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Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadása a könyvtárakban – 

Műhelynap az OSZK-ban 

Nász János 

Az iskolai közösségi szolgálat könyvtári 
megjelenéséről folytatott eszmecserén vettem 
részt a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
képviseletében egy konferencián, amelyet a 
Könyvtári Intézet szervezett novemberben. Ez az 
új együttműködési lehetőség a könyvtárak és a 
középfokú oktatási-nevelési intézmények között 
az intézmények közti kapcsolat erősítését 
szolgálhatja. Azonban mind tartalmilag, mind a 
szervezés nézőpontjából érzékelhetően sok 
kérdést vet fel a törvényi előírás. A konferencián 
elhangzott hét kiselőadás és a számos 
hozzászólás is tükrözte ezt. 

Mennyire érinthet bennünket könyvtári-
könyvtárosi szempontokból az iskolai közösség 
szolgálat, amelyet a 2012/2013-as tanévtől a 
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 
szabályoz? Először is nézzük azt, mit nevezünk 
közösségi szolgálatnak? Idézem: 

„A Nemzeti köznevelési törvény hatályos 

rendelkezése alapján: 97. § (2) bekezdés: „Az 

érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi 

szolgálat végzésének igazolását először a 2016. 

január 1-je után megkezdett érettségi vizsga 

esetében kell megkövetelni.” Ez azt jelenti, hogy 

a 2012/13-as tanévben 9. évfolyamon tanuló 

diákok számára ez már érettségi előfeltétel, 

illetve az utánuk következő évfolyamok diákjaira 

vonatkozik.” 

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/22 

Tehát az iskolai közösségi szolgálat a nevelési 
programunk szerves részét képezi. A kulturális 
kormányzatnak ma az egyik kiemelt feladata, 
hogy a társadalom fiatal rétegét kell 
megszólítania és felkészítenie a jövőnkkel 
kapcsolatosan, hogy a közösségekben helyt 
tudjanak állni. Így nemcsak arról van szó, hogy 
megismerjenek egy munkaterületet, hanem hogy 
ízelítőt kapjanak arról, hogyan kell dolgozni, 
beilleszkedni és mit is jelent az, hogy 
munkahely. Ebben a munkában a közművelődés, 
közoktatás szereplői és intézményrendszerei 
mára már harmonikusan együttműködnek.  

Eddig hét területen lehetett alkalmazni a 
közösségi szolgálatot. Ez most kibővült egy 
újabbal, a bűn-és baleset-megelőzés területével. 
(Változott ugyanis a 20/2012 EMMI rendelet.) 

Létrejött egy munkacsoport, melynek ajánlása az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján 
(www.ofi.hu) megtalálható. Az intézmények 
számára szabadon elérhető szempontrendszer 
tartalmazza a kötelezettségeket, a lehetőségeket 
és értékelési rendszert a szolgálattal 
kapcsolatosan. A küldő és fogadó 
intézményeknek is át kell esniük egy „szakmai 
ráncfelvarráson”, hiszen az IKSZ egészen új, 
más feladatkört jelent számukra, amely eltér a 
megszokottaktól. A diákok szempontjából a 
közösségi szolgálat nem csak egy tevékenységet 
jelent, hanem azt is, hogy segítségével a fiatal 
korosztály hatékonyan bevonható a helyi 
közösség életébe, felelősségteljes tevékenységek 
végzésébe. Nagy hangsúlyt kell kapnia a 
szociális „érzékenyítésnek”. Mentorálásuk, 
koordinálásuk, motiválásuk éppen ezért 
rendkívül nagy felelősséggel jár. 



2015-ben az Európai Unió prioritásként kezeli az 
önkéntesség megerősítését. A globális és 
kulturális kihívások ellensúlyozására az egyik 
megoldás a közösségek, a társadalmi 
felelősségvállalás érzésének megerősítése, a 
kultúránk és környezetünk értékeinek 
megismerése. A 2014-2020-as európai közös 
program alapeleme az, hogy egy befogadó 
társadalom elérését erősítse az önkéntesség 
kiterjesztésével, továbbá szorgalmazza a 
nemzedékek együttműködését, a kulturális 
identitás megerősítését. 

Mindezt itthon egy jogi háttér rendezi: az 
Alaptörvény, a 2011. évi CXC. törvény a 
nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról és a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. LXXXVIII 
rendelkezés. 

A munkánkban nehézséget okozhat több tényező 
is, például a három órás szolgálati időkorlát, a 
megfelelő munkaterület megtalálása a diákok 
foglalkoztatásában, az önálló munkavégzés 
megvalósulása, az adminisztrációs teher és a 
folyamatos mentorálásra szánt idő. Mindig ott 
kell lennie egy szakembernek, mert felelősek 
vagyunk értük. Fontos a munkafolyamatokra 
való előkészítés és felkészítés, ugyanúgy, mint a 
tűz- és balesetvédelmi oktatás, a 
megkülönböztető kártya megadása, a könyvtári 
környezet bemutatása, a feladatvégzés kereteinek 
meghatározása. Az 50 órából 5 óra 
felkészítésnek és 5 óra értékelésnek kell lennie 
lehetőleg arányosan elosztva a 3 év alatt. A 
tevékenységek változatosságára kell törekedni, 
viszont a rendszeresség hasznosabb, mint az 
alkalmi megjelenés. A szolgálat legfontosabb 
követelménye az, hogy ezzel olyan közös célja 
legyen a fogadóintézménynek és az iskoláknak 
is, amelyben a közösségépítés, az aktív 
állampolgári nevelés, a személyiségfejlesztés, a 
pályaorientáció, az önismeret, a tanuláshoz való 
viszony, az állampolgári elkötelezettség, a nagy 
rendezvényeken való részvétel, a nyelvismeret 

kihasználása, a szociális érzékenyítés, a hasonló 
korosztály megszólítása kerüljön előtérbe. 

Szolgálat vagy tanulás, esetleg mindkettő? Az 
IKSZ a társadalmi érdekeket a cselekvő attitűd 
előtérbe kerülésével szolgálja. Magyarországon a 
cselekvő attitűd fejlesztésére van szükség. Az 
önkéntesség jelenlegi felmérése szerint, 
Magyarországon főleg a 30-50 éves korosztály 
érzékeny az önkéntes munkavégzésre, a 15-30 év 
közötti korosztályt kell ebben megerősíteni. A 
hangsúly a közösség segítésén, a szolgálat és 
tanulás egészséges viszonyán és a 
kölcsönösségen kell legyen. Nem az a cél hogy 
megismerjék a könyvtárat, hogy a könyvtár 
dolgozói helyett végezzék el a munkát, az sem 
hogy mielőbb letudják az 50 órát hanem hogy 
segítsenek, hasznosnak érezzék tevékenységüket. 
Sok fiatal nem tud, vagy nem akar 
kommunikálni, ezért a személyre szabott 
szolgálatot kell támogatnunk, keresnünk. 

Néhány munkaterület, ahol a szolgálatot eddig a 
tanulók teljesítették a könyvtárakban: 
rendezvények segítése, vetélkedők, meseolvasás, 
nyomtatványkészítés, raktári rend helyreállítása 
a polcokon, információkeresés, honlapok 
ajánlása, idegennyelv-használat, segítés az 
OPAC használatában, könyvajánlók, közös 
témaajánlások összeállítása, olvasás-
népszerűsítés, játék a gyermekekkel, segítés 
rejtvények megfejtésében, az olvasók 
kalauzolása, fogyatékosok segítése, a hátrányos 
helyzetű gyerekek korrepetálása Skype-on, 
részvétel az „Otthon a könyvtár” mozgalomban, 
felolvasás betegeknek, időseknek, 
látássérülteknek, kézműves foglalkozások 
segítése stb. 

Bár a közösségi szolgálat kötelező jellege riasztó 
lehet, és a szolgálat folyamatos könyvtárosi 
figyelmet igényel, végzése közben azonban a 
diákok megtapasztalhatják azt, mennyire fontos 
dolog másoknak segíteni, és hogy a szolgálat 
örömszerzést, személyes felelősség-tudatosságot 
is jelent. Megtanulják, hogy a közösség tagjaként 
felelősséggel tartoznak önmagukért és a 
közösségért.  


