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 Elnöki köszöntő 
 

Kedves Kollégák, tagtársak! 
 

Nehezen állok neki a beköszöntő soroknak. Az elmúlt fél év nagyon sok tennivalót 

adott, de áttörő eredményekről és sikerekről nem számolhatok be az iskolai 

könyvtári területen. Az oktatásért és a kultúráért felelős új államtitkárokkal és a 

KLIK-kel újból kezdeményeztük a kapcsolatfelvételt, a párbeszédet. Csak 

reménykedni tudunk, hogy előbb vagy utóbb, de tárgyalnak egyesületünkkel. 

Erőnket és legjobb tudásunkat összeszedve rohammunkában sokan elkészítették és 

feltöltötték a portfóliójukat. Mások a nyáron álltak neki, számukra már változtak az 

előírások, szabályok, az elvárt követelmények. A nyáron megkezdődtek a 

szaktanácsadói és szakértői képzések, melyen több kollégánk is részt vett-vesz, 

hogy majd a Ti munkátokat, a Ti pedagógus értékeléseteket, minősítéseteket 

segítsék ill. mondjanak véleményt. Erről is fog szólni az Őszi Szakmai Napunk. 

A tankönyvkiadás és ellátás drasztikus változásai szintén lecsapódnak az iskolai 

könyvtárakban. Sok a bizonytalanság, a tisztázatlan munkaügyi, jogi helyzet, 

továbbra is több helyen gond a pedagógus státuszba való sorolás 

könyvtárostanárként. Az iskolai könyvtár helye, szerepe mintha leértékelődött 

volna az elmúlt időszakban - és ennek mi gyakorló könyvtárostanárok, de 

leginkább az általunk szolgált használói csoport látja kárát. A rövidtávú, 

látszólagos megtakarítás, a forráshiány hatásai már most jelentkeznek és csak 

tovább fognak súlyosbodni. 

Erkölcsi kötelességünk mindezekért szót emelni és szakmai-pedagógiai 

érvekkel, elkötelezett, kitartó munkával szolgálni használóinkat: a tanulókat, 

tanárokat, szülőket. Önmagunkban bízva, együtt többre megyünk – erre tudok most 

biztatni minden Kollégát! 

Szakmári Klára, elnök 
 

 1. Szervezeti ügyek 

1.1. Alapszabály-módosítás   
 

A KTE most következő közgyűlésén Alapszabály módosítására kell sort 

kerítenünk a következők miatt. 

A Kossuth Klub vezetése felszólította a KTE-t, hogy keressen új székhelyet, 

mert a továbbiakban nem tudják ezt biztosítani egyesületünknek. Ennek egyrészt 

jogszabályi oka van, ugyanis ott kell lenni a székhelynek, ahol a civil szervezet 

képviselőjét bármikor el lehet érni, ahol irodát tart fenn. Másrészt a helyiséget, 

ahol a TTE irodája is volt, valószínűleg máshogy hasznosítják majd. 

Változott a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és a Civil törvény (2011. 

évi CLXXV. tv) valamint több ezekhez kapcsolódó rendelet. Ezek értelmében, ha 

bármit változtatunk az Alapszabályon – márpedig a székhely változása az –, akkor 

kötelesek vagyunk már az új szabályozásokat alkalmazni. 
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Az Alapszabály módosító bizottság tagjait Szakmári Klára elnök kérte fel a 

munkára, amit elfogadtak.  Örményiné Farkas Andrea, Rónyai Tünde és Tóth 

Viktória nagyon sokat dolgoztak, egyeztettek e-mailen és személyesen is.  

Hálásan köszönjük előkészítő, szövegező munkájukat! 

A módosított Alapszabály tervezetét a honlapon olvashatjátok 

(http://www.ktep.hu/alapszabmod2014), az esetleges hozzászólásokat, módosító 

javaslatokat az egyesület hivatalos e-mail címére várjuk: ktegyesulet@gmail.com 

 

Szakmári Klára, elnök 
 

1.2. Részleges tisztújítás   
 

dr. Eigner Judit titkár és P. Szabó Melinda pályázati felelős sajnos nem tudja 

tovább vállalni az elnökségi munkát, ezért lemondtak elnökségi 

tisztségükről.Ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat, segítségüket! 

Alapszabályunk és Ügyrendünk előírásai szerint egyesületünk közgyűlésén 

részleges tisztségválasztást kell tartanunk. Ennek szabályait és formáját az 

Alapszabály és az Ügyrend tartalmazza, melyet honlapunkról elérhettek a 

Dokumentumok menüpont alatt. 

Az elnökség a választás előkészítésére, a jelölések gyűjtésére a következő 

tagokat kérte fel, akik vállalták a munkát, így a választási bizottság tagjai: 

Kiss Anna, Kecskemét 

Örményiné Farkas Andrea Budapest 

Sunyovszky Anna, Érd 

A jelölés részleteiről hamarosan tájékoztató e-mailt küldünk tagjainknak ill. 

nyilvánosságra hozzuk a honlapon. 

Kérünk Benneteket, jelentkezzetek, vagy javasoljatok a megüresedő elnökségi 

posztokra tettre kész, elkötelezett tagtársat, aki vállalja is a jelölést. Jelölni majd 

postai és elektronikus úton is lehet. A beérkező jelöltekről illetve a jelölések 

támogatásáról a választási bizottság ad majd tájékoztatást. 

Előre is köszönjük munkájukat, segítségüket! 
 

1.3. Pénzügyi helyzet 2014. január 1. -  szeptember 30.   
 

 Saját bevételek Összeg 

1. Tagdíj 840 500 Ft 

2.  Szakmai bevételek (regisztrációs díj, könyvértékesítés) 42 000 Ft 

3.  Szponzori támogatás 0 Ft 

 Összesen: 862 500 Ft 
 

 Pályázati bevételek Összeg 

1. NEA  250 000 Ft 
 

 Számlanyilvántartás Összeg 

1. OTP lekötött betét 1. 1 265 340 Ft 

http://www.ktep.hu/alapszabmod2014
mailto:ktegyesulet@gmail.com
http://www.ktep.hu/_alapszabaly
http://www.ktep.hu/ugyrend
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2. OTP lekötött betét 2. 550 084 Ft 

3. OTP lekötetlen összeg  447 000 Ft 

4. Házipénztár 23 174 Ft 

 Összesen: 2 285 598 Ft 
 

Donkó Erika, gazdasági felelős 
 

 2. Jogszabályi változások 
 

Előző hírlevelünk óta az alábbi iskolai könyvtárakat közvetlenül érintő 

jogszabály jelent meg: 

17/2014. EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 
 

Elnökségünk az alábbi véleményezésekkel, jogszabályokkal igyekezett képviselni 

a tanulók és pedagógusok könyvtári ellátásának és az iskolai könyvtáraknak az 

ügyét. Időrendben: 
 

Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesülete elnöksége hozzászólása a az 

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról c. megkapott 

joganyaghoz, Bp., KTE, 2014.09.07., 2 p. 

Szakmári Klára: A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi 

vizsgaelnöki megbízás feltételeiről rendelettervezet véleményezése, Bp., KTE, 

2014.07.29., 2 p. 

Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program projektterveihez, Bp., 2014.07.01., 19 p. 

Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesülete elnökségének hozzászólása a 

20/2012-es EMMI rendelet módosítási javaslataihoz, Bp., KTE, 2014.03.16., 

2 p. 

Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesülete elnökségének véleménye a 

tervezett kerettantervi módosításokkal kapcsolatban, Bp., KTE, 2014.03.09., 

6 p. 
 

 3. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2014 
 

„Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat 

biztosít, amelyek az iskolai közösség minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus 

gondolkodókká, valamint minden típusú és formájú információhordozó hatékony 

alkalmazóivá váljanak.” 

Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata 

 

Az iskolai könyvtárak sok szempontból központjai egy iskolának. Hiszünk abban, 

hogy ha az iskolában folyó nevelő, oktató, kultúraközvetítő munkáról való 
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gondolkodás középpontjába 

helyezzük az iskolai könyv-

tári, a könyvtár-pedagógiai 

munkát, akkor az mind a 

tanulók, mind a pedagógusok 

hasznára válik. 

A könyvtárostanárok a 

múltban, a jelenben és a 

jövőben is azért fognak 

tevékenykedni, hogy bizo-

nyítsák, hatékony, életközeli 

és gyerekbarát iskola nincsen 

jó iskolai könyvtár nélkül! 

Az Iskolai Könyvtárak 

Nemzetközi Hónapja kere-

tében arra törekszünk, hogy 

széles körben hívjuk fel a 

figyelmet sikereinkre, lehető-

ségeinkre, problémáinkra. 

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

a könyvtári rendszerben betöltött fontos szerepével, vegyen részt programjainkon 

és csatlakozzon valamilyen saját eseménnyel is! 
 

Debrecen – Budapest, 2014. szeptember 11. 

 

Seressné Barta Ibolya 

könyvtárostanár 

Vezendi Katalin 

igazgatóhelyettes 

Szakmári Klára 

elnök 

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Könyvtárostanárok 

Egyesülete 
 

Csatlakozási felület és bővebb információ: http://www.ktep.hu/  

A hírlevél végén pedig találhattok egy felhasználható segédletet. 

 

3.1. Pályázatok 
 

Kampányolj az etikus forráshasználat mellett! - pályázat diákoknak 
 

A pályázat célja az etikus forráshasználat fontosságának hangsúlyozása. A tanulók 

bevonása önmaguk és mások meggyőzésébe. A pályázó tanulóknak saját 

korosztályukat kell megszólítaniuk a kampánnyal. A tervezett kampányanyagnak 

az etikus forráshasználatról kell szólnia. Ezt sokféle megközelítésben elképzelhető. 

Lehet: elgondolkodtató, megdöbbentő, érvelő, figyelmeztető ... A pályamű két 

részből áll: a bemutatandó kampányanyag + kampány rövid leírása. 

A pályázaton részt vehet minden magyarországi és határon túli nevelési-

oktatási intézmény 1-6. és 7-13. évfolyamos tanulója. A magyar nyelvű 

http://www.ktep.hu/
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pályaműveket a pályázónak digitalizált formában kell közzétennie és regisztrálnia. 

Műfaji, formai megkötés nincsen. 

 

A beküldés határideje: 2014. október 15. 
 

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

 

Így tanítom az etikus forráshasználatot - Pályázat könyvtárostanároknak 
 

A pályázat célja az iskolai könyvtárak, a könyvtár-pedagógiai munka 

fejlesztésének elősegítése, a jó gyakorlatok, a kollégák tapasztalatainak 

bemutatása. Olyan foglalkozásterveket várunk, melyek általános vagy 

középiskolában valósíthatók meg. 

A pályázaton részt vehet minden magyarországi és határon túli nevelési-

oktatási intézmény könyvtárostanítója, könyvtárostanára és felsőoktatási intézmény 

könyvtárosképzésében résztvevő hallgatója. 

A téma sokféle megközelítésből elfogadható. Például: átfogóan, vagy valamely 

forrástípust, dokumentumtípust kiemelve, vagy az etikai problémákat kiemelve, a 

nézetformálásra összpontosítva. 

A pályaműveket elektronikus formában kell beküldeni a megadott adatlapon 

2014. október 15-ig. A pályázaton a KTE tagok nevezési díj nélkül vehetnek részt. 
 

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

 

3.2. Iskolai könyvtárak éjszakája  

 

2014 októberében is szeretnénk, ha összefogással megrendezésre kerülne oktatási 

intézmények könyvtáraiban az Iskolai könyvtárak éjszakája program. Csatlakozz a 

megmozduláshoz! Éljük át ismét együtt, amit tavaly olyan sok gyerek, fiatal, 

könyvtárostanár, szülő átélt! 

A könyvek szeretete, a könyvtárak szeretete, a közösség szeretete vezéreljen! :) 

 

Információk folyamatosan az esemény Facebook oldalán lesznek elérhetők: 

https://www.facebook.com/events/280177535524847/  

 

Andó Anita és a KTE elnöksége 
 

3.3. Nemzetközi projektek  
 

Nemzetközi könyvjelzőcsere-program 
 

Az IASL évek óta szervez az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából 

nemzetközi könyvjelzőcsere-programot. Egyesületünk ebben az évben is kíván kis 

segítséget adni ahhoz, hogy minél több magyar iskola is részt vegyen az egyre 

kiterjedtebb projektben. Erre a célra egyszerű jelentkezési felületet hoztunk létre. 

http://www.ktep.hu/forrashaszn_kampany
http://www.ktep.hu/forrashasznalatpalyazat
https://www.facebook.com/events/280177535524847/
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A projekt lényege, hogy a jelentkező iskolai könyvtárakat a nemzetközi 

szervezők összesorsolják. A diákok által készített egyedi könyvjelzőket pedig 

minden iskolának el kell küldeni még október elején, hogy a megajándékozandó 

diákok még az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjában megkaphassák. 

Fontos: a projekt nem csereakció – sem a KTE, sem az IASL nem tud garanciát 

vállalni a cserék „sikeréért”. 

Lapzártánkig a KTE-n keresztül 12 évfolyamról, 32 iskolából összesen 1547 

diák pályázott! 
 

Bővebben: http://www.ktep.hu/konyvjelzo2014  

 

Nemzetközi skype-projekt 
 

A projektet egy új-zélandi kolléga, Gerri Judkins koordinálja, s lényege, hogy 

Skype-on keresztül - az időeltolódással is számot vetve - a jelentkező iskolákat, 

könyvtárakat a világ egy másik pontján található iskolával, könyvtárral kapcsolja 

össze egy világhónapi beszélgetés erejéig. 

A projekthez nem kell más, mint egy webkamera és egy mikrofon, meg persze 

egy jól működő internetkapcsolat. Nyelvgyakorlásnak, más kultúrák 

megismerésének, könyvtárunk népszerűsítésének egyaránt jó porondja lehet ez a 

kezdeményezés. 

További információk és jelentkezés Gerri Judkinsnál a 

gerri.judkins@southwell.school.nz e-mail címen. 

 

 4. Az elmúlt időszak eseményei 

4.1. KTE Tavaszi Szakmai Nap  
 

133 kolléga részvételével zajlott le a Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi 

Szakmai Napja 2014. Április 3-án az OFI – PKM dísztermében, melynek címe: A 

pedagógus portfólió, Különös tekintettel a könyvtárostanári területre. 

Varga Katalin, az OFI-PKM igazgatójának és Szakmári Klára, a KTE 

elnökének a köszöntőjével indult a nap. A délelőtt két előadója Kotschy Beáta 

főiskolai tanár és Hock Zsuzsanna könyvtár-pedagógiai szakértő volt. 

Kotschy Beáta A pedagógus portfólióról beszélt, melyben kitért a megújulási 

folyamatát élő pedagógus társadalomra, ebben a portfólió szerepére, illetve, hogy 

ebben a számunkra még idegen értékelési rendszerben való eligazodáshoz, a benne 

való sikeres megfeleléshez a gondolkodásunk átállítására van szükség.  

A portfólióban „mesterségbeli tudásunkat” mutatjuk meg, melybe beletartozik a 

pedagógus teljes személyisége, tevékenysége, gondolkodási, döntési 

mechanizmusa, problémamegoldó képessége, az önelemzése – önértékelése 

egyaránt. Ezt kell megmutatnunk a portfólióban. Azt a sokrétű tevékenységet, 

módszertani gazdagságot, a könyvtárunkat, melyet eszközként tudunk használni a 

mindennapokban, akár könyvtárhasználati óráról, versenyre való felkészítésről, 

http://www.ktep.hu/konyvjelzo2014
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tanulási nehézséggel küzdő tanulóink felzárkóztatásáról, délutáni rendezvényről, 

megemlékezésről, vagy egész napot betöltő projektről van is szó.   

Hock Zsuzsanna pedig a technikai tudnivalók bemutatásán keresztül adott 

tanácsokat az egyes dokumentumok megírásával, feltöltésével és főleg a logikusan 

megszerkesztett önelemzés, önértékelés elkészítésével kapcsolatban, saját 

tapasztalatai alapján.  

A délután kiscsoportos foglalkozásai ismét jól sikerültek, sok kérdésre, 

bizonytalanságra adták meg a választ, vagy egyszerűen csak pontosítottak bizonyos 

információkat. A párhuzamosan zajló műhelymunkák a következőek voltak: 

1. Gyakorlati tanácsok a kezdéshez - csoportvezető: Eigner Judit 

2. Óra - és fejlesztési tervek - csoportvezető: Hock Zsuzsanna 

3. Kulcskompetenciák - indikátor táblázatának könyvtárostanári szak specifikus 

értelmezése - csoportvezető: Nyirő Gizella  

4. A portfólió szabadon választható dokumentumai - csoportvezető: Rónyai 

Tünde 

5. Csoportprofil és tematikus terv - csoportvezető: Szakmári Klára 
 

A nap zárása előtt még a Kis KTE könyvek 7. kötetének bemutatójára került sor, 

melyet az egyesület megjelent tagjai nagy örömükre már át is vehettek. Barátné dr. 

Hajdu Ágnes szerkesztő, egyetemi docens mutatta be a sorozat újabb kötetét. 

Végül pedig aktualitásokat, fontos egyesületi ügyeket ismertetett Szakmári 

Klára elnök asszony. 

Nyirő Gizella, kommunikációs vezető 
 

Háttérinformációk, prezentációk, fotók: http://www.ktep.hu/TSZN2014  

 

4.2. MKE küldöttgyűlés   
 

2014. május 7-én az MKE küldöttközgyűlést tartott, melynek fő témája a 2013-as 

beszámoló volt. A KTE taglétszáma alapján 8 küldöttel vehetett részt, akiket az 

érettségik miatt Dömsödy Andrea képviselt meghatalmazásokkal. 

A résztvevők létszámának ellenőrzése alatt két minőségbiztosítással 

kapcsolatos előadást hallgathattunk meg. 

Fekete Letícia a Közig. és Igazságügyi Min. munkatársa a CAF (A közös 

értékelési keretrendszer (angol rövidítése: CAF – Common Assessment 

Framework)) európai és hazai alkalmazásáról tartott előadást. Ezt Magyarországon 

jelenleg elsősorban a közigazgatásban, igazságügyben alkalmazzák, de Európában 

az iskolák is jelentős számban használják. A rendszer ingyenes és online, mely 

támogatással is rendelkezik. Akit bővebben érdekel, a magyar honlapon 

tájékozódhat: https://caf.kim.gov.hu/ 

Majd Köntös Nelli, az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetének 

munkatársa mutatta be az ELTE könyvtárainak minőségbiztosítási rendszerének 

történetét, eredményeit. Az előadásból kiderült, hogy az ELTE Egyetemi 

Könyvtári Szolgálat a CAF alkalmazását választotta a jövőbeni alkalmazásra. 

http://www.ktep.hu/TSZN2014
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Küldöttközgyűlésen 95 egyéni és 45 testületi küldött vett részt, így a 70%-os 

részvétellel a közgyűlés határozatképes volt. Bakos Klára elnök szóbeli szakmai 

beszámolójában röviden bemutatta a 2013-as évi tevékenységeket: 

1. szervezeti átalakulás: Az új Ptk. miatt az MKE szekcióinak önálló jogi 

személyiségét megszüntették. Ez hosszú egyeztetéseket és sok adminisztratív 

feladatot igényelt. Még nem is zárult le teljesen. Most így már rendezett 

folyamatok között zajlik az egyesületi élet. 

2. Könyvtári stratégia: 2012-2013-ban az MKE az Országos Könyvtárügyi 

Konferencián és az azt követő műhelybeszélgetéseken sokat foglalkozott a 

stratégiával, melynek eredményeit a minisztériumnak is benyújtotta. A stratégia 

viszont a kormányzati határidő ellenére még nem jelent meg. 

3. Programok: Kiemelte a központi programokat, melyeket itt nem sorolok fel. 

4. Kapcsolatok: Jónak ítélte az együttműködést a minisztérium könyvtári és 

levéltári osztályával, az IKSZ-szel, az egyházi könyvtári szervezettel és a 

felsőoktatással. Iskolai könyvtárakról nem volt szó. 

Majd a közhasznúsági jelentésből emelte ki, hogy most nagyon szépek a 

számok. A 20 milliós bevételből 17-et közhasznúan használtak fel, és 2014-et 

maradvánnyal kezdték. 

Az ellenőrző bizottság beszámolóját Horváth Sándor Domonkos a bizottság 

elnöke foglalta össze, melynek lényege, hogy az MKE a korábbi aggályos 

működésből átlépett a jól szervezett életbe. 

A főtitkári beszámolóból azt emelném ki, hogy 2015-ben tisztújítások lesznek 

az egész MKE-ben. 

A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Két határozat született még meg a Ptk változásai miatt. A közgyűlés 

felhatalmazta az elnököt, hogy MKE tagokkal és tisztségviselőkkel is köthessen 

szerződést, és az elnökséget, hogy döntsön az új tagok felvételéről. 

A küldöttközgyűlés dokumentumai itt érhetők el / lesznek elérhetők: 

http://mke.info.hu/infotar/dokumentumtar/#kuldottk  
 

Dömsödy Andrea, alelnök 
 

4.3. Könyvtárostanárok 3. szellemi műhelye   
 

Szellemi műhelyünk összességében harmadik, 2014-ben első darabját 

Könyvtárosok találkozása az ELLA projekt keretében címmel tartottuk 2014. június 

4-én délután az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (OIK). Pataki Marianna, a 

Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium könyvtárostanára 

kereste meg az egyesületet azzal, hogy szívesen beszámolna az ELLA projekt 

keretében külföldön szerzett szakmai tapasztalatairól. A program angol és magyar 

nyelvű volt, mert jelen voltak az ELLA projekt éppen hazánkban járó résztvevői is. 

Az ELLA projekt célja az európai kulturális intézmények interkulturalitás 

területén végzett jó gyakorlatainak összegyűjtése, összehasonlítása. A projekt 

angol nyelvű honlapja: http://ellaprojecteurope.blogspot.hu/ 

http://mke.info.hu/infotar/dokumentumtar/#kuldottk
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Pataki Marianna spanyol tapasztalataiból a zaragozai CUBIT ifjúsági 

könyvtárat mutatta be. Ez építészetileg és szolgáltatási koncepcióját tekintve is egy 

nyitott, modern könyvtár. 

Angliai tanulmányútján Cornwallban járt iskolai és települési könyvtárakban. 

Beszámolója alapján az ottani iskolai könyvtári munkát sokféle központi 

szolgáltatással támogatják. Ezek közül mind az állomány gyakori frissítése, mind 

könyvcsomagok kölcsönzése, mind az olvasásfejlesztés tesztekkel támogató 

Accelerated Reader (AR) program hasznos lenne hazánkban is. 

Galamb Eszter, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem könyvtárosa svéd városi és 

egyetemi könyvtári tapasztalatai mellett két figyelemre méltó szolgáltatást mutatott 

be. A Skoldatatek projekt az iskolák munkáját támogatja a fogyatékkal élő 

gyermekek olvasásfejlesztésében. 

A Szellemi műhelyen elhangzott beszámolók közt több olyan ötletet is 

hallhattunk, mely hazai hasznosításra is érdemes. Irigylésre méltók az iskolai 

munkát, a gyerekeket az iskolai könyvtárakon keresztül támogató tartalmas és 

igényekhez szabott központi szolgáltatások. A külföldiek szemével hazánkban a 

kötelező fenntartás és a tantervi beépülés hazai előírása volt irigylésre méltó. 

A szellemi műhely résztvevői megtöltötték az OIK rendezvénytermét. Úgy 

értékeltük hasznosan és kellemesen töltöttük a délutánt. Szeretnénk, ha a 

Könyvtárostanárok szellemi műhelye sorozatnak lenne folytatása, így várjuk azon 

kollégák jelentkezését, akik szintén szívesen megosztanák tapasztalataikat. Például 

hasonló tanulmányutakon vettek részt, egy sikeres projektet zártak le iskolai 

könyvtárukban, egy átépítésen, felújításon, költözésen vannak túl, vagy van bármi 

más a szakmai életükben, amit szívesen megmutatnának, vagy amivel kapcsolatban 

kíváncsiak lennének más kollégák véleményére. 
 

Bővebben: http://www.ktep.hu/KSZM3  

 Dömsödy Andrea, alelnök 

4.4. 46. MKE Vándorgyűlés   
 

Az MKE a soron következő 46. vándorgyűlését 1978 után újra Sopronban 

szervezte meg. A választott cím az Intelligens szolgáltatás – A szolgáltatások 

intelligenciája volt. 

Ebben az évben a KTE nem szervezett semmilyen programot, de a 

programokon képviseltettük magunkat. A négy napos program egyetlen iskolai 

könyvtári vonatkozású programját az érdeklődők a könyvtárlátogatások között 

találhatták. A Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium muzeális könyvtárát tekinthették meg az 

érdeklődők. A nagy muzeális gyűjtemény több ritkasággal is rendelkezik. A 

könyvtár történetéről rövid összefoglaló olvasható az iskola honlapján. Az ifjúsági 

könyvtár meglátogatására sajnos nem volt mód. 

A nyitó plenáris ülésen az EMMI nevében Dr. Vígh Annamária, a 

Közgyűjteményi Főosztály vezetője volt jelen. Köszöntő előadásában többek 

között kiemelte, hogy könyvtári rendszerben, a különböző típusú könyvtárak 

http://www.ktep.hu/KSZM3
http://www.bdeg.hu/index.php?p=menusor/1-6.php
http://www.bdeg.hu/index.php?p=menusor/1-6.php
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együttműködésében szükséges gondolkodni. Konkrétan az iskolai könyvtárakkal 

kapcsolatban a könyvtári szakma nevelési területtel való szorosabb 

együttműködésének célját említette. Mely feladat az EU-s EFOP pályázatokkal 

kapcsolatban is fontos, mert a könyvtárak egy kiemelt kapcsolódási területe a 

társadalompolitikai célok között a hatékony köznevelés támogatása. A 

pályázatokkal kapcsolatban pedig a kormányzat egy egyik első feladata a  

kulturális alapellátás fogalmának kidolgozása lesz. 

Az EU-s pályázatok könyvtárakat érintő rendszeréről a pénteki plenáris ülésen 

Sörény Edina, az EMMI Könyvtári osztályának vezető tanácsosa adott áttekintést. 

Felhívta a figyelmet, hogy az új pályázati rendszer a korábbiaktól eltérő logikára 

épül, mely magasabb szintű innovációt és kreativitást igényel a pályázóktól. A 

társadalmi célok kerülnek előtérbe, melyben a kulturális intézmények erőteljes 

szerepvállalását támogatják. Vagyis nem kifejezetten könyvtáraknak kiírt pályázati 

csomagok lesznek, hanem különböző társadalmi problémák köré szervezettek. 

Ezek között, több operatív programban kedvezményezettek a könyvtárak és az 

iskolák is, így meg kell keresni azt, melyhez például az iskolai könyvtárak önállóan 

vagy iskolájukkal vagy más együttműködési formában csatlakozni szeretnének egy 

fejlesztéssel, projekttel. Néhány operatív program rövidítése, melyre felhívta a 

figyelmet: GINOP, VEKOP, TOP, KEHOP, VP. Az ütemezésről azt tudhattuk 

meg, hogy az első kiírások 2014. szept-okt-ben várhatpok, mely pályázatokra 2015 

elején kötnek szerződéseket. Ez a pályázási időszak, pedig 2018-ig tart. 

Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójának és a Közkönyvtári Szekció közös 

vándorgyűlési szekciójában több elmélet előadás között bemutatkozott a 

nagykanizsai városi könyvtár Azolo nevű internetes olvasásnépszerűsítő programja 

(http://azolo.hu/). A programban ezer körüli gyermekirodalmi műhöz érhetők el 

tesztkérdések. A programhoz lehet csatlakozni egyénileg és csoportosan. 

iskolához, könyvtárhoz kapcsolódóan és magánemberként is. A könyvtárosok akár 

helyi olvasásnépszerűsítéshez is használhatják, ha állományukban megjelölik az 

adatbázisban elérhető műveket. 

A záróplenárison kihirdették, hogy 2015-ben Szolnokon kerül megrendezésre 

az MKE vándorgyűlése. 
 

Több előadás videofelvétele megtekinthető az egyetem oldalán: 

https://podcast.nyme.hu/temakorok/konferenciak/magyar-konyvtarosok-

egyesulete-46-vandorgyulese/ 

A vándorgyűlésről részletes beszámoló olvasható az MKE Könyvtárvilág c. 

webmagazinjában. 

Dömsödy Andrea, alelnök 
 

http://azolo.hu/
https://podcast.nyme.hu/temakorok/konferenciak/magyar-konyvtarosok-egyesulete-46-vandorgyulese/
https://podcast.nyme.hu/temakorok/konferenciak/magyar-konyvtarosok-egyesulete-46-vandorgyulese/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/08/intelligens-szolgaltatas-a-szolgaltatasok-intelligenciaja/1640/
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 5. A KTE elkövetkező programjai 
 

5.1. Regionális szellemi műhelyek    

Téma: Gyermekirodalom 

Tervezett időpont: 2014. október 

Partner: Kaméleon Olvasóklub 

Honlap: http://www.ktep.hu/RSZM2014 
 

A KTE és a Kaméleon Olvasóklub közös, regionális rendezvénysorozatot hirdet, 

melynek célja, hogy a könyvtárostanárok, iskolai és gyermekkönyvtárosok, tanítók, 

magyartanárok egy műhelynap keretében még jobban megismerhessék a kortárs 

gyermekirodalmat, a legfrissebb kiadványokat és a Kaméleon Olvasóklubot. A 

szakmai nap elsősorban módszertani jellegű, melyet az Olvasóklub munkatársai 

tartanak a következő helyszíneken és tervezett időpontokban. A programokra 

regisztrálni a KTE honlapján keresztül lehet majd. Egy-egy helyszín befogadó 

képessége sajnos korlátozott, így megértéseteket kérjük. A részvételről a KTE 

igazolást ad, mely a továbbképzés óraszámába beszámítható. 

A végleges időpontokról tagjainkat e-mailben értesítjük. Kérünk benneteket, 

figyeljétek a KTE honlapját, blogját és a könyvtárostanári levelezőlistákat. 
 

Helyszín Szervező Tervezett időpont 

Szeged Cs. Bogyó Katalin október 9. 

Pécs Nyirő Gizella október 13. vagy 20. 

Győr Magdics Erika október 14. vagy 15. 

Kerekegyháza Pintér Julianna október 14. 

Budapest Tóth Viktória október 20. 

Szombathely Horváthné Szandi Ágnes október 21. 

 
5.2. KTE Őszi Szakmai Nap  
 

Téma: A könyvtárostanári munka támogatása, Szaktanácsadás, tanfelügyelet 

Tervezett időpont: 2014. november 6. 

Tervezett helyszín: OFI-PKM 

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 

Honlap: http://www.ktep.hu/OSZN2014  
 

Tervezett program 
 

A diákpályázatok értékelése, díjkiosztója, a legjobb pályamű bemutatkozása 

A tanári pályázatok értékelése, díjkiosztója 

A KTE emlékérmek átadása 

A legjobb könyvtárostanári pályázat bemutatkozása 

Közgyűlés, tisztújítás, tájékoztatók 

Az OH képviselője a minősítésekről, a tanfelügyeletről 

http://www.ktep.hu/RSZM2014
http://www.ktep.hu/OSZN2014
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Az OFI képviselője a megújuló szaktanácsadásról 

A szaktanácsadás a gyakorlatban- miben tud segíteni a szaktanácsadó? 

Kérdések és válaszok 
 

A részletek hamarosan elérhetők lesznek honlapunkról. 
 

 

5.3. KTE közgyűlés    
 

Helyszín: OFI-PKM Díszterem, 1089 Bp., Könyves Kálmán körút 40. 

Időpont: 2014. november 6. 10.30 óra 

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a 

megismételt közgyűlés időpontja: 2014. november 6. 11.00, mely az alapszabály 

módosítás kivételével minden más meghirdetett napirendi pontban a jelenlévők 

számától függetlenül határozatképes. 

 

A közgyűlés napirendi pontjai: 
 

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

megválasztása, a közgyűlés határozatképességének megállapítása 

2. 2013-2014-es év beszámolói 

2.1. Az elnök szakmai beszámolója 

2.2. Gazdasági beszámoló 

2.3. Az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója 

2.4. Hozzászólás a beszámolókhoz 

2.5. Szavazás a beszámolók elfogadásáról 

3. Részleges tisztújítás 1. szakasz 

3.1. A Jelölő Bizottság beszámolója a jelölésekről, a jelöltekről 

3.2. A jelöltek rövid bemutatkozása  

3.3. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

3.4. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással 

4. A 2015-ös tagdíj mértéke 

4.1. Az elnökség előterjesztése 

4.2. Hozzászólások 

4.3. Nyílt szavazás 

5. Alapszabály módosítása 

 5.1. Az Alapszabály módosító bizottság beszámolója - székhelyváltozás, 

jogi változások 

5.2. Hozzászólások 

5.3. Szavazás az új alapszabály elfogadásáról 

6. Részleges tisztújítás 2. szakasz 

5.1. A választási eredmény kihirdetése 

7. Egyebek 
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A napirendi pontok fontosságára való tekintettel minden tag megjelenésére 

számítunk. Kérjük, hogy aki nem tud jelen lenni, meghatalmazással képviseltesse 

magát és véleményét. 
 

Budapest, 2014. szeptember 29. 

Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége 
 

 6. KTE emlékérmek 
 

A KTE emlékérmek alapító okirata értelmében egyesületünk 

ebben az évben is meghirdeti a pályázati lehetőséget az 

ismert négy kategóriában. A felterjesztéshez kérjük, 

használjátok a letölthető adatlapot. 
 

Meghosszabbított felterjesztési határidő: 2014. október 5. 

Figyeljünk egymásra, egymás munkájára! 
 

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

7. Tagság 
 

 

Egyesületünk 2014. szeptember 30-án 184 tagot számlált. A 2013. év végi 

adatokhoz képest 22 fővel többen vagyunk, s reméljük, hogy a taglétszám a 

jövőben is emelkedni fog. Tagjaink közül 179 nő és 5 férfi. A megyék szerinti 

eloszlást az alábbi diagram ábrázolja: 
 

 
 

Legnagyobb számban továbbra is a budapesti kollégák tisztelik meg 

tagságukkal az egyesületet, őket a Pest és a Bács-Kiskun megyeiek követik. Sajnos 

nincs tagunk Zalából és Tolnából. 

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

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 

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

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

számlát kér, az a Belépési nyilatkozaton adhatja meg a pontos nevet, címet és 

intézmény esetén az adószámot! 
 

 

 8. Nemzetközi hírek 
 

A nemzetközi szakma legnagyobb eseménye kétségtelenül 

nemzetközi szakmai szervezetünk, az IASL éves 

konferenciája volt. Az augusztusban megrendezett 

világméretű szakmai seregszemlét ezúttal Moszkvában 

tartották. A konferencián mintegy 260 iskolai könyvtári 

szakember vett részt, s az IASL elnöke, Diljit Singh 

beszámolója szerint úgy az orosz, mind a nemzetközi 

szakma fejlődésére komoly hatással volt az egyhetes közös munka. 

Az IASL éves konferenciái egyúttal a nemzetközi szervezet számára a 

tisztújítás alkalmai is. Az éves közgyűlésen megköszönték a holland Lourense Das 

alelnöki és az indiai Madhu Bhargava ázsiai koordinátori munkáját. Feladataikat a 

horvát Mihaela Banek Zorica (alelnök) és az indonéz Hanna Chaterina George 

(ázsiai koordinátor) vette át. 

http://www.ktep.hu/tagok2014
http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
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A munka természetesen a konferencia befejeztével sem áll meg: 2015. június 

28. és július 2. között Maastrichtban kerül sor a következő összejövetelre. Az 

előkészületek és a program alakulása már most követhető a 

http://www.iasl2015.org/ weboldalon. 

Az IASL felhívására a KTE is várja az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja 

keretében megvalósult helyi programokról készült rövid szöveges, fényképes 

beszámolókat. Azon leszünk, hogy ezek összefoglalóját a nemzetközi program 

szervezőinek is továbbítsuk. 

Programok regisztrációja: http://www.ktep.hu/vilaghonapi_csatlakozas  

 

További rövid hírek 
 

Helen Boelens, az IASL vezetőségi tagja hívta fel figyelmünket erre a videóra: 

kenyai gyermekek iskolai könyvtárukról szóló énekét hallgathatjuk meg: 

http://37.34.48.178/uncategorized/book-buddy-lied-gezongen-kenia/ 

A holland kezdeményezésű The Book Buddy projekt jelenleg több mint 20 

ország 207 iskolájában 86 ezer diák számára biztosít könyvtárakhoz, könyvtári 

kölcsönzéshez, dokumentumokhoz való hozzáférést. A program tevékenységéről 

további tudnivalók olvashatók a weboldalon: http://37.34.48.178/  
 

A nyár folyamán megjelent a School Libraries Worldwide legújabb száma, érdekes 

szakmai cikkek olvashatók digitális identitásról, új-zélandi iskolai 

könyvtárosokról, az e-jegyzetek oktatásban betöltött szerepének tapasztalatairól. 

Az IASL legfrissebb, júliusi hírlevelében a budapesti KTE Szellemi Műhely 

beszámolója is megjelent. 

A fenti forrásokat tagjaink szokásos körlevelekben kapják meg. 

 

Mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy a fiúkkal gyakran nehezebb 

megszerettetni az olvasást, mint a lányokkal. E jelenség gyökereiről, és lehetséges 

megoldási, fejlesztési lehetőségekről ír Trevor Cairney pszichológus, a sydney-i 

Új-Dél-Wales-i Egyetem professzora: 

Getting Boys Excited About Reading, Ideas & Resources In: Cairney, Trevor: 

Literacy, Families and Learning, Sydney, 2014.07.25, URL: 

http://trevorcairney.blogspot.com.au/2014/07/getting-boys-excited-about-

reading.html Utolsó letöltés: 2014.09.22.  

magyar ismertető: Kámán Veronika: Hogyan támogassuk olvasásban a fiúkat? In: 

KIT Hírlevél, 2014. 33. sz., URL: 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=fiuk_olvasasa Utolsó letöltés: 

2014.09.22.  
 

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 
 

http://www.iasl2015.org/
http://www.ktep.hu/vilaghonapi_csatlakozas
http://37.34.48.178/
http://trevorcairney.blogspot.com.au/2014/07/getting-boys-excited-about-reading.html
http://trevorcairney.blogspot.com.au/2014/07/getting-boys-excited-about-reading.html
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=fiuk_olvasasa
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 9. Olvasmányajánló 
 

9.1. Az Egyesülettel kapcsolatos írások  
 

Donkó Erika: A könyvtárostanárok tavaszi szakmai napja In: Könyvtári 

Levelező/Lap, 2014. 5. sz., 27-29. p. 

Dömsödy Andrea: Az ELLA-projekt a könyvtárostanárok 3. szellemi műhelyében 

In: Könyvtári Levelező/Lap, 2014. 7. sz., 28-30. p. 

Kámán Veronika: Hungarian School Librarians’ Association conference In: IFLA 

School Libraries Blog, IFLA, 2014.04.15. URL: http://blogs.ifla.org/school-

libraries/2014/04/15/hungarian-school-librarians-association-conference/ 

Utolsó letöltés: 2014.05.07. 

Kámán, Veronika: International school library month in hungary In: IASL 

Newsletter, 2014. 1. sz., 4. p., URL: http://iasl-

online.mlanet.org/Resources/Documents/newsletter/201401-newsletter.pdf 

Utolsó letöltés: 2014.07.04. 

Kámán, Veronika: School librarians’ “Think Thank” in Budapest In: IASL 

Newsletter, 2014. 3. sz., 3.p., URL: http://iasl-

online.mlanet.org/Resources/Documents/newsletter/iasl-newsletter-july-

2014.pdf Utolsó letöltés: 2014.07.05. 

Nyirő Gizella: Telt házzal zajlott le a Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi 

Szakmai Napja In: Könyvtárvilág, 2014. 2. sz., URL: 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/04/telt-hazzal-zajlott-le-a-

konyvtarostanarok-egyesuletenek-tavaszi-szakmai-napja/1400/ Utolsó letöltés: 

2014.05.07. 

Ónody Molnár Dóra: Egyénre elszabott tankönyvcsomagok In: Murányi Marcell 

(főszerk.): NOL, Bp., Népszabadság Zrt., 2014.09.10., URL: 

http://nol.hu/belfold/kodde-valt-tanari-peldanyok-1485369 Utolsó letöltés: 

2014.09.15. 

Ónody Molnár Dóra: Két kiadó könyveit könnyebb kiszállítani In: Murányi 

Marcell (főszerk.): NOL, Bp., Népszabadság Zrt., 2014.08.28. URL: 

http://nol.hu/belfold/ket-kiado-konyveit-konnyebb-kiszallitani-1482749 Utolsó 

letöltés: 2014.08.28. 

Sárpátki Ádám: Mit gondolnak a tizenévesek az olvasási stratégiák? In: Könyvtári 

Levelező/Lap 2014. 1-2. sz., 32-33 p. 

 

9.2. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 
 

Balogh Kriszta: Tündérszép Ilona a könyvtári órán, Evangélikus iskolai 

könyvtárosok szakmai napja In: Evangélikus Élet, 2014. 14. sz., 14. p. 

Feimer Ágnes: Iskolai könyvtárak az európai országokban In: Könyvtári Figyelő 

2014. 1. sz., 78-88. p. 

http://blogs.ifla.org/school-libraries/2014/04/15/hungarian-school-librarians-association-conference/
http://blogs.ifla.org/school-libraries/2014/04/15/hungarian-school-librarians-association-conference/
http://iasl-online.mlanet.org/Resources/Documents/newsletter/201401-newsletter.pdf
http://iasl-online.mlanet.org/Resources/Documents/newsletter/201401-newsletter.pdf
http://iasl-online.mlanet.org/Resources/Documents/newsletter/iasl-newsletter-july-2014.pdf
http://iasl-online.mlanet.org/Resources/Documents/newsletter/iasl-newsletter-july-2014.pdf
http://iasl-online.mlanet.org/Resources/Documents/newsletter/iasl-newsletter-july-2014.pdf
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/04/telt-hazzal-zajlott-le-a-konyvtarostanarok-egyesuletenek-tavaszi-szakmai-napja/1400/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/04/telt-hazzal-zajlott-le-a-konyvtarostanarok-egyesuletenek-tavaszi-szakmai-napja/1400/
http://nol.hu/belfold/kodde-valt-tanari-peldanyok-1485369
http://nol.hu/belfold/ket-kiado-konyveit-konnyebb-kiszallitani-1482749
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Hock Zsuzsanna: A könyvtárostanári életpályamodell. A napi munkától a 

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

Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe, 2014. aug. B 4.9, 22 p. 

Kámán Veronika: Nemzetközi ajánlások a megújuló iskolai könyvtárakért. Az 

IFLA/UNESCO útmutatásai a 21. század kezdetén In: Dán Krisztina - Fehér 

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

Bp., Raabe, 2014. aug. E 1.5, 16 p. 

Rónyai Tünde: A tankönyvellátási rendelet és megvalósulása 2. In: Dán Krisztina - 

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

menedzsment, Bp., Raabe, 2014. ápr., 12 p. 

Szakmári Klára: Alkalmazottak az iskolai könyvtárban. A könyvtárostanár/-tanító, 

a könyvtáros, a segédkönyvtáros és a könyvtáros asszisztens helyzete In: Dán 

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

– menedzsment, Bp., Raabe, 2014. ápr., 8 p. 

Tóth Viktória: Öt év egy iskolai könyvtár életében In: Dán Krisztina - Fehér 

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

Bp., Raabe, 2014. aug. F 5.23, 12 p. 

 

9.3. Könyvtár-pedagógiával, olvasóvá neveléssel kapcsolatban 
 

Antal Alice: Olvasóvá nevelés első osztályban In: Tanító, 2014. 6. sz., 22. p. 

Bárdosi Mónika: „Az idő mérlegén” II. Olvasási szokásaink változásai a Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) időmérleg-vizsgálatai alapján In: Dán Krisztina - 

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

menedzsment, Bp., Raabe, 2014. ápr., 20 p. 

Chachesz Erzsébet, Cs.: A szókincs és az olvasás kapcsolata az iskoláskor előtt In: 

Könyv és Nevelés, 2014. 2. sz., 64-72. p. URL: 

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

az_olvasas_kapcsolata_iskolaskor_elott Utolsó letöltés: 2014.09.10. 

Gödény Andrea, J.: Az olvasók birodalma, Az olvasóvá nevelés jelenkori esélyei 

és lehetőségei In: Könyv és Nevelés, 2014. 1. sz., 32-41. p. 

Jávorka Brigitta: Olvasók online közössége = e-olvasás? In: Könyvtári Figyelő, 

2014. 2. sz., e-156–e161. p. 

Kovács Tünde: A drámapedagógia mint az értő olvasás, az olvasóvá nevelés egyik 

lehetősége In: Katedra, 2014. 8. sz., 14. p. 

Lengyelné Molnár Tünde: Az információs és kommunikációs technológiák mint a 

tanulástámogató rendszer In: Könyv és Nevelés, 2014. 1. sz., 86-95. p. 

Lovász Andrea: Tempora, mores, avagy erkölcsi nevelés és gyermekirodalom 

manapság In: Könyv és Nevelés, 2014. 2. sz., 95-103. p., URL: 

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

_avagy_erkolcsi_neveles_es_gyerekirodalom_manapsag Utolsó letöltés: 

2014.09.10. 

Nagy Attila: Kutatás, szakpolitika - nemzetstratégia, PISA 2012, Adatok, 

feltételezések, következtetések In: Könyvtári Figyelő, 2014. 2. sz., 143-150. p. 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_szokincs_es_az_olvasas_kapcsolata_iskolaskor_elott
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_szokincs_es_az_olvasas_kapcsolata_iskolaskor_elott
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/tempora_mores_avagy_erkolcsi_neveles_es_gyerekirodalom_manapsag
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/tempora_mores_avagy_erkolcsi_neveles_es_gyerekirodalom_manapsag
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Rápolthy Ágnes: Keveset olvasnak, de versenyeket nyernek a kínai diákok In: 

Könyv és Nevelés, 2014. 1. sz., 59-65. p., URL: 

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

ak_de_versenyeket_nyernek_a_kinai_diakok Utolsó letöltés: 2014.09.10. 

Senkei-Kis Zoltán - Koltói Lilla: Információs kompetenciák vizsgálata könyvtáros 

és tanítóképzős egyetemi és főiskolai hallgatók körében In: Könyv, könyvtár, 

könyvtáros, 2014. 4. sz., 35-42. p. 

Szávai Ilona: Boldog kútásók és állványozók avagy, Esszék, jegyzetek, Budapest, 

Pont, 2013, 144 p. 

Szűcs Gabriella: Így kezdődött... Könyvtárismereti órák, szaktárgyi 

együttműködések, modern technikai problémák, klasszikus nevelési helyzetek a 

budai II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban In: Dán Krisztina - Fehér Miklós 

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

Raabe, 2014. ápr., 22 p. 

Szűcs Katalin: Az iskola és a könyvtár szerepe a szlovákiai magyarok 

identitásának megőrzésében In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2014. 3. sz., 34-

44. p. 

Tolnai József: Sikerrel zárult a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny In: 

Könyv és Nevelés, 2014. 2. sz., 111-112. p. URL: 

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

_a_bod_peter_orszagos_konyvtarhasznalati_verseny Utolsó letöltés: 

2014.09.10. 

Varga Katalin: Az információtól a műveltségig, Az információs műveltség alapjai, 

Tanulmánykötet, Budapest, L'Harmattan, 2013, 139 p. 

 

Az OFI-PKM sajtófigyelő szolgáltatásának segítségével összeállította 

 Dömsödy Andrea, alelnök 
 

 10. Hírek 
 

Egyesületünk rövid hírei 
 

KIT – KTE együttműködés 

2013-ban a KTE és a KIT Hírlevél szerkesztőség megállapodott abban, hogy a 

könyvtárszakmai folyóirat folyamatosan fog iskolai könyvtárakkal kapcsolatos 

híreket közölni. Ezek írásában Kámán Veronika és Horváth Viktória tagunk vesz 

részt. 

A folyóirat elérhető: http://www.kithirlevel.hu/  

 

Pályázati ügyek 

450.000,- Ft nyertünk az NKA-tól a 2014-es ŐSZN megrendezésére. 

 

Kaméleon Olvasóklub 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/keveset_olvasnak_de_versenyeket_nyernek_a_kinai_diakok
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/keveset_olvasnak_de_versenyeket_nyernek_a_kinai_diakok
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/sikerrel_zarult_a_bod_peter_orszagos_konyvtarhasznalati_verseny
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/sikerrel_zarult_a_bod_peter_orszagos_konyvtarhasznalati_verseny
http://www.kithirlevel.hu/
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Egyesületünk 2014/2015-ös tanévben is szakmai támogatója a Kaméleon 

olvasóklubnak. Jelentkezés határideje ebben a tanévben: 2014. október 12. 

További részletek: http://www.rainbowkatalogus.hu/olvasoklub/  

 

Gyermekirodalmi kedvenceink 

Egyesületünk részt vesz az IFLA által gondozott könyvtárosok kedvenc 

gyerekkönyveit összegyűjtő kiadvány 2. kiadásának magyar oldalainak 

összeállításában. 

Az első kiadás: Everall OBE, Annie - Quiñones, Viviana (ed.): The World 

Through Picture Books, Librarians’ favourite books from their country, Hague, 

IFLA, 2013, 139 p., URL: 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/135.pdf Utolsó 

letöltés: 2014.09.18. 

A minél körültekintőbb ajánlás összeállításában tagjaink segítéségét is kértük 

egy online felületen. Köszönjük annak a négy kollégának, akik ötleteikkel 

segítették az elnökség ezen munkáját. A magyar munkálatokat összefogó MKE-

nek az alábbi listát küldtük be, melyben igyekeztünk minél többféle szerzőt, 

illusztrátort megjeleníteni. Klasszukus és kortárs műveket egyaránt. 
 

Békés Pál: Lomtalanítás a Fehérlófia utcában, Ill.: Szabó Levente, Budapest, 

Csodaceruza, 2007, 32 p., ISBN 978-963-06-2608-8 (orosz fordítás) 

Berg Judit: Lengemesék, I. Tavasz a Nádtengeren, Ill.: Timkó Bíbor, (Nők lapja 

műhely, 1785-5667) Budapest, Sanoma Kiadó, 2014, 80 p. ISBN 978-963-341-

027-1 

Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék, Ill.: Szegedi Katalin, 3. kiad., Budapest, 

Móra, 2011, 103, ISBN 978-963-11-8916-2 

Csukás István: Szegény Gombóc Artúr, Ill.: Sajdik Ferenc, (Pom Pom meséi) 

Szeged, Könyvmolyképző, 2014, 31 p., ISBN 978-963-245-222-7 

Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék, Ill: Réber László, 11. kiad., Bp., Móra, 

2013, 34 p., ISBN 978-963-11-9502-6 (angol, német, francia, spanyol, bolgár, 

szerb-horvát, észt, finn, lengyel, svéd fordítás) 

      vagy Kire ütött ez a gyerek? 11. kiad., Bp., Móra, 2014, 50 p., ISBN 978-963-

11-9732-7 (angol, német, svéd fordítás) 

Kántor Péter: Kétszáz lépcső föl és le, Ill.: Szalma Edit, Bp., Móra Kiadó, 2005 48 

p., ISBN 963-11-8013-1 

Kiss Ottó: Emese almája, Emese almája, Szép szó tár, Verses ábécéskönyv, Ill.: 

Baranyai András, Bp., Pozsonyi Pagony, 2011, ISBN 978-615-5023-20-0 

Lackfi János: Paradicsomleves betűtésztával, Etetős versek a menzáról, Ill.: 

Megyeri Annamária, Budakeszi, Betűtészta Kiadó, 2014, 51 p., ISBN 978-615-

80014-0-3 

Lázár Ervin: A másik télapó. Hóban, Ill.: Szalma Edit, Bp., Helikon, 2013, 34 p., 

ISBN 978-963-227-411-9 

      vagy A manógyár, 2013, 46 p., ISBN 978-963-227-410-2 

http://www.rainbowkatalogus.hu/olvasoklub/
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/135.pdf
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Weöres Sándor: Bóbita, Ill.: Hincz Gyula, 27. kiad., Budapest, Móra, 2014, 76, 

ISBN 978-963-11-9569-9 

 

Az OFI - PKM-ből 
 

Idén is tervezi meghirdetni a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt az 

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeuma. Az előzetes 

versenyfelhívás október elejére várható, a verseny a hagyományoknak megfelelően 

két kategóriában (7-8. évfolyam és 9-10. évfolyam) kerülhet kiírásra. Az előzetes 

versenyfelhívás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet között létrejövő támogatási szerződés aláírásával válik 

hivatalossá, erre várhatóan december hónapban kerül sor. 

Az előzetes kiírás már tartalmazni fogja az aktuális témát és a pontos 

időpontokat is. Az várható, hogy az iskolai fordulókat január-február hónapokban 

kell majd lebonyolítani, márciusban kerül sor a megyei és a budapesti fordulókra, a 

döntőt pedig április második felére tervezik. Amennyiben a támogatási szerződés 

ezt ismét lehetővé teszi, a szervezők most is kétnapos országos döntőt terveznek, 

ahová mindkét kategóriából a megyei/budapesti fordulóban legjobb eredményt 

elért 12-12 tanuló juthat majd be. A versennyel kapcsolatban - a felkészülést is 

segítendő - sok anyag (módszertani leírások, cikkek, korábbi feladatlapok, 

megoldókulcsok) elérhető a verseny honlapján: www.opkm.hu. A meghirdetendő 

2014/2015. tanévi versennyel kapcsolatos minden új információ is itt lesz 

folyamatosan elérhető. 

A szervezők szeretnék, ha idén a korábbiaknál is több tanuló kapcsolódhatna be 

a könyvtáros tehetséggondozás e kiemelkedő programjába. 
 

A HUNRA-tól 
 

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

szombaton országos konferenciát szervez az olvasás- és tehetségfejlesztés 

témájában. A több szekcióban zajló munka az óvodától a pedagógusképzésig 

dolgozza fel a kijelölt témát. A részletekről időben tájékozatjuk majd tagjainkat! 
 

Az MKE-ből 
 

A Fitz József-könyvdíjat az MKE kuratóriuma a 2013-ban megjelent könyvek 

közül az alábbiak kiadóinak ítélte oda: 

Régi idők Balatonja / Kovács Emőke. – Budapest: Széphalom Könyvműhely 

A legendás földek és helyek története / Umberto Eco. – Budapest: Európa 

Magyar szőlőfajták / Hajdu Edit. – Budapest: Mezőgazda Kiadó 

 

A KAMIKA-tól 
 

Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért 

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

http://www.opkm.hu/
http://www.kamika.hu/
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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 
 

A Publika Magyar Könyvtári Kör és a Magyar Női Unió Élet-Képes Példatár 

címen pályázatot hirdet követendő női példaképekről szóló történetek megírására. 

Felkéri a könyvtárakat, nőszervezeteket, civil közösségeket a program 

támogatására. A pályázat teljes szövege megtalálható: www.publikamkk.hu 

 

A 2013-as könyvtermés alapján az IBBY az alábbiak szerint ítélte oda Az Év 

Gyermekkönyve díjat: 

Marék Veronika író, illusztrátor életművének elismeréséért; 

Tamás Zsuzsa író, a Macskakirálylány című gyermekkönyvért; 

Darvasi László író, A 3 emeletes mesekönyv című gyermekkönyvért; 

Molnár Jacqueline illusztrátor, a Kapjátok el Tüdő Gyuszit! és A hétfejű tündér 

című kötetek illusztrációiért; 

Pék Zoltán műfordító, Sally Gardner: A Hold legsötétebb oldala című regényének 

fordításáért; 

a Kolibri Kiadó pedig az elmúlt évben megjelentetett gyermekkönyveiért 

 

Szép Magyar Könyv díjat kapott a gyermekkönyvek kategóriájában Tóth Krisztina 

A londoni mackók című könyve, Takács Mari munkája (Csimota). Oklevéllel 

ismerték el Dániel András Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) (Pozsonyi 

Pagony), József Attila Csoszogi, az öreg suszter (Scolar), Kiss Ottó Szusi apó erdőt 

jár (Móra), valamint Varró Dániel és Agócs Írisz Nem, nem, hanem (Manó 

könyvek) című művét. 

 

A Könyvtári Intézet felhívása az internet káros hatásai elleni, a kiskorúak védelmét 

lehetővé tevő szűrő program használatára: 

http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/kiskoruak_vedelme_felhivas.pdf  

 

http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/kiskoruak_vedelme_felhivas.pdf
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Segédlet az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának programjaihoz 

 

 

A világhónap logóját felhasználva, az angol szlogen által ihletve, az alábbi kép 

segítségével egyszerű fogalmi térkép készítésére kérhetjük tanulóinkat, 

kollégáinkat, a szülőket, a helyi döntéshozókat … 

 

©IASL 
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Egyesületünk elérhetőségei 

 

Székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 7. 

Postacím: 1462 Budapest, Pf.: 611. 

Telefon: 06-30-552-66-49 

E-mail: ktegyesulet@gmail.com 

Honlap: http://www.ktep.hu 

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

__________________________________________________________________ 

 

A hírlevél megjelenését támogatja: 

 


