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A pályázat

� Egész életen át tartó tanulás program
Leonardo da Vinci Mobilitás alprogramja 
keretében

� Küldő intézmény:
Tudás Alapítvány, Hódmezővásárhely
http://invitel.hu/tudas

� Granada, Spanyolország és Rende, Olaszország



Résztvevők
� Pályázat

� Első körben: Csongrád megye

� Második körben: országos 

� Feltételek

� Szak- vagy szakközépiskolai könyvtárostanár

� Minimális nyelvismeret

� „Vállalások”: beszámolók készítése, tanulmányok, 
cikkek írása, tananyagfejlesztés, eredmények 
terjesztése, webes megjelenés, stb.



Granada

� Fogadó intézmény:
Europroyectos Leonardo da Vinci, Granada

� Időpont: 2009. október 25. - november 1.
� Résztvevők: szegedi, hódmezővásárhelyi és 

orosházi  szak- és szakközépiskolai 
könyvtárostanárok + a Tudás Alapítvány és a 
CSMKE képviselői

� Spanyol részről: Jesus és Mari Carmen



Könyvtárról könyvtárra – egyetemi 
könyvtárak
� Hospital Real Egyetemi Könyvtár

� Központi könyvár a XVI. századi épületben („bolondok 
kórháza”)

� 1,1 millió az összdokumentum / 21 fakultás, 55-60 ezer hallgató / 
1 millió € beszerzésre, 2,5 millió € elektronikus dokumentálásra

� Közös katalógus a fakultásoknak

� Hallgatóknak 3 kredites 30 órás könyvtárhasználati tanfolyam 
bármely évfolyamon

� Könyvtárosképzés – egész Spanyolországban 6-7 egyetemen

� www.ugr.es

� Colegió Maximo de Catuja – Kommunikációs és Dokumentációs, 
valamint a Fogorvosi Kar könyvára



Könyvtárról könyvtárra –
közművelődési könyvtárak

� Biblioteca  de Andalucía – Andalúz Megyei Könyvtár
� 1994-ben épült modern épület

� Andalúziai könyvtári hálózat működtetője, központja 
(870 könyvtár, ebből 695 közös katalógusban)

� Kulturális centrum szerep is

� Kiadványok megjelentetése

� Íllora település könyvtára
� „községi” könyvtár



Könyvtárról könyvtárra – iskolai 
könyvtárak
� IES Diego de Siloé – szakképző iskola – Íllora 

� 12000 kötet az összállomány

� Nyilvános könyvtár is

� Nincs állandó könyvtáros, az igazgatóhelyettes kezeli a 
könyvtárat

� Elektronikus katalogizálás megkezdődött, ABIES szoftver 
(„nagyon egyszerű”)

� Nincsenek könyvtárhasználati órák, a tanároktól függ, 
hogy használják-e a könyvtárat

� Olvasássegítő program



Könyvtárról könyvtárra – iskolai 
könyvtárak
� IES Padre Suárez szakképző iskola könyvtára, Granada

� A legrégebbi andalúz iskolai könyvtár; 1860-ban 
alapították, Frederico Garcia Lorca ide járt iskolába

� Jelentős régi könyves állomány; kutatók engedéllyel
használhatják; Lorca kéziratok

� Nincs könyvtárostanár státusz, a tanárok lelkesedésből
dolgoznak a könyvtárban szabadidejükben; nincsenek
könyvtárhasználati órák; szakmai segítséget csak az
olvasássegítő programhoz kapnak; nincs egyesület

� Problémák az iskolarendszerben

� Olvasássegítő program



Olvasássegítő program

� Amerikai modell – ha kimarad egy generáció, a következő 
nem fog olvasni; minél többet olvas a gyerek, annál jobban 
tud olvasni

� spanyolok: ha majd tud olvasni, fejlesztik az iskolai 
könyvtárat is

� Plan of Promotion of Reading → országos, államilag 
támogatott program → tartalmi szabályozottság (iskolai 
sajátosságok), anyagi fedezet, központi beszerzés

� Kompetenciafejlesztés (reading competence) →
kompetencia alapú tanulás Spanyolországban is (EU)

� Klasszikus, ifjúsági és szakirodalom



Olvasássegítő program

� A könyvtár letétként helyezi el az osztályokban a könyveket

� Havonta 1 könyv, heti két „olvasás” óra, nem csak 
irodalomórán (Illora)

� A legtöbbet olvasók jutalomkönyvet kapnak, játékos →
elolvassák, visszakérdezik (beszámoló, esszé), teszt (Illora)

� Hetente 1 alkalommal 1 óra hangos olvasás a 3. évfolyamon, az 
első órán tanári bemutató, utána a diákok olvasnak hangosan 
(Granada)

� Együttműködés a közművelődési könyvtárral → olvasójegy, 3 
havonta könyvtári program, esszéírás kapcsolódik hozzá 
(Granada)



Élményről élményre

� „Aki nem látta Granadát, nem látott semmit.” (spanyol 
közmondás)



Köszönöm a figyelmet!
Cs. Bogyó Katalin

cs.bogyo@gmail.com


