Kólyi Erzsébet biológia-kémia 
1978/79, 1979/80.

Tóth Lajosné mb. igazgató orosz-magyar 
1980/81.

6. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm

IgAzgATÓI, kÖNyVTÁroSAI
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6. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm

IgAzgATÓI, kÖNyVTÁroSAI

IgAzgATÓ kÖNyVTÁroS

Nagy Istvánné matematika-fizika
1981. IX. 1 — 1991. VIII. 31.

Szakmári Klára magyar-könyvtár
fél állásban 1990. IX. 1 — 
teljes állásban 2004. IX. 1 — 2018. 04. 11.

Lenhardt Istvánné mb. igazgató
testnevelés-földrajz
1991/92.

Mayerné dr. Bartal Andrea matematika 
1992-1999.

Széllné Ondok Ágota magyar-könyvtár 
2005. IX. 1 — 2013. VIII. 31.

Kissné Vereckei Ágnes
magyar-orosz-angol
2000. VII. 1. — 2010. VIII. 31.

Kissné Prim Beáta matematika-fizika 
2010. IX. 1 — 2015. VII. 31.

Manolovitsné Erdőközi Orsolya
magyar-holland-német
2015. VIII. 1 — 2020. VIII. 15.

Antal Zsuzsanna
tanító –könyvtárpedagógiai tanár- etika 
2018. VI. 23 —

Kincses Katalin történelem-földrajz
2020. VIII. 16 —
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7. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm kÖNyVTÁTÁNAk

okTATÁSI STATISzTIkAI ADATAI 2000-2017.

tANév Nyitó AdAt gyArApodás
köNyv

Nyitó AdAt

köNyv

gyArApodás

tANköNyv

Nyitó AdAt

tANköNyv

gyArApodás

tArtós 
tANköNyv

Nyitó AdAt

tArtós 
tANköNyv

gyArApodás

1999/2000 40921 1531 40914 1489 320 60

2000/2001 42452 1333 1300 787 748

2001/2002 43785 9959 43705 9894 1107 476 808 148

2002/2003 52425 893 597 211 118

2003/2004 37885 2113 35499 2033 1332 1031 476 290

2004/2005 39998 876 37532 853 2363 347 766 86

2005/2006 40874 820 38385 780 2710 158 852 93

2006/2007 32054 858 29525 801 2868 498 945 498

2007/2008 32912 987 30326 951 3366 208 1443 164

2008/2009 33513 692 30879 643 3574 121 1607 98

2009/2010 34205 620 31522 484 3695 181 1705 181

2010/2011 34825 483 32006 463 3876 182 1886 182

2011/2012 35308 714 32469 652 4058 350 2068 350

2012/2013 36022 505 33121 463 4108 222 2418 78

2013/2014 35813 2004 32932 1997 4280 1807 2146 13

2014/2015 37817 495 34929 492 5087 321 2159 0

2015/2016 38312 411 35421 407 5408 321 2159 0

2016/2017 38709 632 35828 443 5729 184 2159 0

KÖNYVTÁRI EGYSÉGEK
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7. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm kÖNyVTÁTÁNAk

okTATÁSI STATISzTIkAI ADATAI 2000-2017.

KÖNYVTÁRI EGYSÉGEK

tANév

idegeNNyelvű

köNyv

Nyitó AdAt

idegeNNyelvű 
köNyv

gyArApodás

Nemzetiségi

elektroNikus

dokumeNtum

Nyitó

elektroNikus

dokumeNtum

gyArApodás

hANgANyAg

Nyitó

hANgANyAg

gyArApodás

1999/2000 150 0 48 0

2000/2001 0 0 33

2001/2002 150 12 0 65 88 0

2002/2003 0 0 14 153

2003/2004 4322 33 0 2386 80 986 46

2004/2005 4355 5 0 2466 23 1032 5

2005/2006 4360 38 0 2489 40 1037 13

2006/2007 4398 0 0 2529 57 1050 7

2007/2008 4398 0 0 2586 36 1057 4

2008/2009 4398 0 0 2622 49 1061 0

2009/2010 4398 12 0 2671 136 1061 1

2010/2011 4410 5 0 2807 20 1062 6

2011/2012 4415 0 0 2827 62 1072 11

2012/2013 4415 0 0 2889 42 1083 39

2013/2014 4415 0 0 2869 7 1107 0

2014/2015 4415 0 0 2876 0 1107 0

2015/2016 4415 0 0 2876 4 1107 1

2016/2017 4415 0 0 2881 5 1108 0
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7. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm kÖNyVTÁTÁNAk

okTATÁSI STATISzTIkAI ADATAI 2000-2017.

KÖNYVTÁRI EGYSÉGEK ÉS FORGALMI ADATOK

tANév
mozgókép

Nyitó

mozgókép

gyArApodás.
multimédiA

Nyitó

multimédiA

gyArApodás
periodikA

1999/2000 0 48 40

2000/2001 36

2001/2002 0 88 65 36

2002/2003 14 45

2003/2004 1236 21 164 13 31

2004/2005 1257 3 177 15 31

2005/2006 1260 16 192 11 31

2006/2007 1276 42 203 8 31

2007/2008 1318 0 211 32 42

2008/2009 1318 2 240 47 43

2009/2010 1320 125 287 10 41

2010/2011 1445 10 297 4 42

2011/2012 1455 12 301 39 36

2012/2013 1467 2 340 1 32

2013/2014 1457 5 302 2 12

2014/2015 1462 0 304 3 9

2015/2016 1462 2 304 1 3

2016/2017 1464 5 305 0 3
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7. A BUDAI NAgy ANTAl gImNÁzIUm kÖNyVTÁTÁNAk

okTATÁSI STATISzTIkAI ADATAI 2000-2017.

KÖNYVTÁRI EGYSÉGEK ÉS FORGALMI ADATOK

tANév

köNyvtári 
egységek gyArA-

podási értéke

olvAsók számA
helyBeN 

hAszNálAt.
kölcsöNzés eBBől tk. NyitvAtArtás heti

1999/2000 1560000 543 3520 5735 72 35

2000/2001 6717000 527 3561 5126 188 35

2001/2002 8752000 458 3713 4923 190 35

2002/2003 1219000 351 3428 1469 280 35

2003/2004 2569686 284 276 2443 1502 10

2004/2005 2949649 617 1874 1494 263

2005/2006 1353000 565 2682 2808 823

2006/2007 1547000 551 3491 3167 728

2007/2008 1343897 564 5043 3098 684 33

2008/2009 1303000 662 6018 1762 895

2009/2010 1190000 648 5962 4512 931

2010/2011 921000 563 5678 6139 818

2011/2012 1403265 567 6213 6376 1576

2012/2013 984000 562 6617 5227 1413

2013/2014 2302415 573 6315 3847 1928

2014/2015 710495 561 8614 2719 1673

2015/2016 285665 573 9367 3718 1719

2016/2017 690560 591 9527 3959 1682

Feljegyzés: Téves számok, mivel a leltárkönyvben elírás volt, 9000 szám alatt nincs dokumentum. 
Ekkor zajlott a teljeskörű leltár.
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