A DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA
Könyvtár-azonosító
Cím: 8200 Veszprém, Szent István u. 56.
Telefon: 88/426-102/39-es mellék
E-mail: konyvtar.dozsa@dozsa.iskola.sulinet.hu
Könyvtáros: Bencsik Józsefné
KIS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET
1969- 1980.
Az egyedi leltárkönyvek tanúsága szerint 1969.
szeptember elsejétől került hivatalosan dokumentum az iskolába. A főépület kis könyvtárszobájában
helyezték el a könyveket. 1980 januárjára a szám
közel 7000-re növekedett, bár ez a gyűjtemény az időleges dokumentumok körét is tartalmazta. Ekkor még tantárgyak szerint csoportosították a dokumentumokat.

1980- 2004.
Az István épület földszintjén 1980-ban adták át az önálló teremként működő, közel 60 m2alapterületű iskolai könyvtárat. Nagy
változást jelentett ez az oktató-nevelő munkában is, hiszen lehetővé vált ily módon a könyvtárhasználati ismeretek tanításához
nélkülözhetetlen könyvtári rend kialakítása, előtérbe került a
könyvtári gyűjtőmunka, méltó helyre került, s jelentős mértékben
növekedhetett a könyvtári állomány.

2004- 2012.
2004. október 15-énmegújult az iskolai könyvtár. Két tanterem
egybenyitásával közel 120 m2–re bővülő új kultúrközpontot avathattunk. Az esemény iskolánk 70 éves fennállásának rendezvénysorozatához kapcsolódott. Ki tudtuk alakítani így a kölcsönző- illetve az olvasótermet is. A könyvtári állomány tervszerű fejlesztésével a dokumentumok köre már megközelíti a húszezres
darabszámot. Jelentős informatikai fejlesztések eredményeként ma már elmondhatjuk, hogy igazi forrásközponttá vált a 60-as
évek könyvtárszobája.

A „DÓZSÁS” könyvtári életről
" Én mindig először megszagolom a könyvet, beszívom a képeket és a betűket, aztán úgy érzem: én vagyok a mese és a könyv az olvasó."
Ágai Ágnes
1. A könyvtár alap –és kiegészítő feladatai
„Az iskolai könyvtár alapfeladata, hogy biztosítsa tanulói és nevelői jogon az iskola alaptevékenységéhez
nélkülözhetetlen forrásokhoz és információkhoz való
hozzáférést …” (Dán Krisztina )









a tanulók és a tanárok igényeinek kielégítése és fejlesztése a könyvtárban : kölcsönzés, helyben használat biztosítása hagyományos és
modern eszközökkel
az iskolában folyó pedagógiai tevékenységhez, a nevelő-oktató
munkához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok
gyűjtése, gyarapítása, feltárása és megőrzése,
könyv- és könyvtárhasználat való nevelés korszerű és hagyományos
eszközökkel
szabadidős tevékenység tervezése, szervezése
irodalomajánlás, témabibliográfia
könyvtárismereti és könyvtári órák tartásával az információk világában való eligazodás segítése
2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állományának fejlesztése
Gyűjteményünket folyamatosan fejlesztjük: az elmúlt öt
évben jelentősen növeltük az elektronikus dokumentumállományt, frissítettük a nyomtatott dokumentumok körét,
kialakítottuk az iskolatörténeti gyűjteményt.

Pályázati forrásból a könyvtári órákon nélkülözhetetlen
kézi- és segédkönyveket, a helyi tantervben szereplő kötelező- és ajánlott olvasmányokat megfelelő példányszámban be tudtuk szerezni.
Fejlesztésre szoruló állományunk a szépirodalmon belül a mesék köre, az ismeretközlő irodalom, különös tekintettel a népszerű sorozatok. Pl. Mi micsoda.
Tankönyvtárunkból jelentős mennyiségű tankönyv és segédkönyv kölcsönözhető.
Időszaki kiadványunk állománya jelentősen csökkent az elmúlt tanévben egyrészt az anyagi források hiánya, másrészt az elektronikus úton elérhető periodikák számának növekedése miatt.
A nem nyomtatott dokumentumok közül a számítógéppel olvashatóakat használhatják a tanulók a könyvtárban. Az egyéb AV- dokumentumokat, interaktív tananyagokat a pedagógusok kölcsönözhetik és a szaktantermekben rendelkezésre
álló technikai felszerelésekkel közvetíthetik a gyerekek számára.

3. Az állomány megoszlása 2012 szeptemberében
Könyvtári egységek száma: 19042
Ebből hagyományos dokumentum:
18440
Ebből könyv összesen: 8519

Ebből elektronikus és AVdokumentum: 602
Elektronikus: 412

Ismeretközlő irodalom: 4603
Szépirodalom: 3916
Időleges dokumentumok száma:
9921

AV- dokumentum: 190

Ebből tartós tankönyv : 5696
4. A könyvtár berendezése, tárgyi feltételek
1. Könyvtár melletti folyosón könyvtári híradó található aktuális hírekkel, valamint a KINCSEK A KÖNYVTÁRBÓL fal, melyre a tanulók legszebb könyvtári témához kapcsolódó rajzai kerülnek. A folyosón, zárt szekrényben tároljuk az ingyen tankönyvek egész évben
kölcsönözhető állományát.
2. Kölcsönző terem - a könyvek kiválasztó övezete
-

-

A bejárat mellett mosdó található
A kölcsönző pult – mely egyben a könyvtáros munkaterülete - a bejárathoz közel helyezkedik el. Kölcsönző füzetben és a Szirén programmal is nyilvántartjuk a kiadott dokumentumokat. Itt található a
többfunkciós gép is, mely másolásra és nyomtatásra egyaránt alkalmas. A telefon a kölcsönző pult mögött van.
a szépirodalmi állomány szabadpolcon található: külön helyeztük el
betűrendben a meséket, verseket, regényeket, kötelező és ajánlott
olvasmányokat, kiemelten a mondákat.
Ismeretközlő irodalom szabadpolcon található témák szerint, a legnépszerűbb ismeretközlő sorozatokat külön polcon tároljuk
Tankönyvtár állományunk nevelők számára biztosított részlege szabadpolcon található műveltségterületenkénti bontásban
Zárt szekrényben az elektronikus állomány egy része található még
e térben.
Üveges szekrényben tároljuk a könyvtár irattárát.
Informatikai blokk: 2004 októberétől négy tanulói számítógép áll a
diákok rendelkezésére internet-hozzáféréssel. A gépállományt idén
korszerűsítettük.

-

Az egyes részlegekre a tanulók által készített feliratok hívják fel a figyelmet, hiánytalan a szépirodalom betű- illetve az ismeretközlő
irodalom szakjelzete, a könyvek feliratozása teljes mértékű

3. Olvasóterem - a csoportos tanulás és foglalkozások tere
-

-

A kézikönyvtári állomány egésze szabadpolcon található.
Folyóirat tároló és olvasó: ez a sarok
szolgál a friss sajtóanyag elhelyezésére.
Könyvtári foglalkozások tartására 6
nagy méretű könyvtári asztal és 30
szék áll rendelkezésre, nagyobb rendezvények esetén 20 összecsukható
szék is biztosított.
Az Új könyveink részen legfrissebb kiadványainkra hívjuk fel a figyelmet.
AV- dokumentum állományunk még használható anyaga zárt szekrényben tantárgyanként található.
Szintén zárt szekrényben helyeztük el iskolatörténeti anyagunkat,
melynek teljes feltárása a következő év feladata lesz.
Televízió, videó- és DVD- lejátszó, interaktív tábla segítségével tudjuk még érdekesebbé, színesebbé varázsolni a könyvtári órákat
5. Legemlékezetesebb eseményeink

 2004. október 15-én avattuk fel a teljesen felújított két tanteremnyi
iskolai könyvtárt. Ebből az alkalomból továbbképzést szerveztünk a
megye iskolai könyvtárosai részére
 2004. június első hetében felolvasó délutánt szerveztünk az iskola
tanulói, tanárai és a szülők közreműködésével
 2005 tavaszán az iskolai könyvtár vendége volt Nógrádi Gábor író
 2006-2007. tanévben hangos könyvet készítettünk Sheila Hocken:
Emma meg én című könyvéből az iskola felsős tanulói és a tanárok
közreműködésével. A könyvet az iskola karácsonyi ünnepélyén adtuk át a Vakok Veszprém Megyei Szervezete elnökének.
 2007-2008. tanévben a Szólások világa címmel szerveztünk a felső
tagozatosok számára pályázati pénzből vetélkedőt, valamint felmértük a szülők ismeretét e témakörben
 2008-2009. tanévben Somlai Péter veszprémi költővel, iskolánk volt
diákjával találkoztunk a költészet napján
 2009-2010. tanévben Fekete István világa címmel szerveztünk vetélkedőt és rajzversenyt
 2011. április 11-én iskolai könyvtárunk vendége volt a VERSBUSZ,
így diákjaink Bencze Ilona, Hűvösvölgyi Ildikó, Oberfrank Pál színművészek élvezetes előadásában hallgathattak verseket.

