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Könyvtárhasználati óravázlatok 2. 

Kis KTE könyvek 8. 

 

Szakmai beszámoló a megvalósulásról 

 

 

 

Pályázat: NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 5. téma 3512/189 (Szakmai, módszertani 

kiadványok előkészítésére, megjelentetésére) 

Kiadó: Könyvtárostanárok Egyesülete 

Szerkesztők: Dömsödy Andrea – Tóth Viktória 

 

A kötet adatai: Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. 

(Kis KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016., 239 p. ISBN 978-

963-88046-5-5 

Bővebben: http://www.ktep.hu/KisKTE8  

 

 

 

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2006-ban, fennállásának 20. évfordulója alkalmából 

indította útjára a Kis KTE könyvek című sorozatát. Egyesületünk ebben az évben a 30 éves 

jubileumát már a módszertani sorozat 8. kötetével ünnepelheti. 

Pályázatunknak megfelelően a kötet szerzői közé az elmúlt három év 

könyvtárostanároknak szóló Így tanítom … pályázatsorozatunk pályázói közül választottak a 

szerkesztők. A kötetben 3 témakörben 11 szerző, 14 foglalkozástervét adtuk közre egységes 

szerkezetbe szerkesztve. A szerzők között egyaránt találhatunk a könyvár-pedagógia területén 

már ismert szakembereket, a pályán hosszabb ideje aktívan dolgozó, de eddig nem publikáló 

és pályakezdő könyvtárostanárokat, sőt hallgatót is. 

A pályázat útján kiválasztott foglalkozás leírások átdolgozott, kiegészített változata került 

a kötetbe. Ezek második, harmadik, negyedik változatok annak érdekében, hogy publikálásra 

könyvtárszakmailag, pedagógiailag szakszerű megfogalmazásban lássanak napvilágot. A 

szerkesztők törekedtek arra, hogy a könyvtár-pedagógiai szempontokból előremutató 

ötleteket, melyek miatt kiválasztásra kerültek, hangsúlyosan és inspiráló módon jelenítsék 

meg. 

Pályázati koncepciónknak megfelelően a hagyományos óravázlat mellett külön fejezetben 

összegyűjtve bemutatjuk a kollégákat, iskolai könyvtárukat, az óravázlatokhoz kapcsolódva 

pedig láthatjuk tantervi környezetüket és néhány gondolatukat a megvalósult óráikról és 

olvashatjuk tanácsaikat az adaptáláshoz.  

A kötet egyszerre segíti a pályakezdő, a már pályán lévő kollégákat és a szakmát éppen 

tanuló hallgatókat. Mindezt elméleti és gyakorlati megközelítéssel is támogatva. Egyrészt az 

előző kötethez hasonlóan egy módszertani fejezetet tartalmaz, amely könyvtárhasználati 

foglalkozások tervezését, megvalósítását segítő, szemléletformálásra is törekvő elméleti 

fejezettel kezdődik. Ebben egy kísérletet olvashatunk a három könyvtárhasználati 

tananyagegység (könyvtári rendszer, információkeresés, forráshasználat) rendszerezésére a 

NAT és a kerettantervek alapján a tananyag felépítésre. Tartalmazza a témakörök fogalmi 
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struktúráját valamint módszertani sajátosságait. Ezzel kívánunk hozzájárulni a 

könyvtárhasználati tananyag módszeres újragondolásának megkezdéséhez. Másrészt a 

könyvtári órák tervezése során a gyakorlatban felhasználható módszertani ötleteket tartalmazó 

második fejezet illetve a konkrét, rövidebb-hosszabb megvalósítási tapasztalatokkal is ellátott 

foglalkozástervek módszertani ötleteket, feladatleírásokat, feladatlapokat tartalmaznak. 

A kötet első könyvbemutatójára 2016. március 17-én a KTE Tavaszi szakmai napján került 

sor URL: http://www.ktep.hu/TSZN2016 Utolsó letöltés: 2016. május 1. majd a kötetet a 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében is bemutattuk, 2016. április 23-án URL: 

http://www.ktep.hu/BNK2016 Utolsó letöltés: 2016. május 1. 

Ezen két rendezvény keretében átadtuk a szerzői tiszteletpéldányokat és a tagjainknak járó 

kötetek nagy részét is. Azoknak a tagoknak, akik eddig még nem vették át a kötetet, az őszi 

szakmai napon adjuk majd át a könyvet. 

 

Az NKA segítsége nélkül nem jelenhetett volna meg a könyvtárostanároknak és 

könyvtárosoknak szóló nagyon hasznos módszertani kiadvány. Támogatásukat hálásan 

köszönjük! 

 

További sikeres munkát kívánva, tisztelettel: 

 

 

 Szakmári Klára 

elnök 

Budapest, 2016. május 1. 
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