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A Könyvtárostanárok Egyesülete 
2009. évi feladatterve 

 
Fı célkitőzések 
� A közoktatás, a pedagógusképzı felsıoktatás és a pedagógiai intézmények 

könyvtárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak szakmai érdekképviselete. 
� A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, a könyvtárostanári hivatás fejlesztése. 
� A könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének növelése. 
� Együttmőködés, hatékony párbeszéd kialakítása az iskolai könyvtárügyért felelıs ágazati, 

szakmai-irányítói feladatokat ellátókkal, fenntartókkal, felsıoktatási képviselıkkel, 
könyvtári és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel. 

� Az egyesület tagjainak gyarapítása. 
 
Részcélok, konkrét tevékenységek 
E stratégiai célok megvalósítása érdekében a 2009-es évre a következı terv segíti a feladatok 
megvalósítását, az ellenırzését és a munka értékelését 
 

 Feladat Felelıs Határidı 
 

1. Tagság minél szélesebb körő tájékoztatása 
 

1.a KTE Hírlevél kiadása alelnök 
titkár 

2009. III. 4. 
2009. IX. 30. 

1.b A KTE honlap visszamenıleges feltöltése és 
folyamatos aktualizálása 

kom. vezetı 
irattáros 

2009. IX. 30. 
és folyamatos 

1.c A hírblog folyamatos naprakész szerkesztése kom. vezetı folyamatos 
1.d A szakmai levelezılistákon való jelenlét, híradás, 

tanácsadás 
elnökség folyamatos 

 

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása 
 

2.a KTE Tavaszi Szakmai Nap 
Téma: Kötelezı olvasmányok 
Idıpont: 2009. március 28. 
Helyszín: OPKM 
Partnerek: OPKM, HUNRA 

elnök 
alelnök 

2009. III. 20. 

2.b KTE XI. Nyári Akadémia 
Cím: A tehetséggondozás lehetıségei az iskolai 
könyvtárban, Esélyteremtés multikulturális 
környezetben 
Tervezett idıpont: 2009. július 2 - július 6. 
Helyszín: Gandhi Közalapítványi Gimnázium és 
Kollégium, Pécs 

elnök 
gazd. felelıs 
nyári akadémiai 
bizottság 

2009. VI. 20. 

2.c MKE 41. Vándorgyőlés 
felhívásának közzététele 
az egyesület képviselet 

elnök 2009. VII. 

2.d KTE İszi Szakmai Nap 
Cím: Iskolai könyvtári projektek - Iskolai projektek a 
könyvtár támogatásával 
Tervezett idıpont: 2009. október 15. 
Helyszín: OPKM 

elnök 
alelnök 

2009. X. 15. 

2.e Kiadványaink terjesztése, utánnyomása titkár 
gazd. felelıs 

folyamatos 
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3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 
 

3.a Az OKM iskolai könyvtári bizottság 
újraalakulásának támogatása és a bizottsági 
munkában való részvétel 

elnök folyamatos 

3.b Az egyesülethez érkezı anyagok véleményezése, 
javaslattétel 

elnök folyamatos 

3.c Iskolai Könyvtári Világnap 
központi rendezvény: KTE İszi Szakmai Nap 
események koordinálása 
pályázatok meghirdetése, azok témái: 
- iskolai könyvtári honlapok 
- fotók iskolai könyvtárakról 

alelnök 
nemz. kapcs. 
Seresné Barta 
Ibolya 

2009. X. 10. 

3.d KTE Emlékérem 
jelölések begyőjtése, elbírálása 
díjkiosztó a világnapi központi rendezvényen 

elnök 
titkár 
kuratórium 

2009. IX. 20. 

3.e A KTE és a könyvtárostanári szakma 
médiajelenlétének erısítése (szakmai és napi sajtó) 

alelnök 
kom. vez. 

folyamatos 

3.f Jogszabályok, törvényi változások nyomon követése alelnök folyamatos 
 

4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 
 

4.a A KTE eddigi együttmőködési megállapodásainak 
áttekintése, a kapcsolatok megerısítése, újabbak 
megkötése (MKE, IKSZ, TTE, OPKM, HUNRA, 
IBBY, IASL, határon túli szervezetek …) 

elnök 
kom. vez. 
nemzetk. kapcs. 

folyamatos 

4.b A társszervezetek rendezvényein való részvétel 
azok hírérıl és tartalmáról való tájékoztatás a KTE 
tagság felé 

elnökség folyamatos 

 

5. Taglétszám növelése 
 

5.a Egyesületi szórólapok elkészítése 
 

kom. vez. 
titkár 

2009. VI. 1. 

5.b Stratégia kidolgozása a vidéki könyvtárostanárok 
bevonására 

kom. vez. 
tagnyilvántartó 

2009. XI. 1. 

5.c Partnerelégedettség-vizsgálat (tagság) gazd. felelıs 2009. VII. 30. 
 

6. Adminisztratív, szervezeti ügyek 
 

6.a Az elnökségváltással járó adminisztratív 
változtatások (cégbíróság, banki ügyek, posta …) 

elnök 
titkár 

2009. III. 28. 

6.b Pályázatfigyelés, pályázatírás, 
- elszámolás 

pályázati felelıs 
elnök, gazd. fel. 

folyamatos 

6.c Irattár OPKM-be költöztetése irattáros 2009. V. 30. 
6.d Közgyőlés (Nyári Akadémián) elnök, titkár 2009. VII. 
6.e Egyesület közhasznúsítási folyamatának befejezése titkár 2009. IV. 

negyedév 
6.f Éves beszámolók elkészítése elnök, 

ell. biz. elnök 
gazd. felelıs 

2010. I. 31. 

Elfogadta az elnökség 2009. március 3-án. 


