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 Elnöki köszöntő 
 

Kedves Kollégák! 
     
A köznevelés átalakítása folytatódik. Már elkezdtünk az új Kerettanterv szerinti 

munkánkat, kezdjük megszokni az új feladatokat, a munkaidő másfajta felosztást. 

Ebben a tanévben nagyon sok figyelmet, erőt, időt követelt meg tőlünk a 

tankönyvellátás megváltoztatott rendszere.  Megtörtént a pedagógus életpálya-

modell bevezetése, az átsorolások, új előírásoknak kell megfelelnünk. Ennek része 

a pedagógusok minősítésének rendszere, melyet jogszabály ír elő. Ehhez megjelent 

decemberben az Útmutató. Így e-portfóliót kell majd minden kollégának 

elkészíteni, és feltölteni az Oktatási Hivatal elektronikus rendszerébe, majd átesni a 

minősítő eljáráson. Van, aki már most szeretné, ha minősítenék, hiszen nagy 

szakmai gyakorlattal rendelkezik, szakvizsgázott pedagógus, aki esetenként 

szaktanácsadó, szakértő is a maga szakterületén. Más kollégák csak később 

kerülhetnek sorra. 

Újra tanulunk, újra be kell bizonyítanunk: tudjuk-értjük a szakmánkat, és 

legjobb tudásunk szerint igyekszünk teljesíteni! Nem lesz könnyű dolgunk, sok 

többletfeladattal jár a minősítésre való jelentkezés. Mindez hivatás, család és 

esetleg tanulás mellett nagyon megterhelő lesz.  Az iskolai könyvtári szakterületre 

külön kidolgoznak szempontrendszert a portfólióhoz. Csak remélni tudjuk, hogy 

ezt is hamarosan nyilvánosságra hozzák! A KTE elnöksége ebben a munkában 

kívánja segíteni valamennyi kollégát. Hiszünk abban, hogy a minőségi munka – 

így vagy úgy –, de mindenképpen meghozza gyümölcsét! 
 

Szakmári Klára, elnök 
 

 1. 2013-as egyesületi beszámolók  
 

1.1. Az elnökség szakmai beszámolójának rövidített változata  
 

Az Egyesület munkáját a 2013-as feladatterv főbb pontjai mentén mutatjuk be és 

értékeljük. 
 

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 

Ebben az évben új kommunikációs formát vezetettünk be. Azoknak a tagjainak, 

akik megadták e-mailcímüket, a lehető leggyorsabb tájékoztatást nyújtjuk kör-e-

mailek formájában. 2013-ban 69 ilyen levelet küldtünk. Folyamatosan gondoztunk 

honlapunkat és hírblogunkat is, és tájékoztattunk, válaszoltunk a könyvtárostanári 

és a könyvtárosi levelezőlistákon is. 

A tájékoztatás ebben az évben megnövekedett feladat volt az egyre nagyobb 

számban felvetődő problémák miatt. A hírforrásokban való jelenlétünket fokozta, 

hogy IASL tagságunkon keresztül egyre több nemzetközi információt is 

megosztunk. 
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Összességében úgy értékeljük, hogy Egyesületünk nemcsak a tagok felé, de 

minden könyvtáros kolléga felé széles körű tájékoztatási tevékenységet folytatott 

ebben az évben is. 
 

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása 

Ebben az évben is nagy résztvevői létszámmal és sikerrel rendeztük meg Tavaszi 

és Őszi Szakmai Napunkat. Előbbi témája a tankönyvterjesztés problémái mellett a 

Iskolai könyvtár kopp-napon pályázatunkra érkező ötletek bemutatása volt. 

Utóbbin pedig az ünnepélyes KTE emlékérem átadása és könyvtárosi és tanulói 

pályázataink eredményhirdetése mellett a Könyvtári Intézet bemutatkozása volt. 

A rendszeres szakmai napok mellett ebben az évben a könyvfesztiválon 

bemutattuk Kis KTE könyvek c. sorozatunk köteteit és az Iskolai Könyvtári 

Nemzetközi Hónapot. Az MKE vándorgyűlésen pedig a könyvtárosképzés 

témájában szerveztünk önálló szekciót.  

Az OIK Alkotó könyvtáros sorozatának keretében köszöntöttük Balogh Mihály 

volt elnökünket 70. születésnapja alkalmából. 
 

3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 

A szakmai érdekérvényesítés ebben az évben különösen sok odafigyelést, energiát, 

helytállást igényelt. Nagy számban véleményeztünk készülő jogszabályokat, részt 

vettünk a könyvtári stratégia szakmai előkészítő folyamataiban. Jelentősebb témák, 

problémák esetén magunk is próbáltuk a szakmai párbeszédet beadványokkal 

segíteni. Ezeknek a munkáknak sajnálatos módon kevés hozadéka volt, de a 

könyvtárostanárok besorolása területén újságírói segítséggel sikerült eredményt is 

elérnünk. 

A korábbi évekhez képest még nagyobb aktivitással vettünk részt az Iskolai 

Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának szervezésében. A megszokott 

tevékenységeken (felhívás, csatlakozók gyűjtése, pályázatok kiírása) túl 

koordináltuk a könyvjelzőcsere-programot és támogattuk az iskolai könyvtárak 

éjszakáját. 

Az országos közéleti és szakmai sajtóban is több ízben meg tudtuk jeleníteni az 

iskolai könyvtárak és a KTE problémáit, eseményeit. 
 

4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 

Az MKE tanácsüléseken és küldöttgyűléseken folyamatosan részt vettünk. 

Részvételünkkel és háttéranyagokkal segítettük az Országos könyvtárügyi 

konferenciát követő műhelybeszélgetéseket. 

2013-ban testületi tagjai voltunk az IASL-nek és a HUNRA-nak. 

Határon túli kapcsolataink ebben az évben a Romániai Magyar Iskolai 

Könyvtárosok Egyesületének továbbképzésén és a Kárpátaljai Magyar Iskolai 

Könyvtárakért Alapítványon keresztül erősítettük. 
 

5. Pályázatok 

Három pályázatot számoltunk el az NKA-nál: könyvsorozatunk 7. kötetének 

előkészítését, majd kiadását és az Őszi Szakmai Nap megrendezését. Az EMMI 
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2012-es működési pályázata áthúzódott 2013-ra, és a Nemzeti Együttműködési 

Alap (NEA) működést segítő támogatása is utófinanszírozott, ennek elszámolása 

2014-ben esedékes. 

Működési és szakmai program támogatására a NEA-nál a pályázatainkat 

elfogadták, de pénzhiány miatt nem kaptunk támogatást. 
 

6. Taglétszám növelése 

A megfeszített szakmai munkának, a hivatalos szakmai segítségnyújtás 

beszűkülésének, a könyvtárostanárok kiszolgáltatottságának, a tagoknak járó 

folyamatos on-line tájékoztatásnak és a minőségi szakmai programjainknak 

köszönhetően a tagság létszáma 2013-ban tovább megemelkedett. 

Az új tagnyilvántartó lap bevált, így pontosabb és naprakészebb a 

nyilvántartásunk. 
 

7. Adminisztratív, szervezeti ügyek 

Az elnökség 2013-ban hatszor ülésezett. Az elnökség belső levelezőlistája az 

ülések között is biztosítja a hatékony együttműködést. Nagy erőfeszítéseket kíván a 

pályázatok elszámolása, adminisztrálása, de a szűkülő keretek között egyesületünk 

hatékony és sikeres működést csak így tudjuk finanszírozni. Költségvetésünk 

biztos részét a befizetett tagdíjak adják, mellyel az egyesület napi működtetését 

biztosítjuk. 

A gazdálkodás kiegyensúlyozott, nagyon takarékoskodunk, bár bizonyos 

költségek növekszenek (banki és könyvelési kiadások). Váratlan nagy kiadásként 

érte egyesületünket az MKE Közgyűlése által megszavazott egyszeri hozzájárulás 

kötelező befizetése. 

A folyamatos irattározás biztosított, de az irattár korábbi részeinek 

összeköltöztetését, összerendezését ebben az évben nem sikerült megoldanunk. 

 

Szakmári Klára elnök, az elnökség nevében  
 

A teljes beszámoló elérhető honlapunkon: http://www.ktep.hu/beszam2013 
 

1.2. Pénzügyi beszámoló  

 

Sor. Saját bevételek Összeg 

1. Tagdíj 719 000 Ft 

2.  Szakmai bevételek (regisztrációs díj, könyvértékesítés) 74 000 Ft 

3.  Szponzori támogatás 0 Ft 

 Összesen: 793 000 Ft 

Sor. Pályázati bevételek
1
 Összeg 

1. EMMI Működési költség 2013 200 000 Ft 

2. NKA (Őszi Szakmai Nap) 900 000 Ft 

                                                 
1 A 2013. pénzügyi évben a bankszámlán megjelenő összegek. 

http://www.ktep.hu/beszam2013
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Sor. Saját bevételek Összeg 

3. NKA (Kis KTE könyvek 7. kötetének előkészítése) 500 000 Ft 

4. NKA Könyvkiadási Kollégium (Kis KTE könyvek 7. 

kötetének megjelentetése) 
450 000 Ft 

5.  Összesen: 2 050 000 Ft 

 

Sor. Kiadások (működési) Összeg 

 Szakmai kiadások  

1. Megbízási díjak és járulékaik; szerkesztés, lektorálás; 

könyvelés 

893 400 Ft 

2. Könyvutalvány 44 000 Ft 

3. Nyomdaköltség 545 447 Ft 

4. Konferenciák részvételi költségei; IASL tagdíj 65 877 Ft 

5.  KTE emlékérem 146 304 Ft 

6. MKE részére fizetett tagdíjhányad – rendkívüli 

pótbefizetéssel együtt 

262 455 Ft 

 Összesen: 1 957 483 Ft 

 Működési kiadások  

5. Anyagköltség (irodaszer) 35 720 Ft 

6. Anyagjellegű szolgáltatások (posta, telefon, útiköltség) 370 692 Ft 

 Összesen: 406 412 Ft 

 Összes kiadás: 2 770 307 Ft 

 

A KTE pénzügyi helyzete 2013. december 31-én 

 
Sor. Számlanyilvántartás Összeg 

1. OTP lekötött betét 1. 1 256 648 Ft 

2. OTP lekötött betét 2. 549 616 Ft 

3. OTP lekötetlen összeg  287 262 Ft 

4. Házipénztár 34 105 Ft 

 Összesen: 2 127 631 Ft 

 

Donkó Erika, gazdálkodási felelős 

1.2.1. Pályázati ügyek  

A 2013. évi 1. hírlevél óta történt pályázati tevékenységről röviden az alábbiakban 

adunk tájékoztatást.  

 

Elszámolt pályázatok 

NKA - Kis KTE könyvek 7. kötetének előkészítése - 500.000 Ft 

NKA Könykiadási Kollégium – Kis KTE könyvek 7. megjelentetése - 450.000 Ft 
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Folyamatban lévő pályázatok 
NEA - Működési költség 2013 - 250.000 Ft 

NKA Közgyűjteményi Kollégium - 2013. ŐSZN - 900.000 Ft – elszámolás alatt 

 

 

Nem támogatott pályázatok 

NEA – 2013 ŐSZN támogatására – „Pályázata a várólista 688. helyén áll.” 

NEA – 2014 évi működésre – „Pályázata a várólista 645. helyén áll.” 

NEA – 2014 szakmai programokra – „Pályázata a várólista 844. helyén áll.” 
 

P. Szabó Melinda, pályázati felelős 
 

1.3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója  
 

Megállapítjuk, hogy a KTE a 2013. évben is eredményesen működött, jól 

gazdálkodott. Az EB elnöke az egyesület elnökségi ülések mindegyikén jelen volt, 

így betekintést nyert az adminisztratív és pénzügyi tennivalók körébe, figyelemmel 

kísérte a pályázatírás és elszámolás munkálatait, valamint rálátása volt az egyesület 

teljes pénzügyi helyzetére. 

A szakmai munkáról megállapítottuk: Az elnökség a 2013-ra tervezett 

feladattervét megvalósította. Az elnökségen belüli kommunikáció folyamatos, a 

döntéseket egyeztetések előzték meg. Különösen az elnök és a szakmai alelnök 

nagyon leterhelt a köznevelés átalakításának teljesen változó jogszabályai és a sok 

szakmai tevékenység (programok, kiadványok, állásfoglalások) anyagi és 

szervezési hátterének biztosítása miatt. Az elnökség több fronton is aktív szerepet 

vállalt a könyvtárostanári szakma helyzetének erősítéséért, mely munka napi szintű 

feladatokat rótt ki. 

A 2013-ban újdonságként bevezetett kör-e-mail küldése (69 db!) tagjaink 

leggyorsabb tájékoztatását tette lehetővé. Naprakészen szerkesztett az egyesület 

honlapja és a blogja is. Az elnökség tagjai azonnal válaszoltak a könyvtárostanári 

és a könyvtárosi levelezőlistákon is a felmerülő kérdésekre. 

Mindenképpen szeretnénk felhívni a tagság figyelmét, hogy a KTE nem egy 

hivatal. Az elnökség a mindennapi családi és munkahelyi feladatai mellett, 

munkaidőn túl, önként vállalva, minden fizetség nélkül, társadalmi munkában 

végzi tisztségét. Szeretetből, szakmai elhivatottságból… Nincsen fizetett ügyviteli 

alkalmazottunk, aki napi munkaidőben rendszeresen végezné az egyesületi 

adminisztrációt, ami van bőven. (tagnyilvántartás, tagdíjbefizetés, tagkártya-

ügyintézés, jogsegély, pályázati adminisztráció, hivatali levelezés stb.) 

Ugyanakkor az elvárások, a kérések, a megkeresések azt sugallják, hogy többen 

így gondolják. „Tisztelt ügyintéző” megszólítással naponta érkeznek hozzánk az e-

mailek, levelek, amelyekben szakmai állásfoglalásokat, tanácsokat, segítséget 

kérnek tőlünk. Egyik szemünk sír, a másik nevet. Örülünk, hogy az egyesületünk 

olyan országos, szakmai hírnévre tett szert, hogy bennünket keresnek meg ügyes-

bajos munkahelyi problémákkal. De sírunk azért, mert nagyon sok a baj. Idő 
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hiányában alig tudjuk megválaszolni a megsokszorozódott kérdéseket. Nincs hozzá 

kellő apparátusunk, hogy mindenkinek mindenkor részletes, korrekt választ 

adjunk. Itt meg kell említenünk, hogy nemcsak a KTE tagok fordulnak hozzánk 

segítségért. Szeretnénk kérni Benneteket, hogy kövessétek tájékoztatóink, 

állásfoglalásaink mellett magatok is a szakmai folyamatokat, jogszabályokat. 

Legyetek naprakészek, segítsétek iskolai kollégáitokat, lássák, hogy az iskolai 

könyvtár egy naprakész információs központ. Helyi érdekérvényesítési 

tevékenységetekhez pedig használjátok a honlapunkon elérhető állásfoglalásokat, 

jogi, szakmai értelmezéseket. 

Segítsétek tagsági adminisztrációnkat azzal, hogy minél hamarabb, minél 

pontosabban minden éven kitöltitek a tagnyilvántartó lapokat, hogy a postai, banki 

átfutás után is időben elkészíthessük tagkártyáitokat és megfelelő címeken 

kommunikáljunk veletek. Kérjük, hogy tagságotokkal tovább is erősítsétek 

egyesületünket! Örömteli, hogy a tavalyi évben tovább növekedett taglétszámunk, 

ami köszönhető a tartalmas szakmai programoknak, a jó vezetésnek. 

A pályázatírás területén megtett erőfeszítések (öt pályázat benyújtására került 

sor!) csak részben hozták meg a várt támogatást. A NEA-hoz benyújtott három 

pályázatunkat pénzhiányra hivatkozva elutasították. 

Az egyesület gazdálkodásáról: A nyilvántartások és számlák rendben vannak, a 

kifizetések és bizonylatolások a pénzügyi előírásoknak megfelelően történnek. A 

házi pénztár kezelése szabályszerű és hiánytalan. 

A pályázati elszámolások időben megtörténtek, a befolyt összeg kezelése 

rendben, az átutalások folyamatosak. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a KTE elnöksége felelősségteljesen 

végezte munkáját, ellenőrzésünk során szabálytalanságot nem tapasztaltunk. 
 

Petri Ágnes, az Ellenőrző Bizottság elnöke 

Horváthné Szandi Ágnes és Zseli Klára, az Ellenőrző Bizottság tagjai 
 

A teljes beszámoló elérhető honlapunkon: http://www.ktep.hu/beszam2013 
 

 2. 2014-es munkaterv 
 

Fő célkitűzéseink változatlanok, melyeket 2014-ben az alábbi konkrét 

tevékenységeken keresztül kívánunk megvalósítani.  

 

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 

1.a KTE Hírlevél kiadása 

1.b A KTE honlap folyamatos aktualizálása 

1.c A hírblog folyamatos naprakész szerkesztése 

1.d A szakmai levelezőlistákon való jelenlét, híradás, tanácsadás 

1.e Üdvözlő képeslapok a legfontosabb közeljövőre vonatkozó 

információkkal (tanévzáró, tanévnyitó, világhónap, karácsony) 

 

http://www.ktep.hu/beszam2013
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2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok 

2.a Közös program KSH-val: olvasási stratégiákról 

2.b KTE Tavaszi Szakmai Nap, Téma: A portfólió készítés 

2.c Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, kollégák részvételének, 

szervezése; a KTE képviselete 

2.d MKE 46. Vándorgyűlés, Sopron, kollégák részvételének, megjelenésének 

szervezése, KTE képviselete 

2.e Pályázatok kiírása könyvtárostanároknak, tanulóknak  

2.f KTE Őszi  Szakmai Nap 

2.g Kiadványaink terjesztése, utánnyomása 
 

3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 

3.a Az EMMI  iskolai könyvtári bizottságának  újbóli összehívása, 

működésének ösztönzése és a bizottsági munkában való részvétel 

3.b Készülő könyvtári stratégiához hozzászólás, az isk. könyvtári stratégia 

további munkálatai 

3.b Az átalakuló szakfelügyelettel kapcsolatban OFI-val egyeztetés 

3.c Az egyesülethez érkező szakmai anyagok véleményezése 

3.d Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja, rendezvény, pályázatok, 

koordinálás 

3.e KTE emlékérem 

3.f A KTE és a könyvtárostanári szakma médiajelenlétének erősítése 

(szakmai és napi sajtó) 

3.g Jogszabályok, törvényi változások nyomon követése 

3.h Könyvtárostanárok, iskolai könyvtárosok kitüntetéseinek előmozdítása, 

követése 
 

4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 

4.a A KTE eddigi együttműködési megállapodásainak áttekintése, a 

kapcsolatok megerősítése, Különös tekintettel az MKE-re  

4.b Szervezeti tagságok meghosszabbítása (IBBY, HUNRA, IASL) 

4.c regisztráció szakmai civil szervezetként EMMI, NEA 

4.d A társszervezetek rendezvényein való részvétel, azok híréről és 

tartalmáról való tájékoztatás a tagság felé 

4.e Üdvözlő képeslapok 
 

5. Taglétszám növelése 

5.a A vidéki könyvtárostanárok aktívabb bevonása 
 

6. Adminisztratív, szervezeti ügyek 

6.a Rendszeres elnökségi ülések 

6.b Rendszeres részvétel az MKE Tanács munkájában 

6.b Éves mérleg megküldése a bíróságnak 

6.c Pályázatfigyelés, pályázatírás  



 9 

6.d Irattár még Berzsenyiben levő részének OFI-PKM-be költöztetése, Az 

irattár rendezésének befejezése 

6.e Éves közgyűlés (KTE ŐSZN) 

6.f Éves beszámolók elkészítése 

 

A munkaterv határidőket és felelősöket is tartalmazó változata honlapunkon 

olvasható: http://www.ktep.hu/munkaterv2014 
 

3. Kis KTE könyvek 7. 
 

Barátné Hajdu Ágnes - Cs. Bogyó Katalin - Eigner Judit (szerk.): 

Könyvtárhasználati óravázlatok (Kis KTE könyvek, 7.), Budapest, 

Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013, 334 p., ISBN 978-963-88046-4-8 

 

A Kis KTE könyvek c. sorozatunk hetedik kötetében olyan óravázlatokat adunk a 

kollégák kezébe, melyek jól adaptálhatók a könyvtárhasználat tanítása során. 

A kötet első része egy módszertani segédanyag, amely a könyvtár-pedagógia 

korszerű szemléletű, gyakorlati szempontú összefoglalását adja. Lépésről lépésre 

veszi, vezeti végig a könyvtár-pedagógiai munka tervezését a tantervektől az órák 

megszervezéséig. A könyvtárhasználati tanórák szervezését korszerű tanulási-

tanítási stratégiák, tanulásszervezési módok tükrében tárgyalja. A konstruktivista 

pedagógia szemléletének megfelelően az RJR modell könyvtári órákon való 

alkalmazásához olyan módszereket, pedagógiai eszközöket vonultat fel, melyeket 

konkrét példákon keresztül is bemutat. 

A kötet második és harmadik része húsz részletes óravázlatot tartalmaz 

gyakorló könyvtárostanárok tollából. Az első kilenc óravázlat a Könyvtárostanárok 

Egyesülete által kiírt pályázatra beküldött pályamunka, a második tizenegy pedig 

válogatás a Szegedi Tudományegyetem könyvtárpedagógia-tanár szakos hallgatói 

zárótanításainak az óravázlatai közül. 

A könyvtárostanár-képzésből származó óravázlatokhoz kapcsolódóan kötetünk 

bemutatja a könyvtárpedagógia-tanár szak kialakulását, a képzés tartalmát, és az 

első évek szegedi tapasztalatait. 

Tagjaink ingyenes példányaikat a 2014-es Tavaszi Szakmai Napon vehetik át. 

A kötetekből a könyvtárak a KELLO-nak pályázati feltételként beszállított 

példányokból részesülhetnek. A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül és 

egyesületünk sem árusítja. 
 

Bővebben: http://www.ktep.hu/kisKTE7 
 

 4. Jogszabályi változások 
 

Elnökségünk az alábbi véleményezésekkel, jogszabályokkal igyekezett 

képviselni a tanulók és pedagógusok könyvtári ellátásának és az iskolai 

könyvtáraknak az ügyét: 
 

http://www.ktep.hu/munkaterv2014
http://www.ktep.hu/kisKTE7
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Dömsödy Andrea - Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének 

hozzászólása a Köznevelés-fejlesztési stratégiáról szóló előterjesztésről, Bp., 

KTE, 2014. 3 p. URL: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_allasfoglalas_koznev_strat_2013.pd

f Utolsó letöltés: 2014.02.15. 

Rónyai Tünde - Szakmári Klára: Tankönyvi ellátás 2013, [levél a KELLO-nak], 

Bp., KTE 2013.11.19., 4 p., URL: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/Tankonyv_level_KELLO_2013.pdf 

Utolsó letöltés: 2014.02.17. 

Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása Az országos 

múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos 

szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 

EMMI rendelet tervezethez, Bp., KTE, 2014.01.31., 3 p., URL: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/kiemelt_feladatok_KTE_hozzaszolasa.pd

f Utolsó letöltés: 2014.02.16. 

Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a nyilvános 

könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló .../2014. (...) Korm. rendelet 

tervezetéhez, Bp., KTE, 2014.02.02., 2 p., URL: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolasa-

nyilvanos%20konyvt%C3%A1r%20jegyzek.pdf Utolsó letöltés: 2014.02.16. 

Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a …/2014. ( . .) 

EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről rendelet-

tervezethez, Bp., KTE, 2014.02.14., 3 p. URL: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_v%C3%A9lem%C3%A9ny_tank%

C3%B6nyvrendelet_2014.pdf Utolsó letöltés: 2014.02.16. 
 

Hozzászólásaink elérhetők honlapunkról a Dokumentumok / Állásfogla-lások 

menüpont alatt. 

 

A legfontosabb, az iskolai könyvtárakat közvetlenül is érintő, újonnan 

elfogadott, változtatott jogszabályok 

 

2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról In: Magyar 

Közlöny, 2013. 216. sz., 85803-85808. p., URL: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13216.pdf Utolsó 

letöltés: 2014.02.17. 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről In: Magyar 

Közlöny, 2013. 220. sz., 88104-88107. p., URL: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13220.pdf Utolsó 

letöltés: 2014.02.17. 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_allasfoglalas_koznev_strat_2013.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_allasfoglalas_koznev_strat_2013.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/Tankonyv_level_KELLO_2013.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/Tankonyv_level_KELLO_2013.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/kiemelt_feladatok_KTE_hozzaszolasa.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/kiemelt_feladatok_KTE_hozzaszolasa.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolasa-nyilvanos%20konyvt%C3%A1r%20jegyzek.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolasa-nyilvanos%20konyvt%C3%A1r%20jegyzek.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_v%C3%A9lem%C3%A9ny_tank%C3%B6nyvrendelet_2014.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_v%C3%A9lem%C3%A9ny_tank%C3%B6nyvrendelet_2014.pdf
http://www.ktep.hu/allasfoglalas
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13216.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13220.pdf
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 5. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2013 
 

Ebben az évben a nemzetközi hónap programjainak szervezésében, 

megvalósításában mind hazai, mind nemzetközi szinten sokkal aktívabb volt 

egyesületünk. Ugyanez elmondható a könyvtárostanár kollégákról. Hivatalosan 19-

en regisztrálták programjukat a magyar honlapon: 

http://www.ktep.hu/_2013esemenyek. Emellett újra jelen vagyunk a nemzetközi 

beszámolók között is: http://www.iasl-online.org/events/islm/2013islm/what-are-

people-doing.htm#hungary 
 

5.1. Pályázatok eredménye  
 

Az Ilyennek képzelem a jövő iskolai könyvtárát 50 év múlva c. pályázat 

eredménye 

 

1. Budapest IX.Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, 

Kneisz Dóra, felkészítő:Tóth Viktória, Budapest 

2. Kölcsey Ferenc Gimnázium, Vörös Zoárd, felkészítő:Németh Andrea, 

Zalaegerszeg 

2. Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola, Miheller Krisztina és Wasser 

István, felkészítő: Mudri Zsuzsa, Budapest 

3. Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, Hornyacsek Bence, 

felkészítő: Kolláthné Botkó Judit, Veszprém 

3. PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Strepka Adrienn, 

felkészítő: Nyirő Gizella, Pécs 
 

A pályaművek megtekinthetők: http://www.ktep.hu/jovopalyazat_eredmeny 

 

Készítsetek kódexet iskolai könyvtáratokról! c. pályázat eredménye 

 

1. Móra Ferenc Általános Iskola, Móra Iskolai Könyvtár, felkészítő: Petri Ágnes, 

Budapest 

2. Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolája, Könyvbarát szakkörösök: Acsai 

Ramóna, Kovács Luca, Kovács Nikolett, Mészáros Eszter, Munkácsi Lili, 

Sziránszki Klaudia, felkészítő: Czirákyné Kiss Edit, Várpalota 

3. IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, Kódex írója: 

Fűtő Zsófia, Illusztráció: Beleznay Soma, Jarada Yasmin, Kelemen Zita, Nagy 

Rebeka, Hímezte: Matolcsi Montika, felkészítő: Kránitz Judit, Budapest 

3. PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Horváth Dalma 

Izabella, Oláh Florina Mónika, Nagy Luca, felkészítő: Nyirő Gizella, Pécs 
 

A pályaművek megtekinthetők: http://www.ktep.hu/kodexpalyazat_eredmeny 

 

http://www.ktep.hu/_2013esemenyek
http://www.iasl-online.org/events/islm/2013islm/what-are-people-doing.htm%23hungary
http://www.iasl-online.org/events/islm/2013islm/what-are-people-doing.htm%23hungary
http://www.ktep.hu/jovopalyazat_eredmeny
http://www.ktep.hu/kodexpalyazat_eredmeny
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Így tanítom a könyvtári rendszer témakört - Pályázat könyvtárostanároknak 

 

A zsűri nem hirdetett eredményt, de a három legjobb pályamű szerzőjét felkérte 

előadásra: 

Jónásné Bánfi Csilla, Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

Kinizsi Lakótelepi Tagiskola, Kaposvár 

Pandur Emese, Jálics Ernő Közoktatási Intézmény, Kadarkút 

Vekerdi Ágnes, Kodály Zoltán Ének-zenei ÁIG, Budapest 
 

5.2. Könyvjelzőcsere program 
 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IASL) 2013-ban is meghirdette 

immár hagyományos nemzetközi könyvjelzőcsere-programját. A Könyvtárosta-

nárok Egyesülete a magyar résztvevőknek a jelentkezésben és a 

kapcsolatfelvételben nyújtott segítséget, ily módon 16 általános és középiskola 

több mint hétszáz diákja készített könyvjelzőket, hogy elküldhessék azokat a világ 

más országaiban levő partneriskolák csoportjai számára, amelyeket az IASL 

koordinátora választott ki számukra: portugál, kanadai, egyesült államokbeli, ír, 

indiai és még sok-sok más partnerkapcsolat született. Sok élménnyel és tanulsággal 

felfegyverkezve várjuk a folytatást a következő tanév elején! 
 

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 

 

 6. Az elmúlt időszak eseményei 

6.1. KTE Őszi Szakmai Nap   
 

A könyvtári rendszer és az iskolai könyvtárak címmel tartotta meg a 

Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napját 2013. november 6-án az 

Országos Széchényi Könyvtárban. 

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap, az Országos Széchényi Könyvtár, a 

Könyvtári Intézet és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. támogatásával valósult meg 

így a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött volt.  

A résztvevők köszöntése után az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából 

meghirdetett két pályázat eredményhirdetése következett. A helyezetteknek és 

felkészítő tanáraiknak Horváth Pál az Országos Széchényi Könyvtár főrestaurátora 

mutatta meg az OSZK korvina kiállítását, valamint a restauráló műhelyt. 

A délelőtt fénypontja minden évben a KTE emlékérmek ünnepélyes átadásának 

percei. A laudációkból ebben az évben is négy tartalmas szakmai életutat 

ismerhettünk meg. Szívből gratulálunk a kollégáknak! Kívánunk jó egészséget és 

további sikeres munkát! 

Az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából meghirdetett harmadik pályázatra 

könyvtárostanárok munkáit vártuk, Így tanítom a könyvtári rendszert témában. A 

két legötletesebb, legérdekesebb és legpontosabban kidolgozott pályamű írója be is 



 13 

mutatta óratervét a szakmai napon. Ők, Vekerdi Ágnes a budapesti Kodály Zoltán 

Ének-zenei ÁIG, és Jónásné Bánfi Csilla a kaposvári Kodály Zoltán Központi 

Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola könyvtárostanára. 

A délutáni előadásokat Dr. Hangodi Ágnes a Könyvtári Intézet Oktatási és 

Humánerőforrás-fejlesztési osztály osztályvezetője kezdte és fejezte be. Bemutatta 

a Könyvtári Intézetet, majd a nap végén a képzések rendszeréről beszélt, arról, 

hogy milyen OKJ-s képzésekhez és akkreditált továbbképzésekhez lehet 

csatlakozni a Könyvtári Intézet szervezésében. Hegyközi Ilona a 

Könyvtártudományi Szakkönyvtárat mutatta be, kiemelve az iskolai könyvtárosok 

számára fontos szolgáltatásaikat, majd Tóth Andrea a Gyermekirodalmi 

adatbázisról tartott egy bemutatót. Feimer Ágnes nemzetközi helyzetképet rajzolt 

fel arról, hogy külföldön milyen problémák foglakoztatják az iskolai könyvtárakat. 
 

Nyirő Gizella, kommunikációs vezető 
 

Program, prezentációk és beszámolók: http://www.ktep.hu/OSZN2013 

A pályázatokról, díjakról hírlevelünk más részében írunk bővebben. 

 

6.2. Könyvtári esték a KSH Könyvtárban   
 

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára Könyvtári esték sorozatának 2014. 

január 15-i eseményét a KTE-vel együttműködésben szervezte 

meg. Az előadás címe Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói 

meggyőződések vizsgálata 12–18 éves korban.   

A téma aktualitását azt adta, hogy Salamon Anikó, a KSH 

munkatársa, 2013 novemberében védte meg a Szegedi 

Tudományegyetemen az előadás címével azonos című doktori 

értekezését. A több évig tartó kutatás célja annak feltérképezése 

volt, hogy milyen meggyőződésekkel rendelkeznek a tanulók saját 

olvasási stratégiahasználatukról, illetve a szövegértést segítő 

stratégiák használatáról. 

Az estén Fülöp Ágnes házigazda könyvtárigazgató köszöntője és Szakmári 

Klára KTE elnök rövid bevezetője után megismerkedhettünk a kutatás 

alapfogalmaival, módszereivel, a kifejlesztett mérőeszközével és legfontosabb 

eredményeivel. 

Kutatásának egyik alapkérdését felhasználva az előadó kutatásának címét 

gyakorlatiasabban így fogalmazta meg: Mit tudnak a gyerekek arról, hogy hogyan 

olvasnak tankönyvet? A problémafelvetés a nemzetközi szövegértési mérések, és a 

hatékony tanulás szempontjából különösen fontosak, de könyvtárhasználati 

megközelítésből is lényegesek. Fontos lenne, hogy legyen információnk, adatokkal 

alátámasztott elképzelésünk arról, hogy a tanulók egy szöveg, egy ismeretterjesztő 

könyv/forrás használata során miben cselekszenek tudatosan és miben nem. Mely 

olvasási stratégiákat tartják adekvátnak? Ezek a tanulói nézetek, meggyőződések 

http://www.ktep.hu/OSZN2013
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biztosan meghatározóak tanulási szokásaik mellett könyvtárhasználatuk 

kialakulásában is. 

A fenti kérdéshez szorosan kapcsolódva itt most egy kutatási eredményt emelek 

ki. A tankönyvolvasási stratégiák használatára vonatkozó önbevallásos kérdőív 

egyik állítása így hangzik: „Kézikönyveket használok (pl. szótárakat), hogy azok 

segítségével jobban megértsem, amit olvasok.” Az ezzel az állítással való 

egyetértés a mintát képező tanulók között elég alacsony, a „ritka” 

válaszlehetőséghez áll a legközelebb. Összességében is a legritkábban alkalmazott 

stratégiák közé tartozik. Továbbá hasznosítható eredmény, hogy a lányokat 

egyértelműen jobban jellemzi, mint a fiúkat, továbbá a gimnazistákat, mint a 

szakközépiskolásokat. A gimnazista lányok eredménye pedig már majdnem eléri 

az „estek felében ezt teszem” válaszlehetőséget. 

Érdekes, továbbgondolásra érdemes kutatási eredmény, hogy a kedvtelésből 

való olvasás inkább a problémamegoldó, míg a tankönyv olvasásának szeretete az 

olvasást támogató olvasási stratégiával jár együtt. Emellett fontos következtetés, 

hogy az olvasási stratégiákról való gondolkodást a szülők gondolkodása szinte alig 

befolyásolja, míg a pedagógusoké nagyon is. Vagyis ez egy olyan terület, melyben 

különösen fontosak az iskolai tapasztalatok, az iskola pedagógiai, és tegyük hozzá 

bizonnyal könyvtár-pedagógiai légköre, kultúrája. 

Köszönjük szépen a KSH Könyvtárnak, hogy felhívta a figyelmünket Salamon 

Anikó kutatására és lehetővé tette annak bemutatását! 
 

Dömsödy Andrea, alelnök 
 

Program, prezentációk, disszertáció és beszámolók: http://www.ktep.hu/ksh2014 
 

 7. A KTE elkövetkező programjai 

7.1. KTE Tavaszi Szakmai Nap 
 

Téma: A pedagógus portfólió- különös tekeintettel a könyvtárostanári területre 

Tervezett időpont: 2014. április 3. 

Tervezett helyszín: OFI-PKM, Budapest 

Honlap: http://www.ktep.hu/TSZN2014 
 

Programterv 

Gyülekező, regisztráció 

Köszöntők 

A pedagógus portfólióról általában - Kotschy Beáta, pedagógiai szakértő 

Kérdések - válaszok 

A könyvtárostanár portfóliója - Hock Zsuzsanna, könyvtárpedagógiai szakértő, 

könyvtárostanár, Veres Pálné Gimnázium, Budapest 

Kérdések - válaszok 

Szünet 

Műhelymunkák, melyek a portfólió egyes elemeihez kapcsolódnak 

http://www.ktep.hu/ksh2014
http://www.ktep.hu/TSZN2014
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A Műhelyek vezetői beszámolnak a csoportokban felmerült kérdésekről, 

megoldásokról – Hock Zsuzsanna, Nyírő Gizella, Rónyai Tünde, 

Szakmári Klára 

Aktualitások, egyesületi ügyek, zárszó 
 

 8. KTE emlékérmek 
 

 

A KTE emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a 

Könyvtárostanárok Egyesülete 2013-ban az alábbi kollégákat 

tüntette ki. A díjak átadására 2013. november 6-án a 

Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján került 

sor. 

Díj Díjazott Felterjesztő 

Életműdíj Szlávik Jánosné 

Varga Ildikó, iskolájának igazgatója, és 

Kolozsváriné Kottán Eleonóra a 

gödöllői könyvtárostanárok 

munkaközösségének vezetője 

A könyvtárostanári 

hivatásért 
Tóth Viktória KTE elnöksége 

Az egyesületért Zseli Klára KTE elnöksége 

Az év ígéretes 

könyvtárostanára 
Németh Szilvia Kókai Gyula, iskolájának igazgatója 

 

Bővebb információ: http://www.ktep.hu/emlekerem2013 
 
 

9. Tagság 
 

 

Az egyesület 2013 decemberében 162 tagot számlált. Ebből 159 nő és 3 férfi. A 

2012-es évhez képest tagságunk 8 fővel növekedett, akik közül 38-an az előző 

években nem voltak tagjaink. Reméljük, hogy a 2013-ban kimaradó 30 kollégát 

2014-ben újra tagjaink között üdvözölhetjük.  

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

várjuk a tagok jelentkezését. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy adott évben 

csak adott évre lehet tagdíjat fizetni, azaz az év végi befizetések nem vihetők át a 

következő évre. Azért is érdemes minél hamarabb jelentkezni és a tagdíjat 

befizetni, mert a KTE igazolvány és az MKE tagkártya matricájának rendelése, 

eljuttatása időt vesz igénybe. 

Örömmel vettük, hogy lapzártánkig már 35 tagunk elküldte 2014-es 

tagnyilvántartó lapját és be is fizette tagdíját! 

http://www.ktep.hu/emlekerem2013
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A tagság megyék szerinti megoszlása2013-ban 

 

Cs. Bogyó Katalin, tagnyilvántartás felelőse 
 

A 2014-es tagnévsor megtekinthető honlapunkon: http://www.ktep.hu/tagok2014 
 

Tagnyilvántartás, tagdíj 
 

A KTE tagság egy naptári évre szól, ezért minden régi és új tagunktól új Belépési 

nyilatkozatot 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 Belépési nyilatkozatokat juttassátok el: 

Postán a következő címre: 1462 Budapest, Pf.: 611. 

E-mailben a következő, erre a célra létrehozott címre: ktetagsag@gmail.com 

Fontos, 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! 

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 postai úton kapják meg és még 

nem fizettek tagdíjat 2014-ben. Kérjük, hogy aki nem használja fel, valamelyik 

rendezvényünkön jutassa vissza, hogy pénztárcánkra és környezetünkre jobban 

vigyázhassunk. 

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

feltétlen írjátok rá a neveteket, elérhetőségeteket, és hogy 2014. évi tagdíj. Aki 

http://www.ktep.hu/tagok2014
http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
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számlát kér, az a Belépési nyilatkozaton adhatja meg a pontos nevet, címet és 

intézmény esetén az adószámot! 

A tagdíj összeg nem változott. Az éves tagsági díj összege 2014-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, 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 

 

KTE köre-mail 

Ebben az évben új kommunikációs formát vezetettünk be. Azoknak a tagjainak, 

akik megadták e-mailcímüket, a lehető leggyorsabb tájékoztatást nyújtjuk kör-e-

mailek formájában. 2013-ban 69 ilyen levelet küldtünk. Kérünk minden tagot, 

hogy a tagnyilvántartó lapon olyan e-mailcímet adjon meg, amely élő, amit 

rendszeresen olvas, hogy mindenkihez eljuthassanak ezek az információk! 
 

MKE tagkártya 

A KTE és az MKE közötti együttműködési szerződés szerint minden tagunk 

egyben az MKE-nek is tagja. Így minden tagunknak jár az MKE tagkártya és az 

évenkénti érvényesítő matrica. 

Az MKE tagkártya sokféle nemcsak szakmai kedvezményre jogosít, mert a 

Euro Discount Club tagja (http://www.edc.hu). Továbbá az MKE vándorgyűlésen 

való kedvezményes részvételen túl az 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a 

muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 2. § (1) e) szerint 

ingyenes múzeumlátogatásra is jogosít. 

Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy az MKE közgyűlési határozat alapján 

amennyiben a tag elveszti az MKE tagkártyáját, csak akkor igényeljük az MKE-től 

az új tagkártya legyártását, ha a tag előre befizeti a KTE-nek a kártya 

újragyártásának 500 Ft-os díját. 
 

 10. Nemzetközi hírek 

 

Miközben a világ iskolai könyvtárosai az év kétségtelenül 

legnagyobb eseményére, a 2014 augusztusában, Moszkvában 

megrendezendő nemzetközi iskolai könyvtári konferenciára 

készülnek (a téma: az iskolai könyvtár helyzete a 

http://www.edc.hu/


 18 

tudástársadalomban: a kognitív technológiák használata kreatív emberré formál), 

egyúttal mozgalmas óévet is tudhatnak maguk mögött, számos elgondolkodtató 

kutatási eredménnyel, kongresszusokkal szerte a világon. Rovatunkban ezekből 

válogatunk. 
 

A kedvtelésből olvasók jobb eredményeket érnek el 

Azok a gyerekek, akik kedvtelésből olvasnak, mérhetően jobb eredményeket érnek 

el az iskolában a nem olvasó társaiknál – állapította meg a brit Institute of 

Education felmérése. A kutatás, amely minden bizonnyal az első, amely a 

szabadidős olvasás kognitív fejlődésre gyakorolt hatását vizsgálja, megállapította: 

azok a 10 és 16 év közötti diákok, akik önszántukból, kedvtelésből olvasnak, több 

fejlődést mutatnak mind matematikai készségeikben, mind pedig szókincsük és 

helyesírásuk javulásában, mint azok a fiatalok, akik ritkábban olvasnak. 
 

Forrás: Reading for pleasure puts children ahead in the classroom, study finds In: 

Centre for Longitudinal Studies, London, CLS, 2013.09.11., URL: 

http://www.cls.ioe.ac.uk/news.aspx?itemid=2740&itemTitle=Reading+for+pleasur

e+puts+children+ahead+in+the+classroom%2c+study+finds&sitesectionid=27&sit

esectiontitle=News Utolsó letöltés: 2014.02.14. 

 

A könyvtári szolgáltatások jövője: tinikkel és tinikért 

Az amerikai Ifjúsági Könyvtári Szolgáltatások Egyesülete többek között egy 

széleskörű, az elmúlt években elvégzett kutatásra alapozva új irányelveket szab a 

fiatal felnőtteket célzó könyvtárak szolgáltatásalakítása számára. Az Egyesült 

Államokban jelenleg több mint negyvenmillió fiatal él, s köztük a 16-17 évesek 

72%-a volt könyvtárhasználó 2012-ben. „A könyvtári szolgáltatások jövője: 

tinikkel és tinikért” című dokumentum felhívja a figyelmet arra a 

paradigmaváltásra, amely az elmúlt években-évtizedekben az ifjúsági 

könyvtárakban is zajlott, illetve zajlik: a könyvtár többé nem egy fizikai 

tartalmakhoz, gyűjteményhez kötött hely, ahol csendben kell lenni – szükséges, 

hogy kilépjünk a falak közül mind valóságos, mind virtuális értelemben, 

koncentrálva azokra a fiatalokra is, akik még soha át sem lépték a könyvtár 

küszöbét. 
 

Bővebben: The Future of Library Services for and with Teens: A Call to Action, 

Chicago, Institute of Museum and Library Services – YALSA, 2014, 59 p., URL: 

http://www.ala.org/yaforum/sites/ala.org.yaforum/files/content/YALSA_nationalfo

rum_final.pdf Utolsó letöltés: 2014.02.04. 
 

Március 5.: a hangos olvasás világnapja 

 Minden évben március első szerdáján a hangos olvasás 

szerepére hívják fel a figyelmet világszerte az olvasás, 

művelődés felé elkötelezett szakmai szervezetek. A nap célja, 

hogy a gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket arra motiválja, 

hogy becsüljék és ünnepeljék a kimondott szó erejét és 

http://www.cls.ioe.ac.uk/news.aspx?itemid=2740&itemTitle=Reading+for+pleasure+puts+children+ahead+in+the+classroom%2c+study+finds&sitesectionid=27&sitesectiontitle=News
http://www.cls.ioe.ac.uk/news.aspx?itemid=2740&itemTitle=Reading+for+pleasure+puts+children+ahead+in+the+classroom%2c+study+finds&sitesectionid=27&sitesectiontitle=News
http://www.cls.ioe.ac.uk/news.aspx?itemid=2740&itemTitle=Reading+for+pleasure+puts+children+ahead+in+the+classroom%2c+study+finds&sitesectionid=27&sitesectiontitle=News
http://www.ala.org/yaforum/sites/ala.org.yaforum/files/content/YALSA_nationalforum_final.pdf
http://www.ala.org/yaforum/sites/ala.org.yaforum/files/content/YALSA_nationalforum_final.pdf
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értékét, legyen szó akár felolvasásról, akár egymásnak mesélt történetekről, s hogy 

figyelmeztesse a fiatalokat: joguk van írni, olvasni, s megosztani szavaikat a 

világgal. 

Az esemény honlapja: http://litworld.org/worldreadaloudday 
 

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 
 

 11. Olvasmányajánló 

11.1. Az Egyesülettel kapcsolatos írások  
 

Andó Anita: Beszámoló az első országos iskolai könyvtári éjszakákról In: 

Könyvtári Levelező/Lap, 2013. 10. sz., 30-32. p. 

Éber Sándor: Botrányosnak minősítették a tankönyvterjesztést - eddig 59 ezer hiba 

In: Hornyacsek Zoltán (főszerk.): Világgazdaság online, Bp., Axel Springer, 

2013.12.20. URL: http://www.vg.hu/kozelet/botranyosnak-minositettek-a-

tankonyvterjesztest-eddig-59-ezer-hiba-418387 Utolsó letöltés: 2014.01.01. 

Kámán Veronika: Az iskolai könyvtári világhónap eseményei 2013-ban 

Magyarország bekapcsolódása a nemzetközi programba In: Könyvtári 

Levelező/Lap, 2013. 10. sz., 29. p. 

Kámán Veronika: Veszíts el egy könyvet, hajtsd a kiskocsit - avagy mitől érdekes 

egy könyvtár. Tapasztalatok az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának 

2013. évi programjairól In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű 

könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, 2014. jan. E 

1.4, 9 p. 

KTE: Tavaszi Szakmai Nap, A Könyvtárostanárok Egyesületének rendezvénye az 

OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban In: Elektronikus Könyv és Nevelés, 

2013. 1. sz., URL: 

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

ai_nap Utolsó letöltés: 2014.02.14.  

Még mindig több diák tankönyve hiányzik In: Takács Erzsébet (főszerk.): 

Edupress, Az oktatási híradó, Bp., Shortcut Communications Kft., 2013.12.10. 

URL: www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=29885 Utolsó 

letöltés: 2013.12.19. 

Rónyai Tünde: Ilyennek képzelem a jövő iskolai könyvtárát. Tanulók iskolai 

könyvtárról alkotott jövőképe egy pályázat apropójából. In: Dán Krisztina - 

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

menedzsment, Bp., Raabe, 2014. jan. F 1.18, 9 p. 

Szász Éva: A könyvtárostanári hivatás új horizontjai In: Könyvtári Levelező/Lap, 

2013. 10. sz., 33-37. p. 

Varga Dóra: Jönnek az egyentankönyvek? In: Népszabadság, 2013. 287. sz., 6. p., 

URL: http://nol.hu/belfold/20131210-jonnek_az_egyentankonyvek?ref=sso 

Utolsó letöltés: 2013.12.15. 

 

http://litworld.org/worldreadaloudday
http://www.vg.hu/kozelet/botranyosnak-minositettek-a-tankonyvterjesztest-eddig-59-ezer-hiba-418387
http://www.vg.hu/kozelet/botranyosnak-minositettek-a-tankonyvterjesztest-eddig-59-ezer-hiba-418387
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/tavaszi_szakmai_nap
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/tavaszi_szakmai_nap
www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=29885
http://nol.hu/belfold/20131210-jonnek_az_egyentankonyvek?ref=sso
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11.2. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 
 

Antal Emília: Látogatás egy nagy múltú iskola könyvtárában − A pécsi Ciszterci 

Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és könyvtára: múlt és jelen In: Könyv és 

Nevelés, 2013. 4. sz., 13-19. p.; URL: 

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

agy_multu_iskola_konyvtaraban Utolsó letöltés: 2014.02.13. 

Bacsó Ildikó: Kettős funkciójú könyvtárak szerepe és lehetőségei a 

kistelepüléseken In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, 

Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, 2013. nov., F5.22, 

18 p. 

Perjámosi Sándor: Kettős kötés In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2013. 11. sz., 60-

64. p. 

Rónyai Tünde: Az iskolai könyvtárak SZMSZ-ének bemutatása In: Szaniszló Judit 

(szerk.): Kötelezően felülvizsgálandó tanügyi dokumentumok és nyilvántartások 

(Kézikönyv+CD). Bp., Fórum Média Kft., 2013. 

Varga Katalin: Merre tovább, könyvtárosképzés? In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 

2013. 11. sz., 22-26. p. 

 

11.3. Könyvtár-pedagógiával, olvasóvá neveléssel kapcsolatban 
 

Arató László: „Közös és kölcsönös között” – Új olvasmányok a felső tagozaton In: 

Könyv és Nevelés, 2013. 4. sz., 89-98. p. 

Ármeán Otília: Gyermekirodalom és médiumai In: Korunk, 2013. 9. sz., 3-10. p. 

Bárdos József: A modern magyar gyermekköltészet keretei In: Könyv és Nevelés, 

2013. 3. sz., 101-116. p.; URL: 

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

yar_gyermekkolteszet_keretei Utolsó letöltés: 2014.01.24. 

Bárdos József - Galuska László Pál: Fejezetek a gyermekirodalomból Bp., 

Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013, 221 p. 

Bellágh Rózsa: Országos könyvtárhasználati tehetségkutató verseny 2013 tavaszán 

In: Könyvtári Levelező/Lap, 2013. 8. sz., 18-20. p. 

Bohuniczký Dömény Andrea: Hősök egy másik világból, avagy a Nagy Könyvtár 

In: Katedra, 2013. 8. sz., 17-18. p. 

Bús Imre (szerk.): Tanulmányok a gyermekkultúráról, Szekszárd, PTE IGYK, 

Gyermekkultúra Kutatócsop., 2013, 163 p. 

Diószegi Endre: „Szövegelés” In: Új Pedagógiai Szemle, 2013. 11-12. sz., 66-

70. p. 

Dömsödy Andrea: Információs műveltségkép, Elmélet és hazai kutatási 

eredmények In: Könyvtári Figyelő, 2013. 4. sz., 659-682. p. 

Dömsödy Andrea: Mit gondolnak a tanulók a könyvtárakról, Kutatási eredmények 

és ötletek a tanulói könyvtárkép felmérésére és fejlesztésére, In: Dán Krisztina - 

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

menedzsment, Bp., Raabe 2013. nov., F1.17, 20 p. 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/latogatas_egy_nagy_multu_iskola_konyvtaraban
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/latogatas_egy_nagy_multu_iskola_konyvtaraban
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_modern_magyar_gyermekkolteszet_keretei
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_modern_magyar_gyermekkolteszet_keretei
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Emőd Teréz: Biblioterápia és nevelés In: Könyv és Nevelés, 2013. 3. sz., 86-91. p.; 

URL: 

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

s_neveles Utolsó letöltés: 2014.01.24. 

Erdősné Márta Mária: Könyvjelzőcsere-program a szolnoki Pálfy-Vízügyi 

Tagintézményben In: Könyvtári Levelező/Lap, 2013. 10. sz., 29-30. p. 

Eszenyiné Borbély Mária: A digitális írástudás nemzetközi összehasonlítása In: 

Könyv és Nevelés, 2013. 4. sz., 20-35. p.; URL: 

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

tudas_nemzetkozi_osszehasonlitasa Utolsó letöltés: 2014.02.13. 

Fülep Ádám: Az e-könyvek tanulástámogató szerepe, Összehasonlító vizsgálatok a 

nemzetközi és a hazai könyvtári gyakorlatban, F3.11, 21 p. 

Hanisné Petró Valéria: Gondolatok a szerelemről, Diákok reflexiói Gárdonyi 

Hosszúhajú veszedelem című művéről In. Könyv és Nevelés, 2013. 3. sz., 13-

19. p.; URL: 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/gondolatok_a_
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Az OFI-PKM sajtófigyelő szolgáltatásának segítségével összeállította 

 Dömsödy Andrea alelnök 
 

 12. Hírek 
 

Egyesületünk rövid híre 

 

Mivel a pályázati források nagyon beszűkültek, így az elnökség döntése 

értelmében az idén nem szervezünk Nyári Akadémiát. Egyeztetéseket 

kezdeményezünk felsőoktatási intézményekkel, hogy majd esetleg közösen 

pályázzunk és szervezzük meg a nyári továbbképzés eme lehetőségét. 

 

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. T.: 323-5530 
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A HUNRA-tól 

 

A Debreceni Egyetem, a HUNRA és a KTE 2015. április 11-én, szombaton 

országos konferenciát szervez az olvasás témájában. A részletekről időben 

tájékozatjuk majd tagjainkat! 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – s a HunRA akítv 

közreműködésével – országos olvasásnépszerűsítő kampány indult el 2014. 

február 6-án. 

A kampány saját honlapja: http://www.olvasasnepszerusites.hu/ 
 

Adója 1%-ának felajánlásával Ön is támogathatja a Magyar Olvasástársaság 

munkáját. Adószámunk: 18007019141 

 

Az MKE-ből 

 

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az 

év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Beérkezési határidő: 

2014. június 2. 

Bővebben: http://mke.info.hu/blog/2014/02/az-ev-fiatal-konyvtarosa-palyazati-

felhivas-2014/ 

 

A XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál időpontja: 2014. április 24–27., 

helyszíne: Millenáris. Az MKE ebben az évben is megszervezi a Könyvtáros 

klubot, aminek programot is tartalmazó meghívója ingyenes belépést biztosít a 

könyvtáros kollégák számára. 

Bővebben: http://www.bookfestival.hu és http://mke.info.hu/blog/2014/01/az-mke-

reszvetele-a-xxi-budapesti-nemzetkozi-konyvfesztivalon/ 
 

Támogassa Ön is a Magyar Könytárosok Egyesületét adójának 1%-ával! Az MKE 

adószáma: 19000895-2-41 

Az MKE a felajánlott összegből minden évben könyvtár szakos hallgatók 

vándorgyűlési részvételét támogatja pályázat útján. 

Kérjük, felajánlásával segítse elő, hogy minél több fiatal szakember 

megismerkedjen az MKE munkájával, részt vehessen az egyesület kiemelkedő 

szakmai rendezvényén. 

 

A KAMIKA-tól 

 

A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány a Könyvtárosok 

világnapja alkalmából (ápr.14.), 2014-ben a ráti Szent Mihály Gyermekotthon 

lakóit (30 fő) (http://stmkids.hhrf.org/about.php) a Ráti Általános Iskola 

(http://www.karpatinfo.net/hasznosinformaciok/rati-altalanos-iskola) tanulóit (135 

fő) és a pedagógusait (21 fő) kívánja hasznos könyvekkel támogatni. 

http://www.olvasasnepszerusites.hu/
http://mke.info.hu/blog/2014/02/az-ev-fiatal-konyvtarosa-palyazati-felhivas-2014/
http://mke.info.hu/blog/2014/02/az-ev-fiatal-konyvtarosa-palyazati-felhivas-2014/
http://www.bookfestival.hu/
http://mke.info.hu/blog/2014/01/az-mke-reszvetele-a-xxi-budapesti-nemzetkozi-konyvfesztivalon/
http://mke.info.hu/blog/2014/01/az-mke-reszvetele-a-xxi-budapesti-nemzetkozi-konyvfesztivalon/
http://stmkids.hhrf.org/about.php
http://www.karpatinfo.net/hasznosinformaciok/rati-altalanos-iskola
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Bővebben: http://www.kamika.hu/ 

Gyűjtőpontok: FSZEK Terézvárosi Gyermekkönyvtár, Nyíregyháza Nyár u. 7. 

 

Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért 

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

Kérünk Benneteket, hogy a KTE 2014-es Tavaszi Szakmai Napjára hozzátok a 

könyveket: színes, nagybetűs mesekönyveket, társasjátékokat kérnek. Nagyon 

hiányoznak a nálunk is népszerű sikerkönyvek, a gyerekek körében kedvelt 

olvasmányok. Ismeretterjesztő könyvekből az újabb kiadásokra lenne nagy igény!  

Ha valaki nem a szakmai napon adományoz, 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. 262-3599 
 

Adója 1 %-ával támogathatja a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért 

Alapítványt (KAMIKA) is! 18815160-1-15 

 

További hírek 
 

Lőrincze Lajos IV. iskolai könyvtárbővítési pályázat 

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai könyvtárak bővítésére, könyv- és 

szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron. 2014. február 15-étől 

2014. március 14-éig folyamatosan nyújtható be pályázat. 

Bővebben: http://www.tintakiado.hu/news_view.php?id=238 

 

Közlemény az Oláh Andor Biblioterápiás Társaság megalakításáról 

„Örömmel értesítjük fejlesztő biblioterápiás tanfolyamaink valamennyi volt 

résztvevőjét és kollégáinkat, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény (’Civil törvény’) 

által biztosított egyesülési jog alapján, a Dr. Oláh Andor szellemi hagyatékát 

gondozó Család, valamint a Könyvtári Intézet és a Pest Megyei Könyvtár 

támogatásával alulírottak – Bartos Éva, Horváth Judit, Magyarné Fekete Kata, mint 

természetes személyek - 2013. december 13-án Szentendrén megalakítottuk az 

Oláh Andor Biblioterápiás Társaságot.” 

 

PISA 2012 mérés 

A PISA 2012-es vizsgálatának eredményei a 2013. december 3-án nyilvánosságra 

kerültek. A vizsgálatban 2012 tavaszán az ország közel 200 iskolájának mintegy 

4600 tizenöt éves tanulója vett részt a 7-10. évfolyamokról. 

Bővebben az Oktatási Hivatal honlapján:  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pisa/pisa_2012_meres 

 
 

http://www.kamika.hu/
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