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Iskolai könyvtárosok, könyvtárostanárok foglalkoztatása 

 
 
Könyvtárostanár alkalmazása minden olyan nevelési-oktatási intézményben kötelezı, ahol 
iskolai könyvtár mőködtetése kötelezı. 
 
A 11/1994. MKM r. 7. sz. melléklete szerint iskolánként (legalább nyolc évfolyammal alapított 
általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolában, szakiskolában, szakmunkásképzı 
iskolában, ha általános mőveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános 
könyvtár látja el) egy könyvtár mőködtetése kötelezı. 

Kollégiumok esetén 200 férıhely esetén kötelezı a könyvtár mőködtetése, könyvtári szolgáltatás 
biztosítása. Mővészetoktatási intézmények esetén pedig akkor kötelezı a könyvtár mőködtetése, ha 
legalább hat évfolyammal alapították. 
 
A közoktatási jogszabályok a könyvtár mőködtetésének minimális feltételeit is meghatározzák. Ezek 
között pedig többek között egyértelmően szerepel: 

� „könyvtárostanár (-tanító) alkalmazása” (11/1994 MKM rend. 3. mell.) 
� könyvtárostanárként pedagógus és könyvtáros végzettséggel is rendelkezı kolléga 

alkalmazható (Kt. 17.§ (1) m) 
� óraszámát a nyitva tartás és a helyi tantervben szereplı könyvtárhasználati órák alapján kell 

kiszámolni (Kt. 1. sz. mell.) 
� kötelezı óraszám: heti 22 óra (Kt. 1. sz. mell.) 
� a nyitva tartást minden tanítási napon biztosítani kell (Kt. 53.§ (6) és 11/1994. MKM r. 3. 

sz. mell.) 
� tanórai foglalkozásokat kell tartani (11/1994. MKM r. 3. sz. mell.) 

 
Az elıírásokon túl, miért szükséges könyvtárostanárt alkalmazni 
� A NAT-ban elıírt könyvtári, könyvtárhasználati foglalkozások megtartása csak 

könyvtárostanár/tanítóval megvalósíthatók. 
� Pedagógusok számára módszertani támogatás nyújt az információs mőveltség és az olvasáskultúra 

fejlesztése területén. 
� Tanórán kívüli tanulási és szabadidıs programokat biztosít. 
� Egy kolléga, aki végzettségénél, jogállásánál, gyakorlatánál fogva helyettesíthet órákon. 
� Iskolai könyvtárosként mőködteti az oktató-nevelı munkához és az iskolavezetéshez szükséges 

információs szolgáltatásokat (szakirodalom, források a tanuláshoz-tanításhoz, tankönyv) 
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