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#30kép1 - Lépj be! 

 "A tanítók kinyitják az ajtót, de bemenned neked kell.„ 

     (kínai közmondás) 

Az iskolai könyvtár bejárata. A csoda itt kezdődik…De nem mindenkinek. 
Még a székhelyiskolák közül is csak 76%-ban van könyvtár, és azok közül 
is sok a rossz felszereltségű, így a magyar diákok egy jelentős része nem 
részesülhet ebben a csodában. Tarts velünk 30 napon át, hogy lásd 
sikereinket, gondjainkat! 
 

SZTE JuGyu Gyak. Isk. Szeged 



#30kép2 - Az iskolai könyvtár legjobb zuga 
Minden iskolai könyvtárban szükség van egy olyan helyre, ahol lehet egy kicsit elvonulni a gondolatainkkal 
vagy egy olvasmánnyal az iskola és az élet zajai elől. Minden iskolai könyvtárban kell egy olyan hely is, ahol 
fel lehet töltődni, ahol ki lehet kapcsolódni akár másokkal közösen is. És minden iskolai könyvtárba kell egy 
hely, amit a diákok kedvelnek. 
                   „Minden zugocska, amelyet szeretünk,  

                      egy világ a számunkra” (Oscar Wilde) 

 

                                                                               

 

 

 

 
                                         

Autóülés -  Rókusi Ált. Isk. Szeged 
Jálics Ált.Isk.- Kadarkút Brenner Ált. Isk. - Szombathely 



 
 
#30kép3 - A mi iskolai könyvtárosunk  
 
Egy iskolai könyvtár nem működhet jól szakképzett könyvtárostanár nélkül, aki könyvtári és pedagógiai 
tudással is rendelkezik. Őket segítik azok az iskolai könyvtárosok, akik csak könyvtáros szakképzettséggel 
rendelkező kollégák. A jogszabályok szerint kötelező könyvtárostanárt alkalmazni, mégis sok helyen ezt nem 
teszik meg, vagy nem kellő óraszámban. 
 „Az iskolai könyvtár lelke a jó könyvtárostanár”                                                            

            (Bondor Erika) 

Ági néniből kettő is van Bolyai Gyak. Isk. -
Szombathely 



#30kép4 -  Egy jó tanács 
Egy jó tanács iskolai könyvtárhasználóknak, mert az 
iskolai könyvtárat is tudni kell használni. Aki ezt 
megtanulja, annak nem lesz gondja a nagy könyvtárakkal 
sem. Aki az iskolában megszereti a könyvtárat, az nagy 
eséllyel később is igényelni/használni fogja azt. 

Rókusi Ált. Isk. - Szeged  
SZTE JuGyu Gyak. Isk. - Szeged 



#30kép5 - Mese, mese, mese… 
Népmese napja van az iskolai könyvtárakban is, 
mert szeretjük a meséket, a népmeséket, Benedek 
Elek meséit. És ebben az iskolai könyvtár is segít 
mesékkel, könyvekkel, programokkal. 

Bethlen Gábor Ált. Isk. - Hajdúböszörmény 
Rókusi Ált. Isk. - Szeged 



#30kép6 - Könyvtári cukiság 
Mert az iskolai könyvtárban nemcsak komoly 
dolgok vannak és a komoly dolgoknak is lehet cuki 
oldala. 

Trójai faló - Bethlen Gábor Ált. Isk.-Hajdúböszörmény 

OFI – PKM Budapest 



 
 
#30kép7-  Iskolai könyvtár 360  - Nézz körül! 
 Egy 360 fokos panoráma kép, hogy körbenézhessünk. 

Szentjánosbogár Könyvtár 

Szent János Apostol Kat. Ált. Isk. Budapest 



#30kép8 - Hírességek Sok iskolának voltak, vannak szűkebb és tágabb körben ismert 
diákjai, szülői. Közülük vannak akik rendszeres 
könyvtárhasználók és/vagy ma már fontosnak tartják az iskolai 
könyvtár nyújtotta szolgáltatásokat.  

  Szemere Ált. Isk. - Budapest 

Jálics Ernő Ált Isk. - Kadarkút 

            Bethlen G. Át. Isk. - Hajdúböszörmény  



#30kép9 - Nekünk fontos az iskolai könyvtár 
Az iskolai könyvtár sokaknak fontos. Nem egyformán használják, de sokakat segít valamiben. (Pl.: 
Tanulásban, tanításban, olvasásban, egy jó szóval, nyugalommal, kikapcsolódásban, intézmény 
működtetésében ... ) 

NYME Bolyai J. Gyak. Gimn. - Szombathely 

 Brenner J. Ált. Isk. Gimn.- Szombathely  



#30kép10 - Új vásárlások 

A király új ruhája 
Bethlen Gábor Ált. Isk.-

Hajdúböszörmény 

Egy év alatt ezt tudtuk venni. Az elmúlt tanévben 
(2015-2016) beszerzett azon dokumentumok, melyet a 
fenntartó által biztosított állomány-gyarapítási keretből 
vásároltak. 

Rókusi Ált. Isk. - Szeged 

            Csak semmi pánik 
Váci M. Gimn. - Tiszavasvári 



#30kép11- Ezt szeretjük az iskolai könyvtárban 
A diákok, tanárok sokféle motivációval járnak a könyvtárba. Tanulni, olvasni, dolgozni, lógni, 
beszélgetni, elvonulni, játszani, netezni, informálódni, gyönyörködni, alkotni. 

Bolyai J.Gyak.Gimn.-Szombathely 

Rókusi Ált. Isk. - Szeged 



#30kép12 - Foglalkozások az iskolai könyvtárban 
Az iskolai könyvtár jóval több, mint könyvkölcsönzőhely. Ott sokféle alkotóközösség és - tevékenység 
megtalálhatja a helyét. 

 

 

 

 

Szemere Ált. Isk. Radnóti Miklós Kvt. Bp. 

 Bolyai J. Gyak. Gimn .- Szombathely 



 
#30kép13 - Segíthetek?  
 
A kölcsönzőpult. Egy könyvtárban fontos, hogy mi az a pont ahol az első és/vagy elsődleges 
kommunikáció zajlik. A kölcsönzőpultnál nemcsak kölcsönzés zajlik, ez a tájékoztatópult, itt csörög a 
telefon. Gyakran ez egyben a könyvtáros munkaasztala is, ahol például a dokumentumok beszerzése, 
feldolgozása, a foglalkozások előkészítése, az adminisztráció is zajlik. 

     Bolyai János Gyak. Gimn.-Szombathely 
Bethlen G. Ált. Isk. - Hajdúböszörmény 



#30kép14 - Segíts!!! Gáz van!!! Ez ciki!!! 
Iskolai könyvtáraink nagyobbik része költségvetés nélkül működik. Sok minden leamortizálódik, vagy 
soha nem volt rá pénz, így kevésbé tudja ellátni feladatát. Nagy szükség lenne, tervezhető keretre 
nemcsak az állományra, hanem a technikára, berendezésre, épületre is.  

Tankönyv - Szemere Ált. Isk. – Budapest  Hideg van a Váci M. Gimn. könyvtárában - Tiszavasvári 



#30kép15 - Az iskolai könyvtár legdoksija 
Az iskolai könyvtári dokumentumok között - amik nemcsak könyvek lehetnek - sokféle különleges is 
van. Van legkisebb, legnagyobb, legrégebbi, legújabb, legmodernebb, legtöbbet olvasott, legtöbb 
példányú, legszebb, legcsúnyább, leghíresebb, legmostohább … 

 

 

Hunyadi János Evangélikus Ált. Isk. Sopron 

N
ekik m

ost ez itt  a legdoksi 

Gyöngyösi Kálváriaparti Sport és Ált. isk. 



#30kép16 - A könyv illata 
Az olvasó embernek a könyvhöz, mint tárgyhoz is van 
kötődése. Vannak, akik az iskolai könyvtárban szerzik ezzel 
kapcsolatos első tapasztalataikat, mert otthon nincs 
könyvük, vagy mert otthon régi könyvük nincs. 
 

Szentjánosbogár Könyvtár 

Brenner János Ált. Isk. - Szombathely 



#30kép17 - Miatta olvasunk legtöbbet 
Ezt hol jól, hol rosszul élik meg a diákok. Az viszont tény, hogy a sokat és jól olvasók sikeresebbek. 

SZTE JuGyu Gyak. Könyvár - Szeged Bethlen G. Ált. Isk. - Hajdúböszörmény 



#30kép18. Az (információ)forrás 
A modern iskolai könyvtár, a tanulási forrásközpontként működő könyvtár az információforrások széles skáláját 
nyújtja a könyvtől, a könyvtárostanártól kezdve az intereneten elérhető legkülönbözőbb típusú forrásokig. 
 

Brenner J. Ált. Isk. Gimn. - Szombathely Rókusi Ált. Isk. - Szeged 



#30kép19 - Ő is velünk van 
 

 

Az iskolai könyvtár egy támogatója. A támogatók mindig fontosak, segítségükkel mindig többet 
adhatunk. Akkor viszont, amikor a fenntartó alig biztosít valamit, nélkülözhetetlenek.    

 

Szemere B. Ált. Isk.- Radnóti M. Könyvtára Bp.    Váci Mihály Gimn. - Tiszavasvári 



#30kép20 - Ezt olvasd el! 
A mi csapatunk/közösségünk ezt kihagyhatatlan olvasmánynak gondolja. Az iskolai könyvtár 
közösségi hely is, ahol többek között olvasmányokról is lehet beszélgetni. A könyvek legjobb 
népszerűsítési formája, ha a diákok egymásnak ajánlanak. De mi is most ezen a téren az aktualitás? 
És vajon az megvan az iskolai könyvtárban? 

 

Szentjánosbogár Könyvtár 

Ezt olvasd el! – Ő
k ajánlják egym

ásnak 

Gyöngyösi Kálváriaparti Sport-és Ált. Isk. 



 
#30kép21 - Nálunk így is lehet tanulni 
 
Az iskolai könyvtárak nagyon sokféle egyéni és csoportos, kötelező és szabadon választott keretek 
között biztosítanak tanulási lehetőséget.  

 
 

Bethlen G. Ált. Isk. Hajdúböszörmény Neumann János Ált. Isk. - Szombathely 



#30kép22 - Kreatív megoldások 
A könyvtárostanároknak szükségük van kreativitásra a diákok becsalogatása, olvasónak megtartása, 
további inspirálása érdekében. A kreativitás belső igény is, de a külső körülmények, a hiányok is 
nélkülözhetetlenné teszik, ha végezni akarják munkájukat. 

  Bethlen Gábor Ált.Isk.-Hajdúböszörmény Bolyai János Gyak. Isk. Könyvtára-Szombathely 



#30kép23 - Egy kérdés - egy válasz 
Az iskolai könyvtár az a hely, ahol sokféle kérdésre megkaphatjuk a választ. Az iskolával, a 
tananyaggal, az élet sokféle területével kapcsolatban is. Akár az iskolai könyvtárral kapcsolatban is. 

Vajon mi a legfontosabb, a leggyakoribb vagy éppen legviccesebb kérdés az iskolai könyvtárról vagy 
az iskolai könyvtárban? 

 

Tiszavasvári Váci Mihály Gimn.  

Bethlen G. Ált. Isk. - Hajdúböszörm
ény 



#30kép24 - Egykor és most   
Vannak iskolai könyvtárak, melyek több száz éves 
múltra tekintenek vissza. Vannak amelyeken 
látszik a fejlődés. 
Vannak ahol megállt az idő …  
A változatlanság hol hagyománytisztelet, hol 
elhanyagolás. 
 

Tiszavasvári Váci Mihály Gimn.  Neumann János Ált. Isk.- Szombathely  



#30kép25 - Különleges olvasók 
Az iskolai könyvtár nyitott, befogadó környezet. Oldottabb a légkör, a könyvtárostanár-diák kapcsolatot 
kevésbé a hatalmi függés határozza meg. A támogatáson, segítésen alapuló viszony jellemzőbb. Így sokféle 
olvasó megfordul. Ez felelősség is …Emellett szokatlan lények is jelen lehetnek, csak hogy oldják a légkört, 
közel hozhassák az olvasást, kultúrát. 
           

    

 

Szent-Györgyi A. Ált. Isk. és Gimn. Bp. IX.  SZTE JuGyu Gyak. Isk. Szeged 
  



#30kép26 - A legjobb számítógépünk, IKT eszközünk 

Ma az IKT eszközök és az internet alapvetően szükségesek az információk világában való 
tájékozódáshoz, aktivitáshoz. Egy könyvtár sem működhet számítógépek, internet nélkül. 

Bethlen Gábor Ált. Isk. - Hajdúböszörmény 

Bolyai J. Gyak. Gimn. - Szombathely 



#30kép27 - Bookface 

SZTE JuGyu Könyvtár Szeged 

   Bethlen G. Ált. Isk. Hajdúböszörmény 

Mert a könyvek, a könyves környezet kreativitásra is sarkallnak.
  

Jálics Ernő Ált. Isk. - Kadarkút 



#30kép28 - Tanáraink az iskolai könyvtárban 
Az iskolai könyvtár a pedagógusok és az iskola más dolgozóit is támogatja az órára való 
felkészülésben, a szakmai megújulásban, továbbtanulásban, egy témában való tájékozódásban, 
érdekes és tanulóközpontú órák tartásában  … 

  Bolyai János Gyak.Isk.Könyvtár Szemere B. Ált. Isk. – Radnóti M. Könyvtára Bp. 

Brenner János Ált. Isk. - Szombathely 



#30kép29 - Játék a könyvtárban 

Az iskolában a könyvtár a kikapcsolódást, pihenést is tudja nyújtani, játékok is vannak. Órák között 
röviden és utánuk hosszabban is. De a tanulás, a tanóra is lehet játékos a könyvtárban.  

 

                    Brenner J. Ált. Isk. Gimn. - Szombathely Szent-Györgyi Ált.Isk.és Gimn.Bp. 



#30kép30 - Van még képünk... 
Van még képünk! Az elmúlt hetekben nagyon sok iskolai könyvtári funkciót és problémát 
bemutattunk. De közel sem mindent.   

 
 

Szemere B. Ált. Isk. és Gimn. - Radnóti M. Könyvtár Bp. 

X 

SZTE JuGyu Gyak. Isk. -Szeged 



Részvevők: 
1. Brenner János Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Koll. -  Szombathely 

2. Budafoki Herman Ottó Általános Iskola -  Budapest                                              

3. Budai Nagy Antal Gimnázium - Budapest  

4. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium - Budapest 

5. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium - Cegléd  

6. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium -  Miskolc 

7. Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola - Gyöngyös  

8. Krúdy Gyula Gimn., Két Tanítási Nyelvű Középiskolája - Győr 

9. Bethlen Gábor Általános Iskola - Hajdúböszörmény  

10. Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola - Sopron 

11. Jálics Ernő Ált. Isk., Alap. Művészeti Isk. és Koll. - Kadarkút 

12. Kodály Zoltán Közp. Ált. Isk. Kinizsi Lakótel. Tagisk. - Kaposvár
   

13. Karácsony Sándor Általános Iskola -  Budapest  

14. Lágymányosi Bárdos Lajos Két tanítási Nyelvű Ált. Isk. – Bp. 

15. NYME Bolyai János Gyak. Ált. Isk. és Gimn. - Szombathely 

16. OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - Budapest  

17. Rókusi Általános Iskola - Szeged   

18. Szegedi Jerney János Általános Iskola - Kiskundorozsma                                 

19. Szemere Bertalan Ált. Isk. és Gimn. – Budapest 

20. Szent János Apostol Katolikus Ált. Isk. és Óvoda - Budapest 

21. Neumann János Általános Iskola - Szombathely                                      

22. SZTE Juhász Gyula Gyak. Ált. Isk. - Szeged                                            

23. Széchenyi István Általános Iskola – Tiszaújváros 

24. Váci Mihály Gimnázium - Tiszavasvári 

  
Az összes résztvveő kampánya elérhető innen: http://www.ktep.hu/_2016_30kep 

Vagy csak használja bármelyik közösségi felületen a #30kép keresést 

http://www.ktep.hu/_2016_30kep


Pályázók: 

1. Brenner János Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Koll. – Iványiné Nagy Kinga (Szombathely)  

2. Bethlen Gábor Ált. Isk. – Kovács Anita Csilla (Hajdúböszörmény) 

3. Váci Mihály Gimnázium  – Vereczkei Róbertné (Tiszavasvár) 

4. Rókusi Általános Iskola – Németh Szilvia (Szeged) 

5. Kodály Zoltán Közp. Ált.Isk. Kinizsi Lakótelep - Jónásné Bánfi Csilla(Kaposvár) 

6. NYME Bolyai János Gyak. Ált. Isk. és Gimn. - Horváthné Szandi Ágnes (Szombathely) 

7. Jálics Ernő Ált.Isk., Alap. Művészeti Isk. és Koll.  - Pandúr Emese (Kadarkút) 

8. Szemere Bertalan Ált. Isk. és Gimn. - Gazda Anna (Budapest) 

9. Hunyadi J. Evangélikus Óvoda és Ált. Isk. -   Kuslits Ildikó (Sopron) 

10.SZTE Juhász Gyula  Gyak. Ált. Isk. - Cs. Bogyó Katalin (Szeged) 

A képek tematikusan visszakereshetők itt: http://www.ktep.hu/30kep_menet  

http://www.ktep.hu/30kep_menet


Emléklap a résztvevőknek 



Oklevél a nyerteseknek 



Képverseny - első helyezés  

21. Téma : Nálunk így is lehet 
tanulni 



Képverseny -  második helyezés  



Köszönjük a résztvevőknek 
Gratulálunk a győzteseknek 

 
A zsűri tagjai:  

 
 
Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  
Kámán Veronika iskolai könyvtáros, Óbudai Árpád Gimnázium 
Petri Ágnes nyug. könyvtárostanár, Budapest 
 
  


