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A KTE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2019 

 

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége az Alapszabályban megfogalmazott főbb 

célkitűzések megvalósításán dolgozott, melyek a következők voltak: 

- Együttműködés, hatékony párbeszéd kialakítása az iskolai könyvtárügyért felelős 

ágazati, szakmai-irányítói feladatokat ellátókkal, fenntartókkal, felsőoktatási 

képviselőkkel, könyvtári és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel 

- A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmények 

könyvtárostanárai, könyvtárosai szakmai ismereteinek gyarapítása, hivatástudatuk 

erősítése 

- A változó jogszabályi környezet követése, szakmai anyagok, állásfoglalások 

kidolgozása. 

- A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmények 

könyvtárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak szakmai érdekképviselete 

- A könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének növelése. 

 

A célok megvalósulását a 2019-es Feladatterv pontjai alapján értékelem: 

 1.   Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 

 Két hírlevelünket  az eddigi gyakorlatunkhoz hűen  tavasszal és ősszel állítottunk össze és 

jelentettük meg elektronikusan a megrendezésre kerülő szakmai napjaink előtt. Közöltük 

honlapunkon  és eljuttattuk elektronikus úton tagjainknak is. Azok számára akik a 

későbbiekben is szeretnének tallózni kiadványainkban a régebbi számokat honlapunkon 

elérhetővé tettük az alábbi linken: http://www.ktep.hu/_hirlevel.  A Könyvtárostanárok 

Egyesületének Hírlevelében igyekszünk az  aktualitásokon kívül hazai és külföldi jó 

gyakorlatokat,  hasznos szakmai anyagokat is bemutatni. A Hírlevél szerkesztésének 

munkálatait ettől az évtől Savanya Ildikó vette át, aki az elnökség póttagjaként aktívan részt 

vesz a munkánkban. Kezében tartja a határidős feladatokat, ösztönöz bennünket a cikkek 

megírására. Mindemellett továbbra is működik levelezőrendszerünk amit a tagok számára 

alakítottunk ki.  Ezen keresztül biztosítjuk a tagság naprakész tájékoztatását. Rendszeresen 

küldünk felhívásokat, szakmai anyagokat, aktuális könyvtárszakmai és pedagógiai híreket. 

Levelezőrendszerünkön keresztül kérjük továbbá tagjaink véleményét bizonyos témákban, 

vagy ösztönözzük őket jó gyakorlataik megosztására. Kiküldött leveleink száma csökkent az 

előző évekhez viszonyítva. Ennek oka a felhasználói szokásokhoz való igazodás.  Állandóan 

frissülő honlapunkon, blogunkon folyamatosan közlünk felhívásokat, érdekes szakmai 

anyagokat. Lehetőséget biztosítunk a kollégáknak publikálásra, ötleteik, jó gyakorlataik 

megosztására. A levelezőrendszer inkább a tagságot érintő, valamit hivatalosabb ügyek 

intézésének rendszere lett. 
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Mindezek mellett jelen vagyunk a szakmai levelezőlistákon, Facebook oldalakon is, azok 

tartalmáról beszámolunk tagjainknak. 

Folyamatos a tanácsadási segítő tevékenységet folytatunk, legjobb tudásunk szerint 

válaszolunk a felmerülő szakmai problémákra. E segítség számunkra, hogy az elnökség 

tagjai között van szaktanácsadó és minősítő kolléga is. 

  

Ebben az évben is tanévzáró és tanévkezdő képeslapokkal kedveskedtünk tagjainknak, 

melyek kivitelezését, ötletességét Tiba Gabriellának, a felügyelő bizottság tagjának 

köszönhetjük. Az elnökség Őt bízta meg a feladat ellátásával. Természetesen ötleteit, 

látványterveit megosztja az elnökség többi tagjával, és közösen döntjük el, melyik változat 

kerüljön kiküldésre. 

  

A kommunikációs feladatok  Cs. Bogyó Katalin kezében összpontosulnak. A nemzetközi 

kommunikációt Pataki Marianna végzi. Köszönet nekik! 

  

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok 
 A tervezett programjainak sikeresen megszerveztük, plusz programelemekkel bővítettük. 

 Tavaszi Szakmai Napunk 

 2019. március 20 rendeztük meg a  FSZEK Központi Könyvtárában Budapesten 

„Digitális tananyagfejlesztés az én könyvtáramért” címmel. A program a 

Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Az 

én könyvtáram projektje (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001) közös programjaként 

valósult meg. Rendhagyó módon a főszerep a gyakorlaté volt, így műhelymunka keretein 

belül, 6-6 párhuzamos szekcióban dolgoztak a kollégák, délelőtt és délután is. Újítás volt 

az előző évek szakmai napjaihoz képest az is, hogy az együttműködés „szellemében” 

minden műhelyt ketten vezettek. Az adott téma szakértője mellett, jelen volt egy 

könyvtárostanár is, aki képviselet az iskolai könyvtári szemléletet. 

Ez a forma együttműködő partnerünk tetszését is elnyerte, hisz gyakorlatban is bemutattuk 

a frontális előadásokkal szembeni előnyeit, ennek a fajta együttgondolkodásnak. 

A szakmai nap kiemelt témája a jövő iskolai könyvtára, annak tananyagai, terei, 

együttműködési formái voltak. A szakmai napról tudósított a Magyar Televízió is. 

(Bővebben: http://www.ktep.hu/TSZN2019 ) 

 XXVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

 Az előző évek jó „szokását” megtartva idén is képviseltük a könyvtárostanárokat a 26. 

alkalommal megrendezett könyvfesztiválon. Az  MKE Könyvtáros Klubjának egyik 

programja volt Dömsödy Andrea „A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata” című 

könyvének  interaktív könyvbemutatója. Ebben az évben is megleptük a látogatókat egy-

egy csoportfeladattal, az információs problémamegoldás lépéseinek témakörében, mely 

ötletét és anyagát haza is vihették. 

A könyvbemutató mellett egy másik programon is megjelentünk. Simon Krisztina a KTE 

elnöke egy kerekasztal beszélgetésen vett részt, mely „Vajon fog olvasni?” cím alatt az 

olvasóvá válás folyamatát, az olvasás tanulását, tanítását segítő könyvek témakörét járta 

körbe. Az elnökasszony egy kisfilmmel színesítette a programot, melyben saját kisdiákjai 

mondták el, hogy mitől jó egy könyv. 
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(Bővebben: http://www.ktep.hu/BNK2019) 

 

  Könyvtárostanárok  szellemi műhelye 

 Május 29-én az OPKM egy barátságos kis termében hallgathattuk meg, személyesen vagy 

online jelenléttel, hogy mit üzennek nekünk a rigai könyvtárak. A Lett Könyvtárosok 

Egyesülete (http://www.bibliotekari.lv/) ugyanis meghívta országos konferenciájukra a 

KTE 2017-es wrocławi IFLA konferencián tartott előadását. A tapasztalatokról mesélt 

nekünk Pataki Marianna és Dömsödy Andrea a konferencia részvevői. 

(Bővebben: http://www.ktep.hu/KSZM8) 

 MKE 50. Vándorgyűlés 

 A Könyvtárostanárok Egyesülete ebben az évben is újdonsággal rukkolt elő a 

Székesfehérváron az 51. vándorgyűlésen. A worldcafé forma merész újítás volt az esemény 

történetében, amitől együttműködő partnereink, akikkel közösen szerveztük a szekciót – 

Közkönyvtári Egylet és Gyermekkönyvárosok Egyesülete- kicsit tartottak is. Összeségében 

elmondható, hogy szekciónk mely  a Librarian to go - a Könyvtáros tárháza címet viselte, 

célja szerint a szakmánk számára fontos kérdéseket beszéljünk meg, gyakorlati ötletek 

mutassunk be és valódi szakmai párbeszédek alakuljanak ki, megvalósult. A két iskolai  

könyvtárhoz kötődő asztal – „Társasjáték adaptációk a könyvtárhasználat tanításában „ és a 

„HEURÉKA! - Ötletbörze könyvtárhasználati órákra és a hétköznapokra” igen látogatott volt. 

(Bővebben: http://www.ktep.hu/MKEvandgy2019) 

Őszi Szakmai Nap 

 „Iskolai könyvtár - tanulási forrásközpont - egy régi új szemlélet a napi gyakorlatban. A 

tanulási forrásközpont szolgáltatásai” címmel kerül majd megrendezésre, 2019.11.18-án, 

Budapest XX. kerületében. A rendezvénynek a Csili Művelődési ház ad otthont.   

 ( Bővebben: http://www.ktep.hu/OSZN2019) 

 Iskolai testvérkönyvtárak 

 Ebben a tanévben is folytatódik a program. 2020. júniusában azonban lejárnak az 

együttműködések, így újra párt választhatnak a részvevők és reméljük külföldi „testvérek” is 

bekapcsolódnak nagyobb számmal. A jelentkezési felület elérhető a honlapunkról: 

https://testverkonyvtarak.webnode.hu/ 

Az eTwinning egyik régiós képviselője  megkereste a testvérkönyvtárakat a Mátyás, a 

király projekttel kapcsolatban. Úgy tűnik, jó gyakorlattá fogják minősíteni. 

A program blogja folyamatosan bővül, hisz folyamatosan gyűjtik a havi tevékenységeket,  

könyvtárak kedvenc könyveit. 

A program lelkes koordinátora és a információs felületek működtetője, fejlesztője továbbra 

is: Pandur Emese. 

 Képzés 

 A  Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) 

Az én könyvtáram projektje (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001)együttműködése 

nemcsak a tavaszi szakmai nap keretein belül valósult meg, hanem a projekt nyár elején 

engedélyt kapott, hogy „A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári 

szolgáltatások megvalósításában c. 60 óra képzést meghirdethesse a könyvtárostanárok 
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között is. Eredetileg a nyertes pályázat szerint csak közkönyvtári dolgozók jelentkezhettek. 

Nyáron azonban végzett egy csoport, amely könyvtárostanárokból állt. Sajnálatos, hogy az 

engedélyt ilyen későn kapták csak meg. 

  (Bővebben: http://www.azenkonyvtaram.hu/bemutatas) 

  

3.    Szakmai érdekérvényesítés, PR 

 3.1. Könyvtári Szakértői Bizottság 

 Ugyan továbbra sem került sor a tárcaközi iskolai könyvtári munkabizottság összehívására, 

de előremutató eredménynek tartjuk, hogy megalakult a Könyvtári Szakértői Bizottság a 

Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetőjének  Sörény Edinának a vezetésével. A bizottságban 

mint a szakterület szakmai szervezete, képviselhetjük a könyvtárostanárokat. Delegáltunk 

Dömsödy Andrea, a KTE alelnöke. 

A Könyvtári Szakértői Bizottság eddigi ülésein a következő kérdésköröket tárgyalta 

részletesebben: 

 ágazati stratégia kidolgozása 

 bérezés, előmeneteli rendszer 

 képzés, továbbképzés 

 OSZK helyzete és a digitalizációs program 

 MOKKA, ODR 

  

Egyesületünk a bizottsági ülések témaköreiről tájékoztatja tagságát, kikéri véleményüket, 

statisztikákat, kérdőíveket készítünk, elemzünk. Az eredmények tükrében készítjük el 

beadványainkat egy-egy adott kérdésben. Ebben köszönjük a tagság együttműködését! 

Az oktatási oldalról egyelőre nem találtunk olyan személyt, aki felvállalná az iskolai 

könyvtárak ügyét. 

 3.2. Vélemények az iskolai könyvtári statisztikáról - 2018 

 A KTE 2018 végén egy rövid kérdőívvel fordult a gyakorló iskolai könyvtáros kollégákhoz 

azzal a céllal, hogy feltárjuk a problémákat az iskolai könyvtári adatszolgáltatással 

kapcsolatban. A kapott eredmények tükrében az elnökség megfogalmazott egy 

javaslatcsomagot, konkrét adatszolgáltatási lap megszerkesztésével kiegészítve. jeleztük 

továbbá az illetékesek felé, hogy az értelmezési problémák egy kellően részletes kitöltési 

útmutatóval minimalizálhatók lennének. Érdeklődve vártuk az októberi statisztikát. meg is 

kaptuk. Ugyanazt, amit évek óta mindig. Úgy tűnik egyelőre javaslataink, valamelyik fiókban 

várják sorsukat. 

 3.3. Vélemények az iskolai könyvtárban dolgozók képzéséről, továbbképzéséről - 2019 

 A könyvtárostanárok erős továbbtanulási hajlandósága mutatkozik, de a jelenlegi 

továbbképzési kínálatból hiányoznak az iskolai könyvtári, könyvtárpedagógiai témák. A 

kollégák képzési igénye egyértelműen a könyvtárhasználat tanítása és a tanulás támogatása, 
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könyvtárpedagógiai témákat köré szerveződik, de is nagy arányban éreznek szükségesnek. 

Emellett szívesen tanulnának az online tájékoztatásról és a működési dokumentumokról. 

A fenti igényeket figyelembe véve, elindult egy egyeztetés a Könyvtári Intézettel a 

továbbképzés ügyében. Információink szerint a tervezetek már az aktuális minisztériumnál 

vannak. 

 3.4. Az év díjai 

 Úgy gondolom nagyon sikeres évet zárhattunk felterjesztéseink tekintetében. A Szinnyei 

József-díjra Szakmári Klárát terjesztettük fel, aki 2019. augusztus 16-án, a Vigadóban át is 

vehette a megtisztelő díjat, ezzel is emelve a szakma megbecsülését, hisz több mint 10 éve 

nem volt könyvtárostanár a díjazottak között.   

A Füzéki István Emlékéremre Balogh Mihályt jelöltük és 2019-ben Ő lett az év díjazottja. 

Jelentős könyvtárszakmai életművükön túl, elmondható mindkettőjükről, hogy a KTE 

elnökei voltak éveken keresztül. 

 Nemcsak felterjesztéseken dolgoztunk, hanem jelenleg zajlik az általunk adományozható 

KTE emlékérmek jelöléseinek elbírálása. 2019-ben is számos felterjesztés érkezett a KTE 

felhívására. A könyvtárostanári hivatásért emlékéremre 8 főt, az Életműdíjra 5 főt és az Év 

ígéretes könyvtárostanára, az Egyesületért emlékéremre 1-1 főt jelöltek a felterjesztők, 

elsősorban munkáltatók. Érdekes, hogy az elmúlt két év számaihoz képest csökkent a 

beérkező anyagok száma, de öröm, hogy végre érkezett jelölés az év ígéretes 

könyvtárostanára díjra is. A kuratórium döntésének megfelelően a díjak átadására az Őszi 

szakmai napon kerül sor. 

 

 4.Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 

A társszervezetek rendezvényein részt vettünk, azok híréről és tartalmáról tájékoztattuk a 

tagságot. 

 Könyvtárszakmai szervezetek 

  

Továbbra is együtt dolgozunk az MKE-vel és annak szervezeteivel, más egyesületekkel és 

alapítványokkal. Rendszeresen részt veszünk az MKE Tanács munkájában, jelen voltunk az 

MKE Közgyűlésén és az MKE konferenciákon. 

Meghosszabbítottuk szervezeti tagságunkat az IASL-ben. Megkötöttük a Kisalföldi 

Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületével az együttműködési megállapodást, hasonlóan a 

CSMKE-hez. 

  

Pályázati szervek 

  

Elvégeztük az egyesület regisztrációját szakmai civil szervezetként EMMI-nél, NEA-nál, 

NKA-nál, hogy pályázhassunk. Az idén 2 pályázatot adtunk be, melyek sikerének 

köszönhető szakmai napjaink színvonalas megszervezése és kollégáink részvétele a IASL 

dubrovniki konferenciáján. A pályázati szervekkel napi kapcsolatot tart új pályázat 

figyelőnk Pandúr Emese. Örömmel mondhatjuk, hogy zökkenőmentes az együttműködés, 

nagyon segítőkészek a pályázatokkal foglalkozó kollégák. 

Az NKA részéről májusban átestünk egy gazdasági ellenőrzésen, mely sikeresen zárult le. 

Pozitívan minősítettek minket. 
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 A HUBBY 

 Az együttműködés folytatódik, melynek keretében felkérést kaptunk, hogy delegáljunk egy 

könyvtárostanárt az „Év gyermekkönyve” zsűrijébe, majd segítettünk megszervezni a 

gyerekzsűrit is. Négy iskola könyvtárostanárai (KTE tagok mind) 4 kategóriában szerveztek 

diákzsűrit, akik lelkesen pontozták és véleményezték a könyveket. 

 KELLO 

 Az együttműködés ebben az évben is folytatódott a KTE és a KELLO között. Ennek 

köszönhetően a KELLO támogatja szakmai rendezvényeinket, igyekszik figyelembe venni 

észrevételeinket, közösen gondolkodunk egy az iskolai könyvtárak állományát fejlesztő 

rendszer kidolgozásán. A KTE kiadványit továbbra is forgalmazzák. melynek köszönhetően 

betölthetünk egy űrt a magyar könyvpiacon. Májusban elindult egy tárgyalás a KTE kávézó 

ötletéből kiindulva. A KELLÓ szívesen biztosít helyet a beinduló kezdeményezésnek. 

 Könyvkiadók 

 A könyvkiadók közül a Csimota és a Móra könyvkiadók folyamatos szakmai kapcsolatban 

vannak egyesületünkkel. A kör ebben az évben bővült a Pagony 

 FSZEK 

 A Széchenyi 2020 keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére, 

európai uniós forrásból valósul meg a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" 

című program, melynek országos hatókörű könyvtári projektje „Az én könyvtáram" címen 

valósul meg. A projekt célja a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új 

típusú kompetencia- és készségfejlesztő, és tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 

kialakítása, alkalmazása. Ebbe a több évet átölelő munkába mint együttműködő partner 

kapcsolódott be a KTE. A 2019-es évben ennek e sikeres együttműködésnek köszönhetően 

került megrendezésre  egy közös szakmai nap és kaptak engedélyt a könyvtárostanárok 

projekt által szervezett továbbképzésében való bekapcsolódásra. 

 Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

 Meghívást kaptunk a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2019. szeptember 25-

27. között Érsekújváron megrendezésre került konferenciáján való részvételre, mely 

eredményének könyvelhető el, hogy megfogalmazódott a szorosabb együttműködés igénye a 

KTE és az SZMKE között. Egyesületünk őszi szakmai napjára meghívta a szlovák 

kollégákat.  Kecskés Ildikó az SZMKE elnöke azt is megfogalmazta, hogy szakmailag  

hasznos lenne az iskolai könyvtárak jelenlétének erősítése a Kárpát-medencei magyar 

könyvtárosok találkozóján. 

 5.  Taglétszám növelése 
 Ezen célkitűzésünk sajnos ebben az évben sem voltak sikeresek. Igyekszünk új stratégiát 

kidolgozni a taglétszám növelése érdekébe. Megtartottuk a csak tagokra specializált 

szolgáltatásokat. A tagnyilvántartás és az információ áramlás folyamatos, köszönjük Németh 

Szilvia munkáját! 

 

http://www.ktep.hu/
http://konyvtarostanar.wordpress.com/
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 6.    Adminisztratív, szervezeti ügyek 

 Az elnökség rendszeresen ülésezett. Az ülésekről titkárunk Tóth Viktória részletes 

jegyzőkönyvet készít. Napi szinten tartjuk a kapcsolatot e-mailen, telefonon, chaten. A 

gyors és költséghatékony kommunikáció érdekében létrehoztunk egy elnökségi messenger 

csoportot. Ezt látják, követik az Ellenőrző bizottság tagjai is, akik az év folyamán több 

feladatba is besegítettek. Nagyon komoly szervezést és önfeláldozó helytállást igényel az 

elnökségi tagoktól az egyesületi munka - sokszor a család, a pihenés rovására. Igyekszünk 

helytállni, a határidőket tartani, megfelelni a civil szervezetekre vonatkozó 

jogszabályoknak. A könyvelés naprakész, az éves mérleget megküldtük a bíróságnak. 

Elkészültek a negyedéves pénzügyi beszámolók illetve majd az év végén teljessé válik az 

éves pénzügyi beszámoló ill. a pénzügyi mérleg. 

Az irattár helyzete továbbra se javul, de elektronikusan is „raktározunk” mindent. A 

folyamatos irattárazást Rónyai Tünde lelkiismeretesen elvégzi, köszönet neki! 

  

Köszönöm minden elnökségi tagnak és a tagságnak is a bizalmat, a támogatást, a 

segítséget! Remélem-reméljük, hogy vállalt feladataink teljesítésével elégedettek a tagok! 

 

Budapest, 2019. november 2. 

 

 
 

 Simon Krisztina 

elnök 
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