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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szervezete képviseletében 

keressük Önt, illetve szeretnénk, ha az Ön segítségével felvehetnénk az iskolai 

könyvtáros kollégával a kapcsolatot. 

 

A korszerű művészetoktatás és -nevelés az internet széleskörűvé válásával 

egyidejűleg sem nélkülözi a hatékony és életteli könyvtárat és annak szolgáltatásait. 

A zeneiskolai tananyagok megszerzése, a versenyek kötelező darabjainak 

biztosítása, a kollégák továbbképzésének elősegítése mind-mind olyan terület, 

amelyekben a mai könyvtár, illetve a könyvtári rendszer megfelelő segítséget tud 

biztosítani. 

 

 

42 éve működő szervezetünk legfőképpen a zenei (közművelődési és a zenei 

középfokú, illetve felsőfokú képző intézményi) könyvtárban dolgozó kollégák 

szakmai fóruma. Tevékenységünk a zenei dokumentumokhoz köthető könyvtári 

munkafolyamatok gyakorlati és elméleti kérdéseihez, illetve a zenei könyvtáraknak 

és gyűjteményeknek a zeneműveket népszerűsítő munkájához kapcsolódik. Tagjaink 

évente többször találkoznak szakmai program keretében Budapesten, illetve az 

ország kiemelt zenei gyűjteményeiben. 

 

Ebben az évben sikerült egy több évtizedes hiányt pótló akkreditált zenei 

könyvtáros képzést is elindítanunk a Nemzetközi Zenei Könyvtáros Egyesület 

(IAML) hazai csoportjával együttműködve. A továbbképzésen nagy örömünkre sok 

könyvtáros zenetanár is részt vett, valószínű eredményeként annak, hogy a képzést 

a Parlando c. folyóirat internetes oldalán is meghirdettük. Többek között ez adott 

indíttatást arra, hogy szorosabb kapcsolatot keressünk a zenetanár könyvtáros 

kollégákkal. Reményeink szerint így a könyvtár működtetésében, vezetésében 

felmerülő kérdésekhez, problémákhoz is tudunk majd elméleti, illetve gyakorlati 

segítséget adni.  

 

Indulásként november utolsó hetében egy félnapos ismerkedő találkozót 

szeretnénk szervezni a zenetanár-könyvtáros kollégáknak. Ehhez kérjük segítségét! 

 

Elképzelésünk a következő: november második felében Budapesten, a VI. 



kerületi Tóth Aladár zeneiskolában várjuk ismerkedésre, konzultációra és rövid 

előadásokra az érdeklődőket. A szakmai találkozó távolabbi célját részben abban 

jelölnénk meg, hogy a könyvtáros-zenetanár kollégákkal együtt közösen keressük 

meg a lehetőséget a felső-, a közép- és az alapfokú zeneoktatás könyvtárosainak 

együttműködéséhez. 

 

A szakmai találkozón először szeretnénk szervezetünket röviden bemutatni. 

Ezt követően néhány olyan szakmai kérdést szeretnénk felvetni, amelyekről azt 

gondoljuk, hogy a zeneiskolákban dolgozó kollégák – vagy egyáltalán a zeneiskola 

mint intézmény – nap mint találkozik, ugyanakkor a megoldás nehézségekbe 

ütközik. Természetesen a kollégák által feltett kérdéseket is várjuk! Külön 

kiemelhetjük, hogy a pedagógiai program könyvtárról szóló fejezetéhez is szívesen 

nyújtunk segítséget. 

 

Kérdések, amelyekre gondolunk: 

• Könyvtár és / vagy „kottaszekrény” a zeneiskolában: funkció, használat, „kié 

a könyvtár?” 

• A nyilvános, „közművelődési” könyvtárak és a zeneiskolák kapcsolata. 

Kölcsönzés a nyilvános zenei könyvtárakból. (Gyakori példa: Egy adott 

versenyre kötelező mű nincs meg a könyvtárában, tudja-e, honnan 

szerezheti meg?) 

• A könyvtár működtetése: katalógusépítés és ennek „közös” lehetőségei. 

„Közös katalógus” lehetősége, létrehozása. 

• Mennyire ismerősek a kollégák a Parlando zenetanári folyóirat honlapján? 

 

 

Levelünkkel szeretnénk megtalálni a könyvtárral – kottákkal, könyvekkel, 

lemezekkel foglalkozó kollégát. Kérjük Önt, hogy legyen ebben segítségünkre! 

 

Kérjük ezért, hogy a további kapcsolat fenntartásához a könyvtáros kolléga 

jelentkezzen a darvassi.andrea@lisztakadémia.hu e-mail címen, illetve szeretnénk, ha – 

a találkozó pontos időpontjának érdekében – kitöltenék a kérdőívet, melyet a 

mellékletként is elküldött levelünkhöz csatolva találhatnak meg. 

 

Bízva támogató együttműködésében tisztelettel, 

 

Darvassi Andrea                              Gulyásné Somogyi Klára 
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