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DEBRECENI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA
Az iskola szerkezete:
Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola, illetve alapfokú művészeti iskola. Az iskola
nevelési-oktatási céljait, a tehetséggondozás és felzárkóztatás részleteit a Pedagógiai
Programunkban határoztuk meg.
A tantárgyi követelményeket a helyi tantervünkben részletesen szabályoztuk.
A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában
A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése
tantárgyközi feladat, az egész tantestület közös ügye, csak akkor tudjuk a könyvtár használatára,
önművelésre nevelni diákjainkat, ha ez a feladat átfogja a pedagógiai program egészét.
A könyvtár-pedagógiai program (stratégia) kialakítása
A könyvtár-pedagógia helyi terve a NAT könyvtári követelményrendszerére épül, de nem azonos
vele, maximálisan figyelembe veszi az intézmény sajátosságait és adottságait.
Az egyes műveltségterületek – ezen belül a könyvtár-pedagógia – helyi tervét az iskola vezetése
és a tantestület a könyvtárossal együtt közösen készítik el.
Az intézményvezetés biztosítja a tanulási, önművelési követelmények, elvárások
megvalósításához az infrastrukturális feltételeket. A könyvtárostanárral közösen kialakítja az adott
intézmény könyvtár-pedagógiai stratégiáját. Felelős az iskolavezetés, a könyvtárostanár és a
tantestület hatékony együttmunkálkodásáért.
A tanítás-tanulás (könyvtári ismeretszerzés) feltételeinek tervezése
Fontos, hogy a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek és gyakorlatok tanítása lehetőleg könyvtári
környezetben történjen. Fontos a könyvtárostanárral való rendszeres konzultáció, időpont
egyeztetés, a szervezési kérdések megbeszélése, vagyis a különböző könyvtári foglalkozások
(szakórák, napközis, tehetséggondozó stb.) gondos előkészítése. Alapvető követelmény, hogy a
foglalkozáson résztvevő minden tanulónak legyen helye, és tudjon jegyzetelni a könyvtár
úgynevezett tanuló-kutató övezetében. Az eredményes és hatékony önművelés egyik alapfeltétele,
hogy megfelelő minőségű és mennyiségű dokumentum (könyv, folyóirat, audiovizuális
ismerethordozó) álljon a tanulók rendelkezésére az egyéni és differenciált
csoportfoglalkozásokon.
Fontos didaktikai követelmény, hogy lehetőleg mindig olyan dokumentumokat adjunk a
foglalkozásokon a tanulók kezébe, melyek az életkori sajátosságaiknak legjobban megfelelnek, és
amelyeket előzőleg már volt alkalmuk közelebbről tanulmányozni.
A könyvtáros feladatai
A könyvtár az iskolai műhelymunka fontos része. A könyvtár-pedagógia hatékony művelésének
célja, hogy az iskolában valósuljon meg a tervszerűen felépített gyakorlatközeli könyvtárhasználat
és az erre való nevelés.
A szaktanárok feladatai
A könyvtárhasználati ismeretek elsajátíttatása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése
tantárgyközi feladat, az egész tantestület közös ügye. A helyi könyvtár-pedagógiai program
kidolgozásába be kell vonni a szaktanárokat is. Éppen ezért ösztönözni kell a tantestület minden
tagját a könyvtár adta tanulási-önművelési alternatívák rendszeres igénybevételére. Kiemelt cél,
hogy legyen jelen mindennapi pedagógiai munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő forrásalapú

tanítás-tanulás és kutatómunka igénye. Alapozzák meg tanulóikban a könyvtár rendszeres
használatának szokását és a különböző önművelési technikák elsajátítását.
A könyvtárostanár feladatai
A könyvtár az iskolai műhelymunka nélkülözhetetlen része, ami egyúttal azt is feltételezi, hogy a
könyvtárostanár szervezi, összefogja, koordinálja a könyvtári eszköztárra épülő pedagógiai
fejlesztő, önművelő tevékenységet. A könyvtárostanár az informatika, illetve a magyar nyelv és
irodalmat tanító kollégákkal közösen tervezi meg a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek
tanítását.
Az egyénhez igazodó tanulásirányítás normáinak a tervezése
Alapvető követelmény, hogy a pedagógusnak a könyvtári feladatokat, gyakorlatokat kiválasztó
szervező tevékenysége mindig a tanuló teljesítményéhez igazodjon. A feladatok és munkaformák
motiválják a diákokat, biztosítsák a felfedezés, a rátalálás, önkifejezés élményét. A könyvtári
foglalkozásokon is alkalmazzuk a tanulásszervezés különböző munkaformáit (frontális,
differenciált, csoport, egyéni). Külön tervezzük meg a közvetlenül irányított könyvtári csoportos,
és az egyénre szabott önálló tanulói tevékenységeket. Kapjanak a tanulók a helyes tanulási
módszerek kialakítására alkalmas feladatokat. Vezessük rá a tanulókat arra, hogy a különböző
tanórákon megismert műveltségtartalmakat bővíthetik és megszilárdíthatják a könyvtári
ismeretekkel.
A különböző dokumentumokkal történő ismerkedés során (könyvek, képek, folyóiratok,
audiovizuális ismerethordozók), mindig adjuk a kezükbe, lapozzák át, tanulmányozzák, olvassák
el a legfontosabb adatokat, tájékozódjanak tartalmukról, műfajukról, nézzék meg az
illusztrációkat, ábrákat. A könyvtári gyűjtőmunkánál hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy minden
esetben közölni kell a felhasznált források legfontosabb adatait (szerző, cím, kiadás helye, éve,
kiadó neve). A feladatadás mindig érthető, világos és egyértelmű legyen. A tanulók rendszeresen
gyakorolják a könyv- és sajtóolvasást, működjön a tanulói önellenőrzés. A könyvtári
gyakorlatokat értékeljük (személyenként és csoportonként) folyamatosan. Alakuljon ki a
tanulókban a különböző információhordozók rendszeres használatának igénye.
A különböző tanulótípusokhoz igazodó humánus bánásmód
Az iskolai könyvtárba érkező tanulók, tanulócsoportok összetételét nagy mértékű differenciáltság
jellemzi. Más és más a tanulók könyvhöz, olvasáshoz történő viszonyulása. Alapvető pedagógiai
cél, hogy minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív attitűd.
Váljon számukra mindennapi szükségletté, igénnyé az olvasás. Érezzék a személyre szóló
törődést és a segítő szándékú beavatkozást olvasmányaik helyes kiválasztásakor.
A könyvtárhasználati követelmények integrációjának iskolai feltételei
A tanórán megszerzett tudást és ismeretanyagot – a könyvtári eszköztárra építve – számos háttérinformációval bővíthetik a tanulók. A szépirodalmi, ismeretközlő, tudományos művek,
dokumentumok és a tömegkommunikációs csatornák útján szerzett ismeretek fontos kiegészítői az
iskolában megismert műveltségterületek tudásanyagának. Éppen ezért valamennyi ismeretkör
tanításakor alapvető elvárás, hogy a tanuló ismerje meg és használja az adott tantárgy fontosabb
dokumentumait és modern ismerethordozóit. Legyen igényes az önművelés különböző

csatornáinak megválasztásában, alakuljon ki az önálló információszerzés és átadás képessége, az
önművelés igénye.
A helyi tantervben meg kell jelennie a könyvtárhasználatnak.
Meghatározó az iskolai könyvtárostanár személye, aki egyéb szakmai feladatai mellett kialakítja
az adott intézmény könyvtár-pedagógiai stratégiáját.
Alapfeltétel egy működő könyvtári infrastrukturális háttér. Összetevői a következők: fogadóképes
iskolai könyvtár (a működési feltételek törvényes biztosítéka); korszerű kézikönyvtári állomány,
amely a NAT fő műveltségterületeinek eredményes oktatásához nélkülözhetetlen
alapdokumentumokat tartalmazza (könyv, folyóirat, AV, CD, multimédia); médiatári
számítógépes háttér (adatbázis, multimédia, Internet).
Az önművelés, könyvtárhasználat tantárgyi integrációjának ismeretanyaga
 Könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása
Ismerje meg a tanuló és használja az iskolai vagy más (közművelődési, szak-) könyvtár
állományát és szolgáltatásait. Igazodjék el a médiatárak, információs központok
gyűjteményében. Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített önálló ismeretszerzést, fejlessze
beszédkultúráját, műveltségét, tanulási-önművelési szokásait, rendszeres olvasással és
könyvtárhasználattal. Vegye igénybe a tömegmédiumok adta önművelési lehetőségeket.
 Dokumentumismeret és -használat
Ismerje meg a tanuló és rendszeresen használja az adott műveltségterület nélkülözhetetlen
alapdokumentumait (általános és szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, szótárak,
összefoglalók, gyűjtemények, gyakorlókönyvek) és modern ismerethordozókat (AV,
számítógépes programok, CD, multimédia). Tanulmányozza a könyvtárban található
gyermek- és felnőtt lapok, magazinok és szakfolyóiratok rovatait (sajtófigyelés). Tudja
használni a megismert dokumentumok tájékoztató apparátusát (tartalom, előszó, mutatók).
Ismerje és használja a közhasznú információs eszközöket és forrásokat (internet, cím- és
adattárak, statisztikák, menetrendek, telefonkönyvek, névtárak). Figyelje a különböző
médiákban megjelent könyv-, video-, CD-újdonságokat, tájékozódjon hagyományos és
modern információs csatornák ajánlataiból.
 A könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata
Ismerje meg és rendszeresen használja a szaktárgyi kutató-gyűjtő munkához nélkülözhetetlen
kézikönyvtári forrásokat (lexikonok, szótárak, adattárak, forrásgyűjtemények, összefoglalók).
Gyakorolja a lexikonok és kézikönyvek használatát olvasás közben (szócikk, élőfej, mutatók).
Készségszinten
tájékozódjon
tankönyvekben,
munkafüzetekben,
forrásés
szemelvénygyűjteményekben, antológiákban, a tartalomjegyzék, a fejezetek és a mutatók
alapján. Gyakorolja a könyvtári eszköztárra épített irodalomkutatást, anyaggyűjtést
(jegyzetelés,
lényegkiemelés),
önálló
információszerzést.
Irodalomkutatáshoz,
anyaggyűjtéshez bibliográfia, tanulmány, kiselőadás összeállításához használja a könyvtár
számítógépes adatbázisát.
 Önművelés, a szellemi munka technikája
Iskolai feladatai és egyéni problémái megoldásához tudja önállóan kiválasztani és felhasználni
a könyvtár tájékoztató segédeszközeit. Legyen képes hagyományos dokumentumokból és
modern ismerethordozókból információt meríteni, felhasználni és a forrásokat megjelölni.
Tudjon több forrás együttes felhasználásával a könyvtári eszköztár igénybevételével
(katalógusok, kézikönyvek) kiselőadást, irodalomajánlást összeállítani. A megszerzett
információkat legyen képes elemezni, rendszerezni és róluk írásban vagy szóban beszámolni.
Ismerje a szellemi munka technikájának etikai normáit (idézetek, hivatkozások, utalások,

forrásmegjelölés). Iskolában szerzett ismereteit, tanulási-önművelési kultúráját rendszeresen
bővítse iskolán kívüli információszerzési csatornák útján (könyvtár, médiák, művelődési,
művészeti, tudományos intézmények). Gyűjtse össze könyvtári dokumentumok
felhasználásával alkotói életutak legjellemzőbb állomásait. Tudja használni különböző
dokumentumok tájékoztató apparátusait (mutatók, tartalomjegyzék, képek, fejezetcímek).
Időtervek, órakeretek tervezése
A könyvtári foglalkozásokat előre ütemezni kell. Az időkeretek ütemezése – kellő szaktanári
egyeztetéssel – a könyvtárostanár feladata. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításának
megoszlása hozzávetőlegesen 40%-a könyvtáros tanári feladat (pl. könyvtárbemutatás, raktári
rend, katalógusok, könyvtári tájékoztató eszközök stb.), 60%-a szaktanári feladat (pl. a saját
műveltségterület alapvető dokumentumai és tájékoztató eszközei).
Felhasznált taneszközök, oktatási segédletek
A NAT könyvtárhasználati követelményrendszere tantárgyi integrációjának megalapozása a
tanítás-tanulás folyamatában a következő eszközök és dokumentumok felhasználását igénylik:
 Az iskolai könyvtár teljes eszköztára, szolgáltatásai.
 Könyvtári eligazító és információs táblák, demonstrációs eszközök.
 Audiovizuális anyag, számítógépes infrastruktúra (adatbázis, Internet, multimédia).
 Nemzeti alaptanterv.
 Adaptált könyvtár-pedagógiai helyi tanterv informatika, magyar nyelv- és irodalom
tantárgyakba építve
 A pedagógusok és a tanulók által felhasznált taneszközök.
A könyvtárhasználati kultúra emelése, a tanulási, önművelési szokások fejlesztése csak akkor
lehet eredményes, ha az iskola valamennyi pedagógusa egy közösen vállalt pedagógiai program
keretében végzi feladatát, mert csak az együttműködés eredményezheti a hatékony könyvtári
eszköztárra és információs bázisra épülő fejlett pedagógiai-módszertani kultúra kialakulását és az
igényes tantárgyi integráció létrejöttét.
Debrecen, 2014. június 19.
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