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 Elnöki köszöntő 
 

Kedves Kollégák! 
 
Az elmúlt hetek történései, megmozdulásai bizakodásra adnak okot!  Megmutatták 
számunkra is, hogy lehetséges a változtatás, de hallatni kell a hangunkat, tenni kell 
a dolgokért, ki kell állni szakmánkért és a tanulókért!  A KTE elnöksége aktívan 
közreműködik, hogy képviselje az iskolai könyvtárak és a könyvtárostanárok, 
könyvtárosok ügyét. Azt kívánjuk elérni, hogy a pedagógia szemlélet 
változtatásában tevőlegesen is részt vegyünk, hogy a könyvtárpedagógia újra elvárt 
és elismert tényezője legyen a közoktatásnak. Mutassuk meg, hogy nem csak a 
többtankönyvűség fontos, hanem a többkönyvűség, sőt a többforrású szemlélet: 
legyen az könyv, e-book, nem nyomtatott dokumentum vagy világhálós tartalom! 
Látjuk: elengedhetetlen az információs műveltség kialakítása, a kritikus 
forráshasználat megtanítása, az egyéni tanulási utak lehetőségének megismertetése 
és támogatása.  A közelgő tavasz adjon erőt és hitet ahhoz, hogy képesek és 
alkalmasak vagyunk az előttünk álló, felelősségteljes feladatok ellátására – 
gyermekeink jövőjéért! 

Szakmári Klára, elnök 
 

 1. Szervezeti ügyek 

 

1.1. Rövidített szakmai beszámoló, 2015 
 

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 
Megjelent szokásos évi két hírlevelünk, továbbra is működik hírblogunk. Október 
30-ig 72 KTE tagi körlevelet küldtünk ki. Januártól új típusú körlevelet indítottunk 
melyben a nemzetközi híreket osztjuk meg a tagsággal. 

Ebben az évben is több képeslappal köszöntöttük tagjainkat, partnereinket és 
folyamatosan válaszolunk a levelezőlistákon felmerült kérdésekre. 
 

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok 
Szerzői jog és iskolai könyvtár c. TSZN-ünk nagy sikert aratott. A könyvfesztivál 
Könyvtáros Klubjában bemutattuk az orosz iskolai könyvtári lap magyar tematikus 
számát. Az OFI és az EKF nagy támogatásával nagy sikerű, teltházas Nyári 
Akadémiát szerveztünk Egerben, melynek témája a könyvtárpedagógiai jó 
gyakorlatok voltak. Az MKE Vándorgyűlésén is több programot szerveztünk. A 
résztvevők meglátogathattak 3 szolnoki iskolai könyvtárat, majd a portfólió és a jó 
gyakorlatok köré szervezett szekció keretében munkájukat is megismerhették. Az 
ŐSZN-t az Óbudai Árpád Gimnáziumban szerveztük a pedagógus minősítés 
témakörben. A tervezett Szellemi műhelyek áttolódnak 2016-ra. 

Így tanítom az információkeresést c. pályázatunkra 18 pályamű érkezett a 
kollégáktól. 
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3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 
Ezen a területen csak részleges sikerről beszélhetünk. Sajnos továbbra sem sikerült 
elérni, hogy az EMMI összehívja a tárcaközi iskolai könyvtári munkabizottságot. 
Hivatalos beadványainkra, javaslatainkra a kormányzati szervektől nem kapunk 
választ vagy nem kielégítőek a válaszok. Informális úton tudtunk csak 
bekapcsolódni a szakfelügyelet, tanfelügyelet és könyvtárostanári minősítés 
átalakításának folyamatába. Sok jogszabályt, szakmai anyagot véleményeztünk 
több-kevesebb sikerrel. 

Az IASL maastrichti, idei konferenciájához kapcsolódott Kiss László 
sepsiszentgyörgyi kollégánk Olvassunk együtt Európában! kampánya, melyet 
Magyarországon mi szerveztünk, segítettünk. 

A KTE nagyon aktívan kapcsolódott be az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 
Hónapjának eseményeibe! A könyvjelzőcserében 68 iskola több mint négyezer 
tanulója, vett részt. 

Közreműködtünk az IFLA/UNESCO irányelv útmutatójának 2. átdolgozott 
kiadásában és az IFLA kiadásában megjelent The World Through Picture Books (A 
világ képeskönyvekben) című kötet második, bővített kiadásában is. 

Az egyesület illetve az iskolai könyvtárak médiajelenlétét igyekszünk 
előmozdítani. A szakmai sajtóban rendszeresen megjelenünk, az országos 
médiában ez kevésbé sikeres. 

A KTE emlékérmekre az idén sok, valóban elismerésre méltó kolléga 
felterjesztése érkezett. 
 

4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 
Továbbra is együtt dolgozunk az MKE-vel és annak szervezeteivel, más 
egyesületekkel és alapítványokkal. Rendszeresen részt veszünk az MKE Tanács 
munkájában, jelen voltunk az MKE közgyűlésén, ahol új vezetőséget választottak. 
Meghosszabbítottuk szervezeti tagságunkat az IASL-ben, és a HUNRA-nál. 

 

5. Taglétszám növelése 
Ezen célkitűzésünk sikeres volt, köszönhető a Ti bizalmatoknak és anyagi 
támogatásotoknak! Megtartottuk a csak tagokra specializált szolgáltatásokat, a 
tagnyilvántartás és az információáramlás folyamatos. 

 

6. Adminisztratív, szervezeti ügyek 
Az elnökség rendszeresen ülésezett és napi szinten tartja a kapcsolatot e-mailen, 
telefonon, chaten. 

Nagyon sok időt-energiát, utána járást jelentett a módosított Alapszabállyal 
kapcsolatos bírósági ügyintézés, és sajnos nem is volt sikeres. Ezért került sor 
2015-ben is közgyűlésre. 

Bondor Erika betegsége és lesújtó halála miatt az irattár még Berzsenyiben levő 
részének OFI-PKM-be költöztetése elmaradt. 
 

Teljes változat: http://www.ktep.hu/beszam2015 
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1.2. Beszámoló a KTE 2015. évi gazdálkodásáról  
 

2015. január 01.-december 31. 
 

sor. Saját bevételek összeg 
1. tagdíj 979 000 Ft 
2. szakmai bevételek (könyvértékesítés) 48 500 Ft 
3. szponzori támogatás 0 Ft 
 összesen:  1 027 500 Ft 

 

sor. Pályázati bevételek összeg 
1. NKA – Kis KTE könyvek 8. kötetére 944 000 Ft 
2. NKA - TSZN 564 000 Ft 
 összesen:  1 508 000 Ft 

 

sor. Kiadások  összeg 
 szakmai kiadások  
1.  MKE-nek tagdíjhányad 184 000 Ft 
2. egyéb szakmai kiadások (nyomda, pályázati díjak, 

pályadíjak, érmek) 434 266 Ft 
 működési kiadások  
1. anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány) 8 000 Ft 
2. anyag jellegű szolgáltatások (posta, telefon, útiköltség) 245 016 Ft 
3. könyvelési díj, bankköltség, egyéb 209 065 Ft 
 összesen: 1 080 347 Ft 
 

sor. Számlanyilvántartás összeg 
1. OTP lekötött betét 1. 550 308 Ft 
2. OTP lekötött betét 2. 1 271 728 Ft 
3. OTP lekötetlen összeg (NKA támogatással együtt) 1 769 644 Ft 
4. Házipénztár 26 920 Ft 
 összesen: 3 618 600 Ft 
 

Donkó Erika, gazdasági felelős 

1.3. Pályázatok  
 

2015-ben megnyert, 2016. március 31-ig elszámolandó pályázataink:  
A Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) beadott pályázatunkon nyert 564 ezer forint 
a 2016-os Tavaszi Szakmai Nap megrendezését segíti. 

Szintén az NKA támogatásával adja ki Egyesületünk a Kis KTE Könyvek 8. 
kötetét, ami a Könyvtárhasználati óravázlatok 2. címmel fog megjelenni. Erre a 
célra 944 ezer forint támogatást kaptunk.  

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz (NEA) beadott működési kiadásokat 
fedező kérelmünkre 500 ezer forintot ítéltek meg, viszont várólistára tették.  Egyéb 
kifizetések már megtörténtek, nemsokára az elszámolások is esedékessé válnak, 
úgyhogy látható, hogy erre a pénzre nem számíthatunk.  
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Egyesületünk 2016-ban is megpályázta a lehetséges támogatásokat. A NEA Új 
Nemzedékek Kollégiumához működési célokra adtunk be pályázatot 1 080 000 Ft. 
értékben, valamint szintén itt kértük a 30 éves jubileumi programjaink támogatását. 

 

Szlávikné Cséfalvay Krisztina, pályázati felelős 
 

 2. Jogszabályi változások, hozzászólások 
 

Előző hírlevelünk óta iskolai könyvtárakat közvetlenül érintő jogszabály, 
hivatalos közlemény nem jelent meg. Itt most a fontosabb, közvetve az 
iskolai könyvtárakat érintőket gyűjtöttük ki: 
 

297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet a 2016/2017. tanévre vonatkozó 
szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések 
tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről In: Magyar Közlöny, 2015. 
149. sz. 20356-20468. p., URL: 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15149.pdf Utolsó 
letöltés 2016.02.21. 

345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes 
kormányrendeletek módosításáról In: Magyar Közlöny, 2015.178.sz. 22468-
22500. p., URL: 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15178.pdf Utolsó 
letöltés 2016.02.21. 

390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint 
egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének 
átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. 
rendelet módosításáról In: Magyar Közlöny, 2015. 194.sz. 25614. p., URL: 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15194.pdf Utolsó 
letöltés 2016.02.23. 

2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 
módosításáról In: Magyar Közlöny, 2015. 195.sz. 26097-26113.p., URL: 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15195.pdf Utolsó 
letöltés 2016.02.23. 

5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga 
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról  In: 
Magyar közlöny 2016. 9. sz. 512-610. p., URL: 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16009.pdf  Utolsó 
letöltés 2016.02.21. 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15149.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15178.pdf Utols� let�lt�s 2016.02.21
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15178.pdf Utols� let�lt�s 2016.02.21
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15194.pdf Utols� let�lt�s 2016.02.23
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15194.pdf Utols� let�lt�s 2016.02.23
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15195.pdf
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Elnökségünk az alábbi véleményezésekkel, jogszabályokkal igyekezett képviselni a 
tanulók és pedagógusok könyvtári ellátásának és az iskolai könyvtáraknak az 
ügyét. Időrendben a legfrissebbel kezdve: 
 

A KTE javaslatai a tankönyvterjesztéssel kapcsolatban, Bp., KTE, 2016.02.26, 
URL: 
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_feljegyzes_KELLO_megbesz%C3
%A9l%C3%A9s_2015_nov.pdf Utolsó letöltés: 2016.02.26. 

KELLO iskolai könyvtárfejlesztés, Levél Tőczik Zsolt KELLÓ ügyvezető 
igazgatóhoz], Bp., KTE, 2015.09.25., 2 p., URL: 
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_meg
valosulasrol_helyesir_Toczik_2015szept.pdf 
 Az Oktatási Hivataltól kapott válasz: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_
megvalosulasrol_helyesir_OH_2015_szept_VALASZ.jpg 

 

Csatlakoztunk a Civil Közoktatási Platformhoz 
 

A KTE elnöksége civil szervezetként az alábbi levéllel csatlakozott a Miskolci 
Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez. 
(http://www.tanitanek.com/herman) 

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége támogatja a miskolci Herman 
Ottó Gimnázium tantestületének kiállását a közoktatásért. Csatlakozunk nyílt 
levelükhöz. Fogjunk össze az oktatásban résztvevők jogainak tiszteletben 
tartásáért, az iskola, az oktatás megfelelő működésének biztosításáért! 
Tagjainknak, valamint a szülőknek is javasoljuk, aláírásukkal támogassák a 
Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelét. (33. támogató csoport: 
http://www.tanitanek.com/Herman/CsatlakozoCsoportok) 

A Tanítanék csoport tiltakozásához való csatlakozásunk folyományaként az 
egyesületet meghívták a Civil Közoktatási Platform (CKP) alakuló ülésére, ahol az 
elnök és az alelnök képviselte a KTE-t. 

A CKP-hoz való csatlakozásról kikértük a tagság véleményét elektronikus 
szavazással, melynek eredménye: 72 igen, 3 nem, 2 tartózkodás volt. Köszönjük a 
tagok aktivitását! Az elnökség a csatlakozást egyhangúlag támogatta. 

A demokratikus szavazás eredményét tiszteletben tartva, a KTE elnöksége úgy 
döntött, hogy a Könyvtárostanárok Egyesülete csatlakozik a Civil Oktatási 
Platformhoz. A csatlakozásunkkal a következőt vállaltuk, hogy elnökségünk 
bekapcsolódik a csoportok munkájába, segíti azokat. A CKP közleményeit, 
felhívásait eljuttatja tagjainak, aktivizálja tagságát a CKP célkitűzéseinek 
megvalósítására. 

Csatlakozó szándéknyilatkozatunkat elküldtük a CKP fórumára és honlapunkon 
is közzétettük. 

 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_feljegyzes_KELLO_megbesz%C3%A9l%C3%A9s_2015_nov.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_feljegyzes_KELLO_megbesz%C3%A9l%C3%A9s_2015_nov.pdf
http://www.tanitanek.com/Herman/CsatlakozoCsoportok
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 3. KTE emlékérem 
 

A KTE emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a 
Könyvtárostanárok Egyesülete 2015-ben az alábbi kollégákat 
tüntette ki. A díjak átadására 2015. november 4-én a 
Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján került 
sor. 
 

Díj Díjazott Felterjesztő 

Életműdíj Petri Ágnes 
Horváth Gizella a zuglói Móra 
Általános Iskola igazgatója 

A könyvtárostanári 
hivatásért 

Dr. Juhászné 
Belle Zsuzsa 

Hajdú-Bihar Megyei 
Könyvtárostanárok munkaközössége 

Az egyesületért Bondor Erika KTE elnöksége 
Az év ígéretes 
könyvtárostanára 

Pozsa Réka 
Budapest III. kerületi könyvtárostanári 
munkaközösség 

 

A KTE emlékérmekre az idén sok, valóban elismerésre méltó kolléga felterjesztése 
érkezett. Ez is jelzi a díj szakmai ismertségét és elismertségét! Nagy örömünkre az 
idén Az év ígéretes könyvtárostanára díjra több felterjesztett volt, bízunk a stafétát 
átvevő ifjakban! 
Bővebb információ: http://www.ktep.hu/emlekerem2015  
 

 4. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 
 

4.1. Pályázat, 2015 
Az egyesület 2015-ben diákoknak szóló pályázatot nem írt ki. A 
könyvtárostanároknak szóló pályázat címe: Így tanítom az információkeresést. 
18 pályamű érkezett 16 pályázótól, közülük 15 nő. A kollégák 8 megye 12 városát 
képviselték. Foglalkozásukra nézve 14-en könyvtárostanárok, ketten pedig 
könyvtárostanárnak tanuló hallgatók. A 11 720 kbyte-nyi anyagot 2 főből álló zsűri 
értékelte mindenkinek személyre szóló, konkrétumokat tartalmazó szöveges 
értékelést küldött. A 7 legkiemelkedőbb pályaművet 6 támogató segítségével 
tudtuk díjazni is. 

A zsűri pozitívumként értékelte, hogy a tervek többsége könyvtárhasználati 
folyamatba ágyazott volt, építettek az előzetes tudásra, következetes elvárás a 
forrásjelölés. Minden foglalkozásterv munkáltató és csoportmunkát alkalmazó volt. 
Több pályaműben gondot okozott a szükséges háttérinformációk könyvtári és 
pedagógiai kidolgozottsága, szakszerűsége. Az RJR modell tudatos, tartalmas 
alkalmazása sem tekinthető általánosnak. 

A következő évek pályázóinak a figyelmét arra szeretnénk felhívni, hogy a 
foglalkozástervek publikálásához részletesebb leírás kell a napi vagy akár a 
portfólióba illő óravázlatoknál. Mind a tanulók, mind magunk, mind az adaptáló 

http://www.ktep.hu/emlekerem2015
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kolléga számára meg kell fogalmazni a miérteket, hogy érthető legyen az óra 
menete és motiváló legyen a résztvevőknek és z adaptálóknak is. Érdemes 
terveinket átnézni abból a szempontból, hogy az egyes részfeladatok egymásra 
épülnek-e, életszerű szituációba helyeztük-e azokat. A feladatok összeállításakor 
pedig a tartalom vezéreljen, ne az eszközök. 

A zsűri hét pályaművet díjazott, és az alábbi háromnak bemutatási lehetőséget 
is biztosított az ŐSZN-en: 
1. Németh Szilvia, könyvtárostanár: A Wikipédián túl is van információ, Az Alpok 

más nézőpontból, Rókusi Általános Iskola, Szeged 
2. Simon Krisztina, könyvtárostanár: „Vár a könyvtár” - Információkeresés a 

kölcsönző részleg könyveiben, Remetekertvárosi Általános Iskola, Budapest 
3. Kovács Anikó, könyvtárostanár: Karinthy Frigyes Kísérletezem c. műve alapján 

– Információkeresés a könyvtárban, Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola, Hajdúböszörmény 

 

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Könyvtári Figyelő, Szirén, Netlib Kft. – 
Szikla, Arcanum, Kft., PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 
Bővebben: http://www.ktep.hu/keresestanpalyazat  

 

Dömsödy Andrea – Tóth Viktória 
 

4.2. Nemzetközi könyvjelzőcsere-program, 2015 
 

A magyar jelentkezők száma minden várakozást túlszárnyalt: egyesületünkön 
keresztül 68 iskolából jelentkeztek diákcsoportok a programra. Az IASL 
beszámolójából kiderül: Magyarország a maga több mint 4500 tanulójával a 
második legnagyobb arányban vett részt a programban, amelybe világszerte 24 
ország több mint 25 ezer diákja kapcsolódott be. A magyar diákok olyan nagy 
arányban jelentkeztek a külföldiekhez képest, hogy többen az ország határain 
belülről kaptak partneriskolát, de reméljük, ez nem szegte senki kedvét. 
 

Fényképek és beszámolók a KTE blogján olvashatók: 
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2015/12/09/lezarult-a-konyvjelzocsere-
program/  

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 
 

 5. Az elmúlt időszak eseményei 

5.1. KTE Őszi Szakmai Nap  
 

A Könyvtárostanárok Egyesülete hagyományos Őszi Szakmai Napját 2015. 
november 4-én A könyvtárostanári munka támogatása, értékelése, az 
információkeresés tanítása címmel rendezte meg. Az Óbudai Árpád Gimnázium 
látta vendégül a résztvevőket.  

http://www.ktep.hu/keresestanpalyazat
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Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából meghirdetett szakmai 
pályázat eredményhirdetésére ezen a napon került sor. A könyvtárostanárok és a 
hallgatók az Így tanítom az információkeresést témában pályázhattak. 

Idén második alkalommal vettem részt a tanári pályázaton. A pályám elején 
tartva úgy gondolom, hogy ezáltal felmérhetem, hogy hol tartok a szakmai 
fejlődésben, visszajelzést is kaphatok a munkámról. Ugyanakkor mindenkinek 
lehetőséget adhat, hogy megmutassa a jó ötleteit. Biztos vagyok benne, hogy 
mindenki fiókjában lapulnak remek játékok, feladatok, óratervek. Lehet, hogy 
eddig nem írta le őket vagy azt gondolja, hogy ezek nem nagy dolgok, nem is 
olyan jók. Pedig pont ez a lényeg, hogy nem nagy dolgokra kell gondolni. 
Mindenki könnyen megvalósítható, a saját könyvtárára könnyen adaptálható 
ötleteket szeretne hallani, amiből töltekezhet, amit tovább gondolhat.  

Emiatt is nagyon hasznosnak gondolom a tavaszi és az őszi szakmai napokat. A 
díjazottak bemutatója során sok hasznos ötlet hangzott el. Az IKT eszközök 
használatára és a hagyományos játékokra is hallhattunk példát. Az informális 
beszélgetések során is mindig előkerül egy-egy jó gyakorlat. Így egymástól is sok 
hasznos módszert hallhatunk. 

Idén nem került meghirdetésre a diákpályázat, de az elmúlt években nagy 
népszerűségnek örvendett. Remélem, jövőre kiírásra kerül, mert ez által is 
lehetőségünk van „becsalogatni” a tanulókat a könyvtárba, megmutathatjuk 
mennyire színes az iskolai könyvtár világa és egy adott témában együtt alkothatunk 
a diákjainkkal. 

A délelőtt folyamán Lánczky Edit a Budapesti POK megbízott osztályvezetője 
adott tájékoztatást a POK-ok, a szaktanácsadás helyzetéről és benne az iskolai 
könyvtárosok helyéről. Simon Krisztina előadásában összefoglalta az iskolai 
könyvtári szaktanácsadás folyamatát és ismertette azok dokumentumait. A 
könyvtárostanárok minősítésével kapcsolatos fontos tudnivalókról Cs. Bogyó 
Katalin és Simon Krisztina kérdés-felelet formájában tájékoztatta a résztvevőket.  

Általában ezeken a rendezvényeken lehetőség van kisebb műhelymunkák 
keretében is megbeszélni egy-egy témakört. Most az éppen aktuális minősítési 
eljárás került terítékre. Valamilyen formában mindenki érintett: vagy írja a 
portfólióját vagy szaktanácsadó jön hozzá vagy még előtte áll az egész 
folyamatnak.  

Simon Krisztina ez utóbbi csoportba tartozóknak nyújtott segítséget Hogyan 
kezdjek neki? címmel. Dömsödy Andrea a Hogyan írjak reflexiót? című témát 
vezette, de lehetett a Mit tartalmazzon a szakmai életút? és Tóth Viktória 
vezetésével a Mi tegyek a szabadon választott dokumentumok közé? témákat is 
választani. A portfólióírás folyamatához és megvédéséhez adtak segítséget az 
érdeklődőknek. A minősítés napjáról a Cs. Bogyó Katalin által vezetett csoportban 
lehetett tájékozódni.  

Természetesen nem tud mindenki mindegyik szekcióban részt venni, de a 
rendezvény honlapján további információk, összefoglalók olvashatóak.  
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A szakmai napok egyik erőssége, hogy mindig aktuális témákról szólnak az 
előadások. Első kézből, azoktól a kollégáktól, előadóktól kaphatunk válaszokat, 
akiknek már van tapasztalatuk, jártasak az adott kérdésben. Nyugodtan 
támaszkodhatunk a segítségükre. 

A szakmai nap lehetőséget ad arra is, hogy találkozzunk a kollégákkal, együtt 
tölthetjük a napot, megoszthatjuk, kivel mi történt az utóbbi időben. Segítünk, 
tanácsot adunk a másiknak, vagy együtt örülünk és nevetünk a vidám történéseken. 
Megismerkedhetünk az ország másik felében dolgozó kollégákkal is.  

Úgy gondolom, hogy jó dolog a Könyvtárostanárok Egyesületéhez tartozni, 
munkájában aktívan részt venni. A pályázatok mindig arra sarkallnak, hogy 
kipróbáljam önmagam. A szakmai és jogi kérdésekben mindig naprakész 
tájékoztatást kapok. Egyszóval, jó tartozni ehhez a csapathoz! 

 

Németh Szilvia, KTE tag 
 

Program, előadások, segédanyagok, fotók: http://www.ktep.hu/OSZN2015  
 

 6. KTE 30 
 

 Novemberben lesz 30 éve, hogy megalakult egyesületünk 
jogelődje az MKE Iskolai Könyvtárosok Szekciója. Ez alkalomra 
ebben az évben többféle módon is emlékezünk: 
- jubileumi logó, 
- KTE online fotóalbum – tevékenységünk régebbi fényképeinek 

összegyűjtése, közzététele, 
- iskolai könyvtárak 30 képben – médiakampány a diákok bevonásával, 
- a 30 éves KTE 30 könyvet ajándékoz, 
- Így tanítom az iskolai könyvtár témakört – pályázat könyvtárostanároknak, 
- 30 gondolat/érv az iskolai könyvtárakról/mellett, 
- Jubileumi Őszi Szakmai Nap – Iskolai könyvtárügy 2016 címmel. 
 

Ezekben számítunk a tagság aktivitására is. Figyeljétek ezzel kapcsolatos híreinket! 
 

 7. A KTE elkövetkező programjai 
 

7.1. Tavaszi Szakmai Nap 
 

Helyszín: OFI József krt-i rendezvényterme (1085 Budapest József krt. 63.) 
Időpont: 2016. március 17., csütörtök 
Honlap: http://www.ktep.hu/TSZN2016 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 
 

Tervezett témák 
Az iskolai könyvtár működési dokumentumai – áttekintés. 
A tankönyv-tár, mint elkülönítetten kezelendő gyűjtemény. 
A leltározás rejtelmei. 

http://www.ktep.hu/OSZN2015
http://www.ktep.hu/TSZN2016
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Az iskolatörténeti különgyűjtemény. 
Az OFI-PKM és az iskolai könyvtárak együttműködése az iskolatörténet területén. 
Kis KTE könyvek 8. 
 

Délutáni párhuzamos műhelymunkák: 
- Az integrált könyvtári rendszerek leltározást segítő megoldásai. 
- Az iskolatörténeti különgyűjtemény gyarapítása, nyilvántartása. 
- A tankönyv-tári szabályzat. 
- A gyűjtőköri szabályzat. 

 

Továbbra is támogatjuk a 10 éves KAMIKA-t! Ezért kérünk, járulj hozzá a 
számukra indított gyűjtéshez: Jó állapotú, kurrens mesekönyveket, kötelező 
irodalmat, ifjúsági szépirodalmat és az ifjúsági ismeretterjesztő műveket, DVD-ket, 
mese-CD-ket várnak. Előre is köszönjük! 

 

7.2. 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
 

Helyszín: Millenáris, Budapest 
Időpont: 2016. április 23. 14.00-15.00 
Honlap: http://www.ktep.hu/TSZN2016 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 
 

Egyesületünk az MKE Könyvtáros Klubjában szervez programot. A téma: A 
Könyvtárhasználati óravázlatok 1-2. kötetének bemutatója.  
1. Barátné Hajdu Ágnes - Cs. Bogyó Katalin - Eigner Judit (szerk.): 
Könyvtárhasználati óravázlatok (Kis KTE könyvek, 7.), Budapest, 
Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013., 331 p. 
2. Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. 
(Kis KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016. 
 

8. Tagság 
 

Egyesületünk taglétszáma 2015 végén 
184 fő volt, közülük 34-en új belépők. 
2016-ban február 12-ig 76-an léptek be 
egyesületünkbe, 16 új tagot 
köszönthetünk. A 76 tag felvételét az 
elnökség 2016. február 15-i ülésén 
megszavazta. 

A 2016-os tagok iskolatípusonkénti 
megoszlását az diagramon közöljük. 

Alapszabályunk szerint a tagdíj 
befizetési határideje március 31., de 
egész évben várjuk a tagok jelentkezését. 
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy 

http://www.ktep.hu/TSZN2016
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adott évben csak adott naptári évre lehet tagdíjat fizetni, azaz az év végi 
befizetések nem vihetők át a következő évre. 

A tagnévsorok (aktuális és a korábbi évek is) elérhetők honlapunkon: 
http://www.ktep.hu/_tagsag  
 

Tagnyilvántartás, tagdíj 
 

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 
 

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 2016. évi tagdíj. Aki 
számlát kér, az a belépési nyilatkozaton adhatja meg a pontos nevet, címet, 

http://www.ktep.hu/_tagsag
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intézmény esetén az adószámot. Számlát csak akkor tudunk kiállítani, ha minden 
adatot előre, pontosan megadtok! 

A tagsággal, belépéssel kapcsolatban minden további információ elérhető 
honlapunkon: http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas 

 

Cs. Bogyó Katalin, a tagnyilvántartás felelőse 
 

 9. Nemzetközi hírek 
 

Szakmári Klára az első „Featured Librarian” 
  

Az IASL januári hírlevele igazán ünnepi a Könyvtárostanárok Egyesülete számára. 
Szakmári Klára, a KTE elnöke fontos elismerésben részesült: 2015 decemberében 
ő nyerte el a nemzetközi szakmában elsőként az IASL nemrég, könyvtárostanár-
egyéniségek számára alapított címét. A Featured Librarian mozgalom célja, hogy 
elismerje és mind a szakma, mind a tágabb közönség előtt bemutassa időről időre 
egy-egy könyvtárostanár pályáját, munkásságát. Ennek jegyében időről időre az 
IASL egy-egy tagja kerül majd reflektorfénybe az egyesület médiafelületein, így 
most a hírlevélben is. 

A Klárival készült interjút itt összefoglaljuk magyarul: 
 

- Hol dolgozik? 
- A Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárostanára vagyok Budapesten, 
Magyarországon. 
- Melyik az a terület, amellyel a legszívesebben foglalkozik könyvtárosként? 
- Az egyéni foglalkozás a tanulókkal, az érdeklődés felkeltése, beszélgetések. 
- Miért lett könyvtáros(tanár)? 
- Úgy érzem a pálya választott engem, az élethelyzetem, a személyiségem: Mindig 
nyüzsgő típus voltam, szervező, közösségben kibontakozó. Szerettem volna 
gyerekekkel foglalkozni, ebben biztos voltam, a könyvtár pedig adódott édesanyám 
révén. Apám tanár volt, anyám könyvtáros, így én csakis könyvtárostanár 
lehettem! 

A példa ereje, ami számít, ebben hiszek: csinálom a hétköznapokat és ezt 
bemutatom a kollégáknak is! 
A könyvtárhasználat tanítása, az információs műveltség kialakításának segítése 
könyvtári eszközökkel, szakórák tartásának támogatása, előkészítése, tanulás 
módszertani kérdések, könyvtári programok (népmese napja, könyvárverés, 
költészet napja, olvasási kampányok, könyvjelző csere, könyvtári éjszaka) 
mintaprogramok kidolgozása (OPKM), mintadokumentumok a portfólióhoz, a 
könyvtárpedagógiai munkához, részvétel az iskolai könyvtári stratégia 
kidolgozásában, a szaktanácsadói munka, ahol egyéni támogatást nyújthatok a 
kollégáknak. Nem sok-e ez így? Túl szép ... és mindezeket sok-sok év alatt 
csináltam, közösen másokkal. 
- Megosztana velünk egy különleges projektet, ami kiemelkedő fontosságú volt az 
életpályája során? 

http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
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- A Boszorkányos Könyvtári Éjszaka. 
A program részletei megtekinthetők a Budai Nagy Antal Gimnázium honlapján: 
http://www.bna.sulinet.hu/node/78 
- Mi a hobbija? Mivel szeret foglalkozni a szabadidejében? 
- Papír- és selyemmárványozással foglalkozom, néhány munkám a honlapomon is 
megtekinthető: www.marvanyozas.atw.hu 

 

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 
 

 10. Olvasmányajánló 
 

10.1. Az Egyesülettel kapcsolatos írások 
Balogh Mihály, Szakmári Klára: Utolsó posta... Bondor Erikának! In: Könyv és 

Nevelés, 2015. 4. sz., 113-114. p. 
Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógiai jó gyakorlatok tudástranszfere, Jó 

gyakorlatok iskolai könyvtári bázison In: Elektronikus Könyv és Nevelés, 2015. 
3. sz., URL: 
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/konyvtarpedago
giai_jo_gyakorlatok_tudastranszfere_jo_gyakorlatok_iskolai_konyvtari_bazison 
Utolsó letöltés: 2016.02.26. 

Dömsödy Andrea: Tanórán kívüli iskolai könyvtári jó gyakorlatok, Szolnoki 
könyvtárostanárok a vándorgyűlés KTE szekciójában In: Könyv, Könyvtár, 
Könyvtáros, 2015. 12. sz. 11-12. p. 

Kámán Veronika: News from Hungary In: IASL Newsletter, 2016. 1. sz., 16. p., 
URL: http://www.iasl-
online.org/resources/Documents/IASL%20Newsletter%20January%202016.pdf 
Utolsó letöltés: 2016.02.26. 

O’Brien, Marie: ISLM 2015 Report In: IASL Newsletter, 2016. 1. sz., 14-15. p., 
URL: http://www.iasl-
online.org/resources/Documents/IASL%20Newsletter%20January%202016.pdf 
Utolsó letöltés: 2016.02.26. 

Pozsa Réka: A Könyvtárostanárok Egyesületének XIV. Nyári Akadémiája Egerben 
In: Könyv és Nevelés, 2015. 3. sz., 115-118. p., URL: 
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_konyvtarosta
narok_egyesuletenek_xiv_nyari_akademiaja_egerben Utolsó letöltés: 
2016.02.26. 

Tóth Kriszta, D. - Szentesi Éva: Hét magyar, aki repíti a magyar kultúra hírét a 
világba In: Tóth Kriszta, D. (főszerk.): WMN, 2016.01.22., URL: 
http://wmn.hu/2016/01/22/het-magyar-aki-repiti-a-magyar-kultura-hiret-a-
vilagba/ Utolsó letöltés: 2016.01.25. 

Tresz Gabriella: Beszámoló a KTE Őszi Szakmai Napjáról In: Könyvtárvilág, 2015. 
6. sz., URL: http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/12/beszamolo-a-kte-oszi-
szakmai-napjarol-2/2788/ Utolsó letöltés: 2016.02.12. 

 

http://www.marvanyozas.atw.hu/
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/konyvtarpedagogiai_jo_gyakorlatok_tudastranszfere_jo_gyakorlatok_iskolai_konyvtari_bazison
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/konyvtarpedagogiai_jo_gyakorlatok_tudastranszfere_jo_gyakorlatok_iskolai_konyvtari_bazison
http://www.iasl-online.org/resources/Documents/IASL Newsletter January 2016.pdf
http://www.iasl-online.org/resources/Documents/IASL Newsletter January 2016.pdf
http://www.iasl-online.org/resources/Documents/IASL Newsletter January 2016.pdf
http://www.iasl-online.org/resources/Documents/IASL Newsletter January 2016.pdf
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_konyvtarostanarok_egyesuletenek_xiv_nyari_akademiaja_egerben
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_konyvtarostanarok_egyesuletenek_xiv_nyari_akademiaja_egerben
http://wmn.hu/2016/01/22/het-magyar-aki-repiti-a-magyar-kultura-hiret-a-vilagba/
http://wmn.hu/2016/01/22/het-magyar-aki-repiti-a-magyar-kultura-hiret-a-vilagba/
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10.2. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 
 

dh: Tízéves a Könyvtárostanárok munkaközössége In: Karcagi Hírmondó, 2015. 
41.sz, 4. p., URL: 
http://www.karcag.hu/files/module15/hirmondok/Hirmondo_2015_12_11.pdf 
Utolsó letöltés 2016.02.23. 

Erdősné Márta Mária: Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi 
Szakközépiskolája In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015. 12. sz., 15-17. p. 

Fogadj örökbe egy iskolai könyvtárat! In: A Mi Tatabányánk, 2016. 2. sz., 7. p. 
IASL’s First Ever “Featured Librarian” Winner In: IASL Newsletter, 2016. 1. sz., 

19. p., URL: http://www.iasl-
online.org/resources/Documents/IASL%20Newsletter%20January%202016.pdf 
Utolsó letöltés: 2016.02.26. 

Kassainé Mrena Judit: Varga Katalin Gimnázium In: Könyv, Könyvtár, 
Könyvtáros, 2015. 12. sz., 18-23. p. 

Lustyik Istvánné: Tiszaparti Római katolikus Általános Iskola és Gimnázium In: 
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015. 12. sz., 12-15. p. 

 
 

10.3. Könyvtár-pedagógiával, olvasóvá neveléssel kapcsolatban 
 

Bacskai Eszter: Horogra akadtak, Nemzetközi program az olvasás 
népszerűsítéséért In: Evangélikus Élet, 2015. 43. sz., 12. p. 

Barátné Hajdu Ágnes: Bevezetés a könyvtárhasználati ismeretek oktatásába, 
(Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok, 8.) Bp., ELTE, 2015, 89 p., 
URL: http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_8.pdf Utolsó 
letöltés: 2016.02.12. 

Gaul Emil és mtsi.: A fiatalok digitális képi világa, Nyíregyháza, NYF, 2015. 
157 p. 

Goda Beatrix: Kapcsolat a tanulók, a számítógépek és a tanulás között In: Könyv 
és Nevelés, 2015. 4. sz., 115-123. p. 

Hanisné Petró Valéria: Az irodalom és a medialitás viszonya a középiskolai 
oktatásban. In: Könyv és Nevelés, 2015. 3. sz., 29-42. p., URL: 
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_irodalom_e
s_medialitas_viszonya_a_kozepiskolai_oktatasban Utolsó letöltés 2016.02.23. 

Olvasás – szövegértés, Új Köznevelés, 2016. 1. sz. tematikus szám 
Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: Net! Mindenekfelett? : 

Kompetenciák a digitális univerzumban, Pécs, PTE Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Kar, Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015, 
URL: http://mek.oszk.hu/14700/14787/ Utolsó letöltés: 2016.02.12. 

Tóth Mónika: Bod Péter könyvtárhasználati verseny a kassai (Szakkay József 
Szakközépiskola) könyvtárában In: Kassai Figyelő, 2015. 6. sz., 6-7. p. 

 

http://www.karcag.hu/files/module15/hirmondok/Hirmondo_2015_12_11.pdf
http://www.iasl-online.org/resources/Documents/IASL Newsletter January 2016.pdf
http://www.iasl-online.org/resources/Documents/IASL Newsletter January 2016.pdf
http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_8.pdf
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_irodalom_es_medialitas_viszonya_a_kozepiskolai_oktatasban
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_irodalom_es_medialitas_viszonya_a_kozepiskolai_oktatasban
http://mek.oszk.hu/14700/14787/
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Foglalkozástervek, módszertani segédletek 
Banáné Szőke Ilona és mtsi.: A tehetséggondozás gyakorlati programjai a 

törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában, Bp., M. 
Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2015. 32 p., URL: 
http://tehetseg.hu/sites/default/files/geniusz_muhely/nwp13.pdf Utolsó letöltés: 
2016.02.26. 

Nyírő Gizella: Mesén innen, mesén túl In: Módszertani Közlemények, 2015. 3. sz. 
1-6. p. 

 

Az OFI-PKM sajtófigyelő szolgáltatásának segítségével összeállította 
 Dömsödy Andrea, alelnök 

 

 11. Hírek 
 

Az OFI - PKM-ből 
 

Még zajlanak a felújítási munkálatok, de a könyvtár 2016. február 2-tól ismét 
szokásos nyitvatartási rendjében várja olvasóit. 
 

Ebben a tanévben a zene áll a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
középpontjában, a téma pontos címe: „…olyan gyönyörű, olyan tökéletes a 
népzene.” - 135 évvel ezelőtt született Bartók Béla. 

Minden, a versennyel kapcsolatos információ elérhető a 
http://www.opkm.hu/Bod_verseny honlapon. 

A versenyt ebben a tanévben is az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum szervezi, a versenybizottság tagjai pedig kivétel nélkül a 
Könyvtárostanárok Egyesületének is tagja. 

A versenyzők most is két kategóriában mérhetik össze tudásukat: 7-8. osztályos 
(általános iskolás) évfolyam és 9-10. évfolyam (középiskolások). Az országos 
döntőt - 24 résztvevővel - kétnaposra tervezik Budapesten, 2016. április 25-26-án, 
az OFI-PKM-ben, színes kulturális programokkal is fűszerezve. 

A verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jöhet létre. 
 

Az MKE-ből 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése – 2016. július 7-9., 
Veszprém 
A tervek szerint a vándorgyűlésen a KTE is szervez programot. 
 
80 éves jubileumát ünnepelte az MKE 2015. november 25-én. Az MKE 
Mezőgazdasági Szervezete pedig 2015. december 10-én 25 éves évfordulóra 
emlékezett. Beszámolók olvashatók a Könyvtárvilág 2015/6. számában: 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/iii_evfolyam_2015/6_szam_2015/ 

http://tehetseg.hu/sites/default/files/geniusz_muhely/nwp13.pdf
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