KTE EMLÉKÉREM – ÉLETMŰDÍJ
Rónyai Tünde negyven év könyvtárostanári pályafutását követően az idei tanévtől már
nyugdíjasként továbbra is vezeti az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtárát.
Az ELTE magyar nyelv és irodalom – könyvtár szakán szerzett középiskolai tanári diplomát.
Könyvtárostanári pályáját a mai Kerék Utcai Általános Iskola és Gimnáziumban kezdte meg
1980-ban, majd 1986-tól az Árpád Gimnáziumban folytatta könyvtáros- és magyartanárként.
2006 és 2011 között az iskola egyik középvezetője volt. 2009 óta az iskolai minőségirányítási
csoport vezetője, 2011 óta az iskolai tehetségpont koordinátora. Munkája eredményességét
mutatja, hogy az iskolát 2012 óta az Akkreditált Kiváló Tehetségpontok között tartják
számon.
A Rónyai Tünde által vezetett közel 17 ezer kötetes és kreatív forrásszervező munkájának
eredményeként folyamatosan bővülő könyvtár – Tünde úttörő munkájának köszönhetően teljes egészében elektronikus, online katalógusban feltárt gyűjteménnyel rendelkezik, mely
egyben az Óbudai Árpád Gimnázium Tudásközpontja is. A könyvtári gyűjteménye rendkívül
színes, dinamikusan fejlődő: raktári rendje pontos és rendszeresen ellenőrzött, a beszerzés
mellett gondosan selejtez és válogat. Iskolai tankönyvfelelősként 20 éve vezeti a
tankönyvrendeléssel, -kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat.
Kiváló adminisztratív és tervezőkészsége eredményeképp a könyvtár gondosan kidolgozott
alapdokumentumai stabil támaszt jelentenek a mindennapi működés számára. Szakértői,
szaktanácsadói tapasztalatával az egész iskola gazdagabbá válik.
Tünde alapelve az „adatok helyett használható információk átadása” itt meg is valósul. Ezt
segítik elő az országos szinten is élen járó módon megszervezett könyvtárinformatikai
tanórák. Óráira jellemző a módszertani sokszínűség: az IKT-eszközök alkalmazása és
alkalmaztatása, a projektmódszer, az önálló és kritikus forráshasználatra való nevelés, a
játékos munkáltatás. A Mozaik munkaközösség vezetője, ebben a minőségében összefogja az
iskolai könyvtár működését, a művészeti nevelést, az etika, hit-és erkölcstan tantárgyakat.
Az általa működtetett könyvtár könyvtárpedagógiai tevékenysége nagyon sokszínű: a
könyvtári órákon túl játékok, vetélkedők várják a diákokat, az általa évekig társszervezőként
kísért magyar háziverseny sohasem nélkülözte a könyvtárhasználatra nevelést. A
projektpedagógia módszereit alapul vevő iskolai alkotópályázatnak – amelynek ötletgazdája
és társszervezője – hasonlóképpen fontos bázisa az iskolai könyvtár. Könyvtárnépszerűsítő
tevékenysége az említett programokon túl a könyvtári blog szerkesztésében, hirdetmények
közzétételében, informatív belső levelezésében és a fenntartóval való kommunikációjában
egyaránt tetten érhető. Vezetésével a könyvtár minden évben bekapcsolódik az iskolai
könyvtárak nemzetközi hónapjába. Az iskolai programok tevékeny segítőjeként van jelent.
Csak néhány példa: nyílt nap, Árpád Napok, a könyvtárban biztosít helyszínt szakóráknak,
diákcsere programoknak, filmkluboknak, vitaköröknek, az UNICEF-klubnak. Ebből is látszik,
hogy könyvtára befogadó tér, felkarolja a kiemelten tehetséges vagy a közösségi életben is

aktív diákokat ugyanúgy, mint akár a tanulmányi, akár a szociális szempontból leszakadó
tanulókat.
Számos alkalommal indultak és értek el sikereket tanítványai a Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Versenyen. Közülük Lővei Péter fővárosi 7. helyezést ért el 2006/2007-es
tanévben.
Szakmai pályája legjelentősebb eredményének a 2006-ban átadott új könyvtárhelyiség és
berendezés megtervezését, a könyvtári funkcióknak megfeleltethető területek kialakítását
tekinti, e témában jelentős publikációi születtek. Ez az új könyvtári tér adott otthont 2010
októberében a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napjának is.
Rónyai Tünde nemcsak a helyi iskolai közösség, de a nagyobb könyvtárostanári közösség
ügyét is szívén viseli. 1982 és 2006 között vezette a III. kerület iskolai könyvtári
munkaközösségét. 1997 óta iskolai könyvtári területen közoktatási szakértő, 2005-től
könyvtári szakfelügyelőként is dolgozott és iskolai könyvtári szaktanácsadói képesítést
szerzett. 2015-ben az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központjának iskolai
könyvtári szaktanácsadója, 2016-tól vezető szaktanácsadója. 2019 óta az ELTE vezetőtanára,
mentortanára, támogató munkájával már számos fiatal, a könyvtárostanári pályára készülő
hallgató indulását segítette. Szaktanácsadóként szakmai Facebook oldalt működtet,
amelyben számos kollega talált már választ szakmai problémáira. Rendszeres szervezője és
előadója a könyvtárostanári továbbképzéseknek, a KTE Szellemi Műhelyeinek. A Szirén
Integrált Könyvtári Rendszer kiváló ismerője és fejlesztője: tanfolyamai, előadásai a kezdő
felhasználók számára hiánypótlóak.
A Könytárostanárok Egyesületének a kezdetektől tagja, 2008 óta az elnökség tagja: 2008 és
2010 között gazdálkodási felelősként, 2011 óta irattárosként segíti precíz, gondos és értő
munkavégzésével az egyesület munkáját.
Rónyai Tünde szakmai igényességét a továbbképzéseken való folyamatos részvétel is
mutatja. Pályáján a legkülönbözőbb pedagógiai és könyvtárszakmai témájú
továbbképzéseken vett részt: módszertan, mentálhigiéné, digitális kompetenciák,
tanulásfejlesztés, tehetséggondozás, tanulásmódszertan.
Szakmai munkáját számos alkalommal ismerték el oklevelekkel, iskolai és országos díjakkal.
A 2020. év KTE Emlékérem – Életműdíj díjazottja: Rónyai Tünde
Felterjesztője Kis Róbert az Óbudai Árpád Gimnázium igazgatója és kollegái Buncsák Piroska
és Kámán Veronika. A felterjesztést támogatta Tamás Ilona az Észak-Budapesti Tankerületi
Központ igazgatója.
Gratulálunk!

