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 Elnöki köszöntő 
 

Kedves Kollégák! 

 

A köznevelési törvény és végrehajtási rendelete 2012 szeptemberétől sok változást 

hoz-hozott az iskolák és könyvtáraik életében. A jogszabályi előírásokból adódó 

tennivalók meghatározzák az elkövetkező hónapok-évek munkáját. Hogyan tovább 

iskolai könyvtár? Sok a bizonytalanság és a félelem, mert vannak egyértelmű 

rendelkezések, de maradtak kérdések is. Kérdéseinkre, felvetéseinkre nem kaptunk 

érdemi választ a minisztériumtól. Abban reménykedünk, hogy a gyakorlati lépések 

során tisztázódni fognak ezek a dolgok is. Ebben segíthetjük egymást, ha 

megosztjuk tapasztalatainkat, gyakorlatunkat. Az iskolákban továbbra is 

számítanak ránk, a könyvtárra. A helyi tantervek kidolgozása során bizonyíthatjuk, 

hogy a sikeres pedagógiai munkához kell a könyvtár és a könyvtárostanár. 

Az Őszi Szakmai Napon egyesületünk elnöksége is megújul, választások 

lesznek. Köszönöm az eddigi elnökség tagjainak a sok munkát és a kitartást! 

Remélem, az új elnökség feladataira is találunk lelkes és elkötelezett tagtársakat. 

Kérlek benneteket, jelöljetek olyan tagokat, akikben megbíztok, akiknek szakmai 

munkája, emberi tartása, és tenni akarása egyesületünk jövőjét meghatározza majd! 

Kívánok jó egészséget és szívósságot minden könyvtárostanárnak az új 

tanévben! 
Szakmári Klára, elnök 

 

 1. Kis KTE könyvek 5. 
 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelent a Kis KTE könyvek c. 

sorozatunk ötödik darabja. Címe: Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak 

szolgáltatásfejlesztéséhez. Szerzői: Cs. Bogyó Katalin, Dán Krisztina és Dömsödy 

Andrea. A kézirat és a kötet elkészítésében közreműködtek még: Barátné dr. Hajdu 

Ágnes, Horváthné Szandi Ágnes és Tóth Viktória. 

Az iskolai könyvtárak között a gyakorlóiskolák könyvtárai különös 

jelentőségűek, hiszen a hagyományos iskolai könyvtári ellátás mellett kiemelkedő 

szerepük van mind a könyvtáros-, mind a pedagógus-, mind a könyvtárostanár-

képzésben. Emellett fontos, bázis iskolai könyvtári szerepük van / lehetne 

környezetük iskolai könyvtári, könyvtár-pedagógia életének szervezésében, 

fejlesztésében. Mindezek a szerepkörök azt sugallják, hogy a tárgyalt típusnak 

nagy jelentősége van a mindenkori iskolai könyvtárügy és a pedagógusok 

könyvtár-pedagógiai módszertani kultúrájának megújítása területén. 

A gyakorlóiskoláknak szánt hiánypótló útmutatónk minden más a 

pedagógusképzésben valamilyen formában részt vállaló felsőoktatási intézmény és 

iskola számára hasznos lehet. Szerkezetét úgy alakítottuk ki, hogy a 

specifikumokat az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos általános jellemzőkhöz, 

elvárásokhoz képest mutatjuk be. Ennek okai: egyrészt, célunk, hogy jól láthatóvá 
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váljon e sajátos iskolai könyvtártípus mássága. Másrészt, hogy a többi iskolai 

könyvtár és a könyvtárostanárok számára is útmutatóul szolgálhasson, hiszen az 

elvárásokat, feladatokat összegző, rendszerező kötet már tíz éve nem jelent meg 

hazánkban. 

A kötet tartalmi egységei: 

 Sajátos helyzet, sajátos funkciók 

 A gyakorlóiskolai könyvtár működtetésének sajátos követelményei 

 Szolgáltatások 

 Személyi feltételek 

 Gyűjtemény és gyűjteményfejlesztés 

 Tárgyi feltételek 

 Működési dokumentumok 

 A gyakorlóiskolai könyvtárak könyvtár-pedagógiai tevékenysége 

 Kapcsolatrendszer 

 Konkrét gyakorlóiskolai könyvtárak megoldásai 

 

A kötet kereskedelmi forgalomba nem kerül, csak tagjaink juthatnak hozzá. Első 

átvételi lehetőség a 2012-es Őszi Szakmai Napon lesz. 
 

Dömsödy Andrea, alelnök 
 

 2. Jogszabályi változások 
 

A tanév végén és a nyáron sokféle jogszabály jelent meg vagy került 

módosításra. Elnökségünk az alábbi véleményezésekkel, jogszabályokkal 

igyekezett képviselni a tanulók és pedagógusok könyvtári ellátásának és 

az iskolai könyvtáraknak az ügyét: 
 

Szakmári Klára: Hozzászólás a Nemzeti alaptanterv 2012 vitaanyaghoz, Bp., KTE, 

2012, 3 p. 

Dömsödy Andrea – Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének 

hozzászólása a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények név- és címerhasználatáról szóló …/2012. (…) EMMI rendelet 

kiadásáról c. előterjesztéshez, Bp., 2012, 5 p. 

Dömsödy Andrea - Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének 

hozzászólása ………./2012. (......)EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról c. tervezethez, Bp., KTE, 2012, 3 p. 

Dömsödy Andrea - Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének 

hozzászólása A Kormány ...../2012. (......) Korm.  Határozata a Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia 2012-2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről c. tervezethez, Bp., 

KTE, 2012, 2 p. 

Dömsödy Andrea - Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének 

hozzászólása …/2012. (…. ….) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai 
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szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről 

és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről c. 

tervezethez, Bp., KTE, 2012., 4 p. 
 

Hozzászólásaink elérhetők honlapunkról a Dokumentumok / Állásfoglalások 

menüpont alatt. 

 

A legfontosabb, az iskolai könyvtárakat közvetlenül is érintő, már elfogadott 

jogszabályok: 
 

2012. évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról In: Magyar Közlöny 2012. 99. sz.; URL: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12099.pdf Utolsó 

letöltés: 2012.08.27. 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról In: Oktatási és Kulturális Közlöny, 2012. 14. sz., URL: 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/14.pdf vagy: 

Magyar Közlöny 2012. 66. sz. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról [benne az iskolai könyvtár 

működésének szabályozása] 

 

Összeállította: Dömsödy Andrea, alelnök 
 

 3. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2012 
 

„Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és 

egyéb forrásokat biztosít, amelyek az iskolai közösség minden tagja 

számára lehetővé teszik, hogy kritikus gondolkodókká, valamint 

minden típusú és formájú információhordozó hatékony alkalmazóivá 

váljanak.” 

Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata 
 

Az iskolai könyvtárak sokoldalúak. Mindig is sokféleképpen 

támogatták az iskola tanulóit, pedagógusait. A 

könyvtárostanárok a múltban, a jelenben és a jövőben is hinni fogják, hogy 

hatékony, életközeli és gyerekbarát iskola nincsen jó iskolai könyvtár nélkül! 

 

Iskolai könyvtár: 

Kulcs a múlthoz, jelenhez és a jövőhöz 
 

Ezt hangsúlyozandó az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IASL) 

kezdeményezésére 1999 óta a világ egyre több országában ünneplik októberben az 

iskolai könyvtárakat. 2008 óta az egész október hónapban zajlanak a népszerűsítő 

és szakmai programok. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12099.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/14.pdf
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Ehhez a kezdeményezéshez Magyarországról a debreceni Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csatlakozott először 

2002-ben. Majd a kezdeményezés a Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE) is 

köszönhetően országos eseménnyé fejlődött.  Így ebben az évben éppen 10 éve 

már, hogy az első rendezvényeket megszerveztük az Iskolai Könyvtárak 

Világnapja alkalmából. 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja keretében arra törekszünk, hogy 

széles körben hívjuk fel a figyelmet sikereinkre, lehetőségeinkre, problémáinkra. 

Így kérünk mindenkit, aki egyetért az iskolai könyvtárak nevelésben-oktatásban és 

a könyvtári rendszerben betöltött fontos szerepével, vegyen részt programjainkon 

és csatlakozzon valamilyen saját eseménnyel is! 

 

Debrecen – Budapest, 2012. szeptember 23. 

 

Seressné Barta Ibolya 

könyvtárostanár 

Dr. Széles Dezsőné 

igazgató 

Szakmári Klára 

elnök 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Debrecen 

Könyvtárostanárok 

Egyesülete 

 

3.1. Pályázat   

 

Kalandok az iskolai könyvtárban - Pályázat diákoknak 

 

Az IASL felhívásához igazodva, 2012 októberére, az Iskolai Könyvtárak 

Nemzetközi Hónapjára készülődve a pályázatot hirdetünk általános és középiskolai 

tanulók számára. A jelmondathoz kapcsolódva azt várjuk, hogy a tanulók érdekes 

(akár humoros, akár tanulságos) illusztrált történetek keretében mutassanak be 

valós vagy fiktív iskolai könyvtári kalandokat. 

 

A pályaművekkel kapcsolatos elvárások 

 Feleljen meg a papírszínház műfajának, formai követelményeinek! 

 A rajzok bármely illusztrációs technikával készülhetnek. 

 Az elbírálás során a tartalmi szempontok, ötletek és a vizuális 

megjelenítés egyformán számít. 

 

A pályaműveket elektronikusan és postán is be kell nyújtani. 

A beküldés határideje: 2012. október 15. 

  

Nyeremények 

 Az első három helyezett intézmény iskolai könyvtárának a Csimota Kiadó 

1-1 Papírszínházi mesét ajánlott fel, melyet ünnepélyes keretek közt 

adunk át az Őszi Szakmai Napon. 
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 Az első három helyezett pályázók az eredményhirdetés után részt 

vehetnek egy budapesti könyvtárlátogatáson. 

 A felkészítő könyvtárostanár regisztrációs díj nélkül vehet részt a KTE 

2012-es Őszi Szakmai Napján. 

 A nyilvános eredményhirdetés a KTE 2012-es Őszi Szakmai Napján lesz. 
 

A pályázatról bővebben: http://www.ktep.hu/papirszinhpaly2012  
 

 4. Az elmúlt időszak eseményei 

4.1. Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny Pest megyében   
 

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny Pest 

megyei szervezőjének tanév közbeni megszűnése miatt 

Egyesületünk ideiglenesen átvállalta ezt a feladatot annak 

érdekében, hogy a tehetséggondozás ezen formája ebben a 

tanévben is elérhető legyen ebben a megyében is. 

A megyei írásbeli és szóbeli forduló helyszíne a Kőbányai 

Szent László Gimnázium volt. Köszönet Horvát Viktória 

tagunknak és munkatársainak! Az országos írásbeli forduló pedig a budapesti 

Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárában került megrendezésre. Köszönet érte 

Szakmári Klára elnöknek és munkatársainak. Továbbá köszönet illeti azon 

tagjainkat is, akik önkéntes munkájukkal segítették a verseny lebonyolítását: 

Gérnyi Ferencné, Meskóné Dékány Dóra, Petri Ágnes, Szepesi Hajnal 

Pest megyéből Göttli Dóra, a törökbálinti Bálint Márton Általános- és 

Középiskola tanulója bejutott az országos döntőbe is, ahol a II. korcsoportban 

második helyezést ért el. Gratulálunk neki és Mericsné Várhelyi Éva felkészítő 

könyvtárostanárának is! 
 

Dömsödy Andrea, alelnök 

 

Könyvtárhasználati verseny Kőbányán 

 

Idén a Szent László Gimnázium könyvtárát kérték fel helyszínnek a Bod Péter 

Országos Könyvtárhasználati Verseny Pest megyei forduló szervezői. A verseny 

témája: Kopernikusz és a Naprendszer. A versenyen 7-10. évfolyamos diákok 

vettek részt, akik nagyon ügyesen, hozzáértően használták a könyvtárban elérhető 

információforrásokat, dokumentumokat és az internetet. 

Maga a verseny 19 éves múlttal rendelkezik. Kezdetektől fogva a projektszerű 

feladatok megvalósításának módszerét alkalmazta, melynek során a tanulóknak 

komplexen kellett alkalmazniuk információs műveltségüket a könyvtárak nyújtotta 

lehetőségek segítségével. Minden év verseny feladatai egy központi, abban az 

évben aktuális téma köré szerveződnek. Ez idén Kopernikusz és a naprendszer 

http://www.ktep.hu/papirszinhpaly2012
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volt. Az írásbeli forduló országosan egységes volt, míg a szóbeli fordulót a helyi 

könyvek nyújtotta lehetőségekhez igazították. 

A versenyzők Kunszentmártonról, Szentendréről, Gödöllőről, Törökbálintról és 

Százhalombattáról érkeztek. 

A programot az KTE részéről Dömsödy Andrea elelnök, az iskola részéről 

Szendrei Péter igazgató-helyettes nyitotta meg. Amíg az írásbeli forduló tartott, a 

kísérő könyvtárostanárok megtekintették az Országos Lengyel Kisebbségi 

Önkormányzat által Kőbányán működtetett Magyarországi Lengyelség Múzeumát, 

ami a lengyel vonatkozás miatt épp kapcsolódott a verseny témájához. 

Az iskola több dolgozója összefogott a versenyzők méltó fogadására: a 

rendszergazda előkészítette a számítógépeket, a konyhás nénik készítették a 

szendvicsebédet, az oktatástechnikus és a könyvtárosok megvették az 

alapanyagokat, a karbantartó a fogadószobába fogasokat szerelt fel, a takarítónők 

gyönyörűen előkészítették a helyiségeket. A gimnázium könyvtárosai az írásbeli és 

szóbeli közti szünetben szerény büfével kínálták meg a résztvevőket.  

Megtiszteltetés volt, hogy iskolánkat választotta a versenybizottság 

helyszínnek. A szakmai tapasztalatcserén túl barátságok alakultak és mélyültek a 

kollégák között. Számunkra, szervezők számára az egész program során a 

legfontosabb az volt, hogy megteremtsük azt a légkört, amiben a gyerekek 

szabadon alkothattak. 
 

Horváth Viktória, könyvtárostanár, házigazda 
 

Programok, beszámolók, képek: http://www.ktep.hu/bod2012 
 

4.2. KTE Tavaszi Regionális Szakmai Napok   

 

A konferenciasorozat célja részben az volt, hogy 

tájékoztassuk a kollégákat a folyamatban lévő jogszabályi 

változásokról. Másik célunk volt, hogy közösen 

átgondoljuk a gyermekek, fiatalok könyvtárhasználóvá 

nevelésének új kereteit, lehetőségeit. Mindemellett tervünk 

volt, hogy az az iskolai és a gyermekkönyvtárak között 

meglévő együttműködéseket megerősítsük, ösztönözzük 

annak érdekében, hogy könyvtári szolgáltatásainkkal, 

célkitűzéseink megvalósításával minél több tanulót érhessünk el. 

Ebben az évben a Nemzeti Kulturális Alap és a helyi szervezők támogatásával 

szakmai napunkat regionálisan szerveztük meg. Ennek célja az volt, hogy a 

Budapestre nehezebben utazó könyvtáros kollégáknak is lehetőséget nyújtsunk az 

egyesületeinkkel való kapcsolatteremtésre, a szakmai párbeszédre. 

 

http://www.ktep.hu/bod2012
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időpont 03.20. 03.23. 03.27. 04.02. 04.03. 04.12.  

résztvevők száma 73 59 67 75 37 78 389 

városon kívülről 73-40 

=33 

59-35 

=24 

67-23 

=44 

75-36 

=39 

37-31 

=6 

78-23 

=55 
201 

megyén kívülről 73-45 

=28 

59-47 

=12 

67-37 

=30 

75-70 

=5 

37-34 

=3 

78-38 

=40 
118 

előadók száma 9 7 14 8 7 14 59 

KTE tag 10 17 23 12 10 26 98 

MKE Gyksz tag 4 1 7 2 0 5 19 

Más MKE tag1 10 9 28 

CSMKE 

9 5 9 70 

Résztvevők száma a jelenléti ívek alapján 
 

A szakmai napokat úgy szerveztük, hogy a résztvevők lehetőség szerint minden 

helyszínen azonos információkat kapjanak, így az előadások témáit 

„szabványosítottuk”. Természetesen az alapinformációkat minden előadó a saját 

személyiségével és szakterületének megfelelően színesítette. Előadásaink témái 

ennek megfelelően a következők szerint alakultak: 

 

 Jogi, szakmai változások az iskolai könyvtárügyben 

 Az új NAT-ról könyvtár-pedagógiai szempontból 

 Szükségszerű változások az iskolai könyvtárakban 

 Hogyan érintik a jogszabályi változások és az új NAT a 

gyerekkönyvtárakat? 

 Csoportmunka az együttműködési formák témakörben 

 Mi így működünk együtt: gyermekkönyvtár – iskolai könyvtár (Bemutató 

foglalkozások) 
 

Minden helyszínen nagyon népszerűnek bizonyult a Papírszínház bemutató 

(Csimota Kiadó), és sikeresek voltak Galgóczi Dóra írónő könyvbemutatói is. 

A konferenciasorozat az elmélet mellett a gyakorlati bemutatókra, jó 

gyakorlatok megismertetésére is törekedett. Úgy véljük, hogy minden résztvevő 

szakmailag újszerű, gyakorlatban is jól használható információkat, ismereteket 

szerzett, s csak remélni tudjuk, hogy a megismert jó gyakorlatok mindenkit a 

partnerkapcsolatok bővítésére, munkájuk megújítására sarkallnak. 

 

Bondor Erika, kommunikációs felelős  
 

Programok, előadások, beszámolók, képek: http://www.ktep.hu/_programok 

                                                 
1 Csak azok, akik a másik kettőnek nem tagjai. 

http://www.ktep.hu/_programok
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4.2.1. Mi így működünk együtt: gyermekkönyvtár – iskolai könyvtár  

 

A konferenciasorozathoz kapcsolódóan a fenti címmel pályázatot írtunk ki. A zsűri 

döntése alapján a beérkezett 14 pályázó közül az első három helyezést az alábbi 

pályázók munkái érték el. A KTE igyekszik, hogy a közeljövőben a zsűri által 

publikálásra érdemesnek ítélt 13 pályaműnek megtalálja a megfelelő kiadványt. 

 

 Pályázó személyek Pályázó intézmények Település Pályamű címe 

1. 

Savanya Ildikó, 

Kulcsár Marianna, 

Nagy Zsuzsanna, 

Vóna Mária 

Arany János Általános 

Iskola 

 

Somogyi Károly Városi és 

Megyei Könyvtár 

Szeged Áthidalások 

2. 

Pokornyi Orsolya, 

Fábián Krisztina, 

Lauberné Benedeczki 

Julianna 

Arany János Általános 

Iskola 

 

József Attila Könyvtár 

Gyermekkönyvtár Béke 

Fiókkönyvtár 

Dunaújváros 

A dunaújvárosi József 

Attila Könyvtár 

Gyermekkönyvtárának, 

Béke Fiókkönyvtárának és 

az Arany János Általános 

Iskola iskolai 

könyvtárának 

együttműködése 

3. 

Kalincsákné Molnár 

Zsuzsanna, Zseli 

Klára 

Teleki Blanka Gimnázium 

és Általános Iskola 

Könyvtára 

 

Városi Könyvtár Sziget 

utcai Fiókkönyvtára 

Székesfehérvár 

Közös megemlékezés 

Benedek Elek 

születésnapjáról 

(szeptember 30.) a 

Népmese Napjáról 

3. 
Mészáros Rita, 

Magyar Szilvia 

Csány-Szendrey Általános 

Művelődési Központ 

 

Fejér György Városi 

Könyvtár 

Gyermekkönyvtára 

Keszthely 

Párkányi József Területi 

Könyvtárhasználati 

Vetélkedő elmúlt 7 éve 

 

 

4.3. Könyvtárostanárok szellemi műhelye 2.  

 

Hogyan tovább iskolai könyvtár? Tettük fel a kérdést a változó jogi és szakmai 

környezetben. Majd két rövid bevezető előadás után közösen kerestük a válaszokat.  

A nyári időjárás és a tanév végi hajrá dacára igen sok, 43 érdeklődőt vonzott ez 

a rendezvény. A budapesti Árpád Gimnázium könyvtára 2012. június 5-én 

zsúfolásig megtelt könyvtárostanár kollégákkal. Az érdeklődés oka valószínű a 

téma aktualitása volt: az új jogi szabályozásról és a készülő NAT-ról volt szó. Az 

aktualitás mellett hiánypótló rendezvényről is beszélhetünk, hiszen az előző 

tanévben a KTE Tavaszi Szakmai Nap rendhagyó módon és főleg a vidéki 

kollégáknak kedvezve különböző nagyvárosokban zajlott. Ám a rendezvényekben 

közös volt a téma, a jogszabályok és a NAT. Mivel a fővárosi kollégák egy része 
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nem jutott el ezekre a rendezvényekre, mintegy „kárpótlásul” tartottuk ezt a 

szellemi műhelyt. 

A két témáról a vidéki szakmai napokhoz hasonlóan, Dömsödy Andrea alelnök 

anyagára épülve prezentációk készültek. A júniusi szellemi műhelyfoglalkozáson a 

jogi vonatkozásokról Rónyai Tünde, a NAT-ról Szakmári Klára beszélt. 

Mindkét előadó kiemelte, hogy nagy változások várhatóak a közoktatásban, és 

az új elvárásoknak való megfelelés, az új feladatokra való felkészülés csakis akkor 

lehet sikeres, ha egymást segítjük. A szakma képviseletében a KTE a készülő 

jogszabályokat véleményezi, a szakma érdekeit igyekszik képviselni. A kollégák 

számára jól használható jogértelmező forrás a KTE honlapja.  

Biztos, hogy nem könnyű tanév elé nézünk ebben az évben, de a szellemi 

műhely végére sokan bíztak már abban, hogy közösen meg tudjuk oldani a 

nehézségeket! 
 

Rónyai Tünde, irattáros, házigazda 
 

Program, előadások, képek: http://www.ktep.hu/KSZM2012 

 

4.4. MKE 44. Vándorgyűlés, Inspirál-e a stabilitás, a tradíció? Hol is van az 

innováció?   

 

A Vándorgyűlés programjához kapcso-

lódva igyekszünk lehetőséget biz-

tosítani, hogy a vendéglátó város egyik 

iskolai könyvtárát is felkereshessék az 

érdeklődők.  Ezért az idén Győrben a 

Könyvtárostanárok Egyesülete és az 

MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója 

kihelyezett szekcióülést szervezett - 

Magdics Erika segítségével - a Kossuth Lajos Általános Iskola könyvtárába. 

Az iskola igazgatója, Papp Gyöngyi és könyvtárostanára, Oltai Judit nagy 

izgalommal és gondosan előkészülve várták az érdeklődőket. 

Gyermekkönyvtárosok, iskolai könyvtárosok, kiadói szakemberek, olvasáskutatók 

és más érdeklődők töltötték meg a könyvtár egyik termét, közel 50 fő. Szakmári 

Klára köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve Mészáros Antal győri 

nyugdíjas könyvtárostanárt, aki annak idején bábáskodott e könyvtár 

kialakításánál.  Papp Gyöngyi igazgató bemutatta az iskolát, mely országos 

tehetségpontként működik. A tanulók döntő hányada halmozottan hátrányos 

környezetből érkező roma, sok a sajátos nevelési igényű gyermek. Az iskola 

pedagógiai programjával próbálja segíteni a tanulókat és a szülőket is. Ősztől egy 

városrész rehabilitációs programban vesznek részt konzorciumi partnerként, 

melyhez az évek óta működő Pressley Ridge Program nyújtja az alapot. A program 

célja elsősorban a magatartásmódosítás, mely a konfliktusok kezelésén, az 

agresszió csökkentésén alapszik és igénybe veszi a csoportban nevelés erejét. A 

http://www.ktep.hu/KSZM2012
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pozitív visszacsatolásokkal, a kortárs csoport jelentőségének kiaknázásával, minták 

újratanításával és élménypedagógiai foglalkozásokkal ellensúlyozzák az 

alulmotiváltságot, a családok szegénységét. Az eddig elért eredmények több 

területen is már mutatkoznak. Az iskola célja a felzárkóztatás, az egyéni tehetségek 

kibontakoztatása, a végső cél az, hogy a tanulók jó része érettségit adó 

középiskolába bejusson, és ott helytálljon. 

Oltai Judit könyvtárostanár mutatta be a könyvtár tereit és szolgáltatásait, 

valamint az elmúlt évek statisztikai adatait elemezte. Ezt követte a színes könyvtár-

pedagógiai munka ismertetése. A programokról, az erőfeszítésekről szerényen 

szólt, minden diánál a gyereket állítva a középpontba, bemutatva személyiségét. 

Munkájának sikerét, elfogadó, szerető személyiségének, hitének erejét mi sem 

bizonyítja jobban, mint egy volt tanítványa, Horváth Csaba jelenléte, aki vallomást 

olvasott fel a könyvtárról és nevelőjéről, a közös örömökről, majd két rábaközi 

népdallal örvendeztette meg a hallgatóságot. 

Következő előadó Lukács Szabolcs a KELLÓ ügyvezető igazgatója volt, aki a 

legfrissebb tankönyves hírekkel ismertette meg a jelenlévőket. Megnyugtatta a 

könyvtárostanárokat, hogy a KELLÓ mindent meg fog tenni a zökkenőmentes 

átállásért. 

Majd Magdics Erika a Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola 

könyvtárostanára osztotta meg gyakorlati tapasztalatait az olvasóvá nevelés 

folyamatáról, a kötelező olvasmányokról, a fiatalok bevonásáról és a 

drámapedagógiai alkalmazásokról. Munkájáról hamarosan részletesen is beszámol 

majd a Könyvtári Levelező/Lapban! 

Balogh Mihály az OPKM nyugalmazott főigazgatója, a KTE volt elnökeként a 

vándorgyűlés hívószavait kérdésként feltéve vázolta az iskolai könyvtárak 

helyzetét, avagy „Hol a könyvtáros boldogság mostanában?” . Szkeptikusan 

realista értékelésében először az MKE szövegén keresztül tett fel költői kérdéseket, 

melynek lényege a probléma felvetése, vázolása, a különféle válaszok kiben-kiben 

születhettek meg… Stabilitás akkor, mikor az egész oktatásügy permanens 

átalakuláson esik át, egyik jogszabály után a másik, még követni sem egyszerű, 

nem hogy alkalmazni! Ami az innovációt illeti Balogh Mihály szerint: 

„Négyévente kényszerülnek tehát a könyvtárostanárok újratanulni a szakmai 

jogaikat és kötelességeiket, miközben a kötelességeik rendre azonnali hatállyal 

életbe lépnek, míg a jogaik különféle halasztó hatályú „csűrcsavarok” útvesztőiben 

kóvályognak.” Az elmúlt évek szakfelügyeleti jelentéseit feldolgozva, 

továbbgondolva újabb aggodalmaknak adhatunk hangot, mivel a lassú romlás jelei 

mutatkoznak… A következőkkel zárta szellemes, elgondolkodtató előadását: „a 

motivációs, inspirációs bűvös kör nagyjából be is zárul. Mindezekkel azonban van 

egy nagy gond: itt elsöprő többségben magának a szakmának a belső inspirációs 

motívumairól, s az ezekből gerjedő belső személyes inspirációról beszélhetünk 

csupán, ugyanis kívülről érkező, a szűkebb szakmán túl eső pedagógiai vagy 

könyvtárügyi innovációs ösztönzésről nincs mit beszélni. Hamlet (és Bondor 

Erika) szavaival élve a többi itt is - néma csend…” 
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Szabó Judit a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár olvasószolgálati osztályának 

vezetője mutatta be a gyermekkönyvtári munkát, az együttműködést az iskolai 

könyvtárakkal, annak megújulását a TÁMOP pályázat kapcsán.  

Érsek Nándor a Scolar Kiadó vezetője ismertette a kiadó hitvallását, terveit, és 

mutatta be megjelent köteteit. Kiemelte a különféle gyermek és ifjúsági kiadók 

összefogását, hogy megvalósulhasson az igényes kiadványok megjelentetése és 

piacra, könyvtárakba –végső soron az olvasókhoz juttatása. 
 

Szakmári Klára, elnök 
 

Program, előadások, képek: http://www.ktep.hu/MKEvandgy2012 
 

 5. A KTE elkövetkező programjai 

5.1. Őszi Szakmai Nap 
 

Téma: Iskolai könyvtár a változó jogi környezetben 

Időpont: 2012. november 7., szerda 

Helyszín: OFI-PKM, 1089 Budapest, Könyves K. krt. 40. 

Honlap: http://www.ktep.hu/OSZN2012 

 

Egyesületünk önálló fennállásának 15. évében szokásos Őszi Szakmai Napunk 

programja sok örömteli és sok szükségszerű eseménnyel, témával várja az 

érdeklődőket. 

 

Programvázlat 

 KTE emlékérmek átadása 

 Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 

 pályázati eredményhirdetés 

 Könyvbemutatók: 

 Kis KTE könyvek 5.: Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak 

szolgáltatásfejlesztéséhez 

 Kis KTE könyvek 6.: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 

1986-tól 2012-ig 

 Tisztségmegújító közgyűlés 

 Jogi változások és a könyvtárostanárok ezzel kapcsolatos teendői 

 bevezető előadások 

 kérdések - válaszok 

 a gyakorlati munkát segítő műhelymunkák (SZMSZ, tankönyvtári 

szabályzat, könyvtárpedagógiai program …) 
 

Részvétel - regisztráció 

 ingyenes: 

 a KTE, az MKE, a CSMKE tagjainak és a PKM dolgozóinak 

 nappali tagozatos hallgatóknak 

 kitüntetetteknek, díjazottaknak, meghívottaknak 

http://www.ktep.hu/MKEvandgy2012
http://www.ktep.hu/OSZN2012
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 más érdeklődőknek 3.000 Ft-os regisztrációs díjat kell fizetniük, amely a 

helyszínen lehetséges 

 

Kérjük a leendő résztvevőket, hogy 2012. november 2-ig előzetesen regisztráljanak 

honlapunkon. A részvétel KTE tagok számára is előzetes regisztrációhoz kötött! 

 

Egyéb információk 

 Tagjaink ajándékba kapják Kis KTE könyvek c. sorozatunk 5. és 6. kötetét. 

 A szakmai napról, továbbképzésként igazolást adunk. 

5.2. Tisztségmegújító közgyűlés  
 

 

Időpont: A KTE 2012-es Őszi Szakmai Nap keretében: 2012. nov. 7., 11.00 óra 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés 

időpontja: 2012. november 7., 11.30 

Helyszín: OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 1089 Bp., Könyves K. krt. 40. 

 

A KTE elnökségének és ellenőrző bizottságának mandátuma 2012 novemberében 

lejár. Az alapszabály értelmében a jelenlegi elnökség 2012. november 7-re 

tisztségmegújító közgyűlést hirdet. Ennek előkészítésére választási bizottságot kért 

fel. 

A Választási Bizottságot tagjai: Kiss Anna, Sunyovszky Anna és Szász Éva 

A jelölés feltételeiről és módjáról honlapunkon lehet részletesen tájékozódni: 

http://www.ktep.hu/tisztujitas2012  

 

A közgyűlés napirendi pontjai: 

1. A napirend ismertetése, a jegyzőkönyv-vezető, a hitelesítők és a 

levezető elnök megválasztása 

2. 2012-es év beszámolói 

2.1. Az elnök szakmai beszámolója 

2.2. Gazdasági beszámoló 

2.3. Az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója 

2.4. Hozzászólás a beszámolókhoz 

2.5. Szavazás a beszámolók elfogadásáról 

3. Tisztújítás 1. szakasz 

3.1. A Választási Bizottság beszámolója a jelölésekről, a 

jelöltekről 

3.2. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

3.3. A jelöltek rövid bemutatkozása 

3.4. Az egyesület elnökének és az Ellenőrző bizottság elnökének 

megválasztása titkos szavazással 

4. A 2013-as tagdíj mértéke 

4.1. Az elnökség előterjesztése 

http://www.ktep.hu/tisztujitas2012
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4.2. Hozzászólások 

4.3. Szavazás 

5. Tisztújítás 2. szakasz 

5.1. A választási eredmény kihirdetése (elnök, ellenőrző bizottság 

elnöke) 

5.2. Az elnökség és az ellenőrző bizottság tisztségviselőinek 

megválasztása titkos szavazással 

6. A KTE 15 éves fennállásának alkalmából: a Kis KTE könyvek 6. 

kötetének bemutatója 

7. Tisztújítás 3. szakasz 

7.1. A választási eredmény kihirdetése 

8. Egyebek 
 

 6. KTE emlékérmek 
 

 

A KTE emlékérmek alapító okirata értelmében egyesületünk 

ebben az évben is meghirdeti a pályázati lehetőséget az 

ismert négy kategóriában. Meghosszabbított felterjesztési 

határidő: szeptember 30. 

 

Bővebb információ: http://www.ktep.hu/emlekerem_felhivas 
 
 

 7. Tagság 
 

Az egyesület 2012 szeptemberébenben 131 tagot számlált. Ebből 127 nő és 4 férfi. 

Az alábbi grafikonon a tagok megyei megoszlása látható. 
 

 
Alapszabályunk szerint a tagdíj befizetési határidő március 31., de egész évben 

várjuk a tagok jelentkezését. Érdemes viszont minél hamarabb befizetni, mert a 

http://www.ktep.hu/emlekerem_felhivas
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KTE igazolvány és az MKE tagkártya matricájának rendelése, eljuttatása időt vesz 

igénybe. 
 

A 2012-es tagnévsor megtekinthető honlapunkon: http://www.ktep.hu/tagok2012 
 

 

7.1. Tagnyilvántartás, tagdíj  
 

Minden régi és új tagunktól új adatlapot kérünk, akkor is, ha az adatokban semmi 

változás nem történt. A beküldendő tagnyilvántartó lap letölthető a honlapunkról: 

http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas  

A géppel, olvashatóan kitöltött lapokat postán a következő címre küldjétek: 

      Horváthné Szandi Ágnes 9700 Szombathely, Budai Nagy Antal u. 6. 

A tagdíj összeg nem változott: Az éves tagsági díj összege 2012-ben is: 
 

Kategória KTE tagdíj MKE tagdíjhányad 

Aktív dolgozó személy,  

     ha csak vagy első helyen a KTE tagja 5 000 Ft 1 000 Ft 

     ha első helyen az MKE tagja 4 000 Ft 0 Ft 

     ha első helyen a CSMKE tagja 2 000 Ft 0 Ft 

Diák, nyugdíjas, GYES-en lévő személy 

     ha csak vagy első helyen a KTE tagja 2 000 Ft 500 Ft 

     ha első helyen az MKE tagja 1 500 Ft 0 Ft 

     ha első helyen a CSMKE tagja 1 500 Ft 0 Ft 

Tiszteletbeli tag (70 év felett) ingyenes 500 Ft* 

Testület 20 000 Ft 2 000 Ft* 

* ha első helyen a KTE-ben tag 

 

Kérjük, hogy az egyszerűbb és olcsóbb adminisztráció érdekében, aki tudja, 

átutalással fizesse tagdíját. Ezt a következő számlaszámra teheti meg: 

OTP 11708001-20341237 – Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete 

A Hírlevél mellé csekket tettünk azoknak, akik még nem fizettek tagdíjat 2011-

ben. 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 neveteket, 

elérhetőségeteket, és hogy 2012. évi tagdíj. Aki számlát kér, az igényét az 

egyesület e-mail címén „számlakérés” tárgyú levélben jelezze, és adja meg a 

számlacímet, annak postázási címét, vagy hogy melyik rendezvényen venné át. 

 

http://www.ktep.hu/tagok2009
http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
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 8. IASL – nemzetközi hírek 

 

Egyesületük néhány év kihagyásával 2012-től újra tagja az 

IASL-nek az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 

Szövetségének. Így mostantól igyekszünk a nemzetközi 

szervezet háza tájáról is híreket megosztani a kollégákkal. 

2012-ben Dohában, Katar fővárosában tartják a 

nemzetközi szakma legnagyobb konferenciáját. A 

novemberben megrendezendő konferencia témája: 

„Futóhomokon az iskolai könyvtárosság”. A konferencia témáiban a változó világ 

sajátosságaira – a nemzetköziségre, az együttműködésre, a kreativitásra és az 

innovációra, a kompetenciákra és készségekre – összpontosít. 

2013-ban pedig Indonéziában kerül sor az Iskolai Könyvtárosság 47. Éves 

Konferenciájára és 17. Nemzetközi Fórumára, ennek részleteiről minden bizonnyal 

a későbbiekben ad hírt a szövetség honlapja. 

Jócskán haladva szeptember vége felé az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 

Szövetsége háza táján egyre koncentráltabban foglalkoznak az Iskolai Könyvtárak 

Nemzetközi Hónapjával. 

2007 decemberében fontos kezdeményezést fogadott el és tett hivatalossá az 

IASL. A szervezet döntése nyomán az addig iskolai könyvtárak világnapját egy 

hónap időtartamra terjesztik ki, s 2008 októberétől minden év októberében 

megünnepeljük, a lokális feltételeknek megfelelően kiemelve egy-egy napot, 

amikor különösképpen is a figyelem középpontjába helyezzük az iskolai 

könyvtárakat. 

A 2012-es világhónap témája: „Az iskolai könyvtár: kulcs a múlthoz, a jelenhez 

és a jövőhöz”. Breege O'Brien írországi szakértő koordinációja mellett ismét 

megrendezik a nemzetközi Könyvjelzőcsere 2012 projektet (Bookmark Exchange 

Project 2012). Az előző évben már nagy sikerrel zárult projektben több, mint 16 

ezer 4 és 17 év közötti diák vett részt, összesen 23 országból. 

A pályázat részleteiről további információk az egyesület honlapján: 

http://www.iasl-online.org/events/islm/islm-projects.htm 

A pályázat határideje: 2012. október 31. 

Kámán Veronika, iskolai könyvtáros 
 

 9. Olvasmányajánló 

 

9.1. Az Egyesülettel kapcsolatos írások  
 

Bondor Erika: Új tartalom – új megoldások. A KTE tavaszi konferenciasorozata 

2012-ben In: Könyvtári Levelező/Lap, 2012. 5. sz., 36-39. p. 

Kristóf Ibolya: Új tartalom - új megoldások, A Könyvtárostanárok Egyesületének 

tavaszi regionális szakmai napja Kaposvárott In: Könyvtári Levelező/lap, 2012. 

3. sz., 27-30. p. 
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Magdics Erika: Az olvasóvá nevelés gyakorlati tapasztalatai: a házi olvasmányok 

kérdése, illetve a drámapedagógia alkalmazása In. Könyvtári Levelező/Lap, 

2012. 8. sz., 5-11. p. 

Szakmári Klára: Könyvtárostanárok Egyesülete és Gyermekkönyvtáros Szekció – 

Inspirál-e a stabilitás, a tradíció? Hol is van az innováció? In: Verzó, 2012. 2. 

sz., 7-8. p. URL: http://mke.info.hu/wp-

content/uploads/2012/08/Verzo_MKE_hirlevel_20120808.pdf Utolsó letöltés: 

2012.08.09. 

 

9.2. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 
 

Antal Zsuzsanna: A szociális hálózat és a könyvtári rendszerek In: Könyv, 

könyvtár, könyvtáros, 2012. 7. sz., 23-31. p. 

Bacsó Ildikó - Dán Krisztina: Ajánlások az iskolai könyvtárak berendezéséhez, 

eszközi, technikai, informatikai felszereléséhez In: Dán Krisztina - Fehér Miklós 

(szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., 

Raabe 2012. máj., 29 p. 

Barátné Hajdu Ágnes: „Névünnep” a Veres Pálné Gimnáziumban In: Könyv, 

könyvtár, könyvtáros, 2012. 3. sz., 44-46. p. 

Bibliotéka emlékérmet kapott Melykóné Tőzsér Judit könyvtárostanár In: 

Iskolakönyvtáros, 2012. 2. sz., 3-4. p. 

Bogyó Katalin, Cs.: Az olvasáskultúra fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája könyvtárában (TÁMOP 3.2.4-09 

pályázat keretében) In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű 

könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe 2012. máj., 20 

p. 

Bogyó Katalin, Cs. - Dán Krisztina - Dömsödy Andrea: Útmutató a 

gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez (Kis KTE könyvek, 

5.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, 190 p. 

Dán Krisztina - Rónyai Tünde: Útmutató az iskolai könyvtárak egységes 

adatfelvételéhez. Az iskolai könyvtárak statisztikai adatlapja és a szakfelügyeleti 

kérdőív egységes értelmezése. In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): 

Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe 

2012. február B 7.7., 16 p. 

[Dömsödy Andrea]: Iskolai könyvtárat érintő jogszabályok a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben In: Iskolakönyvtáros, 2012. 2. 

sz., 2. p. 

Eigner Judit: A katalógushasználat tanítása In: Dán Krisztina - Fehér Miklós 

(szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., 

Raabe 2012. máj., 12 p. 

Hudi József: Dunántúli református tanítói könyvtárak az 1820-as években In: 

Korall, 2011. 12. sz., 122-146. p. 
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9.3. Könyvtár-pedagógiával, olvasóvá neveléssel kapcsolatban 
 

Albert Anikó: Köszönet a Bod Péter Társaságnak In: Iskolakönyvtáros, 2012. 2. 

sz., 19. p. 

Az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak, a könyvtárak oktatási tevékenységének 

minősége, Nemzetközi szemle, A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési 

Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért 

című projekt zárókiadványa, Budapest, OFI-OPKM, 2012, 247 p. 

Balig Zsuzsanna: „Játékórák” a könyvtárban In: Óvodai Nevelés, 2011. 4. sz., 

25. p. 

Balogh Mihály: Olvasás az internet korában In: Könyv és Nevelés, 2012. 1. sz., 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/olvasas_az_inte

rnet_koraban Utolsó letöltés: 2012.09.14. 

Bánkuti Gábor: Könyvtári stratégiai terv 2008-2013, A Széna Téri Általános Iskola 

(Székesfehérvár) In: Iskolakönyvtáros, 2012. 1. sz., 9-11. p. 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2011/2012, Pest megyei forduló, 

Szóbeli feladatlap In: Iskolakönyvtáros, 2012. 1. sz., 11-12. p. 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2011/2012. tanév, 

Megyei/fővárosi forduló I. kategória, 7-8. osztály, Írásbeli feladatlap 

megoldókulcs In: Iskolakönyvtáros, 2012. 1. sz., 12-18. p. 

Boldizsár Ildikó: Hogyan segíthetik a mesék az értő olvasást és az olvasóvá válást? 

In: Könyv és Nevelés, 2012. 2. sz., 41-53. p. 

Csatóné Poczok Katalin: „A nő sikerületlen férfi”, Gondolatok a nőkről szóló 

Csongrád megyei vetélkedő kapcsán In: Iskolakönyvtáros, 2012. 1. sz., 1-5. p. 

Csatóné Poczok Katalin: Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny Egerben In: 

Iskolakönyvtáros, 2012. 2. sz., 19-21. p. 

Csépe Valéria: Hogyan válunk olvasóvá? In: Tanítás – Tanulás, 2012. 5. sz., 6-7. p. 

Csík Tibor: Olvasásfejlesztés, olvasásnépszerűsítés a könyvtárban In: Új Katedra, 

2011. 9. sz., 12-17. p. 

Dömsödy Andrea: Gyorsjelentés a 2011/2012. tanévi Bod Péter Országos 

Könyvtárhasználati Versenyről In: Könyv és Nevelés, 2012. 1. sz., 105-108. p. 

Dömsödy Andrea: Könyvtárhasználat a NAT4-ben In: Dán Krisztina - Fehér 

Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, 

Bp., Raabe, 2012. aug., Z2.5, 18 p. 

Fehér Erzsébet: Erdélyi János sárospataki pedagógiai reformtervei In: Csiszár 

Miklós, Mihalovicsné Lengyel Alojzia, Némethné Farkas Gabriella (szerk.): A 

művelődéstörténet és a pedagógia vonzásában, Tanulmányok Tölgyesi József 

70. születésnapjára, Veszprém, Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú 

Alapítvány, 2011., 43-45. p. 

Hock Zuszsanna: Biblioterápiai bemutató a Könyvfesztiválon In. Könyvtári 

Levelező/lap, 2012. 5. sz., 33-34. p. 

Hock Zsuzsanna: Mit válasszak? Pályaorientációs osztályfőnöki óra az iskolai 

könyvtárban In: Iskolakönyvtáros, 2012. 1. sz., 7-8. p. 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/olvasas_az_internet_koraban
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/olvasas_az_internet_koraban


 19 

Hock Zsuzsanna: Névünnep a könyvtárban In: Iskolakönyvtáros, 2012. 2. sz., 17-

18. p. 

Kenedli Eszter, D.: Az olvasóvá nevelés útjának kezdetén...(1.) In: Tanító, 2012. 2. 

sz., 24-26. p. 

Kenedli Eszter, D.: Az olvasóvá nevelés útjának kezdetén...(2.) In: Tanító, 2012. 

3. sz., 13-14. p. 

Kocsisné Varga Zita: Rendhagyó könyvtárhasználati óra In: Könyv és Nevelés, 

2012. 1. sz., URL: 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/rendhagyo_kon

yvtarhasznalati_ora Utolsó letöltés: 2012.09.14. 

Ludányi Ágnes: Könyvtárosok módszertani lehetőségei, attitűdjei, az SNI-s 

gyerekek olvasóvá nevelésében In: Könyv és Nevelés, 2012. 1. sz., 43-63. p. 

Lukáts János: A gyerekek olvasni kezdenek In: Könyv és Nevelés, 2012. 2. sz., 54-

67. p. 

Madaras Judit: Biblioterápia, avagy „könyves mulatság” Dunakeszin In: Könyv, 

könyvtár, könyvtáros, 2011. 9. sz., 37-39. p. 

Malgaroli, Giovanna: „Olvasónak születtek” - olvasásra nevelés kisgyermekkorban 

In: Könyvtári Figyelő, 2011. 4. sz., 798-804. p. 

Nagy Attila: A HunRA első húsz éve az olvasásfejlesztés szolgálatában In: Könyv, 

könyvtár, könyvtáros, 2012. sz., 3-11. p. 

Nyírő Gizella: Az „információs műveltség” alakítása könyvtári órákon In: Könyv 

és Nevelés, 2012. 1. sz., URL: 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_informacios

_muveltseg_alakitasa_konyvtari_orakon Utolsó letöltés: 2012.09.14. 

Nyirő Gizella: Könyvtári órák művészet- és biblioterápiás módszerekkel In: 

Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2012. 8. sz. 38-40. p. 

Nyírő Gizella: Ránk vár a nyár! In: Iskolakönyvtáros, 2012. 2. sz., 21. p. 

„Olvasás, érték, korszerűség” - informális és nem formális készségek fejlesztése az 

élethosszig tartó tanulás érdekében - a Kecskeméti Főiskolán és Kecskemét 

egyes közoktatási intézményeiben, Zárótanulmány Kecskemét, Kecskeméti 

Főisk., 2012, 161 p. 

Péterfi Rita: Az olvasásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai, Három kontinens 

olvasásfejlesztő programja In: Könyv és Nevelés, 2012. 1. sz., 12-26. p. 

Péterfi Rita: Mi a helyzet a szabadon választottakkal? A könyvtárba járó 

középiskolások és a könyvek In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2012. 1. sz.,37-

43. p. 

Pfuscher Emese: Alkonyat avagy a posztmodern Rómeó és Júlia In: Könyv és 

Nevelés, 2012. 1. sz., URL: 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/alkonyat_avagy

_a_posztmodern_romeo_es_julia Utolsó letöltés: 2012.09.14. 

Simon Jánosné: Bod Péter Könyvtárhasználati verseny 2011/2012 tanév 7-8. 

évfolyam, kerületi forduló, Téma Kopernikusz és a Naprendszer In: 

Iskolakönyvtáros, 2012. 1. sz., 19-24. p. 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/rendhagyo_konyvtarhasznalati_ora
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/rendhagyo_konyvtarhasznalati_ora
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_informacios_muveltseg_alakitasa_konyvtari_orakon
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_informacios_muveltseg_alakitasa_konyvtari_orakon
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/alkonyat_avagy_a_posztmodern_romeo_es_julia
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/alkonyat_avagy_a_posztmodern_romeo_es_julia
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Simon Jánosné: Olvass velünk! 2011, Az iskolai könyvtár az életre nevel In: 

Iskolakönyvtáros, 2012. 2. sz., 17. p. 

Szávai Ilona: Élet és gyermekirodalom, Mesebeszéd, szimpózium a gyermekkönyv 

kritikáról In: Fordulópont, 2011. 4. sz., 19-50. p. 

Tölgyessy Zsuzsanna: Az emberközpontú irodalomtanítás, irodalmi nevelés In: 

Fordulópont, 2012. 1. sz., 11-17. p. 

Váczy Zsuzsa: Fejlesztési lehetőségek nem formális tanulási környezetben In: 

Könyv és Nevelés, 2012. 1. sz., 27-42. p. 

Varga Katalin: Olvasni izgalmas, olvasni érdemes, olvasni kell! In: Könyv, 

könyvtár, könyvtáros, 2012. sz., 18-26. p. 

Varga Stella: Olvasóvá nevelés az OPKM programjában In: Köznevelés, 2012. 10. 

sz., 10. p.; URL: http://www.koznev.hu/cikk.php?rov=1&uid=35983 Utolsó 

letöltés: 2012.08.27. 

 

Foglalkozástervek, módszertani segédletek 
 

 „Hódítsd meg a könyvek birodalmát!” „Olvasás, érték, korszerűség” - informális 

és nem formális készségek fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében - a 

Kecskeméti Főiskolán és Kecskemét egyes közoktatási intézményeiben, 

Kecskemét, Kecskeméti Főisk., 2012, 119 p. 

Jákliné Tilhof Ágnes: Így tanítom a katalógus használatát a 12. évfolyamon In: 

Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – 

gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, 2012. aug., F1.16, 14 p. 

Némethné Hajdu Márta (szerk.): Olvasásfejlesztés és könyvtár, Könyvtári 

foglalkozások, vetélkedők, iskolai műsorok forgatókönyve Zalaegerszeg, Zala 

M. Önkormányzat Ped. Int., 2011, 157 p. 

„A sokféleség kihívása lendületbe hoz.” In: Iskolakönyvtáros, 2012. 2. sz., 5-16. p. 

Weszely Kinga - Tóth Éva: Sün Tóbiás könyvtára, Kalandok Szépirodalom-

országban „Az Óbudai Múzeum és Könyvtár múzeum- és könyvtárpedagógiai 

foglalkozásai óvodásoknak és iskolásoknak” Foglalkoztató füzet nagycsoportos 

óvodásoknak a Platán Könyvtár drámapedagógiai foglalkozásaihoz, Bp., Óbudai 

Múz. és Kvt., 2011, 26 p. 

Weszely Kinga - Tóth Éva: Titkok és rejtélyek a könyvtárban, Nyomozz Sün 

Tóbiással! Az Óbudai Múzeum és Könyvtár múzeum- és könyvtárpedagógiai 

foglalkozásai óvodásoknak és iskolásoknak, Bp.,Óbudai Múz. és Kvt., 2011, 

26 p. 

 

Az OFI-PKM sajtófigyelő szolgáltatásának segítségével összeállította 

 Dömsödy Andrea, alelnök 

http://www.koznev.hu/cikk.php?rov=1&uid=35983
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 10. Hírek 
 

 

Egyesületünk rövid hírei 

 

Mivel a blogunknak helyet adó Klog.hu szervere az év végén leáll, a 

Könyvtárostanár hírblog a WordPress szolgáltatásait veszi igénybe a továbbiakban 

az alábbi címen: http://konyvtarostanar.wordpress.com 

Nem először költözünk már, így olvasóink megszokhatták, hogy a váltás 

mindig okoz némi formai változást. Igyekeztünk azonban a Könyvtárostanár blog 

korábbi tartalmait az új sablonformába is átmenteni. 

Köszönjük a Klog közösségének – főként Paszternák Ádámnak és Takács 

Dánielnek – a blog elindításakor és a későbbiekben is nyújtott segítséget. 

Reméljük, hogy az új címen található blogunk elnyeri tetszéseteket, és 

rendszeres olvasóink maradtok továbbra is! 

 

Egyesületünk 15 éves önálló fennállása jó alkalom arra is, hogy visszatekintsünk 

többek között a rólunk szóló sajtómegjelenésekre is. Így kiegészítettük a 

honlapunkon elérhető publikációk sorát (http://www.ktep.hu/publik). A 

bibliográfia viszont bizonnyal ne, teljes. Így kérjük tagjaink segítségét, hogy 

teljesebbé tehessük. Kérjük, tekintsétek át, és ha bármilyen más országos vagy 

helyi, szakmai vagy közéleti sajtómegjelenésről tudtok, írjátok meg az alábbi 

címere: domsody.andrea@freemail.hu 

 

Egyesületünk ebben az évben töltötte önálló fennállásának 15. évét. Ezen 

alkalomból terveink szerint még ebben az évben megjelentetjük Balogh Mihály: A 

Könyvtárostanárok Egyesülete története, 1986-2012 c. kötetet, mely a Kis KTE 

könyvek sorozatunk 6. darabja lesz. Megjelenés után minden tagunk ajándékba 

fogja kapni a jubileumi kötetet. 

 

Kedves Kollégák! Felvettük a kapcsolatot a Kárpátaljai Magyar Iskolai 

Könyvtárakért Alapítvánnyal (KAMIKA). Elérhetőségük: www.kamika.hu 

Várják a kívánságlistájuk szerinti felajánlásokat, könyvadományokat. A könyveket 

a következő helyeken gyűjtik: 

1. Rónyai Tünde, Árpád Gimnázium, 1034 Budapest, Nagyszombat u. 19.; 

tel.: 06-1-388-71-20; e-mail: ronyai.tunde@gmail.com 

2. Horváth Viktória, Szent László Gimnázium, 1102 Budapest, Kőrösi 

Csoma út 28.; tel. 260-1995 

3. Misley Judit, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, 1035 Budapest, 

Raktár u. 1.; tel: 388-6759, 250-3714, 250-3757, 250-3762 /120; 

email: konyvtar@akg.hu 
 

http://konyvtarostanar.wordpress.com/
http://www.ktep.hu/publik
file:///C:/Users/Tompi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.kamika.hu
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Az OFI -PKM-ből 

 

Az OFI-PKM gazdag iskolai értesítő gyűjteménnyel rendelkezik, melynek 

folyamatos gyarapításához szeretnénk a segítségeteket kérni. Fontos, hogy ez a 

különgyűjtemény a lehető legteljesebb legyen. Kérjük ezért, hogy az iskolai 

évkönyvetekből 1-1 példányt kötelespéldányként küldjetek könyvtárunkba az 

alábbi címre. Segítségeteket, együttműködéseteket előre is köszönjük. Droppán 

Béláné, OFI-PKM, 1363 Budapest, Pf. 49. 

Bővebb információ: debreczeni.eva@opkm.hu 
 

 

A HUNRA-tól 

 

A HUNRA ebben az évben is kiemelten fontosnak tarja, hogy minél többen 

jelezzék csatlakozási szándékukat A népmese napjához a 

nepmesenapja@gmail.com címen. Levelükben kérik, írjuk le röviden a tervezett 

rendezvényt, programot. Az országos népmeseprogramokról honlapunkról így 

bárki könnyen tájékozódhat, ihletődhet. 

Kérjük az intézmények, nagy- és kisközösségek vezetőit, családok tagjait, 

olvassanak, hallgassanak, mondjanak népmeséket, hogy ki-ki tanulhasson belőle, 

és aki nem hiszi, utánajárhasson! 

 

A HUNRA VIII. Országos népmese-konferenciáját a népmese napja alkalmából – 

Kaposváron rendezi 2012. szept. 27-29. között. Bővebben:  

 

MKE-ből 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Verzó címmel 2012 júniusában újraindította 

hírlevelét. Az első két szám már elérhető az MKE honlapján (http://mke.info.hu/) 

túl a KTE honlapjáról is: http://www.ktep.hu/verzo  

 

Az MKE 2012. november 22-23. között országos könyvtárügyi konferenciát 

szervez. A konferencia célja a a könyvtárügy kiemelt kérdéseinek megvitatása, a 

2013-2020-as könyvtári stratégiai terv előkészítése. A konferencián kizárólag 

meghívóval lehet részt venni. A szakmai érdeklődők számára a konferenciát webes 

közvetítéssel teszik követhetővé. Az iskolai könyvtárakat természetesen 

Egyesületünk képviselni fogja a konferencián. 

 

Kitűntetések 

 

2012. augusztus 16-án a Néprajzi Múzeumban tartott ünnepségen „Tudományos 

munkájuk elismerésére Széchényi Ferenc-díjjal tüntették ki többek között Barátné 

dr. Hajdu Ágnes főiskolai tanárt, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

mailto:debreczeni.eva@opkm.hu
http://mke.info.hu/
http://www.ktep.hu/verzo
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Pedagógusképző Kar, Felnőttképzési Intézet Könyvtár- és múzeumpedagógiai 

szakcsoport oktatóját. 

 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági elnöke 

megbízásából 2012. augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend lovagkeresztje 

kitüntetést adott át többek között Bakos Klárának, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem könyvtárigazgatójának, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökének. 

 

Gyászhírek 

 

Valamikori tagunk, Dr. Csepeti Péterné a budapesti Bakáts Téri Ének-Zenei 

Általános Iskola tanára, könyvtárostanára elhunyt. Ancika 2006-ban kapta meg a 

KTE emlékérmét - a szakmai életműdíjat. 

1947-től volt az iskola tanára, az elsők között végezte el a 60-as években a 

pedagógusok számára szervezett alapfokú könyvtárosi tanfolyamot, feldolgozta az 

iskola történetét és már nyugdíjasként kezdte el a számítógéphasználatot tanulni, 

hogy a könyvtári programot kezelni tudja. Aktív szakszervezeti munkát is végzett, 

szívügye volt a nyugdíjas pedagógusokkal való kapcsolattartás. Munkásságát 

Ferencváros 1992-ben Ferencvárosért Emlékéremmel ismerte el.  2011-ben vette át 

a rubint oklevelét, amelyet a diplomázásának 70. évfordulójára kapott meg. 

 

A könyvtárostanárok közössége és a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöksége 

nevében szomorú szívvel búcsúzunk Győri Erzsébettől! 

Ugrin Mártával közösen bábáskodott szűkebb szakterületünk és egyesületünk 

elődszervezetének az MKE Ifjúsági Szekciójának alakításánál. KMK-s 

könyvtárosként is sokunkat segített, ezzel is hozzájárult az iskolai könyvtári 

professzió kialakulásához. 

 

 

További hírek 
 

A Kaméleon Olvasóklub egy négyfordulós levelezőjáték alsó tagozatosok 

számára. A játék célja megismertetni és megszerettetni a kortárs gyerekirodalmat a 

kisiskolásokkal, fejleszteni a szövegértésüket, bővíteni az ismereteiket. 

A játék egy tanéven keresztül zajlik. A játékban részt vevő gyerekek évi négy 

alkalommal egy igényesen összeállított, szépen illusztrált feladatlapot kapnak. 

Jelentkezni 10 fős csapatokkal lehet. Csapatok bárhol szerveződhetnek: iskolákban, 

könyvtárakon, egyesületeken vagy akár baráti társaságokon keresztül. 

A játék díja 3500 Ft/fő (4×875 Ft) amely tartalmazza minden költséget: az előre 

megcímzett, felbélyegzett borítékokat, mappát a feladatlapokhoz, fordulónként 

egy-egy apró ajándékot, ajándék könyvet (az összes feladatlap teljes kitöltése 

esetén). 

Jelentkezési határidő 2012. október 15.  Az első feladatlap 2012. október 29-én 

érkezik a gyerekekhez.  
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További információk: http://rainbowkatalogus.hu/olvasoklub 

 

 

Az összefogás hete a könyvtárakért ebben az évben október 1-7. között kerül 

megrendezésre. 

 

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága a Repropress 

Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával pályázatot hirdet 

Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai 

felhasználásának elősegítésére címmel. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 

november 15. 

Bővebben: http://www.olvasasraneveles.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyesületünk elérhetőségei 

 

Székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 7. 

Postacím: 1462 Budapest, Pf.: 611. 

Telefon: 06-30-552-66-49 

E-mail: ktegyesulet@gmail.com 

Honlap: http://www.ktep.hu 

Hírblog: http://konyvtarostanar.wordpress.com/ 
 

 

http://rainbowkatalogus.hu/olvasoklub
http://www.olvasasraneveles.hu/

