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I. Az iskolai könyvtár szerepe a 21. században:

ISKOLAI 
KÖNYVTÁR, 

A 
MUNKAKÖNYVTÁR

TANULÁS

OKTATÁSSZABADIDŐ

ALKOTÁS, 
KUTATÁS



II. Az iskolai könyvtár helye és terei a 21. században:

A központi helyen található. Minimálisan 500 m²–nyi területű. (400-500 fő közötti 
létszám esetén.) Külön részlegekre tagolható: 

OLVASÓTEREM, 
OLVASÓSAROK

RAKTÁR

SZÁMÍTÓGÉPES 
KUTATÓ-ALKOTÓ 

RÉSZLEG

NYELVI ÉS ZENEI 
RÉSZLEG

TV-, MOZI, 
JÁTÉKSZOBA

KÖLCSÖNZŐ 
RÉSZLEG

IGAZGATÁSI, 
ÜGYINTÉZŐI TÉR



III. Az iskolai könyvtár bútorai, kiegészítői a 21. században

• Mobil közfalak, antisztatikus szőnyegek; 

• Önellenőrző állomás; társalgó; munkaasztalok az alkotó-kutató munkához; 

• IT eszközök: laptopok/ tabletek/telefonok, 3D nyomtató, nyomtató, szkenner, projektor, tévé, digitális tábla, szoftverek,…

Forrás: hu.pinterest.com



IV. Állományfejlesztés a 21. században
•Hagyományos források

• Digitális források

•Nemzetközileg kereshető állomány

•A szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó irodalmat, zenét, 
(számítógépes) játékokat is gyűjt a könyvtár. 

•Az egy városban élő iskolai könyvtárak forrásaikat 
megosztják egymás között (online közös katalógus). 



V. Könyvtári szolgáltatások
● IKT eszközökön alapuló szolgáltatások (otthoni elérhetőség). 

● Tanárok szakmai fejlesztése (tájékozódás, források biztosítása, 
kutatás). 

● Olvasást, irodalmat népszerűsítő programok megszervezése: 
kiállítások, városi olvasópályázat szervezése, nemzetközi iskolai 
könyvtári napokba bekapcsolódás, stb. 

● A kutatásalapú tanulás segítése: problémamegoldás, kritikus 
gondolkodás fejlesztése. 

● A speciális igényű diákok ellátása megfelelő olvasmányokkal, hangzó 
anyaggal. 

● Elegendő technikai eszközzel rendelkezik, azok oktatása. 



VI. A könyvtár használói
• A tanulócsoportok: helyi/országos/nemzetközi - iskolák közötti -, interneten végzett közös munkákhoz, 

projektekhez használják: pl. e-Twinning, testvérkönyvtárak, stb. 

TANÍTÓK, 
TANÁROK, ISKOLAI 

DOLGOZÓK 

TANULÓK ÉS 
SZÜLEIK

DIÁKCSOPORTOK



VII. Partnerek (könyvtári együttműködés)

AZ ISKOLA VEZETŐI, 
A MUNKAKÖZÖSSÉGEK

VÁROSI ISKOLAI KÖNYVTÁRAK

A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁR

KISTÉRSÉGI ISKOLAI KÖNYVTÁRI 
CSOPORTOK

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI 
EGYESÜLETEK, AZ ORSZÁGOS 

PEDAGÓGIAI KÖNYVTÁR

AZ ISKOLAI 
KÖNYVTÁR 
PARTNEREI



VIII. Szakmai feltételek (a könyvtárostanár személye, 
tudása); a könyvtári munka lényegi elemei 

• Képzett és motivált a könyvtárostanár, együtt tud működni a 
kollégákkal, egyben menedzseli a könyvtárat, folyamatosan képzi
magát: elsajátítja az új web-es szolgáltatásokat. 

• Esetleg könyvtári asszisztens és önkéntesek is segítik a munkát. 



IX. Egy munkanapom a 21. században
• 7.45-8.00 ● Számítógépek beindítása, az előző napi adatok feltöltése a Szirén integrált 

könyvtári rendszerbe, könyvek, egyéb dokumentumok rendezése. 

• 8.00-9.50 ● Az éves könyvtári munkaterv elkészítése, beleépítve a testvérkönyvtári 
programokat is: 
https://drive.google.com/open?id=1WtC_SelWDwpgYwkdwS_2Qtv3wC6d59C

Könyvadományok átvétele, adminisztrációja a Szirénben. 

• 9.51-.10.45 ● Könyvtári óra a 4. osztályban: a könyvtári székek, asztalok átrendezése a 
csoportmunka és pármunka számára: 
https://drive.google.com/open?id=1XcMlJmuS3OYI7Ms3o_7DEOOngKoXbP5E

• 10.50-11.35 ● A 8. osztályosok könyvtárhasználati órájának megtartása. Ismétlő 
kérdések a Kahoot.it oldalon - Könyvtári kvízek mobilon vagy laptopokon: 
https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots

• 11.36-12.00 Ebéd 

https://drive.google.com/open?id=1WtC_SelWDwpgYwkdwS_2Qtv3wC6d59C
https://drive.google.com/open?id=1XcMlJmuS3OYI7Ms3o_7DEOOngKoXbP5E
https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots


IX. Egy munkanapom a 21. században

12.00-12.59: 
● Az iskolai könyvtár Facebook-oldalának frissítése, városi olvasópályázat 
meghirdetése: 
https://www.facebook.com/olvassteis/photos/a.1980445425382534/1980445508715859/?type=3&theater

● A 3. évfolyam számára otthoni játék ajánlása: playbuzz.com oldal kvíze a 
könyvtár Facebook-oldalán: https://www.playbuzz.com/item/fdf0702a-4e57-43d3-9712-

aafd7c6cd478?utm_source=facebook.com&utm_medium=ff&utm_campaign=ff&pb_traffic_source=facebook

● A magyar kultúra napja alkalmából digitális feladatok készítése 
(Testvérkönyvtári vállalás): 
https://docs.google.com/forms/d/1VgDkZau_6j_v9Kw7KEC9KrOoPqwZrU-DYVdERMEkWKo/edit

https://www.facebook.com/olvassteis/photos/a.1980445425382534/1980445508715859/?type=3&theater
https://www.playbuzz.com/item/fdf0702a-4e57-43d3-9712-aafd7c6cd478?utm_source=facebook.com&utm_medium=ff&utm_campaign=ff&pb_traffic_source=facebook
https://docs.google.com/forms/d/1VgDkZau_6j_v9Kw7KEC9KrOoPqwZrU-DYVdERMEkWKo/edit


IX. Egy munkanapom a 21. században
13.00-13.59: 

● Városi olvasópályázat feladatainak összeállítása (több napot vesz igénybe): 
https://drive.google.com/open?id=1SPBOi4GtLiejBz8AO8Dvs3nGxSCnMXbf
● Hírlevelek olvasása, a közösségi médiákban való megjelenésünk szerkesztése. 

14.00.-14.45: 
● Tehetséggondozás a kutató szobában, kézműves foglalkozások (bármilyen tantárgy 
kapcsán): pl. felkészítés a Bod Péter országos könyvtárhasználati versenyre, az iskolai 
forduló korábban elkészített feladatlapjának megoldása, kijavítása, a nyertesek 
nevezése a megyei versenyre (közben kölcsönzés, helybenolvasás): 
https://drive.google.com/file/d/0B7M0iUBmWUSGTGViOURCeTE4QXFyT1ZQSnFMYmpjcTBHbnhv/view

14.46-15.30: 
● Kölcsönzés, helybenolvasás. Könyvcsomag kibontása, bélyegzés, leltárba vétel, a 
könyvek rögzítése a Szirén integrált könyvtári rendszerbe. 
● Segítség a diákoknak, tanároknak. 

https://drive.google.com/open?id=1SPBOi4GtLiejBz8AO8Dvs3nGxSCnMXbf
https://drive.google.com/file/d/0B7M0iUBmWUSGTGViOURCeTE4QXFyT1ZQSnFMYmpjcTBHbnhv/view


IX. Egy munkanapom a 21. században

• 19.00-21.00: 
● Pályázatírás otthon, könyvtári Facebook-ba írás, képmegosztás, órára készülés. 

„Egy munkanapom a 21. században”:  

• https://photopeach.com/album/u543vb

• https://docs.google.com/presentation/d/1SArC3V7d3X7wjJ4rvTvO2twMHtW
uYdrJI8FIwgN9rxg/edit#slide=id.gc6f9544c1_0_0

https://photopeach.com/album/u543vb
https://docs.google.com/presentation/d/1SArC3V7d3X7wjJ4rvTvO2twMHtWuYdrJI8FIwgN9rxg/edit#slide=id.gc6f9544c1_0_0


X. Web 2.0-ás alkalmazások:
• Faliújságunk: https://padlet.com/htg126/q510ajh5brm7

• Magyar kultúra napja weboldala : https://sites.google.com/view/bethlen-iskola-konyvtara/f%C5%91oldal

• Közösségi média: Facebookon a könyvtárunk: Olvass te is: https://www.facebook.com/olvassteis/

• Bethlen-könyvtár a honlapon: http://www.bethlen-hbosz.sulinet.hu/index.php/konyvtar

• Adventi naptárunk: https://calendar.myadvent.net/?id=45d310d0fb6a609228336b5afc4f5862

• Könyvtári kvízek a kahoot.it-en:  https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots

• Könyvtári kvíz a playbuzz.com-on: https://www.playbuzz.com/anikocsillak10/a-mes-k-versek-s-a-reg-nyek

• Ellenőrző könyvtári feladatok a redmenta.com-on: https://www.redmenta.com/?folder=890647584

• Képmegosztón a könyvtári képeink - Flickr: https://www.flickr.com/photos/147434045@N07/albums/72157673213261330

• Thinglink:  https://www.thinglink.com/scene/1104364177008361474
• https://www.thinglink.com/user/1010498494487592963

• Levelezőlista: < testverkonyvtaraklevlista@googlegroups.com> 

• Pinterest, Könyvtárbelsők: https://hu.pinterest.com/htg126/k%C3%B6nyvt%C3%A1rbels%C5%91/

• Random nevek:  https://www.classtools.net/random-name-picker/19_EUfC9F

• Szófelhő: wordart.com 

https://padlet.com/htg126/q510ajh5brm7
https://sites.google.com/view/bethlen-iskola-konyvtara/f%C5%91oldal
https://www.facebook.com/olvassteis/
http://www.bethlen-hbosz.sulinet.hu/index.php/konyvtar
https://calendar.myadvent.net/?id=45d310d0fb6a609228336b5afc4f5862
https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots
https://www.playbuzz.com/anikocsillak10/a-mes-k-versek-s-a-reg-nyek
https://www.redmenta.com/?folder=890647584
https://www.flickr.com/photos/147434045@N07/albums/72157673213261330
https://www.thinglink.com/scene/1104364177008361474
https://www.thinglink.com/user/1010498494487592963
https://hu.pinterest.com/htg126/k%C3%B6nyvt%C3%A1rbels%C5%91/
https://www.classtools.net/random-name-picker/19_EUfC9F
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


