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Iskolai könyvtári honlapkészítés 
Pályázati kiírás 
 
 
 
Az IASL idei felhívásához igazodva, 2008 októberére, az Iskolai 
Könyvtárak Nemzetközi Hónapjára készülődve  a Könyvtárostanárok Egyesülete és a 
debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI közös pályázatot hirdet iskolai 
könyvtárak és felhasználóik, valamint a könyvtárostanárok számára. 
 
A pályázat célja 
Az iskolai könyvtárak honlapfejlesztésének elősegítése. A tanulók és a pedagógus kollégák 
bevonása a munkálatokba. Jó gyakorlatok bemutatása. 
 
Résztvevők 
 

� Magyarországi és határon túli magyar nevelési-oktatási intézmények iskolai könyvtári 
honlapszerkesztő munkacsoportjai. 

� Egy közoktatási intézmény egy pályázatot nyújthat be. 
 
A munkacsoportok ajánlott felépítése: 
� 1 könyvtárostanár (minimum) 
� 1 nem könyvtáros szaktanár (minimum) 
� 3 tanuló 

 
A részvétel módja 
Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának magyar honlapján való regisztráció az iskolai 
könyvtári honlap linkjével és egy rövid, a fejlesztési célokat bemutató dolgozattal. 
 
A regisztráció határideje 
2008. október 2. 
 
A honlapokkal kapcsolatos elvárások, bírálati szempontok 
� Indulni lehet teljesen új iskolai könyvtári honlapokkal is, de korábbi honlapok megadott 

szempontok szerint továbbfejlesztett változataival is. 
� Szerepeljenek rajta a könyvtárral kapcsolatos legfontosabb információk (elérhetőség, 

gyűjtemény, szolgáltatások, az iskolai könyvtár működési szabályozói, dokumentumai, 
stb.) 

� Tartalmazzon segítséget a könyvtár használatához, az információkereséshez 
� Közvetítse az iskolai könyvtár hagyományos és nem hagyományos szolgáltatásait – 

legyen szolgáltatás centrikus! 
� Szólítson meg több felhasználói réteget 

(Ezért szorgalmazzuk a pedagógus kollégák és a diákok bevonását a szerkesztésbe, a 
szakmai együttműködések kialakítását, fejlesztését, a felhasználóink igényei szerint 
történő fejlesztéseket.) 

� Szerepeljenek rajta az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának információi és az adott 
intézmény ehhez kötődő programjai. Előny az idei szlogen megjelenítése - Műveltség és 
tanulás iskolád könyvtárában (Literacy and Learning at Your School Library) 



� A honlap könnyen elérhető legyen az iskola honlapjáról! Az iskolai könyvtár honlapjáról 
is könnyen elérhető legyen az iskola! 

� Népszerűsítse az iskolai könyvtár használatát 
� Népszerűsítse az olvasást 
� Ne csak szöveges tartalmak legyenek benne 
� Legyen helye a használói alkotásoknak, véleményeknek (interaktivitás előny) 
� Az elbírálás során elsődlegesek a tartalmi szempontok, és nem a magas szintű, profi 

informatikai-technológiai kivitelezés. 
� További előnyös tulajdonságok: informativitás, könnyű használat, figyelemfelhívás, 

érdeklődés felkeltése 
� Legyen impresszuma 
 
Bírálóbizottság 
Olyan könyvtári és informatikai szakemberek, akiknél nem áll fenn összeférhetetlenség 
szempontja. Nem lehet a bizottság tagja olyan könyvtárostanár, akinek az intézménye, 
tanítványai indulnak a pályázaton. 
 
Eredményhirdetés, díjátadás 
A nyerteseket október 10-én kiértesítjük. A nyilvános eredményhirdetés a Könyvtárostanárok 
Egyesületének Őszi Szakmai Napján lesz, 2008. október 17-én. 
Helyszín: OFI – OPKM, 1098 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. 
 
A nyertes csapatokat a díjátadáson a csoport létszámától függetlenül három fő képviselheti. 
 
További információk, hasznos linkek: 
 

• IASL felhívása: http://www.iasl-online.org/events/islm/ 
• IASL honlapja: http://www.iasl-online.org/index.htm 
• Hazai központi honlap: http://www.ktep.hu/vilagnap/y2007.php 

 
 
Minden érdeklődőnek, pályázó munkacsoportnak eredményes felkészülést kívánunk! 
 
 
 
 
 

Bondor Erika     Seressné Barta Ibolya 
      elnök           könyvtárostanár 

 
 Könyvtárostanárok Egyesülete   Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

   és AMI Könyvtára 
 

 
 
Budapest, 2008. június 19-én. 
 


