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KTE Elnökségi ülés 
2009. május 5. 

emlékeztetı 
 

 
 

1. Átadás-átvétel 
 
Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az egyesület tárgyi eszközeinek, hivatali 
dokumentumainak korábbi elnökségtıl való átvétele befejezıdött. Ez többek betegsége miatt 
húzódót eddig. 
 
2. Nyári Akadémia 
 
� Az elnökség tagjai elosztották egymást közt a konkrét szervezési és helyszíni feladatokat 

nevesítve. 
� Döntés született arról, hogy az egyesület honlapjára tájékozódásul kerüljön ki a program 

vázlata, és kérjünk elıjelentkezést, hogy lássuk a tanfolyam iránti érdeklıdést. 
� Az elnökség megbízta az elnököt, hogy az akkreditált tanfolyammal kapcsolatban kössön 

egy a korábbi pályázathoz készült elızetes együttmőködési megállapodástól konkrétabb 
megállapodást a MFPPTI-vel, mely tartalmazza, hogy mely szervezet mit vállal. 

� A program véglegesítésekor nagyobb teret kell adni a baranyai kollégák 
bemutatkozásának. 

 
3. MKE Vándorgyőlés 
 
� A 41. MKE Vándorgyőlésen, Debrecenben korábbi döntés alapján a KTE ebben az évben 

nem szervez szekciót. 
� Az MKE nem fogadta el az OPKM felajánlását, hogy a Bod Péter Országos 

Könyvtárhasználati Versenyrıl a kisplenárison rövid elıadást tart. 
� Így az OFI-OPKM hosszas egyeztetés után helyett kapott egy önálló szekcióval, melynek 

címe: Tehetséggondozás az iskolai könyvtárakban 
� A KTE szakmailag támogatja ezt a szekciót. 

� Emellett elnökünk elıadást tart a Gyermekkönyvtáros Szekcióban. 
 

4. Iskolai Könyvtári Világnap 
 
� A KTE újra meghirdeti a honlap pályázatot. 

� A tavalyi pályázóknak különdíjért ad lehetıséget a pályázatra.  
� Továbbá felmerült egy forgatókönyvíró- és rajzpályázat a „Nincs de” kampány mintájára. 
� A pályázatok kiírását Seresné Barta Ibolyával elızetesen egyeztetni kell 

 
5. Kitüntetések 
 
� Elkészült egy belsı nyilvántartás az iskolai könyvtárosoknak adható kitüntetésekrıl. 

� Ebben vezetjük a határidıket, a már díjazottakat és a felterjesztési ötleteket. 
� A Fitz József könydíjjal kapcsolatban a KTE is tehet javaslatokat. A tagok javaslatait a 

honlapon erre a célra kialakított felületen fogjuk győjteni, majd az MKE felé egyben 
közvetíti az elnök. 



 2 

� Az év ifjú könyvtárosa pályázat pályamunkához kötött. Blogunkon fent van a pályázati 
kiírás. Néhány ifjú kolléga figyelmét közvetlenül is felhívjuk a lehetıségre. Pályázatukat 
támogatjuk. 

 
6. A mese útja 
 
� Az IBBY kezdeményezésére április óta folyik a mese útja projekt. 
� Egyesületünk az OPKM-mel közösen fogja koordinálni a 2010. márciusi Tündér havát, 

melyre az IBBY két pályázatához is adtunk az elmúlt hetekben program- és költségtervet. 


