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„Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat 

biztosít, amelyek az iskolai közösség minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus 
gondolkodókká, valamint minden típusú és formájú információhordozó hatékony 

alkalmazóivá váljanak.” 
Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata 

 
 

Az iskolai könyvtárak sok szempontból központjai egy iskolának. Hiszünk abban, hogy ha az 
iskolában folyó nevelő, oktató, kultúraközvetítő munkáról való gondolkodás középpontjába 
helyezzük az iskolai könyvtári, a könyvtár-pedagógiai munkát, akkor az mind a tanulók, mind a 
pedagógusok hasznára válik.  
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A könyvtárostanárok a múltban, a jelenben és a jövőben is azért fognak tevékenykedni, hogy bizonyítsák, 
hatékony, életközeli és gyerekbarát iskola nincsen jó iskolai könyvtár nélkül! 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja keretében arra törekszünk, hogy széles körben hívjuk fel a 
figyelmet sikereinkre, lehetőségeinkre, problémáinkra. Így kérünk mindenkit, aki egyetért az iskolai könyvtárak 
nevelésben-oktatásban és a könyvtári rendszerben betöltött fontos szerepével, vegyen részt programjainkon és 
csatlakozzon valamilyen saját eseménnyel is! 
 
Debrecen – Budapest, 2014. szeptember 11. 
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A világhónap keretében sokféle program szervezhető. Ötleteket meríthetnek a hivatalos magyar 
honlap segédanyagai közt és a korábbi évek eseményeit böngészve is. Itt most néhány, a 
magyarországi koordinátorok által szervezett programot ajánlunk a könyvtárostanárok 
figyelmébe. 
 

A Könyvtárostanárok Egyesületének ajánlata 
 

 Regisztráljon, csatlakozzon programja rövid leírásával! 
Lássa mindenki, milyen sokaknak fontos az iskolai könyvtár! 

 Kampányolj az etikus forráshasználat mellett! - pályázat diákoknak 
Segíts, hogy másokkal is megértessük a források etikus használatának fontosságát! 

 Így tanítom az etikus forráshasználatot - Pályázat könyvtárostanároknak 
Mutassa meg, Ön hogyan csinálja! Nyújtson mintát a kollégáknak! 

 Csatakozzon az IASL által szervezett nemzetközi könyvjelző-csereprogramhoz! 
A KTE segítséget nyújt a jelentkezéshez. 

  Csatlakozzon az országos iskolai könyvtárak éjszakája kezdeményezéshez! 
Egy különleges formában is mutassa meg az iskolai könyvtár, az olvasás élményét! 

 KTE Őszi Szakmai Napja – 2014. november eleje 
 

A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI ajánlata 
 

 Várjuk a képeket a négy éve indított Nagy Iskolai Könyvtári Albumba 
(vorosmarty13@gmail.com e-mail címre a könyvtár és könyvtárostanár rövid 
bemutatkozásával) 

 Várjuk a rövid - humort sem nélkülöző - videoklipeket dalokkal, táncokkal,  
reklámfilmekkel az iskolai könyvtárról, könyvtárosról, az olvasásról. 
Töltsétek fel alkotásaitokat a egy nyilvános videomegosztó oldalra, a linket, az alkotók nevét, iskoláját, a 
munkában résztvevő pedagógusok és a könyvtáros nevét, az elérhetőségeket  vorosmarty13@gmail.com 
e-mail címre kérjük elküldeni 2015. jan. 31-ig. A legjobb alkotásokat szép könyvvel jutalmazzuk. Néhány 
ötlet itt található: http://www.vorosmarty-debr.extra.hu/konyvtar.html 
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