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Születési hely, idő: Gödöllő, 1964. 11. 11. 

Anyja neve: Ponyista Mária 

Gyermekek: Anna (1994), Luca (1996), András (2000) 

Házastárs: Donkó Tibor 

 

Személyes információk 

 

Cím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 7. 

Telefon/fax: 375-0199 

Mobil: 30/213-23-72 

E-mail: erbog@t-online.hu 

 

Munkahely 

 

Név: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola 

Cím: 1126 Budapest 

          Kiss János altábornagy utca 42-44. 

Munkakör: könyvtárostanár 

Munkaviszony: 2009. szeptember 01. óta 

 

Képzettségek 

 

2010 PTE FEEK: könyvtárpedagógia-tanár MA  

1990 ELTE Tanárképző Főiskolai Kar: könyvtáros 

1986 Esztergom Tanítóképző Főiskola: tanító 

 

Továbbképzések 

 

1999 Számítógép kezelése az iskolai könyvtárban /FPI  

2005 A hozzáadott érték – mit és miért mérünk? (mérésmetodika) /FPI  

2006 ECDL Start /Neumann János Számítógép-tudományi Társaság  

2007 A könyvtár-pedagógia módszertana /FPI  

2009 Tehetséggondozás az iskolai könyvtárban /FPI  

2009 MindLab „Gondolkodásfejlesztés interaktív játék során” /Mindlab Hungary 
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Szakmai munkám, sikerek 

 

1992 Állományfejlesztési pályázat nyertese – Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 

2006 Állományfejlesztési pályázat nyertese – Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány  

 

2007 KTE országos szakmai nap – korreferátum 

2007 Könyv, könyvtár, könyvtáros – publikáció 

2008 Kerületi könyvtárhasználati bemutató óra (VIII. kerület) 

2011 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet díjazta és 

közlésre alkalmasnak találta a könyvtárhasználatra épülő óratervemet. (könyvtártporta.hu) 

2012 KTE Hírlevél - publikáció 

2012 KönyvtáriLevelező/Lap – publikáció 

 

2005  népmese napja - kerületi pályázat kiírása, kiállítás létrehozása 

2006  népmese napja – mese-játék iskolánk valamennyi alsós tanulójával 

2007  népmese napja – kerületi vetélkedő szervezése, lebonyolítása; kiállítás létrehozása a 

pályaművekből 

2008  népmese napja – kerületi pályázat kiírása, kiállítás létrehozása 

2012 kerületi, 3 fordulós könyvtárhasználati csapatverseny – feladatlapok, forgatókönyv, 

szervezés, lebonyolítás (XII. kerület) 

 

2011 Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny II. kategóriában tanítványom országos    

elődöntőbe jutott 

2012-ben Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny II. kategóriában tanítványom a  

fővárosi fordulóban bejutott a legjobb 8 közé. 

 

2006 Író-olvasó találkozó szervezése (Bosnyák Viktória) 

2007 Író-olvasó találkozó szervezése (Békés Pál) 

2007 Író-olvasó találkozó szervezése (Galántai Csaba) 

 

2003 óta a KTE tagja vagyok. 

 

Budapest, 2012. november 7. 

 

Donkó Erika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S Z A K M A I  Ö N É L E T R A J Z  
 

 

1986-ban az oklevél megszerzése után tanítóként kezdtem dolgozni a XVI. kerületben. 1991 

februárjától a józsefvárosi Jázmin utcai általános iskolában dolgoztam - néhány hónap egyéb 

tevékenységek után - önálló, főállású könyvtárostanárként. Csodálatos dolog volt a zártpolcos 

osztályterem-könyvtárból szabadpolcos, korszerű, önálló könyvtárat létrehozni. Az állományt 

a - még DOS-os alapú – Szirén programmal katalogizáltam. Az akkori viszonyok között is 

szinte egyedülálló módon minden támogatást megkaptam az iskolavezetéstől, nem kevés 

pénzt az állományfejlesztéshez is.  Majd jött a három gyermek, így otthon folytattam a 

„munkát”. 2003-ban álltam újra munkába, az addigra már megszűnt Jázmin utcai iskola egyik 

jogutódjában, a nagy múltú Práter Általános Iskolában. (A Jázminban végzett munkám 

teljesen tönkrement, az állományt két jogutód intézmény között osztották szét, még a Pallast 

is testvériesen elosztották!!) Szintén Szirén programmal (már nem DOS-os!) megkezdtem az 

állomány gépre vitelét. Közben egyre fontosabbnak éreztem a könyvtár-pedagógiai munkát. 

Tanítói és anyai tapasztalatom alapján úgy gondoltam és most is úgy gondolom, hogy amit 

nem kapnak meg a gyerekek a szülői házban, illetve 8-10 éves korukig az iskolában, az 

később csak keservesen pótolható. A Józsefvárosban sok olyan kisgyerekkel találkoztam, akik 

a szocio-kulturális hátterük miatt kiemelt figyelmet érdemeltek. Eddig könyvtárostanári 

pályafutásom során ott kaptam a legtöbb inspirációt és ott éreztem legnagyobb szükségét a 

könyvtárostanári munkának. Valóban hiánypótló volt az iskolai könyvtár és az ott végzett 

munka. Az író-olvasó találkozókon, a népmese napi (kerületi) rendezvényeken túl 

természetesen tervszerű könyvtárhasználati órákat tartottam. Ezeken kívül is szinte mindent 

tudtam kötni a könyvtárhoz. Sajnos az iskola helyzete egyre bizonytalanabbá vált (2012. 

augusztus 1-én megszűnt) és családi rábeszélésre megpályáztam az ELTE Gyakorló Általános 

Iskola és Középiskola könyvtárosi állását. Sajnos ez csak félállás és azóta sem volt lehetőség 

teljessé tenni. Jelenleg az alsó tagozatosokkal foglalkozom (14 osztály, 340 gyerek), önálló 

telephelyen. Egy évet a felső tagozattal és a gimnáziumi évfolyamokkal is tölthettem Szanádi 

Csillával közösen, igen izgalmas feladat volt az is. Volt lehetőségem gimnazista 

tanítványunkat felkészíteni a Bod Péter könyvtárhasználati versenyre, ahol igen szépen 

helytállt. A tavalyi tanévben kerületi 3 fordulós (2 levelező forduló) versenyt szerveztem a 

negyedik osztályos gyerekeknek, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egységesítsük a 

kerületi könyvtár-pedagógiai munkát, illetve kedvet ébresszünk (és alapokat adjunk) a 

további, már országos versenyekhez.  

 

A KTE munkáját nagyon fontosnak tartom, mert a könyvtáros tanárosság magányos „műfaj”, 

a tantestületben egyedül vagyunk. Fontos, hogy felkészültek, napra készek legyünk és tudjunk 

érvelni az iskolai könyvtár és a könyvtár-pedagógiai munka érdekében, ami azért szükséges, 

hogy minél felkészültebben lépjenek ki tanítványaink az iskolából. Megtiszteltetésnek 

tekintem, ha az egyesületben a tagság elfogadja a munkámat. 

 

Budapest, 2012. november 7.  

Donkó Erika 


