
a Könyvtárostanárok Egyesületének Hírlevele 
1088 Budapest, Múzeum u. 7. 

web: http://www.ktep.hu                           

Levelezési cím: 1462 Budapest, Pf.: 611. 

e-mail: ktegyesulet@gmail.com 
 

2015. 1. sz. 

 
 

 

Tartalom 

Elnöki köszöntő ........................................................................................................ 2 
1. Szervezeti ügyek .................................................................................................. 2 

1.1. Alapszabály-módosítás ................................................................................. 2 
1.2. Részleges tisztújítás ...................................................................................... 3 
1.3. 2014. évi beszámolók ................................................................................... 3 
1.4. Munkaterv .................................................................................................... 7 

2. Jogszabályi változások, hozzászólások ................................................................ 8 
3. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja........................................................... 10 

3.1. Pályázatok eredménye, 2014 ...................................................................... 10 
3.2. Határokon átívelő könyvjelzőcsere-program, 2014 .................................... 11 
3.3. A 2015-ös mottó ......................................................................................... 11 

4. Az elmúlt időszak eseményei ............................................................................. 11 
4.1. KTE Őszi Szakmai Nap .............................................................................. 11 
4.2. Szakmai konferenciákról ............................................................................ 13 

5. A KTE elkövetkező programjai.......................................................................... 14 
5.1. Tavaszi Szakmai Nap ................................................................................. 14 
5.2. XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ............................................ 14 
5.3. XIV. Nyári Akadémia................................................................................. 15 
5.4. Az MKE XLVII. Vándorgyűlése ................................................................ 15 

6. KTE emlékérmek ............................................................................................... 16 
7. Tagság ................................................................................................................ 16 
8. Nemzetközi hírek ............................................................................................... 18 
9. Olvasmányajánló ................................................................................................ 18 
10. Hírek ................................................................................................................. 21 

 

Felelős kiadó: Szakmári Klára elnök, Szerkesztő: Dömsödy Andrea alelnök 

Készült a Robinco Nyomdában 45 példányban; Lapzárta: 2015. március 17. 



 2 

 Elnöki köszöntő 
 

Kedves Kollégák, Tagtársak! 

 

Sok minden történt az elmúlt hónapokban a köznevelésben, melyet a 

könyvtárostanárok is megtapasztaltak. Van ebben örömteli és van, ami aggasztó. 

Több kolléga részt vett a szakértői, tanfelügyeleti és a szaktanácsadói 

képzéseken, többségük sikeresen vette a próbaminősítés akadályait. Ők 

mesterpedagógussá váltak. Reméljük, hogy nem csak a cím birtokosai ők, hanem 

valóban olyan kollégák, akik a többiek munkáját fogják segíteni, saját 

gyakorlatukkal mintát és továbbfejleszthető gyakorlatot, ötleteket tudnak adni! 

A tanfolyamok, a próbalátogatások és a próbaminősítések tapasztalatai alapján  

egyre több pedagógusnak válnak világossá  a jogszabályi előírások, a pedagógus 

minősítési rendszer, annak előzményei, követelményei, a pedagógus fejlesztési 

terv, a portfólió készítés menete, a portfólió kötelező és szabadon választott elemei, 

maga a minősítés. Kétségtelen: ez a munka megköveteli a rendszerben való 

gondolkodást, a tanulásszervezés még tudatosabb formáit. Egyszerre kell 

alkalmazkodni a NAT, a kerettantervek és az iskola helyi tantervéhez, újra 

egyeztetni a nevelőtestülettel, módosítani a könyvtár-pedagógiai programot, 

elkészíteni a helyi könyvtárhasználati tantervet, aztán lebontani évfolyamok 

szerinti tematikus tervvé, majd óratervekké. Mindez csak akkor lehet igazán 

sikeres, ha nem szolgai átvételről, egymás dokumentumainak másolásáról van szó, 

hanem valódi, az iskola szociokulturális és pedagógiai környezetét, a tanulók 

igényeit figyelembe vevő, az egész iskolát átható tervező és szervező 

tevékenységgé formálódik. Azt is látnunk kell: ez egy folyamat, melyben mindenki 

tanul, és a tapasztalatok – a valódi reflexiók! – tovább alakítják, teszik jobbá a 

mindennapi gyakorlatot. 

Feladat van bőven, mindig lehet találni akár könyvtárszakmai, akár könyvtár-

pedagógiai munkát. Ne feledjük: a legfontosabbak mindig ott vannak velünk – a 

tanulók! Értük és velük közösen kell élővé tennünk az iskolai könyvtárat, a tanulás, 

információszerzés és a közösségszervezés terét és szellemét! Kívánok mindenkinek 

sok energiát, ötletet és kitartást ehhez a megújuláshoz! 
 

Szakmári Klára, elnök 
 

 1. Szervezeti ügyek 

1.1. Alapszabály-módosítás   
 

A 2014. november 6-i Közgyűlés megszavazta az Alapszabály módosítását is. Az 

ezzel kapcsolatos dokumentumokat 2014. november 25-én beküldtük a Fővárosi 

Törvényszékre. Telefonos érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy az iratok 

beérkeztek, lassú az ügyintézés, várjunk a bírói határozatra. 

Ha megkapjuk a bírósági végzést, értesítjük tagjainkat. 
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A közgyűlés jegyzőkönyve és az előterjesztés szövege elérhető honlapunkon: 

http://www.ktep.hu/kozgyules  

Szakmári Klára, elnök 
 

1.2. Részleges tisztújítás   

 

Lemondott elnökségi tisztségéről dr. Eigner Judit titkár és P. Szabó Melinda 

pályázati felelős, ezért részleges tisztújító választásra került sor a 2014-es Őszi 

Szakmai Napon. Az elnökség Választási bizottsági tagnak felkérte Kiss Annát, 

Örményiné Farkas Andreát és Sunyovszky Annát, akik gyűjtötték a jelöléseket. A 

Közgyűlésen a bizottság ismertette, hogy két jelölt szerezte meg a szükséges számú 

jelölést: Tóth Viktória 26 jelölést kapott, Szlávikné Cséfalvay Krisztina szintén 26 

jelölést kapott. A jelöltek beadták önéletrajzukat és nyilatkoztak a tisztség 

elfogadásáról, megválasztásuk esetén.  Érkezett még jelölés három tagra, de 

jelölésük száma nem érte el a 10%-ot. A helyszínen nem kívánt senki jelöltet 

állítani. 

Ezután került sor a szavazatszámláló bizottság megválasztására. Kiss Anna, 

Örményiné Farkas Andrea és Sunyovszky Anna megbízását a közgyűlés 

egyhangúlag elfogadta. Tóth Viktória és Szlávikné Cséfalvay Krisztina röviden 

bemutatkoztak, ismertették vállalásaikat és nyilvánosan nyilatkoztak, hogy 

vállalják az elnökségi tagságot. A választás titkos szavazással történt, melynek 

eredményét Kiss Anna ismertette: Tóth Viktória 120 igen és 2 nem szavazattal lett 

a KTE új titkára, Szlávikné Cséfalvay Krisztina pedig 117 igen és 5 nem 

szavazatot kapott, így az egyesület pályázati ügyeit ő viszi majd tovább. 

Érvénytelen szavazat nem volt. 

Köszönjük a Választási bizottság munkáját! A megválasztott tisztségviselőknek 

jó munkát kívánunk! 
 

1.3. 2014. évi beszámolók   

 

A KTE elnökségének rövidített szakmai beszámolója 

 

Az Egyesület munkáját a 2014-es feladatterv főbb pontjai mentén mutatjuk be és 

értékeljük. 

 

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 

Ebben az évben 65 elektronikus körleveleket küldtünk tagjainknak, így a lehető 

leggyorsabb tájékoztatást nyújtjuk. Hírlevelünket kétszer megjelentettük. 

Működtetjük hírblogunkat. Jelen vagyunk a Facebookon is. A szorosan a KTE-

re vonatkozó információkkal folyamatosan töltjük honlapunkat. 

A könyvtárostanároknak szóló levelezőlistákon folyamatosan felhívjuk a 

figyelmet a KTE legfontosabb eseményeire, a könyvtárostanárokat érintő 

kérdésekre. Továbbra is sokan keresnek meg jogi tanácsért, ami nagy megterhelést 

http://www.ktep.hu/kozgyules
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jelentett az elnöknek, az elnökségnek. Ezek mellett rendszeresen jelen vagyunk a 

Katalisten ill. az IFLA magyarországi levelezőlistáján. 

Összességében úgy értékeljük, hogy a KTE nemcsak a tagok felé, de minden 

könyvtáros kolléga felé széles körű tájékoztatási tevékenységet folytatott ebben az 

évben is. 

 

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása 

Már januárban volt programunk a KSH Könyvtárával közösen. Salamon Anikó 

mutatta be doktori disszertációját Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói 

meggyőződések vizsgálata 12–18 éves korban címen. 

A TSZN-en egy téma volt: a pedagógus portfólió. Délelőtt megismerkedtünk az 

elméleti alapokkal, a portfólió felépítésével és annak könyvtárostanári 

vonatkozásaival. Délután műhelymunka keretében egy-egy részterületet beszéltünk 

meg csoportonként, egy-egy feltöltendő dokumentum elkészítéséhez kaphattak 

gyakorlati segítséget a kollégák. 

Júniusban az OIK-kal közös szervezésben a Könyvtárostanárok Szellemi 

műhelyén fogadtunk külföldi kollégákat ill. az ELLA projektbe bekapcsolódott 

Pataki Mariann számolt be külföldi tapasztalatairól. Nagy érdeklődés övezte a 

magyar bemutatkozást, sok szempontból példaként szolgálunk másoknak. 

Ebben az évben az MKE 46. Vándorgyűlésén Sopronban képviseltük a KTE-t. 

Sajnos a tervezett Nyári Akadémia megint elmaradt, a hiányzó pénzügyi források 

miatt. 

A Kaméleon Olvasóklubbal közösen regionális szellemi műhelyeket 

szerveztünk az ősz folyamán a következő helyszíneken: Szeged, Győr, 

Kerekegyháza, Budapest, Szombathely és Pécs. A téma a kortárs magyar gyermek 

és ifjúsági irodalom volt. 

Az ŐSZN-en kihirdettük a 2014-es pályázat eredményeit és átadtuk a KTE 

emlékérmeket. Az ŐSZN témája A könyvtárostanári munka támogatása: 

szaktanácsadás, tanfelügyelet. A program megvalósulását támogatta az NKA, az 

OFI-PKM, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Monguz.. 

A szakmai fejlődést segítették elő az egyesület által kiírt pályázataink, melyek a 

következők voltak 2014-ben: Így tanítom az etikus forráshasználatot- 

könyvtárostanári pályázat és a Kampányolj az etikus forráshasználat mellett- 

tanulói pályázat. Örömünkre szolgált, hogy sok színvonalas, nagyon kreatív 

pályamű érkezett be! 

Nagyon keresett a Kis KTE könyvek sorozat 7. kötete, melyet csak tagjainknak 

tudtuk adni. Hírleveleinkben továbbra is közreadjuk szakmai sajtófigyelőnket. 

 

3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 

Az elmúlt évben is rendszeresen véleményeztük a készülő jogszabályokat. 

Hozzászólásainkat, nyilvánosságra hoztuk a honlapunkon is. 

Folyamatosan leveleztünk, telefonoztunk az EMMI-vel, a KLIK-kel, a 

KELLO-val a könyvtárostanárokat, az iskolai könyvtárakat és a tankönyvi ellátást 
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érintő problémákról. Sajnos a kommunikáció többnyire egyoldalú… Köszöntöttük 

az új államtitkárokat, bemutattuk egyesületünk tevékenységét és vázoltuk a 

szakmai kérdéseket, felajánlottuk együttműködésünket. Újból kezdeményeztük a 

két tárca egyeztetését az iskolai könyvtárak ügyében, a Tárcaközi bizottság 

összehívását- sajnos eredménytelenül. 

A KELLO-val a szakmaiatlanul kiírt pályázat kapcsán tárgyaltunk, de érdemi 

változást nem tapasztaltunk, visszajelzést azóta sem kaptunk. A megújuló 

szakfelügyelet és a szakértői tevékenységről véleményt küldtünk az OFI-nak ill. az 

OH-nak. 

Az iskolai könyvtárak, a könyvtárostanári szakma népszerűsítésének továbbra 

is kiemelt lehetősége az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja. A 2014-es év 

szlogenje: Iskolád könyvtára - tudásod központja! Honlapunkon ebben az évben is 

a debreceni Vörösmarty M. Ált. Iskolával közös felhívást tettünk közzé. Az előző 

évnél még több iskolát mozgósított a könyvjelzőcsere program. 2014-ben ismét 

megrendeztük az országban több helyen az iskolai könyvtárak éjszakáját, mely 

nagyon nagy siker volt! 

A kollégák szakmai elismeréseként 2014-ben csak három könyvtárostanár 

kollégának adtuk át a KTE emlékérmeket. Állami ill. MKE-s kitüntetésre is 

felterjesztettünk kollégát, de ezek nem voltak sikeresek. 

Az országos közéleti sajtóba több alkalommal sikerült bekerülnünk, jórészt a 

tankönyvi ellátás anomáliáival kapcsolatban. Az országos szakmai sajtóban 

minden rendezvényünkről jelent meg beszámoló. Az elnökség tagjai is többször 

publikáltak különféle témákban. 

 

4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 

A KTE továbbra is az MKE társult szervezete, így tagjaink élvezhették minden 

MKE tagnak is járó szolgáltatást. Minden MKE Tanácsülésen és küldöttgyűlésen 

képviseltük tagjainkat. Meghívást kaptunk januárban az MKE Műhelynapjára, ahol 

a könyvtár szociokulturális funkcióiról esett szó.   

Az ELTE-n könyvtárostanári szak indul, ehhez adtunk ajánlást, majd a 

hallgatók által szervezett Master of Library and Information Science 3. 

konferenciáján külön szekció foglalkozott a könyvtárostanári hivatással.  

Javaslatokat adtunk az IFLA The World Through Picture Books Catalogue c. 

kiadvány magyar válogatásának összeállításához. 

Az orosz könyvtáros egyesület ifjúsági szekciója Magyarországra látogatott, 

érdeklődtek a magyar iskolai könyvtárügy iránt. Az Óbudai Árpád Gimnázium 

könyvtára fogadta őket. Több szakmai anyagot kértek tőlünk publikálásra, amit el 

is küldtünk nekik. 

A Kossuth Klub felmondta a székhelyhasználati jogunkat, így sok problémával 

kellett szembenéznünk, új székhelyet kellett találnunk. Végül a Nyitott Műhely 

fogadott be bennünket. 

2014-ben testületi tagjai voltunk az IASL-nek, a HUNRA-nak. Több év után 

ismét jelen voltunk a Csongrádi Kárpát-medencei Könyvtárosok találkozóján.  
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Kapcsolatot tartottunk más tanáregyesületekkel, különösen a Magyartanárok, a 

Történelemtanárok és az Osztályfőnökök Egyesületével, a Gyermekkönyvtáros 

Szekcióval és a Bod Péter Társasággal. Az IBBY-vel is felelevenítettük a régi 

kapcsolatot, pályázati lehetőségről, közös munkáról tárgyaltunk. Továbbra is 

kapcsolatot tartunk a KAMIKA-val, segítjük munkájukat. 

 

5. A pályázatok 

Nagyon beszűkültek a lehetőségeink, az idén egy pályázatunk volt sikeres. Az 

NKA az ŐSZN megvalósítását támogatta. Ezek a munkák rengeteg 

adminisztrációval járnak, Az Egyesület működési kiadásaira nem volt pályázati 

lehetőség, ahol csak lehet, takarékoskodunk, de vannak elkerülhetetlen kiadások.  

 

6. Taglétszám növelése 

A megfeszített szakmai munkának, a hivatalos szakmai segítségnyújtás 

beszűkülésének, a könyvtárostanárok kiszolgáltatottságának, a folyamatos online 

tájékoztatásnak és a minőségi szakmai programoknak köszönhetően a tagság 

létszáma 2014-ben tovább emelkedett. Köszöntő képeslapjainkkal gesztust 

szeretnénk tenni tagjainknak: számítunk Rád, számíthatsz ránk. Sok 

adminisztrációs feladattal jár a tagnyilvántartás. 

 

7. Adminisztratív, szervezeti ügyek 
Az elnökség 2014-ban eddig ötször ülésezett. Az utazási költség mérséklése miatt 

skype-on is tartottunk elnökségit. Az elnökségi üléseken mindig részt vett az 

ellenőrző bizottság elnöke. Az elnökség belső levelezőlistája az ülések között is 

biztosítja a hatékony együttműködést. Folyamatos, napi munkát jelent az 

egyesületi élet vitele. Költségvetésünk biztos részét a befizetett tagdíjak adják, 

mellyel az egyesület folyamatos működtetését biztosítjuk. 

A gazdálkodás kiegyensúlyozott, nagyon takarékoskodunk, bár bizonyos 

költségek növekszenek (banki és könyvelési kiadások). A könyvelés naprakész, a 

NAV bevallások rendben vannak, az év végén elkészül a hivatalos pénzügyi 

mérleg. 

A folyamatos az irattárazás és adat-iratszolgáltatás. A jogszabályi változások 

miatt át kellett dolgozni az egyesület Alapszabályát. Két elnökségi tag lemondott: 

dr. Eigner Judit és P. Szabó Melinda, nem tudják tovább vállalni a munkát. Ezért 

az ŐSZN-en részleges tisztújító közgyűlést kellett összehívni. 

 

Végül még egyszer köszönetet mondok az elnökség tagjainak, akik időt, fáradságot 

nem kímélve dolgoztak az iskolai könyvtári szakterületért, a könyvtárostanárokért! 

 

Szakmári Klára, elnök 

 

Teljes, a közgyűlés által elfogadott változatok: http://www.ktep.hu/beszam2014  

http://www.ktep.hu/beszam2014
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1.4. Munkaterv 

 

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 Tagoknak szóló körlevelek a friss tájékoztatásara 

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

1.f Üdvözlő képeslapok a legfontosabb közeljövőre vonatkozó információkkal  

 

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok 

2.a Szellemi műhelyek szervezése, megtartása 

2.b KTE Tavaszi Szakmai Nap 

2.c Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

2.d A HUNRA debreceni konferenciáján részvétel, mozgósítás 

2.e Nyári Akadémia Eger 

2.f MKE 47. Vándorgyűlés, Szolnok 

2.g Pályázatok kiírása könyvtárostanároknak, tanulóknak  

2.h KTE Őszi Szakmai Nap 

2.i Kiadványaink terjesztése, újrakiadása 

 

3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 

3.a Az EMMI  iskolai könyvtári bizottságának  újbóli összehívása 

3.b Készülő könyvtári stratégia figyelemmel kísérése, az isk. könyvtári stratégia 

további munkálatai 

3.c Az átalakuló szakfelügyelettel kapcsolatban OFI-val, OH-val egyeztetés 

3.d Az egyesülethez érkező szakmai anyagok véleményezése 

3.e Olvassunk együtt Európában kampány magyarországi segítése 

3.f Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 

3.g KTE emlékérem 

3.h A KTE és a könyvtárostanári szakma médiajelenlétének erősítése 

3.i Jogszabályok, törvényi változások nyomon követése 

3.j Könyvtárostanárok, iskolai könyvtárosok kitüntetéseinek előmozdítása 

 

4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 

4.a A KTE eddigi együttműködési megállapodásainak áttekintése, a kapcsolatok 

megerősítése 

4.b Szervezeti tagságok meghosszabbítása  

4.c Regisztráció szakmai civil szervezetként EMMI, NEA, NKA 

4.d A társszervezetek rendezvényein való részvétel, híradás 

4.e Üdvözlő képeslapok 
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5. Taglétszám növelése 

5.a Tagokra specializált szolgáltatások megtartása 

 

6. Adminisztratív, szervezeti ügyek 

6.a Rendszeres elnökségi ülések 

6.b Rendszeres részvétel az MKE Tanács munkájában 

6.c Éves mérleg megküldése a bíróságnak 

6.d Pályázatfigyelés, pályázatírás, elszámolás 

6.e Az irattár helyzetének rendezése 

6.f Éves közgyűlés (KTE TSZN) 

6.g Éves beszámolók elkészítése 

6.h  Az MKE választás előkészítésében részvétel, jelölések 

6.i Bírósági ügyek intézése, székhelyváltozásból adódó egyéb hivatalos 

adminisztráció 

6.j A megváltozott székhely kommunikációja (értesítések, átvezetések) 

6.k Pályázati helyeken az új pályázati felelős átjelentése, adminisztrációja 

 

Határidőket, felelősöket tartalmazó teljes változat: 

http://www.ktep.hu/munkaterv2015 
 

 2. Jogszabályi változások, hozzászólások 
 

Előző hírlevelünk óta az alábbi iskolai könyvtárakat közvetlenül érintő 

jogszabály, hivatalos közlemény jelent meg: 

 

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

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 

36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet - Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet - A nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet és a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 

módosításáról 

Közlemény a 2016. évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszám és a 

minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeinek a meghatározásáról és 

közzétételéről, Bp., EMMI, [20015.02.28], 2 p., URL: 

http://www.kormany.hu/download/9/04/40000/keretsz%C3%A1mok%20k%C3

%B6zlem%C3%A9ny-2016-%C3%BAj.pdf Utolsó letöltés: 2015.03.10. 

http://www.ktep.hu/munkaterv2015
http://www.kormany.hu/download/9/04/40000/keretsz%C3%A1mok%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny-2016-%C3%BAj.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/04/40000/keretsz%C3%A1mok%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny-2016-%C3%BAj.pdf
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Szakmári Klára - Tóth Viktória - Lendvay Ágnes: Kiegészítés a z Oktatási Hivatal 

által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói 

dokumentáció értelmezéséhez, Könyvtár (könyvtárostanár), 2. kiegészítés, Bp., 

Oktatási Hivatal, [2015.02.26.], 27 p., URL: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_masodik_kieg.pdf Utolsó 

letöltés: 2015.03.10. 

És melléklete: Cím nélkül, Bp., Oktatási Hivatal, [2015.02.26.], 14 p., URL: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_k_masodik_kieg.pdf 

Utolsó letöltés: 2015.03.10. 

 

Elnökségünk az alábbi véleményezésekkel, jogszabályokkal igyekezett képviselni a 

tanulók és pedagógusok könyvtári ellátásának és az iskolai könyvtáraknak az 

ügyét. Időrendben a legfrissebbel kezdve: 

 

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről 

és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításához, Bp., KTE, 

2015.03.17., 3 p. URL: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/ped_szakmai_szolg_48_2012_EMMI_K

TE_velemeny_2015.pdf Utolsó letöltés: 2015.03.17. 

A KELLO iskolai könyvtári állománygyarapításra biztosított összeg 

felhasználásáról, Bp., KTE, 2015.02.02., 3 p., URL: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_meg

valosulasrol_Czunyine.pdf 

Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége: Iskolai könyvtári problémakörök, 

2015, Bp., KTE, 2015.01.22., URL: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/Iskolai_konyvtari_problemakorok_2015.

pdf 

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az érettségi vizsgát szabályozó 

rendeletek módosításával kapcsolatban, Bp., KTE, 2015.01.27., 5 p. 

KELLO iskolai könyvtári fejlesztés elmaradása, Bp., KTE, 2015.01.02. 4 p., URL: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_level

_2015.pdf  

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló rendelet módosítási előterjesztéshez, 

Bp., KTE, 2014.12.30., 5 p., URL: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_erettsegi_rendeletterv

_2014_dec_30.pdf  Utolsó letöltés: 2015.01.05. 

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a köznevelési tankönyvek 

legmagasabb fogyasztói áráról szóló előterjesztéshez, Bp., KTE, 2014.12.16., 

1 p.  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_masodik_kieg.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar_k_masodik_kieg.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/ped_szakmai_szolg_48_2012_EMMI_KTE_velemeny_2015.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/ped_szakmai_szolg_48_2012_EMMI_KTE_velemeny_2015.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_megvalosulasrol_Czunyine.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_megvalosulasrol_Czunyine.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/Iskolai_konyvtari_problemakorok_2015.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/Iskolai_konyvtari_problemakorok_2015.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_level_2015.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_level_2015.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_erettsegi_rendeletterv_2014_dec_30.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_erettsegi_rendeletterv_2014_dec_30.pdf
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Könyvtáros életpálya-modellhez, felvetések [az MKE munkabizottságának], Bp., 

KTE, 2014.12.13., 1 p. 

 

Továbbá ajánljuk: 

Hangodi Ágnes: Ajánlás [Segédkönyvtáros iskolai könyvtárban], Bp., Könyvtári 

Intézet, 1 p., URL: 

http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/ajanlas_segedkvt_iskolai

kvtarban_2014szeptembertol.pdf Utolsó letöltés: 2014.12.03. 

 
 

 3. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 
 

3.1. Pályázatok eredménye, 2014 

 

Elnökségünk 2014-ben egy diák és egy könyvtárostanári pályázatot írt ki a 

világhónap alkalmából. Mindkettő eredményhirdetésére az Őszi Szakmai Napon 

került sor. Itt most csak a díjazott pályaművek adatait közöljük. A pályázati kiírás, 

a pályázók és a zsűri névsora, továbbá a diákmunkák megtekinthetők honlapunkon. 

Pályázataink támogatói a Monguz Kft, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület. 
 

Kampányolj az etikus forráshasználat mellett! - pályázat diákoknak 

 
 Iskola/pályamű Pályázó Felkészítő 

könyvtárostanár 

Település 

1. Veszprémi 

Közgazdasági és 

Közigazgatási 

Szakközépiskola 

Hornyacsek Bence, 

Németh Regina, Tóth 

Enikő, Vigi Gábor 

Kolláthné Botkó 

Judit 

Veszprém 

2. Rókusi Általános 

Iskola 

8.b osztály Németh Szilvia Szeged 

3. Újpesti Károlyi István 

Általános Iskola és 

Gimnázium 

Kőhalmi Luca, Hajba 

Bianka, Kecskés Máté, 

Zsinka Bernadett, Balla 

Barbara 

Örményiné 

Farkas Andrea 

Budapest 

 

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

 

Így tanítom az etikus forráshasználatot - Pályázat könyvtárostanároknak 

 

Megosztott első helyezést értek el: 

Németh Szilvia, Rókusi Általános Iskola, Szeged 

Czirályné Kiss Edit, Bán Aladár Általános Iskola, Várpalota 

 

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

http://www.ktep.hu/forrashaszn_kampany
http://www.ktep.hu/forrashasznalatpalyazat
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3.2. Határokon átívelő könyvjelzőcsere-program, 2014 
 

2014 őszén, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjában rekordszámú, több 

mint ezer magyar diák jelentkezett a Könyvtárostanárok Egyesületén keresztül a 

nemzetközi szervezetünk, az IASL által meghirdetett könyvjelzőcsere-projektre. 

Az általános iskolák második osztályosaitól a középiskolák végzőseiig vették ki 

részüket diákjaink a pályázatból: a cserébe készült könyvjelzők a világ számos 

országába (pl. Portugáliába, Indiába, az Egyesült Államokba, Olaszországba és 

még sok-sok náció iskoláiba) repültek. Ez a pályázat minden évben jó lehetőség 

arra, hogy az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja alkalmából bepillantást 

nyerjünk más országok kultúrájába, diákjainak, iskolai könyvtárainak életébe - s 

hogy ez kölcsönös legyen. 

 

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 
 

3.3. A 2015-ös mottó  
 

 

Nemzetközi szervezetünk ebben az évben a szokásosnál korábban megjelentette a 

nemzetközi hónap mottóját. Angolul így hangzik: The School Library Rocks. 

Elnökségünk ezt a fordítást választotta: Az iskolai könyvtár: király! Arra 

törekedtünk, hogy a magyar fordítás megmaradjon a szleng szóhasználatnál, de egy 

itthon általánosabban, több korosztály által is elfogadott szót válasszunk. 

A nemzetközi hónappal kapcsolatos legfontosabb információkat folyamatosan 

fogjuk tölteni honlapunkra: http://www.ktep.hu/vilagnap2015  

 

 4. Az elmúlt időszak eseményei 

4.1. KTE Őszi Szakmai Nap  

 

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2014. november 6-án az OFI-PKM dísztermében 

tartotta hagyományos Őszi Szakmai Napját. A könyvtárostanári munka 

támogatása: szaktanácsadás, tanfelügyelet című rendezvényt a NKA és az OFI-

PKM támogatta. 

Dr. Csík Tibor az OFI – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum igazgatóhelyet-

tesének és Szakmári Klára a KTE elnökének köszöntője után az Iskolai Könyvtári 

Nemzetközi Hónap alkalmából meghirdetett Kampányolj az etikus forráshasználat 

mellett! című diákpályázatok értékelése, és az eredményhirdetés, díjátadás 

következett. Rendkívül ötletes, jól kidolgozott, bárhol megvalósítható kampány-

anyagokat ismerhettek meg a jelenlévők. 

Minden évben a KTE emlékérmek ünnepélyes átadása a nap fénypontja. Idei 

díjazottjaink több évtizedes könyvtárostanári munkájukért illetve a KTE 

tevékenységének, munkájának támogatásáért kapták az elismerést. 

A Könyvtárostanárok Egyesületének közgyűlésével folytatódott a nap. 2013-

2014-es év elnöki, gazdasági és az ellenőrző bizottsági beszámolók után az 

http://www.ktep.hu/vilagnap2015
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alapszabály módosításának ismertetése (jogszabályi változások, új székhely, az 

átruházott jogok) majd a 2015-ös tagdíj mértékének megszavazása volt a napirend 

része. 

Részleges tisztújításra is sort került. Egyhangú szavazással került a vezetőségbe 

két új tag: Tóth Viktória titkár és Szlávikné Cséfalvay Krisztina pályázati felelős. 

A KTE az Iskolai Könyvtári Nemzetközi Hónapja alkalmából 

könyvtárostanárok részére is hirdetett meg pályázatot,  Így tanítom az etikus 

forráshasználatot címmel. Mindannyian tanítjuk, de kevesen vállalták, hogy be is 

küldik részletesen kidolgozott, jól letanítható, újszerű módszereket felvonultató 

óravázlataikat. 

A délután remek előadások sorát adta. Dömsödy Andrea, KTE alelnöke kezdte 

a sort Hogyan hivatkozzunk internetről származó forrásokra címmel. 

Kézy Ágnes (OFI, TÁMOP 3.1.5, 1. alprojekt: A szaktanácsadói szolgáltatások 

megújítása képviselője): Az új típusú szaktanácsadás célja, folyamata című 

előadásában hangsúlyozta a szaktanácsadás támogató, segítő jellegét, mely segít 

majd a folyamatos szakmai, módszertani fejlődésben, a tanári kompetenciák és az 

önreflexiós képesség magasabb szintre emelésében. A szaktanácsadás támogatást 

tud majd nyújtani a portfólió összeállításában is. 

Cs. Bogyó Katalin (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola könyvtárostanára): A tanfelügyelet célja, keretei címmel 

bemutatta a tanfelügyeleti látogatásra való felkészülés lépcsőfokait, folyamatát, 

módszereit. A tanfelügyelő az általános pedagógiai szempontoknak, a NAT és a 

Helyi Pedagógiai Program előírásainak, célkitűzéseinek, feladatainak való 

megfelelésünket vizsgálja majd. 

Rónyai Tünde (Óbudai Árpád Gimnázium könyvtárostanára): Minősítés, 

szaktanácsadás címmel tartott mindenkit érdeklő / érintő előadást. 

Tolnai József (OFI-PKM) tájékoztatót tartott a Bod Péter Országos 

Könyvtárhasználati Versenyről. Sajnos a nevezési- és az egyes fordulók időpontjai, 

és a téma ekkor még nem lett nyilvánosságra hozva. 

Könyvbemutató is volt: Sáráné dr. Lukátsy Sarolta: A szegedi gyermekkönyvtár 

története 1964-2014. A szerzővel Savanya Ildikó könyvtárostanár beszélgetett. 

Végül Szakmári Klára, a KTE elnöke elmondta az egyesületi aktualitásokat és 

azok megbeszélésével zárult a nap. Hosszú, fárasztó volt, de tele lélekemelő, 

ünnepélyes pillanatokkal, fontos, az egyesület jövőjét szolgáló döntésekkel és 

mindannyiunk munkáját segítő lényegre koncentráló előadásokkal. 

 

Nyirő Gizella, kommunikációs vezető 
 

A pályázatokról és az emlékérmekről ezen hírlevelünk másik írásaiban 

tájékozódhattok. 

Háttérinformációk, prezentációk, fotók: http://www.ktep.hu/OSZN2014  

 

http://www.ktep.hu/OSZN2014
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4.2. Szakmai konferenciákról  

 
Az ősszel két konferencián is képviselhettem a KTE-t. Az egyesület vezetősége 

fontosnak tartja, hogy a különféle konferenciákon, szakmai rendezvényeken jelen 

legyünk és lehetőség szerint előadást is tartsunk. Ezek jó alkalmak arra, hogy 

felhívjuk a figyelmet az iskolai könyvtárak változó világára, sikereire, 

lehetőségeire, problémáira és nehézségeire egyaránt. 

2014. október 17-én Vonyarcvashegyen rendezték meg a Fókuszban a 

pedagógus mesterség, A köznevelés és a felsőoktatás együttműködésének 

elmélyítése a pedagógusképzés megújításáért című, II. Nemzetközi inter- és 

multidiszciplináris konferenciát.  A sok elméleti kutatás mellett kevés igazán 

érdekes, iskolai könyvtári téma volt, azok is különböző szekciókba helyezve, így 

az érdeklődőknek nehéz volt meghallgatni mindet. Számomra sok tanulsággal 

szolgált a mi szekciónk. Lelkes tanárok beszéltek az intézményükben folyó, be / 

megmutatásra érdemes újításokról, tapasztalatokról, nehézségekről és az azokon 

való felemelkedés leleményes módszereiről. A művészeti nevelés, oktatás és azon 

belül a zenei nevelésről, az óvodapedagógiai munkáról, az infokommunikációs 

technológiák oktatásban való változatos alkalmazásáról, az e-learning 

lehetőségeiről, a pedagógusképzés és továbbképzés irányairól hangzottak el rövid, 

élvezetes beszámolók. 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka és a hallgató képzés szolgálatában 

címmel tartottam meg én az előadásomat, melyben a jó példák mellett a törvényi 

háttér változásai miatti nehézségeinkre is kitértem. Fontos része volt 

előadásomnak, hogy tanítási gyakorlatuk ideje alatt, hogy lehet eredményesen 

bevonni a hallgatókat a könyvtárhasználatba. Kik, mikor és miért vállalkoznak 

könyvtárhasználati órarész betervezésére és megtartására. 

 

2014. december 10-én tartotta Budapesten a Pécsi Tudományegyetem FEEK 

Könyvtár- és Információtudományi Intézete a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/könvvkutatási 

alprogramjának záró workshopját Digitális megosztottság komparatív analízise 

címmel. Maga a kutatás, és a workshop is az információkeresési ismeretek 

oktatására és az információs műveltség témakörének vizsgálatára fókuszált. 

A köszöntők után Dr. Varga Katalin és Dr. Sipos Anna Magdolna a témában 

végzett kutatási eredményeket mutatta be, és azok nemzetközi összehasonlításait, 

mely jó kezdésnek bizonyult. Ezek után több érdekes gyakorlati jellegű, jól 

használható előadás hangzott el például a digitális múzeumok felépítéséről és a 

digitális kulturális örökségi tartalmak újrahasznosításáról vagy a levéltári kutatás 

lehetséges új útjairól, az e-levéltár projekt kapcsán. 

Könyvtárostanár előadó én voltam egyedül a nyitó és záró workshopon 

egyaránt. A Jóllét az információs társadalomban projektnyitó workshopon az 

információs műveltség könyvtári órák keretében történő alakításának és 

fejlesztésének folyamatát mutattam be. Ehhez szerettem volna kapcsolni ezt az 
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előadásomat is, melynek címe: Könyvtárismereti és könyvtárhasználati órák a NAT 

és a helyi tantervek tükrében volt. 

az előadások prezentációi: http://informaciosmuveltseg.pte.hu/ 

az előadások videofelvételei: 

http://videotorium.hu/hu/events/details/1601,A_DIGITALIS_MEGOSZTOTTS

AG_KOMPARATIV_ANALIZISE  

Nyirő Gizella, kommunikációs vezető 

 

 5. A KTE elkövetkező programjai 
 

5.1. Tavaszi Szakmai Nap 

 

Időpont: 2015. április 15. 

Helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.  

Támogató partner: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Hamisítás Elleni 

Nemzeti Testület 

Honlap: http://www.ktep.hu/TSZN2015 

 

A program tervezett tematikai egységei 

szerzői jog iskolában, könyvtárban, iskolai könyvtárban 

gyakorlati helyzetek, tananyag 

az internet veszélyei 

plágium, bibliográfiai hivatkozás 

könyvtárlátogatás: Frecskay János Szakkönyvtár 

 

Részletes programmal és regisztrációs felülettel hamarosan jelentkezünk:  

 

5.2. XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál  
 

A magyar gyermek- és iskolai könyvtári tevékenység. Az orsosz Библиотека 

в школе (Biblioteka v shkole) magyar különszámának megjelenése kapcsán 
 

Időpont: 2015. április 24. péntek 16.00 – 17.00  

Helyszín: Budapest, Millenáris, Könyvtáros Klub 

Társszervező: MKE Gyermekkönyvtáros Szekció 

Honlap: http://www.ktep.hu/BNK2015 

 

http://informaciosmuveltseg.pte.hu/
http://videotorium.hu/hu/events/details/1601,A_DIGITALIS_MEGOSZTOTTSAG_KOMPARATIV_ANALIZISE
http://videotorium.hu/hu/events/details/1601,A_DIGITALIS_MEGOSZTOTTSAG_KOMPARATIV_ANALIZISE
http://www.ktep.hu/TSZN2015
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Program 
 

Moderátorok: Ignácz Lászlóné MKE Gyermekkönyvtáros Szekció elnöke és  

Szakmári Klára a KTE elnöke 
 

Orosz szaklap magyar száma: szerzői reflexiók Moszkvából – Sonnevend Péter 

PhD ny. könyvtárigazgató, főiskolai tanár 

Könyvtári alkotópályázati munka az Árpád Gimnáziumban – Buncsák Piroska 

könyvtárostanár, Óbudai Árpád Gimnázium 

A közösségi web használata az iskolai könyvtárakban – Kámán Veronika iskolai 

könyvtáros, Óbudai Árpád Gimnázium 

A könyvtárhasználat tanítása Magyarországon – Dömsödy Andrea, KTE alelnök 

Fáradhatatlanok: Pillanatképek egy gyermekkönyvtár életéből – Budavári Klára 

gyermekkönyvtáros, az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció vezetőségi tagja 

A Sárkányos gyermekbirodalom története – Dienes Éva gyermekkönyvtáros, a 

FSZEK Sárkányos Gyermekkönyvtár vezetője 

 

5.3. XIV. Nyári Akadémia  
 

Időpont: 2015. július 1-3. 

Helyszín és kiemelt partner: Eszterházy Károly Főiskola, Eger 
 

A programot – anyagi okok miatt – csak akkor tudjuk megszervezni, ha minimum 

30 fő jelzi részvételi szándékát! Részletekről az igényfelmérés és a pályázati 

támogatások eredményének ismeretében tájékoztatjuk majd a tagságot. 

 

A szakmai program tervezett tematikai egységei 

Könyvtárostanár szak az EKF-en 

Aktualitások az iskolai könyvtárak és a KTE életében 

E-könyvek az iskolai könyvtárakban, az oktatásban, az olvasóvá nevelésben 

Információfogyasztás aktuális adatiról és ennek hatásáról az oktatási rendszerre 

Modern és hagyományos eszközök együtt 

Laptopok az iskolai könyvtárban 

 

5.4. Az MKE XLVII. Vándorgyűlése  

 

Időpont: 2015. július 15-18. 

Helyszín: Szolnok 

Mottó: A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár. 

Honlap: http://www.ktep.hu/MKEvandgy2015 

 

A KTE programjai tervezés alatt állnak. Mindenképpen tervezünk szakmai 

programokat szervezni könyvtárostanároknak és az iskolai könyvtárak iránt 

érdeklődő más kollégáknak. 

 

http://www.ktep.hu/MKEvandgy2015
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 6. KTE emlékérmek 
 

 

A KTE emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a 

Könyvtárostanárok Egyesülete 2014-ben az alábbi kollégákat 

tüntette ki. A díjak átadására 2014. november 6-án a 

Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján került 

sor. 

 

 

 

Díj Díjazott Felterjesztő 

Életműdíj Kozák Ágnes 
a csepeli Mátyás Király Általános 

Iskola igazgatója: Juhász Katalin 

A könyvtárostanári 

hivatásért 
Kürtösi Zsolt 

Elemérné 

a II. kerületi Pedagógiai Intézet 

igazgatója valamint Pap Éva az intézet 

könyvtárpedagógiai szakértője 

Az egyesületért 
Barátné dr. 

Hajdu Ágnes 
a KTE elnöksége 

Az év ígéretes 

könyvtárostanára 

2014-ben felterjesztés hiányában ez a díj nem került 

kiosztásra. 
 

Bővebb információ: http://www.ktep.hu/emlekerem2014  

 
 

7. Tagság 
 

Egyesületünk 2014 végén 190 tagot számlált, ebben az évben 28 fővel voltunk 

többen, mint 2013-ban. Reméljük, hogy a taglétszám a jövőben is emelkedni fog.  

Örömteli, hogy lapzártáig 2015-re már 60-an újították meg tagságukat, s 20 új 

tagunk van. A tagnévsorok (aktuális és a korábbi évek is) elérhetők honlapunkon: 

http://www.ktep.hu/_tagsag  

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. 

 

http://www.ktep.hu/emlekerem2014
http://www.ktep.hu/_tagsag
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A tagdíjak mértéke a közgyűlési határozat értelmében 2015-től: 
 

Kategória KTE tagdíj mértéke 

Aktív dolgozó személy,   

   ha csak vagy első helyen a KTE tagja 6 000 Ft 

   ha első helyen MKE tag 5 000 Ft 

   ha első helyen a CSMKE tagja 3 000 Ft 

Diák, nyugdíjas, GYES-en lévő 

személy, 
  

   ha csak vagy első helyen a KTE tagja 3 000 Ft 

   ha első helyen MKE tag 2 500 Ft 

   ha első helyen a CSMKE tagja 2 500 Ft 

Tiszteletbeli tag (70 év felett) 0 Ft 

Testület 20 000 Ft 

 

Tagnyilvántartás, tagdíj 
 

Akkor válik valaki a KTE tagjává, ha elfogadja az egyesület Alapszabályát, 

valamit elküldi a belépési nyilatkozat Excel formátumú, elektronikus változatát és 

a belépési nyilatkozat aláírt változatát az egyesület számára, továbbá befizeti az 

éves tagdíjat. 

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

új belépési nyilatkozatot kérünk akkor is, ha az adatokban semmi változás nem 

történt.  

 A beküldendő belépési nyilatkozat letölthető honlapunkról. 

 Az elektronikus belépési nyilatkozatot az erre a célra létrehozott e-

mail címre kérjük elküldeni: ktetagsag@gmail.com 

 A nyomtatott, aláírt belépési nyilatkozat eljuttatására 2015-től két 

lehetőség áll rendelkezésre: postázás a 1462 Budapest, Pf.: 611. címre, 

vagy a nyomtatott, aláírt példány elektronikus formájának elküldése a 

ktetagsag@gmail.com címre. 

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

átutalással fizesse tagdíját, amit a következő számlaszámra tehet meg: 

OTP 11708001-20341237-00000000 Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete 

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

feltétlen írjátok rá a neveteket, elérhetőségeteket és hogy 2015. évi tagdíj. Aki 

számlát kér, az a belépési nyilatkozaton adhatja meg a pontos nevet, címet, 

intézmény esetén az adószámot. 

A tagsággal, belépéssel kapcsolatban minden további információ elérhető 

honlapunkon: http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas  
 

Cs. Bogyó Katalin, a tagnyilvántartás felelőse 

http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
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 8. Nemzetközi hírek 
 

Nemzetközi hírekről szóló körlevél 
 

Az elmúlt években aktívabban egyesületünk aktívabban figyeli a nemzetközi 

iskolai könyvtári egyesületi életet. Ennek jeleként már többször küldtünk 

körleveleink között híreket. És hírlevelünkben is állandóvá vált a nemzetközi rovat. 

Levelezésünk átláthatósága érdekében mint már tapasztalhatták a tagok, külön 

nemzetközi körlevelet indítottunk. Ennek gyakorisága függni fog a nemzetközi 

eseményeken túl kapacitásunktól is, de mindenképen szeretnénk az IASL 

tagságunkat a KTE tagok tudásának fejlesztésére is hasznosítani. Fontos látni, hogy 

mi zajlik a nemzetközi szakmában. Részben, hogy lássuk az irányokat, ötleteteket 

meríthessünk, részben pedig azért, hogy lássuk, sok problémával nem vagyunk 

egyedül, és olyan területek is vannak, amiben elöl járunk. 

 

IASL-konferencia Maastrichtban 

 

2015. június 28. és július 2. között kerül sor az iskolai 

könyvtárak és könyvtárosaik legnagyobb nemzetközi 

seregszemléjére, az IASL éves konferenciájára. A 2014-es 

moszkvai vendéglátás után a soron következő - immáron 44. 

- helyszín a hollandiai Maastricht lesz. A találkozó mottója: 

"The school library rocks: living it, learning it, loving it." - 

Az iskolai könyvtár király: éljük, tanuljuk, szeressük azt! 

A konferencia honlapján (http://www.iasl2015.org/) követhetjük az 

előkészületeket és a programok alakulását, s a szervezők ígérete szerint távolról, 

élő közvetítés segítségével is bekapcsolódhatunk majd a programba. 

A magyar szakmát az erdélyi Kiss László képviseli majd, aki kerékpárral vág 

neki, hogy megtegye a 3000 km-es távolságot Sepsiszentgyörgytől Maastrichtig - 

szűkebb értelemben Constacától Amszterdamig, áthaladva természetesen 

Magyarországon is. 

Kövessük kezdeményezését, terveit, útját a 

http://olvassunkeuropaban.blogspot.ro/ blogon. 
 

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 
 

 9. Olvasmányajánló 
 

9.1. Az Egyesülettel kapcsolatos írások  
 

Dömsödy Andrea: Könyvtárosok találkozása az ELLA projekt keretében In: 

Könyv és Nevelés, 2014. 3. sz., 106–108. p., URL: 

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

alalkozasa_az_ella_projekt_kereteben Utolsó letöltés: 2015.02.23. 

http://olvassunkeuropaban.blogspot.ro/
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/konyvtarosok_talalkozasa_az_ella_projekt_kereteben
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/konyvtarosok_talalkozasa_az_ella_projekt_kereteben
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Kámán Veronika: Nem elég lenni, látszani is kell! Az Iskolai Könyvtárak 

Nemzetközi Hónapja, a figyelemfelkeltés eszköze és a kreativitás ünnepe In: 

Könyv és Nevelés, 2014. 3. sz., 27–33. p., URL: 

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

i_latszani_is_kell Utolsó letöltés: 2015.02.23. 

Nyirő Gizella: Beszámoló a KTE Őszi Szakmai Napjáról In: Könyvtárvilág. 

2014. 6. sz., URL: http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/12/beszamolo-a-kte-

oszi-szakmai-napjarol/1995/ Utolsó letöltés: 2015.01.10. 

Sáráné Lukátsy Sarolta: Internet és etika, Beszámoló a KTE őszi szakmai napjáról 

In: Könyvtári Levelező/Lap, 2015. 1. sz., 26–29. p. 

 

9.2. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 
 

Antal Mária: A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 

régikönyves-tára, szellemi műhelye In: Könyv és Nevelés, 2014. 3. sz., 20–

26. p., URL: 

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

ofi_sandor_evangelikus_gimnazium_es_kollegium_regikonyvestara_szellemi_

muhelye Utolsó letöltés: 2015.02.23. 

Kámán Veronika: Főszerepben az együttműködés, Iskolai könyvtárak 

Skandináviában In: Dán Krisztina – Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, 

Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe Klett, F5.25, 12 p. 

Tóth Viktória: Az iskolai könyvtárak jogi szabályozása a köznevelés új 

rendszerében In: Dán Krisztina – Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, 

Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe Klett, Z2.11, 24 p. 

Tóth Viktória: Öt év egy iskolai könyvtár életében 2. In: Dán Krisztina – Fehér 

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

Bp., Raabe Klett, F5.24, 14 p. 

 

9.3. Könyvtár-pedagógiával, olvasóvá neveléssel kapcsolatban 
 

Barátné Hajdu Ágnes: Diákok olvasási szokásai két szegedi középiskolában, Első 

rész: A minta és a szabadidős tevékenységek In: Könyv és Nevelés, 2014. 

3. sz., 34–52. p., URL: 

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

galat_kerdoive Utolsó letöltés: 2015.02.23. 

Barátné Hajdu Ágnes: Diákok olvasási szokásai két szegedi középiskolában, 

Második rész: Olvasás és olvasmányok In: Könyv és Nevelés, 2014. 4., URL: 

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

_szokasai_ket_szegedi_kozepiskolaban Utolsó letöltés: 2015.02.23. 

Bárdos József: Szexualitás a tündérmesében In: Könyv és Nevelés, 2014. 3. sz., 

53–60. p., URL: 

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

undermeseben Utolsó letöltés: 2015.02.23. 

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/nem_eleg_lenni_latszani_is_kell
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/nem_eleg_lenni_latszani_is_kell
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_bonyhadi_petofi_sandor_evangelikus_gimnazium_es_kollegium_regikonyvestara_szellemi_muhelye
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_bonyhadi_petofi_sandor_evangelikus_gimnazium_es_kollegium_regikonyvestara_szellemi_muhelye
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_bonyhadi_petofi_sandor_evangelikus_gimnazium_es_kollegium_regikonyvestara_szellemi_muhelye
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_olvasasvizsgalat_kerdoive
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_olvasasvizsgalat_kerdoive
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/diakik_olvasasi_szokasai_ket_szegedi_kozepiskolaban
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/diakik_olvasasi_szokasai_ket_szegedi_kozepiskolaban
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/szexualitas_a_tundermeseben
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/szexualitas_a_tundermeseben
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Csernoch Mária – Gombos Szilárd – Jusztin Tamás – Pölöskei Gáborné – Szalay 

Sándor – Veszprémi Attila – Vígh Sándor – Tóth Teréz: Kerekasztal-

beszélgetés a magyar közoktatási rendszer digitalizációjáról In: Új Pedagógiai 

Szemle 2014. 11–12. sz., 60–75. p. URL: 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/upsz11-12_nyomdai.pdf#page=60 

Utolsó letöltés: 2015.02.23. 

Csullog Krisztina és mtsi: Hatások és különbségek, Másodelemzések a hazai és 

nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján, Bp., OH, 2014, 

217 p., URL: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop318/Hatasokeskul

onbsegek_Masodelemzes.pdf Utolsó letöltés: 2015.02.23. 

Gajdóné Gődény Andrea – Koósné Sinkó Judit: Hidak és cölöpök In: Magiszter, 

2014. 1–2. sz., 95–105. p. URL: 

http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2014/tavasz-

nyar/15godenyhely95_105.pdf Utolsó letöltés: 2015.02.23. 

Jáki László: Diáktársaságok, egyesületek szerepe az irodalom, az olvasás 

megszerettetésében, Az önképzőkörök előtörténete (1790–1848) In: Könyv és 

Nevelés, 2014. 3. sz., URL: 

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

_egyesuletek_szerepe_az_irodalom_az_olvasas_megszeretteteseben2 Utolsó 

letöltés: 2015.02.23. 

Nagy Attila: Az iskola nem sziget! In: Könyv Könyvtár Könyvtáros, 2014. 11–

12. sz., 73–78. p. 

Roska Tamás: Egy másféle digitális szakadék In: Magyar Szemle, 2014. 7–8. sz., 

7–26. p. URL: 

http://www.magyarszemle.hu/cikk/egy_masfele_digitalis_szakadek Utolsó 

letöltés: 2015.02.23. 

Szabó Mária – Bozsik Viola: OFI-s beszélgetés az információs műveltségről és a 

finn példáról In: Új Pedagógiai Szemle, 2014. 11–12., 113–116. p. URL: 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/upsz11-12_nyomdai.pdf#page=113 

Utolsó letöltés: 2015.02.23. 

Бунчак, Пирошка:. Кто поймает идею? Работа над проектами в библиотеке 

гимназии им. Арпада In: Библиотека в школе, 2014. 11. sz. 

Бунчик, Пирошка: «Воздушные» проекты: как это делается. Кое-что о 

подготовке и проведении проектных работ In: Библиотека в школе, 2014. 

11. sz. 

Диенеш, Ева – Касаш, Вероника:. Детская библиотека «с драконами» 

Каман, Вероника: Будни блога одной школьной библиотеки In: Библиотека в 

школе, 2014. 11. sz. 

Каман, Вероника:. Такая полезная руккола. Пополнение фондов – с 

выдумкой In: Библиотека в школе, 2014. 11. sz. 

 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/upsz11-12_nyomdai.pdf#page=60
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop318/Hatasokeskulonbsegek_Masodelemzes.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/tamop318/Hatasokeskulonbsegek_Masodelemzes.pdf
http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2014/tavasz-nyar/15godenyhely95_105.pdf
http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2014/tavasz-nyar/15godenyhely95_105.pdf
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/diaktarsasagok_egyesuletek_szerepe_az_irodalom_az_olvasas_megszeretteteseben2
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/diaktarsasagok_egyesuletek_szerepe_az_irodalom_az_olvasas_megszeretteteseben2
http://www.magyarszemle.hu/cikk/egy_masfele_digitalis_szakadek
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/upsz11-12_nyomdai.pdf#page=113
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Foglalkozástervek, módszertani segédletek 

 

Dömsödy Andrea (2014): Az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás 

tanítása, Tantervek, tankönyvek, sablonok, módszertani ötletek In: Dán 

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

gyarapítás – menedzsment, Bp., Raabe Klett, B 5.17, 30 p. 

Farkas L. Rozália: Mesevarázs, Mesefoglalkozások nem csak iskolában, 

Kézikönyv pedagógusoknak, szülőknek, gyerekfoglalkozás vezetőknek a 

gyerekek oktatása, nevelése céljából sok tanáccsal, ötlettel, gyakorlattal, 

feladattal, Készségfejlesztő, szórakoztató, játékos, Bp., Farkas L. Rozália, 

2014, 179 p. 

 

Az OFI-PKM sajtófigyelő szolgáltatásának segítségével összeállította 

 Dömsödy Andrea, alelnök 
 

 10. Hírek 
 

Az OFI - PKM-ből 
 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 

A kiírásnak megfelelően zajlott le a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati 

Verseny megyei és budapesti fordulója két kategóriában (7-8. és 9-10. évfolyam) 

március 2-án, közel 300 versenyző részvételével. Az iskolai fordulókat is számolva 

majdnem ezer tanulót mozgatott meg a nagy hagyományokkal rendelkező 

tehetséggondozó program. A feladatlapok és a megoldókulcsok már megtalálhatók 

a verseny honlapján: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=42, ide kerül fel 

annak a 24 versenyzőnek a neve is hamarosan, akik bejutnak az április 22-23-án 

megrendezésre kerülő budapesti döntőbe. Idén a 200 éve született Rómer Flóris áll 

a feladatok, illetve a verseny középpontjában. 
 

 

A HUNRA-tól 
 

TEHETSÉG – ZENE – OLVASÁS címmel 2015. április 11-én Debrecenben, a 

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, valamint 

Neveléstudományi Doktori Iskolája, a városban működő Kodály Zoltán 

Zeneművészeti Szakközépiskola, továbbá a Magyar Olvasástársaság konferenciát 

szervez. Konferenciánk a kutatás és a gyakorlat termékeny párbeszédét helyezi a 

középpontba. 

Ide várjuk a téma iránt érdeklődő, illetve ezzel intenzíven foglalkozó kutatók, 

pedagógusok, és könyvtáros(tanárok) jelentkezését. A 15-20 perces előadás 

tartására jelentkező kollégáktól referátumuk 500 karakteres összefoglalóját e-

mailben várjuk: 2015. febr. 25-ig 

Bővebben: www.hunra.hu  

 

.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=42
http://www.hunra.hu/


 22 

A 2015. januári közgyűlésen tisztújítás keretében megújult a Magyar 

Olvasástársaság vezetősége. 

A HUNRA elnöki tisztét további két évig Gombos Péter tölti be, alelnöknek 

pedig Borosné Jakab Editet választotta meg a tagság. 

Új tanácstagként kapcsolódik be a társaság munkájába Szinger Veronika és 

Pompor Zoltán. 

 
 

Az MKE-ből 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vezetőségének négy éves mandátuma 2015 

márciusában lejár. A felkért választási bizottság már dolgozik a tisztújítás 

előkészítésén. 

 

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

év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Határidő: 2015. 

június 1. Bővebben: http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/az-ev-fiatal-

konyvtarosa/  

 

A KAMIKA-tól 
 

 

Adója 1 %-ával támogathatja a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért 

Alapítványt (KAMIKA) is! 18815160-1-15. A szervezet tevékenységével 

megismerkedhet: www.kamika.hu  

 

 

További hírek 
 

 

2015 februárjában a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban megalakult a Magyar 

Gyerekkönyv Fórum írók, illusztrátorok, könyvtárosok, pedagógusok, kiadók 

összefogásával, összesen 110 alapító tag jelenlétében.  

Bővebben: 

http://konyves.blog.hu/2015/02/23/osszefogtak_a_gyerekkonyvesek_megalakult_a

_hubby  

  

 

Egyesületünk elérhetőségei 

 

Székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 7. 

Postacím: 1462 Budapest, Pf.: 611. 

Telefon: 06-30-552-66-49 

E-mail: ktegyesulet@gmail.com 

Honlap: http://www.ktep.hu 

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

http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/az-ev-fiatal-konyvtarosa/
http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/az-ev-fiatal-konyvtarosa/
http://www.kamika.hu/
http://konyves.blog.hu/2015/02/23/osszefogtak_a_gyerekkonyvesek_megalakult_a_hubby
http://konyves.blog.hu/2015/02/23/osszefogtak_a_gyerekkonyvesek_megalakult_a_hubby

