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1. A könyvtári munka elemzése  

 

1.1.Állományfejlesztés 

Az iskolában folyó oktató munkához igényelt tankönyvek listája alapján változik a 

tankönyvállomány összetétele. A pedagógusok, SNI-s tanulók könyve is leltárba kerül. A 

tanulók közül az ingyenes tankönyvre jogosultak (használt illetve új tankönyvet) az iskola 

könyvtári állományból kölcsönöznek. Meghatározott tankönyvek (pl.: ének-zene, informatika, 

technika) osztályszinten kerülnek kölcsönzésre. Az elavult, megrongálódott tankönyveket 

folyamatosan töröljük az állományból. 

2014. év őszén (szeptember-november közepe) megérkeztek a tankönyvek, így 606 kötet 

került leltározásra. 

1.2.Könyv-, és könyvtárhasználati foglalkozások: 

A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek 

minden tantárgy ismeretelsajátítása során érvényre kell jutnia. 

A széleskörű tantárgyi alkalmazásokhoz szükséges könyvtárhasználati alapozó ismeretek 

elkülönített tananyaggal és órakerettel a következő befogadó tantárgyak részeként 

szerepelnek: az informatika, a magyar nyelv és irodalom, valamint az osztályfőnöki óra 

keretében kapnak helyet a teljes képzési időt átfogóan. A hagyományos könyvtárhasználati 

órák az iskolai könyvtárban, a könyvtár-informatikai órák a számítástechnikai teremben 

vannak. A szaktanárok a könyvtári alapozó órákra építve saját műveltségterületük 

legalapvetőbb dokumentumait maguk ismertetik meg saját óráikon és azok használatának 

begyakoroltatását is ők végzik a könyvtár eszközrendszerét igénybe véve. 

 

A könyvtárhasználati órák éves megoszlása: 

Évfolyam Magyar          Informatika   Osztályfőnöki Összesen 
1. 4 - - 4 
2. 4 - - 4 
3. 4 - - 4 
4. 4 - - 4 
5. 4 - 1 5 
6. 3 1 1 5 
7. 3 2 2 7 
8. 3 2 2 7 

Összesen: 29 5 6 40 
 



A félév során, főként októberben több osztály is felkereste a könyvtárat, osztályfőnöki, 

szakóra, könyvtárhasználati óra keretében. A második félév során ismét várom az 

osztályokat, a tanmenetükben meghatározott könyv és könyvtárhasználati órákra. 

1.3. Megvalósult programok 

Szeptember:  

26. Népmese napja- ismerkedés népmesékkel (alsós napközis csoportok) 

Október:  

             3-6. Állatok Világnapja (1-4. osztály) 

                9. Olvasás éjszakája-olvasás népszerűsítése folyamatos olvasással- könyv, dia… 

             10. Filmvetítés: Muzsika hangja (Zene Világnapja) 

20. Országos Könyvtári Napok- könyvajánlóval egybekötött foglalkozások  

November:  

29. Adventi készülődés (felsős napközis csoport) 

Január:  

           19-23. Rumi Rajki István Napok-művészettörténeti TOTÓ 

 

1.4. Iskolai könyvtári nyitva tartás 

Az iskola könyvtári munkát félállásban szakképzett könyvtáros-tanár látja el. A könyvtári 

nyitva tartást és feldolgozási munkákat végzi.  

  

ISKOLAI KÖNYVTÁR 
Összesen 

Nyitva Óra Zárva Óra 

HÉTFŐ 11.00-12.00 1 1 

KEDD 12.00-14.00 2 2 

SZERDA 12.00-13.00 1 11.00-12.00 1 2 

CSÜTÖRTÖK 12.00-13.00 1 11.00-12.00 1 2 

PÉNTEK 12.00-16.00 4 4 

Összesen   9   2 11 
 

Jól látható, hogy a napi 1-2 órás nyitva tartás nem tenné lehetővé a gyerekek számára az 

iskolától távolabbra elhelyezkedő könyvtár használatát, ezért a községi könyvtári nyitva tartás 

megszakítás nélkül követi azt. 

 



 2. Célok, feladatok teljesítése 

    Kiemelkedő célul tűztük ki a könyvek és könyvtár iránti érdeklődés felkeltését és szinten 

tartását. Az olvasás megszerettetése és igénnyé alakítása szintén fontos feladat. A félév során 

kollegák is fontosnak tartották ezeket a célokat. A 2. osztályban minden kötet elolvasásáért 

(természetesen azt bizonyítva) ötös kapnak a diákok. 4. osztályban a színjátszószakkörösök 

szabadidejükben olvasókörként működnek. 8. osztályosok csütörtökönként a lyukasórában a 

könyvtárban töltött időben a tanulás mellet gyakran kézbe vesznek olvasnivalókat (fiúk- 

lányok egyaránt!).  A 6. osztályosok csapata a buszra várva hetente több alkalommal 

megjelenik, olvasni, társasjátékozni esetenként a polcon pakolnak, „kiskönyvtárosokként” 

segítenek.  

Januárban olvasásnépszerűsítő program sorozatként könyves vetélkedés indult ”Olvashow” 

címmel. A négy fordulós verseny, egy-egy 15 kérdést tartalmazó feladatlap megoldását kéri, 

melyhez 5-8 könyvben megtalálhatók a válaszok. 4. osztálytól 8. osztályig várjuk a 

jelentkezőket. Akik már jelentkeztek, érdeklődéssel fogtatják a köteteket, néhány mű 

kölcsönzésre is került 

A Művelődési Házban tartott foglakozások után szívesen jönnek be a gyerekek a könyvtárba 

beszélgetni, játszani és könyveket kölcsönözni, kiemelkedőek a 2. osztályosok e tekintetben. 

   A könyvtári viselkedés helyes szabályainak megismerése és elsajátítása folyamatosan 

történik. 

   TIOP – 1.2.3/09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – 

„Tudásdepó Expressz” támogatására pályázat eredményeinek fenntartása 

   

Kelt: Rum, 2015. január 25.                                Összeállította: Lénártné Hustiker Erika 

 

 

 

 


