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Munkaközösségünk
• 12 általános iskola:                                                                        

- 1 kollégiumi (Speciális összetételű tanulócsoportok, ahol 
kiemelt szerepe van a könyvtári kézműves - és 
játékfoglalkozásoknak.)                                                                 
- 2 egyházi                                                                                      
- 9 nyolc osztályos általános iskola

• Teljes állásban, könyvtáros tanárként

dolgozik mindegyik kolléga.

• Elődök: az iskolai könyvtárügy és a könyvtárpedagógia terén 
neves szakemberek dolgoztak a kerületben.

• Összetétel: - fiatalok 

- 1 férfi és 11nő



Feltételek

• Elavult állomány (alapítvány, adomány, fölöspéldány, 
papírgyűjtés, könyvtárfejlesztés)

• Technikai háttér, IKT eszközök hiánya

• Helyiség: - többnyire túl kicsi a helyiség

- tanterem hiány miatt rendszeresen   tanórákat 
tartanak a könyvtárakban.              

• Egyéb feladatok: tankönyvezés, helyettesítés, pedagógus hiány 
miatt a másik szak tanítása, iskolai programok szervezése (nem 
szakmai) 



Kiemelt feladataink

• Olvasóvá nevelés, olvasás népszerűsítése   (Olvasni jó! –
kerületi vetélkedő sorozat, író-olvasó találkozók, FSZEK 
vetélkedők)

•• Tehetséggondozás – versenyek: kerületünkben 
hagyománya van a 4. és az 5-6. évfolyamosok 
versenyének. A szükséges feladatlapokat az utóbbi 
években a kollégiumban dolgozó könyvtárostanár készíti 
el és javítja ki.

• Naprakész szakmai tájékozottság (műhelyfoglalkozások, 
továbbképzések, szakmai napok)



Erősségünk: pedagógiai munka és 
együttműködés

• Szakmai: ötletek, továbbképzések, problémák

• Igazgatóság: iskolai programok - könyvtári és könyvtárra épülő

•• Kollégák: irodalom kutatás és szolgáltatás, programok közös 
szervezése

• Szülők: adományok

• Iskolán kívüli: - FSZEK vetélkedők, programok

- kiadók: pályázatok, jutalomkönyvek



Nemzetközi könyvjelzőcsere-
program



Jó együttműködés az igazgatósággal:  
olvasószoba megvalósítása



Adományok – Könyvajándék-nap



FSZEK vetélkedők (Varázstinta, Lúzerek és 
nyertesek, Carpe diem!, stb.) 



Könyvtárra épülő programok -
Egészség délután



Együtt

• Könyvtáros teszi élővé a könyvtárat!

• Közösen jó dolgokat tudunk kitalálni és 
megvalósítani.



Jó gyakorlatok

• Olvasni jó! 

Munkaközösségünk tavaly útjára indította azMunkaközösségünk tavaly útjára indította az
olvasásnépszerűsítő vetélkedőjét. Októbertől áprilisig, 1-1
évfolyam vetélkedik egymással. Az általunk kiválasztott
olvasmányhoz játékos feladatlapot készítünk. Amelyik iskola
könyvtárosa készíti az adott feladatlapot, abban az iskolában
kerül megrendezésre a vetélkedő. A tét az iskolák
könyvtárainak megnyerhető könyvcsomag, amely a
tanévvégén derül ki és kerül kosztásra.



Olvasni jó!



Köszönöm a 
figyelmet!

képek:  saját fotók


