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 Elnöki köszöntő 
 

Kedves Kollégák! 
 

Visszatekintve az elmúlt fél év eseményeire, megállapíthatjuk, hogy nagyon 
mozgalmas volt a KTE, az elnökség és az egész magyar iskolai könyvtárügy élete. 
Talán egy kissé túl mozgalmas is … Az iskolák és könyvtáraik jelentős része a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá kerültek. Többször, több 
témában is kerestük a minisztériumot, államtitkárságot, a KLIK-et – levélben, 
beadványokban, jogszabályi véleményezésekben, telefonon – sajnos legtöbbször 
sikertelenül, nem sikerült szakmai párbeszédet folytatnunk. A KLIK SZMSZ-ében 
meg sem jelenik az iskolák könyvtári feladatainak ellátása! Sokáig bizonytalan ill. 
nem volt egyértelmű, kit is tekint az oktatásirányítás könyvtárostanárnak. 
Pedagógusnak tekintik-e, vonatkozni fog-e rá a pedagógus életpályamodell és a 
béremelés. A napokban vehette át mindenki az átsorolását- reméljük, hogy 
segítségünkkel minden kolléga jogszerűen került besorolásra! A jogszabályi 
változásokból következik a könyvtár nyitva tartási idejének, a könyvtári órák 
számának, a könyvtárostanár munkaidejének változása is. Nagyon sok jogi 
megkeresést, kérést, „segélykiáltást” kapott az egyesület. Igyekeztünk helytállni, 
folyamatosan tájékoztatni a tagságot és a szakmát. Ebben a nehéz helyzetben is 
megmutatkozott, milyen fontos lenne az összetartás, a közös fellépés. Sok kolléga 
nem csatlakozik az egyesülethez, de várja-elvárja, hogy őt is képviseljük, az ő 
érdekeit is megvédjük, sőt fellépjünk helyette! Úgy gondolom, az elnökség – és 
személy szerint magam is –, mindent megtett, amit megtehetett. Jó lenne, ha a 
szolidaritás olyan formában is megnyilvánulna, hogy nem csak kapni szeretnétek a 
közösből, de mindenki személy szerint is hozzátenne valamit ... 

A tanévkezdés nem volt zökkenőmentes, a tankönyvellátási problémák 
mindannyiunkat érintettek. Egyesületünk több fórumon is hallatta és hallatja 
hangját, hogy a KELLO és az államtitkárság a véleményünket kikérje, a 
javaslatainkat meghallgassa. Meg kell találnunk azokat a megoldásokat, amivel a 
következő tanévben – az idei hibákból, szervezetlenségből adódó jelentős plusz 
feladatokat elkerülhetjük, hogy ne kelljen még októberben is a tankönyvi ellátással 
foglakoznunk. 

Október: Az iskolai könyvtárak világhónapja! Mutassuk meg: mit tudunk 
nyújtani, miért érdemes bejönni az iskola könyvtárába – diáknak, tanárnak, 
szülőnek egyaránt. A nehézségek ellenére is sokkal többen mozdultak meg eddigi 
felhívásunkra, többen vesznek részt a könyvjelzőcsere programban, regisztrálnak, 
szerveznek programokat. Reményeink szerint emlékezetes lesz az Iskolai 
könyvtárak éjszakája megmozdulás is. Higgyünk magunkban, gyűjtsünk erőt és 
csináljuk meg KÖZÖSEN – a gyerekekért! 

Ehhez kívánok sok erőt, ötletet minden kollégának, szeretettel: 
 

Szakmári Klára, elnök 
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 1. Iskolai könyvtári stratégia 
 

Egyesületünk elnöksége a 2012 őszén megrendezett Országos Könyvtárügyi 
Konferenciára már elkészített egy szakmai anyagot, melyet nyilvánosságra is 
hoztunk honlapunkon. Ezt el is juttatunk az MKE-nek, a minisztériumnak, a 
Könyvtári Intézetnek és az OFI-PKM-nek. 

Az idei MKE vándorgyűlésen a minisztérium nyilvánosságra hozott egy 
vitaanyagot, melyre mi is felhívtuk a figyelmet. (http://vandorgyules-
eger.ektf.hu/vitaanyag.pdf) 

Dömsödy Andrea alelnök elkészített egy hozzászólást, melyet szintén 
eljuttatunk az érintetteknek, valamint kikértük a KTE Bölcsek Tanácsának 
véleményét is. 
(http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_kvti_strategia_2013.pdf) 

Kérünk benneteket, olvassátok el ezeket az anyagokat és juttassátok el 
véleményeteket, észrevételeiteket a ktegyesulet@gmail.com címre! A levél tárgya 
legyen: strategia 

Várhatóan október-november folyamán az elnökség újabb egyeztető 
tárgyalásokat folytat a munkába eddig bevont partnerekkel. Nagyon fontos, hogy a 
készülő új, középtávú országos stratégiában az iskolai könyvtárak is megfelelő 
súllyal jelenjenek meg! 

Csak közös erővel valósíthatjuk meg céljainkat! 
Szakmári Klára elnök 

 

 2. Jogszabályi változások 
 

Elnökségünk az alábbi véleményezésekkel, jogszabályokkal igyekezett 
képviselni a tanulók és pedagógusok könyvtári ellátásának és az iskolai 
könyvtáraknak az ügyét: 
 
 
 

Dömsödy Andrea: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a könyvtári 
stratégia előzetes szakmai vitaanyagához, Bp., KTE, 2013. 4. p. 

Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége (összeáll.): Iskolai könyvtárakra 
vonatkozó legalapvetőbb jogszabályi előírások, Szakmai értelmezés, Bp., KTE, 
2013, 18 p. 

Szakmári Klára: A KTE hozzászólása a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
módosításához, Bp., KTE, 2013.06.27., 1 p. 

Dömsödy Andrea: A könyvtárostanár jogilag (is) pedagógus, Bp., KTE, 
2013.05.07., 3 p. 

Szakmári Klára levele Marekné dr. Pintér Arankának a könyvtárostanár besorolása 
tárgyában, Bp., KTE, 2013.04.26., 1 p. 

Szakmári Klára: A KTE hozzászólása a kollégiumi nevelés alapprogramjához, Bp., 
KTE, 2013.06.23., 1 p. 

 

http://vandorgyules-eger.ektf.hu/vitaanyag.pdf
http://vandorgyules-eger.ektf.hu/vitaanyag.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_kvti_strategia_2013.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_kvti_strategia_2013.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_kvti_strategia_2013.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/Isk_kvt_szolg_2013_KTE.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/Isk_kvt_szolg_2013_KTE.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/1997_277Kormrend_mod_2013_tovabbkepzes_KTE%281%29.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/1997_277Kormrend_mod_2013_tovabbkepzes_KTE%281%29.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/konyvtarostanar_pedagogus_kte_2013.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_eszrevetel_besorolas_2013.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/Koll%C3%A9giumi%20nevel%C3%A9s-%20KTE%20hozz%C3%A1sz%C3%B3l%C3%A1s_2013.pdf
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Hozzászólásaink elérhetők honlapunkról a Dokumentumok / Állásfoglalások 
menüpont alatt. 
 

Összeállította: Dömsödy Andrea 
 
 

 3. Gazdasági helyzet 
 

A KTE pénzügyi helyzete 2013. szeptember 30-án: 
Állandó lekötés: 1.250.903 Ft 
Mozgó lekötés: 548.637 Ft 
Számla egyenleg: *1.127.711 Ft 
Házi pénztár: 42.000 Ft 
Összesen: 2.969.251 Ft 

 

* Ebből 900 ezer Ft az NKA pályázati összeg. 
 
Az egyesület saját pénzügyi bevételei a tagdíjakból, regisztrációs díjakból és 
kiadvány értékesítésekből származnak. 
Ebben az évben ezekből származó eddigi bevétel: 

Tagdíjbefizetés: 591.000 Ft 
Regisztrációs díj (TSZN): 3.900 Ft 
Kiadvány értékesítés: 12.500 Ft 
Összesen: 607.400 Ft 

 
Donkó Erika gazdasági felelős 

 
3.1. Rendkívüli költség   
 
„Az MKE Küldöttközgyűlése, a 2013-as átmeneti évre vonatkozóan, a működéssel 
összefüggő feladatok átcsoportosítása és az ebből fakadó finanszírozás közös 
megoldása érdekében, a közös feladatok ellátására tagonként 635 Ft egyszeri 
tagdíj-átcsoportosításáról döntött.” - részlet a küldöttközgyűlés jegyzőkönyvéből.  
Hangsúlyozom, hogy a KTE tagdíjakból az MKE-nek utalt tagonkénti 1000 Ft/fő 
feletti összegről van szó. 

Mivel egyesületünk társult szervezete az MKE-nek, ezért a KTE – a többség 
támogatásával született határozati javaslat értelmében – kénytelen volt taglétszáma 
után összesen 84.455 Ft-t átutalni az MKE számlájára, azzal a feltétellel, hogy ez a 
befizetés szigorúan egyszeri. Egyesületünk társult szervezete az MKE-nek, a 
közgyűlésen ezt nem szavazta meg, de a határozati javaslatot a többség támogatta.  
Ezért a KTE kénytelen volt 84.455 Ft-ot átutalni az MKE számlájára, azzal a 
feltétellel, hogy ez a befizetés szigorúan egyszeri. A nem tervezett kiadás 
veszélyezteti a KTE idei költségvetését, a takarékos gazdálkodás ellenére is 
elképzelhető, hogy hiány keletkezik. 
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A KTE elnöksége 2014-re sem tesz javaslatot a tagdíjak emelésére, de közös 
érdekünk a kiegyensúlyozott, biztos alapokon álló gazdálkodás! Ezért kérek 
minden tagot, amennyiben lehetősége van rá, gazdálkodásunk egyensúlya 
érdekében ezt a 635 Ft-ot a 2014-es tagdíjon FELÜL fizesse be a KTE-nek. 

Az MKE és a KTE 2006-ban kötött írásbeli megállapodást. A KTE elnöksége a 
közeljövőben kezdeményezi, hogy tekintsük át az eltelt időszakot és tárgyaljunk a 
jövőbeli együttműködés formájáról és tartalmáról. 

 
Szakmári Klára elnök 

3.2. Pályázatok   
 

Lezárt pályázatok 
 
EMMI Működési költség 2013    200.000Ft 
 
Futó pályázatok 
 
NEA Működési költség 2013    250.000Ft 
NKA Kis KTE könyvek 7. kötetének előkészítése  500.000Ft 
NKA Kis KTE könyvek 7. kötetének megjelentetése  450.000Ft 
NKA KTE Őszi Szakmai Nap    900.000Ft 
 

P. Szabó Melinda pályázati felelős 
 

 4. Az elmúlt időszak eseményei 
4.1. KTE Tavaszi Szakmai Nap   

 

2013-ban március 13-án került sor a hagyományos Tavaszi Szakmai Napunkra. 
Helyszínt ezúttal is az OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum biztosított. 

A délelőtt a tankönyvek körül forgott. Az akkor még átalakítás előtt álló 
tankönyvellátás problémái kerültek előtérbe. Ma már látjuk, hogy az ott felmerülő 
kérdések valóban fontosak voltak, és több sajnálatos módon nem is került azóta 
sem megoldásra. 

A délután folyamán a megszokottaktól eltérően több szekcióban folyt a munka, 
hiszen felhívásunkra sok kolléga jelentkezett. Így végül az Iskolai könyvtár - kopp 
napon! blokkban hét kollégát kért fel az elnökség, hogy mutassa be ingyen vagy 
nagyon alacsony költségvetéssel is megvalósítható ötleteit, jó gyakorlatát:  
Andó Anita informatikus könyvtáros - tanító, Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 

Miskolc: Ötletparádé, Programlehetőségek felvillantása 
Horváth Zoltánné pp.szakértékesítési menedzser, T-Systems Magyarország Zrt., 

Budapest: A neve QR – mobilizálás és mobil információ  
Károlyiné Nagy Mariann könyvtárostanár, Lauder Javne Iskola, Budapest: Hidak 

korosztályok között  
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Németh Szilvia könyvtárostanár, Rókusi Általános Iskola, Szeged: Dobozóriások 
Könyvtári foglalkozás Gimesi Dóra: Tíz emelet boldogság című meséje alapján 

Nyírő Gizella könyvtárostanár, PTE Deák Ferenc Gyakorló Iskola, Pécs: Ügyes 
kezek – kézműves foglakozások a könyvtárban 

Pfuscher Emese könyvtárostanár, Budapest: Irodalom és film – közös élmények és 
beszélgetés 

Szák-Kocsis Pálné könyvtárostanár, Baár-Madas Református Gimnázium, 
Általános Iskola és Diákotthon, Budapest: Tanulásmódszertan - ahogy én 
csinálom 

Dömsödy Andrea alelnök 
 
Program, prezentációk és beszámolók: http://www.ktep.hu/TSZN2013 
 
4.2. XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál  
 
Egyesületünk több év kihagyás után újra önálló programot szervezett a 
könyvfesztivál Könyvtáros klubjában 2013. április 19-20-án. 

A pénteki nap során a 2012-es Kaland az iskolai könyvtárban című világhónapi 
papírszínház pályázatunk egyik díjazott munkáját, a pécsi PTE Deák Ferenc 
Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola diákjainak Éjjel a könyvtárban c. 
történetét ismerhették meg az érdeklődők. 

Szombaton pedig a Kis KTE könyvek című, immár hat kötetet megélt 
sorozatunkat mutattuk be kerekasztal formájában. A könyvsorozatot bemutatták: 
Bondor Erika és Dömsödy Andrea szerkesztők. A beszélgetés további résztvevői 
voltak Cs. Bogyó Katalin, Ilyés Renáta és Rónyai Tünde szerzők. A kerekasztalt 
Szakmári Klára elnök moderálta. 

Dömsödy Andrea alelnök 
 

Program, prezentáció, fotók: http://www.ktep.hu/BNK2013 
 
4.3. Kettős kötés - Írásai tükrében Balogh Mihály  
 
A budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtár Alkotó könyvtáros sorozata 
keretében egy beszélgetéssel és egy tortával köszöntöttük Balogh Mihály volt 
elnökünket 70. születésnapja alkalmából. 

A szerző köteteibe Tölgyesi József a Neveléstörténet c. lap szerkesztőjének és 
Szakmári Klára, egyesületünk jelenlegi elnökének kérdésein keresztül kaphattunk 
bepillantást. 

Dömsödy Andrea alelnök 
 
Egyéb információk és fotók: http://www.ktep.hu/oik2013 

http://www.ktep.hu/BNK2013
http://www.ktep.hu/oik2013
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4.4. XXI. Bolyai Nyári Akadémia  
 A Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége 1993 óta szervezi meg a 
Kárpát-medence legnagyobb pedagógus 
fórumát, a Bolyai Nyári Akadémiát. A 
három hetes továbbképzőn óvónők, 
tanítók, reál – és humán tantárgyakat 
oktató tanárok, iskolai könyvtárosok és 

vallásoktatók vehettek részt. Idén Csíkszereda, Székelyudvarhely, Torockó, 
Sepsiszentgyörgy, Szováta, Válaszút és Kolozsvár adott helyet a rendezvénynek. 

Az iskolai könyvtáros szekciót két baranyai könyvtárostanár vezette 
Csíkszeredán. Vass Marianna a komlói „Kökönyösi Oktatási Központ” Nagy 
László Gimnázium, valamint Nyirő Gizella a PTE Deák Ferenc Gyakorló 
Gimnázium és Általános Iskola könyvtárostanárai.  

Az idei mottó a „A tanulás tanulása” volt. Összesen 21-en vettek részt a 
foglalkozásokon Erdély különböző iskoláiból valamint egy szerbiai, vajdasági 
kolléganő.  

A képzés fő célja a hatékony könyvtárosi munkát segítő alapvető könyvtári, 
pedagógiai, pszichológiai, szociológiai ismeretek, módszerek felelevenítése, 
elmélyítése, a korszerű könyvtárosi munka végzéséhez szükséges kompetenciák 
megalapozása és fejlesztése volt. 
 

Nyirő Gizella 
KTE kommunikációs vezetője 

 

4.5. 45. MKE Vándorgyűlés  
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. Vándorgyűlésén 
Egerben a Könyvtárostanárok Egyesülete Hogyan 
lehetek/maradhatok könyvtárostanár? Képzési lehetőségek 
címmel tartott számos érdeklődőt vonzó szekcióülést. 

A kérdés aktualitását a napjainkban zajló változások adják. 
Egyrészt éppen átalakulóban van a felsőoktatás rendszere, az 
eddigi bolognai rendszer helyett a tanárképzés ismét osztatlan 
képzés lett. 

Másik fontos változás, hogy a közoktatás rendszerében az iskolák 2013. január 
1.-től a KLIK irányítása alá tartoznak. Az átállás problémáit mutatja, hogy az 
elmúlt hetekben, hónapokban számos kolléga kereste az Egyesületet besorolási 
gondokkal, kérdésekkel.  

Szekcióülésünkön körképünkben arra kerestünk választ, milyen képzettség kell 
jelenleg az iskolai könyvtárostanári státusz betöltéséhez, milyen továbbképzési 
lehetőségek vannak, lesznek a már pályán lévő kollégáknak. 



 8 

Először Szakmári Klára, a KTE elnöke ismertette a legalapvetőbb 
jogszabályokat, amelyek meghatározzák munkánkat. (2011. évi CXC. Törvény a 
Nemzeti Köznevelésről, 3. Melléklet, 20/2012.EMMI rendelet a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról). 
Előadásában kitért a jogértelmezésből adódó problémákra is, amelyek a mostani 
feszültségek forrását adják. (pedagógus-státusznak számít-e a könyvtárostanári 
státusz, milyen végzettség kell ahhoz, hogy így tekintsék). 

Ezután Barátné dr Hajdu Ágnes (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 
Szeged) adott rövid történeti áttekintést arról, hogy Szegeden már 5. éve tart a 
könyvtárpedagógia-tanár MA képzés, második tanár szakként. A diploma 
„okleveles könyvtárpedagógia-tanár”-i minősítést ad. 2013-tól ugyanitt lehetőség 
nyílik arra, hogy osztatlan tanári szakként „könyvtárostanári” képesítést 
szerezzenek az érdeklődők. 

Ezután több felsőoktatási intézmény képviselőinek bevonásával (Barátné dr. 
Hajdu Ágnes SZTE, Lengyelné dr. Molnár Tünde EKF Humáninformatikai 
Tanszék Eger, dr. Varga Katalin PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Kar Pécs) országos áttekintést kaptunk a jelenlegi képzési helyzetről. A 
beszélgetést Dömsödy Andrea, a KTE alelnöke vezette. 

Eszerint 2013-ban 10 féléves osztatlan képzés keretében könyvtárostanár szak 
indul Debrecenben, Pécsett, Szegeden. Egerben most folyik a képzés 
akkreditációja, valószínűleg 2014-ben már itt is indul. Kimenő rendszerben a 
Master képzések is futnak ezzel párhuzamosan 

Posztgraduális képzésként pedagógus szakvizsga szerezhető az ELTE-PPK-n, 
könyvtár-pedagógia szakiránnyal. 

Informatikus könyvtáros szak jelenleg 10 helyen végezhető (Debrecen – DE, 
Baja – EJF, Eger – EKF, Budapest – ELTE, Kaposvár – KE, Nyíregyháza – NYF, 
Szombathely – NYME, Pécs – PTE, Jászberény – SZIE, Szeged – SZTE), de 
fontos tudni, hogy ez a képzettség nem elegendő az iskolai könyvtárostanári 
szakképesítéshez, emellé kell még egy pedagógiai szakot is végezni. 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésre ad lehetőséget a Könyvtári Intézet 
Országos Képzési Jegyzéken szereplő Segédkönyvtáros képzése. A képzés 
modulrendszerű, szakmai gyakorlatot is magában foglaló 450 órás képzési program 
alapján zajlik, a végzettség megszerzése szigorú szakmai és vizsgáztatási 
követelményekhez kötött. 

A meglévő szakképzettség felfrissítéséhez is jó néhány érdekes, tartalmas 
továbbképzést kínálnak a felsőoktatási intézmények. Néhány cím csupán a 
választékból: Interaktív e-könyvtár (Eger – EKF), Elektronikus tananyagfejlesztés 
és használtatás a könyvtárban (Eger – EKF), Digitális könyvtár (Kaposvár – KE), 
Fejlesztő biblioterápia (Kaposvár – KE).  

Szekcióülésünk utolsó részében CS. Bogyó Katalin (SZTE Juhász Gyula 
Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola) mutatta be, hogyan is működik 
a könyvtárpedagógia-tanár szakos hallgatók szakmai gyakorlata az iskolai 
könyvtárban. A gyakorlóiskola könyvtárában folyó munkát összegzi a Kis KTE 



 9 

könyvek 5. kötete (Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak 
szolgáltatásfejlesztéséhez / Cs. Bogyó Katalin, Dán Krisztina, Dömsödy Andrea). 
 

P. Szabó Melinda 
Eredetileg megjelent: Szabó Melinda, P.: Hogyan lehetek/maradhatok 
könyvtárostanár? In: Könyvtári Levelező/lap, 2013. 8. sz., 16-17. p. 
 
Program, prezentációk, fotók: http://www.ktep.hu/MKEvandgy2013 
 
 

 5. A KTE elkövetkező programjai 
5.1. KTE Őszi Szakmai Nap 
 

Téma: A könyvtári rendszer és az iskolai könyvtárak 
Időpont: 2013. november 6. 9.00-16.00 
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár díszterme, VI. em.  
Honlap: http://www.ktep.hu/OSZN2013 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 
 
Programterv 
Délelőtt: 
- Köszöntők 
- A Világhónapi diákpályázatok értékelése, díjkiosztása 
- A Világhónapi könyvtárostanári pályázatok értékelése, díjkiosztása 
- A KTE emlékérmek ünnepélyes átadása 
- Az így tanítom a könyvtári rendszer témakört c. pályázat díjazott 
foglalkozásterveinek bemutatása 
- Aktualitások, egyesületi ügyek 
 
Délután: 
- A Könyvtári Intézet bemutatása (Bánkeszi Lajosné) 
- A Könyvtártudományi Szakkönyvtár szolgáltatásai (Hegyközi Ilona) 
- OKJ-s képzések és akkreditált továbbképzések a Könyvtári Intézetben (Hangodi 
Ágnes) 
- A Gyermekirodalmi adatbázis bemutatása (Tóth Andrea) 
 
 

 6. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2013 
 
Ha október – akkor iskolai könyvtárak világhónapja 
szerte az egész nemzetközi szakmában! Az Iskolai 
Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IASL) ez évi 

http://www.ktep.hu/MKEvandgy2013
http://www.ktep.hu/OSZN2013
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országhatárokon átívelő programsorozatát „Iskolai könyvtár: ajtót nyit a világra” 
mottóval rendezi meg. 

A szervezet által indított nemzetközi könyvjelzőcsere-
programhoz a Könyvtárostanárok Egyesületén keresztül 
hazánkból összesen 20 iskola több mint 700 diákja csatlakozott. A 
partneriskolák keresése jelenleg is zajlik, de máris érkeztek 
ajánlatok Dél-Afrikából, Kanadából és az Egyesült Államokból 
is. 

 

6.1. Iskolai könyvtárak éjszakája 2013  
 
 

Az idén az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja kapcsán a 
KTE egy közös összefogásra hívja a magyarországi iskolai 
könyvtárakat. 
Rendezzünk iskolai könyvtári éjszakát! 
 
 A kezdeményezés nem új, már több kolléga szervezett ilyent, 
élükön Hock Zsuzsával. Most Andó Anita kereste meg a KTE-
t, hogy a Múzeumok éjszakája ill. az Olvasás éjszakája 

kapcsán szervezzük közösen az iskolai könyvtárak éjszakáját. 
  
A megmozdulás céljai 
 
 Az iskolai könyvtár szerepének erősítése, népszerűsítés 
 Élmény és jutalom elsősorban a könyvtárhasználó tanulóknak 
 Az olvasás népszerűsítése, könyvtárpedagógiai módszerek alkalmazása, 

terjesztése 
 Közösségformálás (helyi és országos szinten is) 
 
A megvalósítás 
 
Október folyamán egy nap. Nem jelölünk ki konkrét napot, hiszen eltérőek az 
iskolák programjai, amihez alkalmazkodnunk kell. Lehetőség szerint javasoljuk az 
október 24-e csütörtököt, amikor a programban résztvevő iskolák a program 
facebook profilján keresztül össze is kapcsolódhatnának, üzenhetnének 
egymásnak- ezzel is erősítve egymást és a megmozdulást. 
 
Bővebben: http://www.ktep.hu/konyvtarej2013 
https://www.facebook.com/tanar.konyvtaros?fref=ts 
 
 
 
 
 

http://www.ktep.hu/konyvtarej2013
https://www.facebook.com/tanar.konyvtaros?fref=ts
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6.2. A jövő iskolai könyvtára - pályázat diákoknak   
 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából a Könyvtárostanárok 
Egyesülete Ilyennek képzelem a jövő iskolai könyvtárát 50 év múlva címmel 
pályázatot hirdet 9-13. évfolyamos tanulóknak. 
 
A pályaművekkel kapcsolatos elvárások 
Az elbírálás során a tartalmi szempontok, ötletek és a nyelvi megformálás 
egyformán számítanak. 
Kötelező tartalmi elemek: 
 legalább háromféle szolgáltatás 
 gyűjtemény 
 könyvtáros 
 terek (virtuális és/vagy valós) 
Formai elvárások: 
 legalább 6 000, legfeljebb 8 000 karakter (szóköz nélkül) 
 magyar nyelvű szöveg 
 elektronikus forma (rtf vagy pdf) 
 informatív és szakszerű címlap (szerző(k), felkészítő(k), cím, kiadó (iskola), 

év) 
 A címlapon szerepeljen, hogy az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 

Hónapja alkalmából a Könyvtárostanárok Egyesülete "Ilyennek 
képzelem a jövő iskolai könyvtárát 50 év múlva" c. pályázatára 
készített munka! 

 esztétikus szerkesztés (egyszerű, jól olvasható, átlátható) 
 
A beküldés határideje: 2013. október 15. 
Bővebben: http://www.ktep.hu/jovopalyazat 
 
 

6.3. Kódexkészítés - pályázat diákoknak   
 
 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából a Könyvtárostanárok 
Egyesülete Készítsetek kódexet iskolai könyvtáratokról! címmel pályázatot hirdet 
1-8. évfolyamos diákoknak. 
 
A pályaművekkel kapcsolatos elvárások 
Az elbírálás során a tartalmi szempontok, ötletek és a formai megformálás 
egyformán számít. 
Kötelező tartalmi elemek: 
 könyvtár terei 
 könyvtár állománya 
 egy hétköznap az iskolai könyvtárban 
Formai elvárások 

http://www.ktep.hu/jovopalyazat
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 legalább 4, legfeljebb 8 oldal 
 magyar nyelvű szöveg 
 a kódexre jellemző formai jegyek (kivéve anyag) 
 informatív és szakszerű címlap (szerző(k), felkészítő(k), cím, kiadó (iskola), 

év) 
 A címlapon szerepeljen, hogy az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 

Hónapja alkalmából a Könyvtárostanárok Egyesülete "Készítsetek 
kódexet iskolai könyvtáratokról!" c. pályázatára készített munka! 

 
A beküldés határideje: 2013. október 15. 
Bővebben: http://www.ktep.hu/kodexpalyazat 
 
 

6.4. Pályázat könyvtárostanároknak   
 

2013 októberére, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjára készülődve a 
Könyvtárostanárok Egyesülete Így tanítom a könyvtári rendszer témakört címmel 
pályázatot hirdet könyvtárostanárok számára. 
 
A téma - a könyvtári rendszer 
A téma sokféle megközelítésből elfogadható: 
 átfogóan, 
 vagy valamely könyvtártípust kiemelve, 
 vagy valamely konkrét könyvtárat kiemelve, amennyiben annak bemutatása 

során hangsúlyos a könyvtártípus és a könyvtári rendszer. 
 
Értékelési szempontok 
 Kidolgozottság - Alkalmas-e arra, hogy más kolléga adaptálhassa? 

 Pl.: Minden lényeges cél, feltétel, tevékenység egyértelmű-e? Minden 
szükséges feladatlapot, segédletet tartalmaz-e? 

 Szakszerűség - Könyvtárszakmai, pedagógiai, könyvtár-pedagógiai 
 Tanulóközpontúság - Épít-e tanulók érdeklődésére, szükségleteire, 

aktivitására, előzetes tudására? 
 Könyvtárhasználóvá nevelés - Csak a típusokra, jellemzésre, rendszerezésre, 

adatokra koncentrál vagy szem előtt tartja a könyvtárhasználat célját is? 
 Az értékelés során a tanulók évfolyama, a választott intézménytípusok, 

intézmények csak az óravázlat tartalma, szakszerűsége szempontjából 
kerülnek megvizsgálásra. Az egyes pályaművek ezen szempont mentén nem 
kerülnek összehasonlításra. 

 
A beküldés határideje: 2013. október 15. 
Bővebben: http://www.ktep.hu/konyvtarirendszerpalyazat 
 
 

http://www.ktep.hu/kodexpalyazat
http://www.ktep.hu/konyvtarirendszerpalyazat


 13 

 7. Tagság 
 

Az egyesület 2013 szeptemberében 145 tagot számlált. Ebből 142 nő és 3 férfi. 
Megyék szerinti megoszlás: 
 

 
Alapszabályunk szerint a tagdíj befizetési határidő 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 időt vesz 
igénybe. 

Cs. Bogyó Katalin tagnyilvántartás felelőse 
 

A 2013-as tagnévsor megtekinthető honlapunkon: http://www.ktep.hu/tagok2013 
 
 

7.1. Tagnyilvántartás, tagdíj  
 

A KTE tagság egy naptári évre szól, ezért minden régi és új tagunktól minden 
évben új Belépési nyilatkozatot kérünk, akkor is, ha az adatokban semmi változás 
nem történt. Ennek most azért is van jelentősége, mert megújítottuk a 
nyilatkozatot. A beküldendő tagnyilvántartó lap letölthető a honlapunkról: 
http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas  
A géppel, olvashatóan kitöltött Belépési nyilatkozatokat küldjétek el: 

Postán (nyomtatva és aláírva) a következő címre: 1462 Budapest, Pf.: 611. 
E-mailben a következő, erre a célra létrehozott címre: ktetagsag@gmail.com 

Kérjük, hogy a pontosabb adminisztráció érdekében mindkét formában küldjétek 
el! 

Akkor válik valaki a KTE tagjává, ha elfogadja az egyesület alapszabályát, 
eljuttatja a belépési nyilatkozatát, valamint befizeti a tagdíjat! 

http://www.ktep.hu/tagok2013
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A tagdíj összeg nem változott. Az éves tagsági díj összege 2013-ban 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, TGYÁS-ban, GYED-ben, GYES-ben részesülő 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 
** A KTE fizeti a KTE tagdíjból 
 

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 
Az átutalási utalványra, online bankolás esetén a közleménybe, illetve a 

csekkre feltétlen írjátok rá a neveteket, elérhetőségeteket, és hogy 2013. évi tagdíj. 
Aki számlát kér, az a Belépési nyilatkozaton adhatja meg a pontos nevet, címet és 
intézmény esetén az adószámot! 

 
 8. Nemzetközi hírek 

 

Szeptember hónap során az olvasással, olvasástanítással foglalkozó szakmák az 
írástudatlanság elleni küzdelem felé fordították figyelmüket. Az UNESCO 
kezdeményezésére minden évben szeptember 8-án tartott világnap témája idén a 
21. századi írástudás, műveltség volt. Az 1975 óta évente tartott világnap célja, 
hogy felhívja a figyelmet az általános írástudás – mint jog – megszerzésének 
fontosságára mindenki számára a világon, másrészt felhívja a figyelmet az olvasás- 
és írásfejlesztés fontosságára, amely az élethosszig tartó tanulás egyik legfontosabb 
eleme. 

Október 5-én második alkalommal tartották meg Olaszországban BiblioPride 
címmel „a könyvtáros büszkeség napját”: a népszerű rendezvény Nápoly után 
ezúttal Firenze központjában kapott helyet. A rendezvény célja az volt, hogy 
megismertesse az olasz társadalommal a könyvtárak világának sokszínűségét: a 
programon egyszerre voltak jelen a nagy történeti könyvtárak, a korszerű 
közkönyvtári szolgáltatások, a nemzetközi szinten is egyedülálló archívumok és 
muzeális gyűjtemények. A rendezvény azonban nemcsak a könyvtárosok ünnepe 
volt, de mindenkié, aki a gyűjteményekben dolgozik, legyen az restaurátor, 
rendszergazda vagy technikai munkatárs.  
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Az október nemcsak a hazai, de a nemzetközi szakma számára is tartogat 
ünnepi alkalmakat: a hónap során derül ki, ki kapta a könyvtárostanárok 
társadalmának legrangosabb elismerését, „Az Iskolai Könyvtárosságért”-díjat. 

Ahogy szeptemberben az írástudatlanság elleni küzdelemre, októberben pedig 
az iskolai könyvtárak fontosságára hívja fel a figyelmet a szakma, úgy 
novemberben ismét tematikus hónap kezdődik: az Amerikai Könyvtári Szövetség 
felhívására a november a képeskönyvek hónapja lesz. A magyar könyvtárostanárok 
is meríthetnek ötleteket a program honlapjáról: http://picturebookmonth.com  

 

Olvasni ajánljuk! 
Tanulás a jövőben és az iskolai könyvtárak 
 

Az ausztrál testvéregyesület kiadványa elsősorban az ausztrál valóság 
szemszögéből gondolkodik a könyvtárak mint a megváltozott tanulás és tanítás 
tereinek szerepéről, a digitális technológiák és a könyvtárosok szerepéről a digitális 
írástudás elsajátításának folyamatában. 

 
Future learning and school libraries, ASLA, 2013, 23 p., URL: 
http://www.asla.org.au/site/DefaultSite/filesystem/documents/2013-ASLA-futures-paper.pdf 
Utolsó letöltés: 2013.09.29. 
 
A Brit Nemzeti Olvasástársaság fiúk olvasási szokásaival foglalkozó 
kutatócsoportjának jelentése 
 

Ezt a dokumentumot az Egyesült Királyságban adta ki egy műveltséggel 
foglalkozó parlamentáris intézmény, és kimondottan a fiúk olvasási szokásaival 
foglalkozik - miután egy általuk készített kutatás azt mutatta ki, hogy „négy fiú 
közül csak egy olvas minden nap könyvet az osztálytermen kívül”. Foglalkozik a 
fiúk és a lányok teljesítménye, modelljei, magatartásmintái közötti különbségekkel, 
a családok és az édesapák szerepével, felhoz néhány megoldási javaslatot, sőt a 
végén egy előterjesztést a kormányzat számára is. 
 
Boys’ Reading Commission, London, All Party Parliamentary Literacy Group Commission, 
2013, 28 p., URL: 
http://www.literacytrust.org.uk/assets/0001/4056/Boys_Commission_Report.pdf Utolsó 
letöltés: 2013.09.29. 
 

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 
 

 9. Olvasmányajánló 
9.1. Az egyesülettel kapcsolatos írások 
 

650 kötet és sok-sok élmény, Különleges nap a verbőci iskolában In: Szoboszlai 
Ildikó (szerk.): Karpatinfo.net, Beregszász, 2013.04.18., URL: 
http://karpatinfo.net/cikk/kultura/650-kotet-es-sok-sok-elmeny Utolsó letöltés: 
2013.04.23. 

http://picturebookmonth.com/
http://www.asla.org.au/site/DefaultSite/filesystem/documents/2013-ASLA-futures-paper.pdf
http://www.literacytrust.org.uk/assets/0001/4056/Boys_Commission_Report.pdf
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Badó Zsolt: 650 kötet és sok-sok élmény, Különleges nap a verbőci iskolában In: 
Kárpátalja, Online hetilap, 2013. 640. sz. (04.19.), URL: 
http://www.karpataljalap.net/2013/04/19/650-kotet-es-sok-sok-elmeny Utolsó 
letöltés: 2013.04.23. 

Balla Vince: Könyvtáros? Tanár? Könyvtáros-tanár? In: Gazda Albert (főszerk.): 
Origo, Bp., Origo Zrt., 2013.09.04. URL: 
http://www.origo.hu/itthon/20130903-kapnak-vajon-beremelest-az-iskolai-
konyvtarosok.html Utolsó letöltés: 2013.09.04. 

Bárkay Tamás: Elirigyelték a múzeumok sikerét In: Népszabadság, 2013. 195. sz., 
15. p.; URL: http://nol.hu/kult/20130822-
elirigyeltek_a_muzeumok_sikeret?ref=sso Utolsó letöltés: 2013.08.22. 

Beszámoló a KTE közgyűléséről In: Iskolakönyvtáros, 2012. 3-4. sz., 24-32. p. 
Borbé Levente: Iskolai könyvtárosok továbbképzője a XXI. Bolyai Nyári 

Akadémián In: Borbé Levente: Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok, A 
Hargita megyei magyar iskolakönyvtárosok blogja, 2013.07.23., URL: 
http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2013/07/iskolai-konyvtarosok-
tovabbkepzoje-xxi.html Utolsó letöltés: 2013.07.28. 

Eigner Judit: Kettős kötés, Balogh Mihály könyvbemutatója In: Elektronikus 
Könyv és Nevelés, 2013. 2. sz., URL: 
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/kettos_kotes__
balogh_mihaly_konyvbemutatoja Utolsó letöltés: 2013.08.14. 

Iskolai könyvtárak éjszakája; palacsintasütés és Tolsztoj az idei első 
könyvtáréjszakán In: NeoWorld TV [2013.09.02] URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=1CtJ7PLLLJc Utolsó letöltés: 2013.09.02. 

Nyírő Gizella: A könyvtárostanárok szakmai napja In: Könyvtári Levelező/lap, 
2013. 3. sz., 19-21. p. 

Petri Ágnes: Az iskolai könyvtárak világnapja 2012 In: Iskolakönyvtáros, 2012. 3-
4. sz., 20-23. p. 

Szabó Melinda, P.: A Könyvtárostanárok Egyesületének beszámolója In: 
Könyvtárvilág, 2013. 4. sz., URL: http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/08/a-
konyvtarostanarok-egyesuletenek-beszamoloja/752/ Utolsó letöltés: 
2013.08.25. 

Szabó Melinda, P.: Hogyan lehetek/maradhatok könyvtárostanár? In: Könyvtári 
Levelező/lap, 2013. 8. sz., 16-17. p. 

 
9.2. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 
 

Dán Krisztina: A nevelési-oktatási intézmények működéséról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI-rendeletnek iskolai könyvtárral kapcsolatos rendelkezései In: 
Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – 
gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe 2013. febr., Z 2.8, 41 p. 

Dán Krisztina: Tankönyvpolitika, tankönyvhasználat iskolai könyvtári 
nézőpontból, A tankönyvkiadás, -kezelés európai tapasztalatai In: Dán Krisztina 

http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2013/07/iskolai-konyvtarosok-tovabbkepzoje-xxi.html
http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2013/07/iskolai-konyvtarosok-tovabbkepzoje-xxi.html
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/08/a-konyvtarostanarok-egyesuletenek-beszamoloja/752/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/08/a-konyvtarostanarok-egyesuletenek-beszamoloja/752/
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- Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – 
menedzsment, Bp., Raabe 2013. aug., Z 2.9, 28. p. 

Keszi Erika Zsuzsanna: Szakmári Klára, könyvtárostanár, papír-és 
selyemmárványozó In: Könyvtárvilág, 2013. 3. sz., URL: 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/05/szakmari-klara-konyvtarostanar-
papir-es-selyemmarvanyozo/580/ Utolsó letöltés: 2013.09.24. 

(m-l): Kettős kötés: A Balogh Mihály 70. születésnapjára kiadott könyvről In: 
Könyvtári Levelező/lap, 2013. 6. sz., 36-38. p. 

Peternainé Juhász Zsuzsa: Mindennapok egy iskolai könyvtárban, Gondolatok a 
debreceni Ady Endre Gimnáziumban folyó munkáról In: Könyv és Nevelés, 
2013. 2. sz., 33-42. p. URL: 
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/mindennapok_
egy_iskolai_konyvtarban_ Utolsó letöltés: 2013.09.29. 

Pumerscheinné Bedekovity Zóra: Micsoda szolgáltatás! A Müncheni Városi 
Könyvtár önellenőrzése és viselkedési kódexe In: Dán Krisztina - Fehér Miklós 
(szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., 
Raabe 2013. febr., E 2.3, 16 p. 

Rónyai Tünde: A tankönyvellátási rendelet és megvalósulása In: Dán Krisztina - 
Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – 
menedzsment, Bp., Raabe 2013. aug., B 3.2, 13 p. 

Székely Ildikó: Változások és kihívások, Új információs környezet az iskolákban - 
brit megvilágításban In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2013. 3. sz., 
128-134. p. 

Tolnai József: Jelentés a 2012/2013 tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati 
Versenyről In: Könyv és Nevelés, 2013. 1. sz., 87-91. p. 

Tölgyesi József (szerk.): Kettős kötés, Tiszteletkötet Balogh Mihály 70. 
születésnapjára, Kunszentmiklós, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, 2013, 
208 p. 

 
9.3. Könyvtár-pedagógiával, olvasóvá neveléssel kapcsolatban 
 

Bárdosi Mónika: Az idő mérlegén I. Szabadidő-eltöltési szokásaink változásai a 
Központi statisztikai Hivatal (KSH) időmérleg-vizsgálatai alapján In: Dán 
Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás 
– menedzsment, Bp., Raabe 2013. ápr., F 3.10, 11 p. 

Bényei Miklós: Ne remélje, hogy megszabadul a könyvektől In: Könyvtári 
Levelező/lap, 2013. 1. sz., 37-38. p. 

Bogyó Katalin, Cs.: A gyakorlóiskolai könyvtárak könyvtárpedagógiai lehetőségei 
In: Módszertani Közlemények, 2013. 3. sz., 16-25. p. 

Csabay Károly: Olvasóvá nevelés - konferencia Mezőberényben In: Könyvtári 
Levelező/lap, 2013. 4. sz., 12-15. p. 

Csekő Györgyi: Mélyinterjú olvasó és nem olvasó diákokkal In: Könyv és Nevelés 
2013. 1. sz., 15-27. p. 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/05/szakmari-klara-konyvtarostanar-papir-es-selyemmarvanyozo/580/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/05/szakmari-klara-konyvtarostanar-papir-es-selyemmarvanyozo/580/
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/mindennapok_egy_iskolai_konyvtarban_
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/mindennapok_egy_iskolai_konyvtarban_
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Dömsödy Andrea: Segédlet a kerettantervek alapján elkészítendő könyvtár-
pedagógiai programokhoz In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű 
könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe 2013. ápr., B 
5.16, 35 p. 

Eck Júlia: Olvasóvá nevelni diákjainkat a magyartanár legfontosabb feladata In: 
Köznevelés, 2013. 1. sz., 43. p. 

Farkas Bertalan Péter: A digitális kompetenciafejlesztés tartalmi és szemléleti 
változásai a Nemzeti alaptanterv természettudományos műveltségi területeiben 
In: Iskolakultúra, 2012. 12. sz., 26-36. p. URL: 
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2012/2012-12.pdf 

Gombos Péter: Kortárs gyermekirodalom az alsó tagozaton, II. In: Tanítás - tanulás 
2013. 7. sz., 5. p. 

Jáki László: A család és a környezet szerepe az olvasás megszerettetésében In: 
Könyv és Nevelés, 2013. 1. sz., 28-34. p. 

Klein Ágnes: A magyarországi német gyermekirodalomról In: Bús Imre (szerk.): 
Tanulmányok a gyermekkultúráról, Szekszárd, PTE IGYK – Gyermekkultúra 
Kutatócsop., 2013, 123-139. p. 

Kollár Mária: A Veres Pálné Gimnázium osztálykönyvtárosainak konferenciája a 
Könyvtártudományi Szakkönyvtárban In: Könyvtári Levelező/lap, 2013. 1. sz., 
35-36. p. 

Koncz Károly: Muszáj olvasni, papa? In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2013. 8. 
sz., 38-49. p. 

Nagy Attila: Megjegyzések a műhelyből. Az EU szövegértéssel foglalkozó 
szakértői csoportjának munkája a magyar tag szemével In: Könyvtári Figyelő, 
2013. 1. sz. 133-139. p. 

Nyírő Gizella: Játéktan mindazoknak, akik tudnak, szeretnek és akarnak játszani, 
játékosan tanítani In: Könyvtári Levelező/lap, 2013. 2. sz., 30-31. p. 

Pál Lajosné: Győztünk! In: Könyvtári Levelező/lap, 2013. 7. sz., 28-30. p. 
Petres Csizmadia Gabriella: Szöveg- és befogadó központú olvasati stratégiák 

önéletírói szövegtípusok interpretálása során In: Katedra, 2013. 5. sz., 10-12. p. 
Pumerscheinné Bedekovity Zóra: Olvasásnépszerűsítés a gyermekek körében, A 

Müncheni Városi Könyvtár  programtára In: Dán Krisztina - Fehér Miklós 
(szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., 
Raabe 2013. febr., E 1.3, 7 p. 

Székely Ildikó (összeáll.): Változások és kihívások, Új információs környezet az 
iskolákban - brit megvilágításban In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 
2013. 3. sz., 128-134. p. 

Tancz Tünde: Az olvasóvá válás első lépései – A könyvek In: Bús Imre (szerk.): 
Tanulmányok a gyermekkultúráról, Szekszárd, PTE IGYK – Gyermekkultúra 
Kutatócsop., 2013, 97-122. p. 

Tapodi Zsuzsanna: Milyen esélye van az irodalomnak és az irodalomtanításnak a 
XXI. században? In: Létünk, 2012. 4. sz., 156-162. p. 

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2012/2012-12.pdf
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Tóth Máté – Winkler Anna: Könyvtárak a közösségi oldalakon In: Dán Krisztina - 
Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – 
menedzsment, Bp., Raabe 2013. ápr., D 1.9, 8 p. 

Udvarnoky Virág: Tíz év egy meseíró-pályázat életében In: Könyvtári 
Levelező/lap, 2013. 7. sz., 12-15. p. 

Villányi Rózsa: Tabuk a gyermekirodalomban In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 
2013. 3. sz., 42-50. p. 

 
Foglalkozástervek, módszertani segédletek 
 

Juhász Valéria: Be the best 2, General knowledge workbook, For 11-14 year-old 
pupils, Szeged, Mozaik, 2012. 

Nyírő Gizella: Zenei nevelés könyvtári órán In: Parlando, 2013. 2. sz., 53-62. p., 
URL: http://www.parlando.hu/2013/2013-2/2013-2-25-Nyiro.htm Utolsó 
letöltés: 2013.09.29. 

 

Az OFI-PKM sajtófigyelő szolgáltatásának segítségével összeállította 
 Dömsödy Andrea alelnök 

 

 10. Hírek 
 

Egyesületünk rövid hírei 
 

Egyesületünk továbbra is gyűjti a rólunk szóló sajtómegjelenéseket. Így 
folyamatosan bővítjük a honlapunkon elérhető publikációk sorát 
(http://www.ktep.hu/publik). A bibliográfia viszont bizonnyal nem, 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 
 
A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány (KAMIKA) 2013-ban, a 
Könyvtárosok Világnapja (április 14.) alkalmából könyvadományozást szervezett a 
kárpátaljai Verbőc település iskolai könyvtára számára. Ezen alkalommal az 
alapítvány kiemelt szakmai támogatója a Könyvtárostanárok Egyesülete volt. Arra 
kértük a kollégákat, hogy Tavaszi Szakmai Napunkra hozzák adományaikat. 

Vraukóné Lukács Ilona, KAMIKA elnök köszönőlevele is mutatja, hogy a 
könyvtárostanár kollégák sok értékes könyvvel támogatták a kezdeményezést. A 
levél honlapunkon olvasható: http://www.ktep.hu/verboc  

Ezúton is köszönjük a kollégáknak, hogy hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez! 
  
Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért 
Alapítvánnyal (KAMIKA). Elérhetőségük: www.kamika.hu 

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 

http://www.parlando.hu/2013/2013-2/2013-2-25-Nyiro.htm
http://www.ktep.hu/publik
http://www.ktep.hu/verboc
http://www.kamika.hu/
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2. Horváth Viktória, Szent László Gimnázium, 1102 Budapest, Kőrösi 
Csoma út 28.; tel. 262-3599 

 
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 vagy a Tavaszi szakmai Napra hozzátok magatokkal. Segítségeteket, 
együttműködéseteket előre is köszönjük. Csikós Zsuzsanna, OFI-PKM, 1363 
Budapest, Pf. 49.  
 

A HUNRA-tól 
A Magyar Olvasástársaság Olvasó-társ nevű programjához hasonló 
kezdeményezéshez keres segítőket, önkénteseket a gyógyvarázs mesedoktorok 
programja. A nagyszabású kezdeményezés keretében korábban orvosi műszereket, 
pénzt és programokat is eljuttattak már a kórházakba, remélhetőleg, 
mesemondókban sem lesz hiány. 
 
Az MKE-ből 
Az MKE honlapja megújult külsővel és közösségi funkciókkal várja látogatóit, 
2013. június elsejétől működik teljes funkcionalitással. A cím változatlan: 
http://mke.info.hu/ 
 
Az MKE tagkártya a múzeumi kedvezmény mellett az EDC tagságából származó 
kedvezmények sora is igénybe vehető. Látogassatok el a www.edc.hu-ra, ahol a 
kedvezményekről többet is megtudhattok. 
 
További hírek 
Nagy szeretettel ajánljuk figyelmetekbe az egyesületünk által szakmailag 
támogatott Kaméleon Olvasóklubot, ami egy négyfordulós olvasásnépszerűsítő 
levelező játék. Immár harmadik alkalommal induló játék a 2013/14-es tanévben is 
várja az alsósokat. Felsősöknek pedig újdonságként az Időfutár játék. 
Jelentkezési határidő: 2013. október 18. 
További részletek: http://www.rainbowkatalogus.hu/olvasoklub/ 
 
__________________________________________________________________ 

 
A hírlevél megjelenését támogatja: 

http://www.edc.hu/
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