
Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezete 1999-ben hirdette 

meg először az Iskolai Könyvtári Világnapját. (International School Library Day) Az 

első évben október 18-án rendezték meg a napot. Azóta minden év októberének negye-

dik hétfőjére meghirdetik a világnapot, évente más-más 

témát választva. A szervezet 2008 óra a világnapot hó-

nappá bővítette, így most már az Iskolai Könyvtárak 

Nemzetközi Hónapját (International School Library 

Month) hirdetik meg. Az előző évek témájából néhány: 

Iskolai könyvtárak: különböző tájak–hasonló nézőpont-

ok; Győzzük le az akadályokat! Sokféleség, kihívás, ru-

galmasság,; Az iskolai könyvtár mindenre képes!; Az 

iskolai könyvtár: életre nevel! 

Honlapok: 

https://iasl-online.org/advocacy/islm/index.html 

http://www.ktep.hu 

Az idei év mottója: Szeretem az iskolai könyvtáramat 

„Ebben az évben az iskolai könyvtárak által kifejtett ha-

tásra összpontosítunk, és olyan témát választottunk, 

amely szerintünk mindenki számára (3-20 éves korosztály) elérhető lesz. 

Hívjuk őket, hogy ünnepeljék velünk az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapját kü-

lönböző  projektek és tevékenységek révén, és fejezzék ki, miért szeretik az iskolai 

könyvtárat. Reméljük, hogy ebben az évben egy csodálatos, a könyvtárak szeretetéről 

szóló örömünnep szerveződik az iskolai könyvtárakért!” 

2018 OKTÓBER 

Az idei évben is figyelmükbe ajánljuk a nemzetközileg 

meghirdetett Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapját. 

SZEGED-CSANÁDI EGYHÁ ZMEGYE GELSEY VILMOS 
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FELHÍVÁS 

Az idei mottóról mi jut eszedbe?  
Milyen könyvjelzőt készítenél ? 

Ha van kedved, készítsd el idei könyvjelződet  

és pdf kiterjesztéssel lementve küldd el nekünk a  

hirlevel@szegepi.hu címre. 
 

A beérkezett alkotásokat bemutatjuk. 

Beküldési határidő: november 30. 

Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 

Why I Love My School Library  

Szeretem az iskolai könyvtáramat 

A VILÁGHÓNAPRÓL 



Véleményedet, véleményüket várjuk a hirlevel@szegepi.hu e-mail címre. 
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FELADAT: 

Az idei témával kapcsolatban írj twitter üzenetet barátaidban, amelyben iskolai könyvtáradat ajánlod! 

Várjuk a hirlevel@szegepi.hu címre a rövid üzeneteket!  

Beküldési határidő: november 30. 

SZERETEM AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAMAT 

FOGALMA: 

Az iskolai könyvtár a különféle nevelési 
és oktatási intézmények részét képezhe-
ti, habár nem mindegyikben található 
meg. Feladata a neveléshez, az oktatás-
hoz és a tanuláshoz szükséges doku-
mentumok rendszeres gyűjtése, feltárá-
sa, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e 
dokumentumok helyben használatának 
biztosítása,tájékoztatás, kölcsönzés, va-
lamint tanórai és tanórán kívüli foglalko-
zások tartása. Feladata még a tájékozta-
tás a könyvtári rendszerről, annak doku-
mentumairól és szolgáltatásairól, vala-
mint -igény esetén - részvétel az orszá-
gos dokumentumellátó rendszerben. 
Közösségi térként is működik. Feladata-
it az iskola helyi pedagógiai programja 
és a tanterve is befolyásolja. Az iskolai 
könyvtár támogatásával, használatával 
készülnek fel a diákok a többi könyvtár, 
könyvtártípus használatára. 

(Wikipédia szócikkből) 

 TÖRTÉNETE: 

Magyarországon a pannonhalmi 
kolostor könyvleltára bizonyítja, 
hogy már a középkorban is az okta-
tás segítésére, támogatására jöttek 
létre könyvtárak, és a köteteket lajst-
romba vették. A könyveket az egyé-
ni és csoportos tanuláshoz is hasz-
nálták. A szerzetesi, egyházi iskolák 
voltak az elsők, majd a századok 
folyamán, a hitre nevelés mellett, a 
reneszánsz korában  a személyiség-
formálás is megjelent, mint elérendő 
cél a könyvek segítségével. A könyv-
nyomtatás erősítette az olvasás, mű-
velődés hangsúlyos szerepét, és az 
iskolákban is egyre több könyvet 
gyűjtöttek össze. Sokfajta tudomány, 
téma jelent meg, sok szerző művé-
nek gyűjtésével jelentős gyűjtemé-
nyek alakultak ki. A mai, modern 
korban már a könyvek, folyóiratok 
mellett az elektronikus dokumentu-
mok is megjelentek, és sok iskolai 
könyvtár a közösségi oldalakon is 
megtalálható. 

ISKOLAI KÖNYVTÁR  

AZ IRODALOMBAN 

Eszedbe jutnak-e olyan irodalmi 
alkotások, amelyekben megjelenik 
az iskolai könyvtár, az iskolai 
könyvtáros? 

 

Milyennek ismerjük meg az iskola 
könyvtárost? 

A te iskoládban milyen az iskolai 
könyvtár, az ott dolgozó könyvtá-
ros? 

Milyen gyakran jársz az iskolai 
könyvtárba? 

Mit kölcsönzöl? 

 

Nekünk eszünkbe jutott Bosnyák 
Viktória regénye a Tündérboszor-
kány. 

Ha van kedved, folytasd a listát, és 
küldd el nekünk, november 30-áig, 
a hirlevel@szegepi.hu e-mail cím-
re! 

A Hírlevélben látható képek forrása: pixabay.com, pexels.com 


