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 Alelnöki köszöntı 
 

Kedves Tagjaink! Kedves Kollégák! 
 

Hírlevelünk ezen számát rendhagyó módon alelnöki köszöntıvel indítjuk, vagyis  a 
KTE elnöksége nevében köszöntöm minden tagunkat, minden olvasónkat! 

Jelen számunk is szemlélteti, hogy 2010 igen mozgalmas élet volt az Egyesület 
belsı életében és az iskolai könyvtárosok, könyvtárostanárok életében egyaránt. 
Terveink szerint 2011-ben is több országos rendezvényen fogunk találkozni, 
folyamatosan jelen leszünk online felületeinket és követjük a szakmánkat érintı 
változásokat, hogy képviselhessük az iskolai könyvtárak szakmai érdekeit. A KTE 
2011-es munkatervét a hírlevélben nem közöljük, és céljaiban, elemeiben nagyon 
hasonló az elızı éviekhez, de honlapunkon elérhetı. 

Tavaszi Szalmai Napunkon egyben részleges tisztújító közgyőlést is tartunk, 
mely után új elnökkel és kiegészült elnökséggel folytatjuk, reményeink szerint 
zökkenımentesebb munkánkat. Számítunk minden tag részvételére, hiszen a 
tisztújításon túl más alapvetıen fontos ügyben is döntenünk kell. 

2011 számunkra jubileum is. Egyesületünk újabb nevezetes évfordulót ért meg. 
„Az 1986. november [28-án] a Fáklya Klubban megtartott alakuló értekezleten 50 
iskolai könyvtáros részvételével jött létre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Iskolai Könyvtárosok Szekciója.” – írja Tóthné Király Katalin a KTE 20 éves 
jubileuma alkalmából kiadott CD-n.  Vegyük elı és olvassuk újra kollégáink 
visszaemlékezéseit és töltekezzünk ebbıl is a 2011-ben elıttünk álló feladatokra! 
 

Budapest, 2011. január 26.         Dömsödy Andrea, alelnök 
 

 1. Szakmai beszámoló 
 

Az Egyesület és elnöksége munkáját a 2010-es feladatterv fıbb pontjai mentén 
mutatjuk be és értékeljük (rövidítve). 
 

1. Tagság minél szélesebb körő tájékoztatása 
A nemcsak a tagok, hanem minden kolléga tájékoztatását szolgáló legfontosabb 
tájékoztatási eszközünk hírblogunk. Itt 2010-ben 217 bejegyzést tettünk közzé, 
melyekhez 40 hozzászólás született. A blogot ebben az évben 4 018 személy 
látogatta meg, összesen 14 112 alkalommal. Az oldalletöltések száma 22 644 volt. 
Látogatóink alkalmanként 2 perc 13 másodpercet töltöttek az oldal olvasásával, 
amely mai felgyorsult világunkban kiemelkedınek mondható. Legtöbb látogatónk 
(51%) a hivatkozó webhelyek (az Egyesület ill. partnerintézményeinek honlapja) 
linkjei segítségével érkezett blogunkra, de jelentıs a közvetlen elérés is (39%), 
amely azt mutatja, hogy látogatónk jelentıs része tisztában van a blog funkciójával 
és elérésével. A keresımotorok (pl. Google) mintegy 10%-nyi látogatót irányított 
blogunkra. A látogatók jelentıs része Magyarországról érkezett, ám a statisztikák 
tanúsága szerint a környezı országok (Románia, Szlovákia, Németország) 
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szakemberei körében is kedvelt forrás a KTE blogja. Emellett a szorosan az 
Egyesületre vonatkozó információkkal folyamatosan töltöttük honlapunkat is. 

A levelezılistákon folyamatosan tájékoztattuk a tagokat és a kollégákat. 
Hírlevelünket ebben az évben is kétszer jelent meg. 2010-ben már 2010-ben már 
négy alkalommal is üdvözlı, figyelemfelhívó elektronikus képeslapokat küldtünk 
szét. 

Összességében úgy értékeljük, hogy Egyesületünk nemcsak a tagok felé, de 
minden könyvtárostanár kolléga felé széles körő tájékoztatási tevékenységet 
folytatott ebben az évben is. 
 

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása 
A TSZN ebben az évben rendhagyó volt. Részben mert az IBBY által koordinált 
Mese útja egy állomása volt, részben mert a programok több helyszínen zajlottak 
párhuzamosan, és mert gyermekprogramok is voltak, melyekhez hospitálás, 
óramegbeszélés is kapcsolódott. A rendezvényen 68 kolléga vett részt. 
İszi Szakmai Napunk is nagy sikernek örvendett, 62 kollégát vonzott az 

Iskolai könyvtárat építünk! címő program és az Árpád Gimnázium. Az 
elıadásokon kívül a témához kapcsolódó szakmai kiállítókkal találkozhattak a 
kollégák és csoportmunkában is ismerkedhettek a téma részleteivel és egymással. 

Ebben az évben az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójával közös szekciót 
szerveztünk az MKE 42. Vándorgyőlésén. Teljesen rendhagyó módon 2010-ben 
Szegeden gyerekeknek szóló iskolai könyvtári programsorozattal zártuk a Mese 
útja Tündér hava eseményeket. 

Terveinkkel ellentétben ebben az évben sem tudtunk szervezetten, 
egyesületként jelen lenni a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon és a Gyıri 
Könyvszalonon. Továbbá a tagok szakmai ismereteinek gyarapítását ebben az 
évben önálló kiadvánnyal nem tudtuk támogatni. Viszont két pályázatot is 
nyertünk, melyek a következı évben ezt majd lehetıvé teszik. 
 

3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 
A szakmai érdekérvényesítés területén különösen az év második felében volt sok 
teendınk. 

A minisztérium iskolai könyvtári bizottságának összehívását két ízben is 
sikerrel kezdeményeztük. Ennek hatására Gloviczki államtitkár úr kérésére 
javaslatokat állítottunk össze az átalakítás elıtt elı közoktatási törvény és a 
tankönyvkérdés témakörében. 

Az év végén a NEFMI által vitára bocsátott közoktatási törvényrıl és a 
pedagógus életpályáról szóló koncepciókhoz széles körő szakmai egyeztetés után 
hozzászólásokat készítettünk. 

Az újjáalakult NKA Könyvtári Kollégiuma felkérésére javaslatokat tettünk 
annak középtávú stratégiájához is, melyben örömmel vettük, hogy az iskolai 
könyvtárak nevesítve is szerepelnek. 

Az iskolai könyvtárak, a könyvtárostanári szakma népszerősítésének továbbra 
is kiemelt eszköze az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja. A 2010-es 
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Sokféleség, kihívás, rugalmasság Az iskolai könyvtár mindenre képes! szlogent 
elsısorban a terekre értelmezve szerveztük meg az İSZN-t, ehhez kapcsolódtak a 
könyvtárostanároknak és a diákoknak kiírt pályázatok is. 

Honlapunkon buzdítottunk a világnaphoz való csatlakozásra. A honlapon való 
csatlakozók és a pályázatokat benyújtók száma viszont messze elmaradt a 
várakozásoktól. Miközben pedig tudjuk, hogy országszerte nagyon sok iskolai 
könyvtár szervez ezen alkalomból programot. Ennek megmutatásának 
megszervezésében viszont még nem tudunk jelentıs sikereket felmutatni. 

A kollégák szakmai elismerésének céljából 2010-ben is négy könyvtárostanár 
kollégának adtuk át a KTE emlékérmeket. Emellett pedig Bondor Erika elnökségi 
tagunkat sikerrel terjesztettük fel Szinnyei József díjra. 

Tagoktól és más könyvtárostanár kollégáktól folyamatosan kapunk 
megkereséseket, mely ügyekben igyekszünk segíteni. 

Az országos közéleti sajtóba egy alkalommal sikerült szándékaink szerint 
bekerülnünk. Egy alkalommal pedig negatív felhanggal, aminek ügyén próbáltuk is 
a napilappal felvenni a kapcsolatot, de megkeresésünk süket fülekre talált. 
 

4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 
A KTE továbbra is az MKE társult szervezete, így tagjaink élvezhették minden 
MKE tagnak is járó szolgáltatást. 2010-ben testületi tagjai voltunk a HUNRA-nak 
és az IBBY-nek. Mindhárom szervezettel folyamatos volt a kapcsolattartás. 
 

5. Taglétszám növelése 
A folyamatos online tájékoztatás, szakmai programok ellenére a tagság 2010-ben 
125-rıl 89-re csökkent. Ez különös problémát jelent egy olyan idıszakban, amikor 
több okból is átalakulás alatt ál a közoktatás. Ilyenkor különösen fontos a szakmai 
érdekképviselt. Ehhez pedig szükség van a taglétszámra és a tagok munkájára is. 
 

6. Adminisztratív, szervezeti ügyek 
Az elnökség 2010-ben négyszer ülésezett. Ezek emlékeztetıit folyamatosan 
elérhetıvé tettük honlapunkon. Az elnökség belsı levelezılistája az ülések között 
is biztosítja a hatékony együttmőködést. 

A fenti szakmai programot úgy sikerült teljesítenünk, hogy elnökségünk egy 
posztja, már 2009-óta nem volt betöltve, és az év második felében elnökünk más 
irányú leterheltsége miatt átadni kényszerült az ügyvezetıi feladatokat. Így az 
elnökség még az év végén megtette a lépéseket a részleges tisztújítás 
elıkészítésére. 

A teljes szakmai, gazdasági és az Ellenırzı Bizottság beszámolója az egyesület 
honlapján olvasható: http://www.ktep.hu/beszam2010 

 

Lázárné Szanádi Csilla, elnök és Dömsödy Andrea, alelnök 
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 2. Pénzügyi beszámoló 
 

Bevételeink legnagyobb részét továbbra is a pályázati források jelentik. 
Köszönhetı ez Zseli Klára pályázati felelıs kiemelkedı tevékenységének. 
(1 210 000 Ft) 

Tagdíjbevételünk is csaknem 400 000 Ft volt, annak ellenére, hogy a tagság 
létszáma csökkent. 

Szinte teljes egészében anyag és szolgáltatás jellegő kiadásaink voltak. Ez 
nagyrészt az elnökségi ülések résztvevıinek útiköltségét, a könyvelı díjazását és 
az egyesületi telefon költségét jelenti. 

Az évet pozitív egyenleggel zártuk: 1 130 099 Ft-tal több van a „kasszában”, 
mint tavaly ilyenkor. 

 

1. 2010.01.01-én rendelkezésre álló pénzügyi források: 1 077 819 Ft 
 Elszámolási bankszámla nyitó egyenlege: 1 073 048 Ft 
 Lekötött betétszámlák nyitó egyenlege: 0 Ft 
 Házipénztár nyitó egyenlege: 4 771 Ft 
 Befektetett eszközök nettó értéke: 0 Ft 

 

 Elszámolási elıleg nyitó egyenlege: -41 637 Ft 
  Mérleg fıösszeg - Egyesületi vagyon nyitó egyenlege: 1 036 182 Ft 

2. Bevételek: 1 776 907 Ft 
 NCA-ORSZ-09-0972. pályázat: 300 000 Ft 
 NCA-ORSZ-10-0559. pályázat: 300 000 Ft 
 OKM 152. pályázat: 350 000 Ft 
 NKA 2112/0536. pályázat: 260 000 Ft 
 Tagdíjbevétel 394 000 Ft 
 Szakmai továbbképzés, kiadvány 134 330 Ft 
 Kamatbevétel: 38 577 Ft 

3. Kiadások: 646 808 Ft 
 Anyag-szolgáltatási költségek: 194 680 Ft 
 Megbízási díjak: 0 Ft 
 Egyéb költség: 452 128 Ft 

 

Rónyai Tünde, gazdasági felelıs 

2.1. Pályázatok   
 

A 2010-es év folyamán folyamatosan írtunk pályázatokat. Ezek egy része, melyek 
a fenti mérlegben láthatók, már 2010-ben segítették munkánkat. A többi a 2011-es 
mőködést, programokat és kiadványokat hivatottak támogatni. 
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Kiíró Téma Elnyert összeg  
NCA Éves mőködés 300 000 Ft 
NKA Kiadvány elıkészítés 720 000 Ft 
NKA Kis KTE könyvek 4. kötetének kiadása 934 375 Ft 
NKA Nyári Akadémia megrendezése 1 893 000 Ft 

Összesen:   3 847 375 Ft 
 

Zseli Klára, pályázati felelıs 
 

 3. Az Ellenırzı Bizottság beszámolója 
 

Legfontosabb megállapításunk, hogy a nehézségek és problémák ellenére az 
egyesület mőködése folyamatos és eredményes volt. Az akadályoztatások, 
lemondások mellett az elnökség aktív tagjai mindent megtettek, hogy az 
alapszabályban megfogalmazott célok és feladatok megvalósuljanak, a 2010-es 
munkatervet teljesítsük. 

Szakmári Klára, az Ellenırzı Bizottság elnöke 
 

 4. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 
 

Egyesületünk 2010-ben is csatlakozott az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 
Hónapjához. Ez alkalomból csatlakozási felhívást tettünk közzé, melyet elızı 
számunkban olvashattatok. A hónap elsı napján pedig egy köszöntı és egy 
figyelemfelhívó képeslapot tettünk közzé. Ez utóbbit több társszervezetünk 
(HUNRA, ISZE) és a minisztérium is elhelyezte honlapján. 
A lefordított plakát és a képeslap letölthetı: http://www.ktep.hu/vilagnaplogo 

 

4.1. Iskolai könyvtárat építettünk! - Pályázat iskolai könyvtárosoknak   
Egyesületünk ebben az évben olyan könyvtárostanár kollégák pályázatát várta, 
akik az elmúlt öt évben új könyvtárat építettek, vagy átépítették könyvtárukat. 
 

1. helyezettek 
� Andrási Zoltánné könyvtárostanár - Szent Pál Marista Általános Iskola, Karcag 
� Kiséri Péterné könyvtárostanár - Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Nagykırös 
 

2. helyezett 
� Lévai Tamás - könyvtárostanár - Eötvös Loránd Mőszaki Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium, Kaposvár 
 

4.2. Tervezz iskolai könyvtárat! - Pályázat diákoknak  
A diákoktól pedig azt kértük, tervezzék meg álmaik iskolai könyvtárát. A 
pályamővek megtekinthetık: http://www.ktep.hu/_2010tervpalyamuvek 
1. helyezettek 
� zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói, Könyvtárostanár: Németh 

Andrea 
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� kadarkúti Jálics Ernı Integrált Oktatási Központ tanulói, Könyvtárostanár: 
Pandúr Emese 

 

Különdíj 
� Hájas Dominika a szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanulója, Könyvtárostanár: 

Nagyné Bús Gabriella 
 

 5. Az elmúlt idıszak eseményei 

5.1. A KTE İszi Szakmai Napról   
 

A KTE ıszi szakmai napjának 2010-ben a budapesti Árpád Gimnázium könyvtára 
adott otthont. A szakmai nap témája a könyvtárépítészet, címe az Iskolai 
könyvtárat építünk volt.  

A szakmai nap témájának idıszerőségét Celler Zsuzsanna gondolata jelzi: 
„Amikor az oktatási módszerekben változás áll be, akkor a könyvtár feladatait is 
újra kell gondolni és idıvel megváltoztatni a könyvtári funkcionális terek arányát 
és egymásutániságát.” Oktatási rendszerünkben folyamatos a tartalmi és formai 
változás, megújulás, amelyekhez az iskoláknak, azon belül is az iskolai 
könyvtáraknak alkalmazkodniuk kell. Ezen a napon ehhez a munkához kaphattak a 
könyvtárostanárok segítséget. 

A szakmai nap résztvevıit köszöntötte Gyimesi Róbert, az Árpád Gimnázium 
igazgatója, Berki Imre, a Nemzeti Erıforrás Minisztérium fıtanácsosa, valamint 
Lázárné Szanádi Csilla, a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke.  

A délelıtti program a KTE pályázatainak eredményhirdetésével és a KTE 
Emlékérmek átadásával kezdıdött, majd olyan elıadásokkal folytatódott, amelyek 
több oldalról közelítettek a nap témájához. 

Meskóné Dékány Dóra könyvtárostanár (Teleki Blanka Gimnázium, Budapest) 
Bevezetés a könyvtárépítészet irodalmába címő elıadásában bemutatta a 
könyvtárépítészet, azon belül az iskolai könyvtárak építészetének szakirodalmi 
hátterét. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferens (OFI-OPKM) Az iskolai 
könyvtári térszervezés pedagógiai szempontjait tárta fel, Kovács Andrea 
belsıépítész A gyıri gyermekkönyvtár tervezése címő elıadásában az igényesen 
kialakított gyıri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár gyermekrészlege bıvítésének 
lépéseit ismertette, Cavaloni Gyöngyi könyvtárépítész szakértı a könyvtárépítést 
szakértıi szemmel mutatta be, míg Rónyai Tünde, az Árpád Gimnázium 
könyvtárostanára Döntéshelyzetek és megoldások címmel saját tapasztalatain 
alapuló gyakorlati tanácsokat osztott meg a kollégákkal. A délelıttöt a Magyar 
Pedagógiai Társaság új szekciójának bemutatkozása zárta. 

A folytatásban három olyan elıadás következett, amelyek egy-egy konkrét 
iskolai könyvtár meg-, illetve újjászületését, többszöri átváltozását mutatták be, 
ahogyan a könyvtárostanár kollégák látták, átélték. Molnárné Fricz Gabriella és 
Eredicsné Gáti Erzsébet könyvtárostanárok a budaörsi, nemrégiben átadott 1. sz. 
Általános Iskola vadonatúj könyvtárának születését követhették végig, Gulyás 
Józsefné, a miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI könyvtárostanára 
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hat év alatt kétszer is költöztette könyvtárát, Petri Ágnes kolléganınk pedig egy 
könyvtár „újjáélesztését” irányíthatta a budapesti Móra Ferenc Általános 
Iskolában. 

A szakmai nap mőhelymunkával zárult Iskolai könyvtár tervezése - Hogyan? 
Miért? Milyen szempontokkal? címmel.  

A KTE İszi Szakmai Napjának prezentációi, képei elérhetık honlapunkon: 
http://www.ktep.hu/OSZN2010 

Cs. Bogyó Katalin 

5.2. Az MKE jubileumi konferenciájáról   
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – megalakulásának 75. évfordulója 
alkalmából – jubileumi konferenciát rendezet az ELTE Állam-és Jogtudományi 
Kar dísztermében 2010. november 25-én. Téma: A tudás – befektetés a jövıbe.  

A zsúfolásig megtelt teremben Bakos Klára MKE elnök és Kálnok-
Gyöngyössy Márton helyettes kulturális államtitkár mellett Silvia Stasselová, az 
IFLA Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje szekció vezetıje, aki a Szlovák 
Könyvtárosok Egyesületének is vezetıje olvasta fel magyar nyelven köszöntıjét. 

Majd angol nyelvő elıadásában bemutatta az IFLA szervezetét és megerısített 
minket abban, hogy a szakmai civil szervezeteknek fontos szerepük van a szakma 
életében, fejlesztésében. Felsorolta a kis könyvtáros egyesületek tipikus problémáit 
(nincs saját iroda, nincs alkalmazott, nincs rendszeres anyagi támogatás, nehéz új 
elnököt választani, nehéz tagokat toborozni, nehéz a kollégákat az elnökség 
munkájába bevonni), amelyekben teljesen a KTE-re ismeretünk. A problémára az 
IFLA segédanyagokat dolgozott ki, melynek egy eleme az az érv, hogy egy 
egyesület aktív tagja, vezetıje annyit tanulhat, melynek segítségével jobb 
könyvtáros lehet. A kapcsolatok, tapasztalatok segítenek fejlıdni, megújulni a 
munkahelyen végzett munkában is. 

Az MKE történetébıl Fehér Miklós villantott fel emlékeket. Majd átadásra 
kerülrtek a jubileumi MKE emlékérmek. Kitüntetésben részesült többek között 
Zselinszky Lászlóné iskolai könyvtári szakértı, a MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szervezetének elnöke. Az ünnepélyes pillanatok után pedig szakmai 
elıadások következtek. 

Az elıadások prezentáció megtekinthetık az MKE új honlapján: 
http://mke.info.hu/2011/01/jubileumi-konferencia-eloadasai/ 

 

Dömsödy Andrea, alelnök 
 

 6. A KTE elkövetkezı programjai 

6.1. KTE Tavaszi Szakmai Nap  
 

Téma: E-Twinning az iskolai könyvtárakon keresztül 
Idıpont: 2011. március 9. 
Helyszín: Budapest, OPKM 
Részletes program: http://www.ktep.hu/TSZN2011 
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Tervezett témák: 
� Részleges tisztújító közgyőlés 
� E-twining projektek háttere és konkrét projektek bemutatása 
� Az OPKM Olvasás portálja 
� Könyvtárostanárok alkalmazásának kérdései 

 

A részvétel KTE, MKE, CSMKE tagoknak ingyenes. 
 

6.2. Részleges tisztújító közgyőlés  
 

Egyesületünk elnökségi tagjai közül többen lemondtak jelenlegi tisztségükrıl, így a 
KTE elnöksége 2011. március 9. 10.15 részleges tisztségmegújító közgyőlést 
hirdet, melynek keretében az éves beszámolók elfogadására is sor kerül. 

Amennyiben a közgyőlés nem határozatképes a megismételt közgyőlést 2011. 
március 9. 13.00-ra hívjuk össze, mely a résztvevık létszámától függetlenül 
érvényes. 
 

Napirendi pontok 
1. A napirend ismertetése, a jegyzıkönyv-vezetı, a hitelesítık és a levezetı elnök 

megválasztása  
2. 2010-es szakmai beszámoló 
3. 2010-es pénzügyi beszámoló 
4. Az Ellenırzı bizottság beszámolója 
5. Hozzászólások, majd szavazás a beszámolók elfogadásáról 
6. A jelölıbizottság beszámolója a jelölésekrıl 
7. A szavazatszámláló bizottság megválasztása 
8. A jelöltek bemutatkozása, rövid programnyilatkozatok, nyilatkozattétel tiszt-

ségek szerint 
9. Az egyesület elnökének és az Ellenırzı bizottság elnökének megválasztása 

titkos szavazással 
10. Az Egyesület közhasznúságáról szóló szavazás elıterjesztése 
11. Hozzászólások majd szavazás a KTE közhasznúsításáról (2/3-os döntés 

szükséges) 
12. Az eredmény kihirdetése (elnök, ellenırzı bizottság elnöke) 
13. Az elnökség tisztségviselıinek (titkár, gazdasági felelıs, irattáros, ellenırzı-

bizottsági tag) megválasztása titkos szavazással 
14. Az egyesületi tagdíj mértékérıl szóló elıterjesztés 
15. Hozzászólások, majd szavazás 
16.  A választási eredmény kihirdetése 
 

Minden tagunk részvételére számítunk! 
6.2.1. Eddigi jelöltek 
 

A KTE elnöksége az alapszabálynak megfelelıen jelölıbizottságot kért fel. Ennek 
tagjai: 
� Bilicsi Erika, Budapest 
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� Szepesi Hajnal, Budapest 
� Tóth Józsefné, Irénke, Kecskemét 

A tagok a korábban elektronikusan kiküldött értesítések szerint 2011. február 15-
ig jelölhetnek tisztségviselıket. Lapzártáig kellı számú jelölést összegyőjtı, és a 
jelölést elvállaló kollégák rövid bemutatkozása: 
 

Elnöki poszt jelöltje: Szakmári Klára 
1990-tıl dolgozom könyvtárostanárként a budapesti Budai Nagy Antal 
Gimnáziumban. Sokat tanultam az iskolai könyvtárról közvetlen kolléganımtıl, 
Marót Károlynétól. Ismereteimet gyarapítottam a SOTE mentálhigiénés szakán, a 
BME Közoktatásvezetıi szakán. 2005-tıl listás kulturális és közoktatási szakértı 
lettem iskolai könyvtár szakterületen. 1994-tıl vagyok tagja a KTE-nek, elnökségi 
tagként több évig az egyesület gazdasági felelıse, ellenırzı bizottsági tagja majd 
az ellenırzı bizottság elnöke lettem.  
 

Gazdasági felelıs poszt: Petri Ágnes 
A zuglói Móra Ferenc Általános Iskola könyvtárostanára vagyok. 2010 áprilisától 
dolgozom jelenlegi munkahelyemen. A KTE alapító tagjaként, 1997-tıl kezdtem 
meg egyesületi életem. 2004-tıl vállaltam feladatot az elnökség munkájában, a 
pénzügyi, gazdasági feladatok ügyintézését végeztem. 2008-tól munkahelyi 
elfoglaltságaim miatt nem vállalhattam újabb ciklust a vezetıség munkájában, 
háttérbe vonultam. Ez idı alatt az ellenırzıbizottság tagja voltam. Visszatérésem 
oka, hogy az új munkahelyem támogat az egyesületi munkavégzésében. 
 

Irattáros poszt jelöltje: Rónyai Tünde 
Felsıfokú tanulmányaimat az ELTE BTK magyar - könyvtár szakán fejeztem be 
1980-ban. Elsı munkahelyem a mai Kerék Utcai Általános Iskola, jelenleg az 
Árpád Gimnáziumban dolgozom. 

Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos szakmai tapasztalataimat jelenleg 
szaktanácsadóként, szakértıként és szakfelügyelıként is hasznosítom. Nagyon sok 
intézménnyel, kollégával kerültem kapcsolatba munkám során. Sokszor 
szembesülök a könyvtárak mostoha helyzetével, de nagyon sok lelkes, akadályt 
nem ismerı könyvtárostanárral is találkoztam. Munkám legszebb pillanatai azok, 
amikor úgy távozom egy intézménybıl, hogy biztos vagyok abban, hogy segíteni 
tudtam. 

2009-tıl a KTE gazdálkodási felelıse voltam. Most (örömteli) családi okok 
miatt szeretnék megválni ettıl a feladattól, de úgy érzem, annyi energiám még van, 
hogy a kevesebb elfoglaltságot igénylı irattárosi feladatokat el tudjam látni. 
Tervezem az irattár egy részének és a nyilvántartásnak elektronizálását. 

 

Ellenırzı Bizottság elnöki posztja: dr. Eigner Judit 
Az ELTE magyar-könyvtár szakán végeztem, elsı munkahelyem a Színház- és 
Filmmővészeti Fıiskola könyvtára volt. Még 1984-ben szereztem egyetemi doktori 
fokozatot „újabb magyar irodalom” tárgykörében. 
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Gyermekeim születése után a Máriaremetei-Hidegkúti Ökumenikus Általános 
Iskolában dolgoztam közel 10 évig. Voltam a humán munkaközösség vezetıje, 
rendszeresen tartottam könyvtárhasználati órákat minden korosztálynak.  

2004-ben két szakon (minıségbiztosítás és szakértı) szereztem meg a 
pedagógus szakvizsgát, 2005-ben lettem iskolai könyvtári szakértı. Iskolai 
könyvtári szakértıként is tevékenykedem. 

Régi tagja vagyok a KTE-nek, az olvasásfejlesztés témakörében jelentek meg 
publikációim. 

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen diákjaim többször értek 
el rangos helyezést. Egy ideje inkább az írásbeli feladatok elkészítésében és szóbeli 
forduló zsőritagjaként tevékenykedem.  

Négy éve a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium könyvtárvezetıje vagyok. 
Fı feladatomnak itt is a diákok olvasóvá nevelését tekintem, elkötelezıdtem a 
tehetséggondozás ügye mellett is. Könyvtárvezetıként azt tapasztalom, hogy 
sokoldalúnak lenni alapkövetelmény; a mi munkánkban egy pszichológus, egy 
titkárnı, egy informatikus, egy logisztikai szakember, egy jogász és egy takarítónı 
tudása összegzıdik. Csupa-csupa szolgálat… 
 
Ellenırzı Bizottság tagja poszt: Sunyovszky Anna 
Könyvtáros diplomámat 1981-ben szereztem Egerben. 2002-ben Pécsen pedagógia 
szakos tanárképzést is elvégeztem. Könyvtáros pályafutásomat mőszaki 
könyvtárosként kezdtem, de 1992 óta könyvtárostanárként tevékenykedem. 
Jelenleg munkahelyem a budapesti Hunfalvy János Fıvárosi Gyakorló, 
Kéttannyelvő Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola. 

1993 óta vagyok az egyesület tagja. 1997-2003 között pest megyei szakterületi 
szaktanácsadó is voltam. Több iskolai könyvtárakat érintı kérdésben publikáltam 
már. 
 

A részletesebb bemutatkozások megtekinthetık honlapunkon: 
http://www.ktep.hu/jelolt2011 
 

6.3. HUNRA konferencia 
 

Téma: Az olvasás össztantárgyi feladat 
Idıpont: 2011. május 13-14. 
Helyszín: Berzsenyi Dániel Könyvtár, 9700 Szombathely 
Partnerek: NymE-SEK, Berzsenyi Dániel Könyvtár, SEK Egyetemi Könyvtár, 
Könyvtárostanárok Egyesülete 
 

A szervezık a pedagógusok, a pedagógusképzı intézmények oktatói és a 
könyvtárosok széles körei számára szeretnék jó példák sorával bizonyítani, hogy az 
olvasási készségek fejlesztése korántsem csak a tanítók vagy a magyartanárok 
felelıssége. Ezért ezúttal nem a szépirodalom oktatása lesz a központi téma – noha 
nyilván ez is szóba kerül majd –, hanem minden más! A természettudományoktól a 
testnevelésig, a társadalomtudománytól a vizuális kultúráig és a zeneoktatásig. 
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Vagyis konferenciánk éppen a szépirodalmon kívüli területek olvasásfejlesztı 
hatására, a felfedezı, információszerzı olvasási stratégiákra, s azon belül is a 
fıként természet- és társadalomtudományi tantárgyak ilyen jellegő szerepére 
koncentrál.  

Reményeink szerint a jó példák sorának bemutatásával a konferencia 
hatékonyan hozzájárul majd a pedagógus-, valamint könyvtárosképzések és- 
továbbképzések szellemének megújításához. 

A jelentkezés feltétele a téma, az elıadás vagy mőhelymunka címe, és egy max. 
900 karakteres összefoglaló. 
A jelentkezések beérkezésének határideje: 2011. február 10. 
Bıvebben: http://www.hunra.hu 
 

6.4. A KTE XIII. Nyári Akadémiája 
 

Téma: Modern iskolakép, Könyvtári szolgáltatásfejlesztés: inklúzió, adaptív 
oktatás, SNI 
Várható idıpont: 2011. június utolsó hete vagy július eleje 
Helyszín: Békéscsaba 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap, Békés Megyei Tudásközpont 
 

 7. KTE emlékérmek 
 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából a KTE İszi Szakmai 
Napja keretében 2010. október 27-én ötödik alkalommal adtuk át a KTE 
emlékérmeket. 
 

Díj Díjazott Felterjesztı 
Életmődíj Hársas Oszkárné Újbudai Pedagógiai Intézet 
A könyvtárostanári 
hivatásért 

Papp Éva CSMKE Iskolai Könyvtári Szekciója 

Az egyesületért Vincze Mária 
Pécs-baranyai KönyvtárosTanárok 
Szakmai Mőhelye és a KTE 

Az év ígéretes 
könyvtárostanára 

Szoka Beáta 
budapesti könyvtárostanárok mőhelye 
és iskolájának igazgatója 

 

A laudációk honlapunkon megtekinthetık: http://www.ktep.hu/emlekerem2010 
Gratulálunk! 
 

Ne feledjétek! A 2011-es emlékérmekre a jelölési határidı: szeptember 20. 
 

 8. Tagság 
 

Az egyesület 2010. december 14-én 89 egyéni tagot számlált. A megyénkénti 
megoszlás a grafikonon látható. A 2010-es tagnévsor megtekinthetı honlapunkon: 
http://www.ktep.hu/tagok2010 
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Alapszabályunk szerint a tagdíjbefizetési határidı március 31., de egész évben 
várjuk a tagok jelentkezését. Érdemes viszont minél hamarabb befizetni, mert a 
KTE igazolvány és az MKE tagkártya matricájának rendelése, eljuttatása idıt vesz 
igénybe. 

Aki befizeti tagdíját február 20-ig, annak a TSZN-en át tudjuk adni a 
matricáját. 

Horváthné Szandi Ágnes, tagnyilvántartó 
8.1. Tagnyilvántartás, tagdíj 
 

Minden régi és új tagunktól új adatlapot kérünk, akkor is, ha az adatokban semmi 
változás nem történt. A beküldendı tagnyilvántartó lapok letölthetıek a 
honlapunkról: http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas  

A géppel olvashatóan kitöltött lapokat postán a következı címre küldjétek: 
      Horváthné Szandi Ágnes 9700 Szombathely, Budai Nagy Antal u. 6. 
A tagdíj összeg nem változott: Az éves tagsági díj összege 2011-ben is: 

� 5 000 Ft 
� nyugdíjasnak, diáknak, GYES-en lévınek és CSMKE tagnak: 2 000 Ft 

 

Kérjük, hogy az egyszerőbb és olcsóbb adminisztráció érdekében, aki tudja, 
átutalással fizesse tagdíját. Ezt a következı számlaszámra teheti meg: 
OTP 11708001-20341237 – Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete 

A Hírlevél mellé csekket mellékelünk. Kérjük, hogy aki nem használja fel, 
valamelyik rendezvényünkön jutassa vissza, hogy pénztárcánkra és környezetünkre 
jobban vigyázhassunk. 

Az átutalási utalványra vagy a csekkre feltétlen írjátok rá a közlemény rovatba 
a neveteket, elérhetıségeteket, és hogy 2011. évi tagdíj. Aki számlát kér, az 
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igényét az egyesület e-mail címén „számlakérés” tárgyú levélben jelezze, és adja 
meg a számlacímet, annak postázási címét, vagy hogy melyik rendezvényen venné 
át. 

A közgyőlés fog dönteni a 2012-es tagdíj mértékérıl. A döntés elıkészítésével 
kapcsolatban szavazást indítottunk honlapunkon: „Ön szerint növekedne a KTE 
taglétszáma, ha 3000 Ft lenne az éves tagdíj?” 
 

 9. Olvasmányajánló 
 

9.1. Az Egyesülettel kapcsolatos írások 
 

Bogyó Katalin, Cs.: Iskolai könyvtárat építünk, A Könyvtárostanárok 
Egyesületének İszi Szakmai Napja, 2010. október 27. In: Könyv és Nevelés, 
2010. 4. sz., 89-91. p. 

Dömsödy Andrea: Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2010-ben In: Dán 
Krisztina – Fehér Miklós (szerk.): Korszerő könyvtár, Finanszírozás – 
gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, 2010. nov., Z4.4 1-6. p. 

Dömsödy Andrea: KTE-emlékérmek átadása In: Könyv és Nevelés, 2010. 4. sz., 
92-94. p. 

Nagyváradi Enikı: „Ez az iskola megérdemli, hogy szép könyvtára legyen!” 
Szubjektív beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesülete szakmai napjáról In: 
Könyvtári Levelezı/Lap, 2010. 11. sz. 36-37. p. 

 

9.2. Iskolai könyvtárakkal, olvasóvá neveléssel kapcsolatban 
 

Adoryán Emese: Könyvmoly, Olvasóverseny Kontyfásoknak In: Iskolakönyvtáros, 
2010. 4. sz., 10-22. p. 

Albert Anikó: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 7. osztályos tanulók részére 
[feladatlap] In: Iskolakönyvtáros, 2010. 2. sz. 16-17. p. 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, 2009/2010. tanév, Országos 
írásbeli forduló, I. kategória, 7-8. évfolyam, Írásbeli feladatlap, Megoldókulcs 
In: Iskolakönyvtáros, 2010. 3. sz., 6-10. p. 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, 2009/2010. tanév, Országos 
írásbeli forduló, II. kategória, 9-10. évfolyam, Írásbeli feladatlap, Megoldókulcs 
In: Iskolakönyvtáros, 2010. 3. sz., 11-18. p. 

Bogyó Katalin, Cs. - Hanesz Andrea, P.: Varázsnap 2008, Az Iskolai Könyvtárak 
Nemzetközi Hónapja alkalmából In: Módszertani Közlemények, 2010. 2. sz., 
70-74. p. 

Dán Krisztina: Az állományelemzés mint a győjtemény fejlesztésének lényeges 
eleme és feltétele In: Dán Krisztina – Fehér Miklós (szerk.): Korszerő könyvtár, 
Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, 2010. aug., C1.17, 19 p. 

Dán Krisztina: Jeles napok, évfordulók az iskolai könyvtárban a 2010-2011. 
tanévben, Módszertani ajánlás In: Dán Krisztina – Fehér Miklós (szerk.): 
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Korszerő könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, 
2010. nov., Z4.5 1-12. p. 

Dömsödy Andrea: Bibliográfiai hivatkozás interneten elérhetı forrásokra In: 
Iskolakönyvtáros, 2010/4. sz., 3-5. p. 

Dömsödy Andrea: Képzési utak, lehetıségek iskolai könyvtárosoknak In: Dán 
Krisztina – Fehér Miklós (szerk.): Korszerő könyvtár, Finanszírozás – 
gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, 2010. aug., E3.2, 11 p. 

Dömsödy Andrea: Könyvtárhasználati feladatbank In: Iskolakönyvtáros, 2010. 3. 
sz. 4. p. 

Éhmann Gáborné Havas Mária: Olvasmányok felsı tagozatos fiúknak és 
lányoknak In: Könyv és Nevelés, 2010. 4. sz., 20-28. p. 

Életre kelt mesék, Családi délelıttök a gyermekkönyvtárban, Szeged, Somogyi-
Kvt., 2010, 102 p. 

Franyó Borbála – Korocz Ágnes: Mese a csendben, Van-e híd a történetek és a 
hallássérültek világa között? In: Könyv és Nevelés, 2010. 3. sz. 35-42. p. 

Gráberné Bısze Klára: Iskolatörténet könyvtári dokumentációs bázison In: Dán 
Krisztina – Fehér Miklós (szerk.): Korszerő könyvtár, Finanszírozás – 
gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, 2010. aug., E5.15, 21 p. 

Hársas Oszkárné: Környezeti nevelés a könyvtár terein belül és kívül In: Dán 
Krisztina – Fehér Miklós (szerk.): Korszerő könyvtár, Finanszírozás – 
gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, 2010. nov., F1.10 1-20. p. 

Hock Zsuzsanna: Az iskolai könyvtárak szerepe a hatékony intézményvezetésben 
In: Mester és Tanítvány, 2010. 26. sz., 106-114. p. 

Írások a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2009/2010-es 
versenyévadjáról In: Könyvtári Levelezı/Lap, 2010/10., 29-33. p. 
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 10. Hírek 
 

2010. október 22-én Szinnyei József-díjat vehetett át korábbi elnökünk, jelenlegi 
elnökségi tagunk Bondor Erika, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium 
könyvtárostanára. 
 

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium Közoktatási Fıosztálya 2010 decemberében 
közzétette a közoktatási törvény és a pedagógus életpályáról szóló törvény 
koncepcióit. A hozzászólás megfogalmazásához kértük a tagok segítségét is. A 
beérkezett észrevételek felhasználásával a KTE beküldte hozzászólásait. Ezek 
honlapunkon elolvashatók: http://www.ktep.hu/allasfiskkvtugy és  
http://www.ktep.hu/allasfogl oldalakon. 
 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Tavaszi Szakmai Napra megjelenik a 
Kis KTE könyvek c. sorozatunk 4. kötete, melyben a 2009-es világnapi 
pályázatunkra beérkezett iskolai könyvtári projektleírásokat adjuk közre. A kötetet 
minden 2011-es KTE tag ingyen átveheti bármely rendezvényünkön. 
 

Elindult a Magyar Könyvtárosok Egyesületének új honlapja. Elérhetısége: 
http://mke.info.hu 
 

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál idıpontja: 2011. ápr. 14-17. 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesület 43. Vándorgyőlése Pécsen kerül 
megrendezésre. 
 
 
 

A Könyvtárostanárok Egyesületét és a hírlevél megjelenését támogatja: 
 

       


