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 Elnöki köszöntő és elköszönő 
 

Kedves Tagtársak! 
 
Már belelendültünk az új tanévbe, újra itt az ősz, itt az október és az iskolai 
könyvtári világhónap! Vannak nehézségeink és nem ezek az évek lesznek az 
iskolai könyvtárak fellendülésének és virágzásának évei… „És mégis-mégis 
fáradozni kell!”  A nehéz pillanatokban se veszítsük el céljainkat és teljesítsük 
feladatunkat! Nekünk hivatásunk van: a könyvtárostanárság! Csak mi tölthetjük ki 
tartalommal, programmal, nekünk kell mindenkinek megmutatni: miért és mire van 
a könyvtár, mit kínálunk. Van mit felmutatnunk, vannak eredményeink és 
sikereink – helyben és nemzetközi szinten is. Adjon erőt ez is. Amit rendszeresen 
megtapasztalok: a lelkes és elkötelezett könyvtárostanár – a nehézségek ellenére is 
– csodákat képes tenni!  Kívánom, hogy mindenki képes legyen erre a csodára! 

Ahogy magam is részese lehettem egy csodának: közel 20 éve vagyok a KTE 
elnökségi tagja és hat éve elnöke. Sok feladattal járt, sok harccal – de rengeteg 
eredménnyel, tapasztalattal és örömmel. Most elnöki mandátumom lejár és átadom 
a kormányt. Az elnökségi tagok többsége továbbra is vállalja a munkát és bízom 
benne, hogy az új „kapitánnyal” is folytatódik a jó irány, a biztos előrehaladás.  
Hálásan köszönöm a támogatásotokat, a segítségeteket, a közös munkát és a 
szereteteket! Nagyon gazdaggá tettetek – KÖSZÖNÖM! Lassan egy új 
életszakaszba lépek, új célokkal és feladatokkal, de továbbra is szeretnék a 
„könyvtárostanárok csapatának” tagja maradni.  
 

Budapest, 2016.október 19. 
Szakmári Klára, elnök 

 

 1. Szervezeti ügyek 

 

1.1. Az Alapszabály módosítása  

 

Technikai okok miatt a bíróság az előző kérvényünket visszautasította, így most 
újra szavaznunk kell a módosításról. 

 
1.2. Tisztújítás  
 

Időpont: 2016. november 23. szerda 11.00 A KTE ŐSZN keretében 
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 
2016. november 23.  11.30  
Helyszín: Fáklya Klub Színházterme, 1067 Budapest, Csengery utca 68. 
 

A KTE elnökségének és ellenőrző bizottságának mandátuma 2016 novemberében 
lejár. Az alapszabály értelmében a jelenlegi elnökség 2016. november 23-ra 
tisztségmegújító közgyűlést hirdet. Ennek előkészítésére Jelölő Bizottságot kért fel.  
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A Jelölő Bizottságot tagjai: Németh Szilvia elnök, Kolozsváriné Kottán Eleonóra, 
Némethné Sáhó Éva tagok  
A jelölés feltételeiről és módjáról honlapunkon lehet részletesen tájékozódni: 
http://www.ktep.hu/tisztujitas2016  
 

1.3. Pályázatok  
 

Elszámolások 
 

A múlt évi sikeres pályázataink elszámolásának határideje 2016. május 15. volt. A 
Nemzeti Kulturális Alap elfogadta a Kis KTE 8 kiadvány - Könyvtárhasználati 
óravázlatok c. kiadvány (944 000.- Ft) és a Tavaszi Szakmai Nap 2016 (564 000) 
Ft-ról szóló elszámolásunkat. 
 
Új pályázatok 
 

Működési célú pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 
Új Nemzedékek Kollégiumához (Civil szervezetek Működési célú támogatása 
2016.) – az eredmény a várólista 225. helye 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának kiírására pályáztunk a Jubileumi 
Őszi Szakmai Nap 2016: Őszi Szakmai Nap költségeire. 1 770 000.- Ft-ot 
igényeltünk, ebből az Egyesület számára 1 300 000.- Ft-ot ítéltek meg. 

Szintén az NKA pályázatára adtuk be a következő kiadvány, a Kis KTE 
könyvek sorozat 9. kötetét: Cs. Bogyó Katalin és Dömsödy Andrea (szerk.) 
Könyvtárhasználati feladatok c. kötet támogatási igényét.  926 000.-Ft-ot kértünk, 
ebből 400 000.- Ft-ot adtak meg a KTE számára. De önrésszel való kiegészítéssel 
vállaljuk a megvalósítást. 
 

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: 
 

Az utolsó megjelenés óta nagyon fontos jogszabályok változtak. 
Különösen a 2011. évi CXC. törvénnyel összefüggésben. 

A NAT tartalmilag nem változik, de lesznek elhagyható a témák (20-30%); 
differenciálásra, fejlesztésre használható ez az idő. A „rugalmas” tanmenetek 
tankönyvekhez kapcsolódóan tölthetők le pl. a Nemzeti Köznevelési Portálról: 
https://portal.nkp.hu/ és http://tankonyvkatalogus.hu oldalról. Sajnos a könyvtári 
ismeretekhez eddig még csak nagyon kevés anyag áll rendelkezésre. 

Az eddigi tankerületek összevonásával tankerületi központok jönnek létre, az 
iskolák egy meghatározott keretösszeggel önállóan gazdálkodhatnak. A fenntartás 
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és a működtetés egy kézbe kerül 2017. januártól, tehát az állomány nagyságáról 
biztos, hogy adatot kell szolgáltatnunk. 

Az új fenntartó az átvétel előtt 15 nappal állapodik meg a munkavállalóval a 
kinevezése esetleges módosításáról. 

A munkaidő nagysága és felosztása szintén változott, de a nem neveléssel-
oktatással lekötött munkaidő nyilvántartásának módjáról a tankerület rendelkezik. 

A 2017-ben életbe lépő új érettségi követelmények (40/2002 OM rendelet 
alapján) a könyvtári informatika követelményét gyakorlatilag nem érintették: a 
könyvtár fogalma, információkeresés, forráshasználat a követelmény, általában két 
tételben megfogalmazva. 
Továbbá: 
1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat A köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási 

és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális 
Oktatási Stratégiájáról In: Magyar Közlöny, 2016. 155. sz., 70 459-70 461. p. 
URL: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16155.pdf 
Utolsó letöltés: 2016.10.20. 

Magyarország digitális oktatási stratégiája. A Kormány-előterjesztés melléklete. 
Bp., Miniszterelnöki Kabinetiroda, 2016. június 30., 157 p., URL: 
http://www.kormany.hu/download/b/59/d0000/Magyarorsza%CC%81g%20Dig
ita%CC%81lis%20Oktata%CC%81si%20Strate%CC%81gia%CC%81ja.pdf 
Utolsó letöltés: 2016.10.20. 

23/2016. (VI. 8.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 
fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a 
nemzetiségi tankönyvek beszerzésének szabályairól In: Oktatási és Kulturális 
Közlöny, 2016. 14. sz., 3184-3186. p. URL: 
http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/14.pdf Utolsó letöltés: 2016.10.20. 

 

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 hozzászólása az Előterjesztés a kerettantervek 
kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 
rendelet módosításáról, Bp., KTE, 2016.08.04., 2 p., URL: 
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_kerettantervi_modosit
ashoz_2016_08_04_bekuldott.pdf Utolsó letöltés: 2016.08.11. 

A Civil Közoktatási Platform hozzászólása a Digitális Oktatási Stratégia 
rendelettervezetéhez. 2. bőv. vált., Bp., CKP, 2016.07.09., 13 p., URL: 
https://drive.google.com/file/d/0ByNEJmfFRyJwRWJVYkx6TkRaam1Kc1RF
bFJ3MFN6QVdjbEpj/view Utolsó letöltés: 2016.08.11. [A vélemény 
kialakításában a KTE aktívan részt vett.] 
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Jogszabályi véleményezés. Előterjesztést a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, Bp., 
KTE, 2016.09.22. 1 p. 

 

 3. KTE emlékérem 
 

Figyeljünk egymásra, egymás munkájára! 
 

A KTE emlékérmek alapító okirata értelmében egyesületünk 
ebben az évben is meghirdeti a felterjesztési lehetőséget az 
ismert négy kategóriában. Meghosszabbított felterjesztési 
határidő: 2016. október 21. 
 

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

 4. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 
 

Az iskolai könyvtárak sokoldalúak, sokféleképpen támogatják az iskola tanulóit, 
pedagógusait. Ezt hangsúlyozandó az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete 
(IASL) kezdeményezésére 1999 óta a világ egyre több országában ünneplik 
októberben az iskolai könyvtárakat. 2008 óta az egész október hónapban zajlanak a 
népszerűsítő és szakmai programok. 

Egyesületünk ebben az évben is a nemzetközi hónaphoz való csatlakozásra 
buzdít. 

Learn to Decode Your World - Fejtsd meg a világod! Szól az idei év 
nemzetközi szlogenje. 

Az iskolai könyvtárak többek között abban is támogatják a tanulókat, hogy a 
környezetüket, magukat megismerjék, megértsék. Ez egy összetett folyamat. 

 

4.1. Iskolai könyvtárak 30 képben kampány és pályázat 
 

Az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjára és egyesületünk fennállásának 
30 éves évfordulójára készülődve a Könyvtárostanárok Egyesülete kampányt és 
pályázatot hirdet iskolai könyvtárak számára. A kihívás 2016. szeptember 26. és 
november 11. között zajlik. 

A pályázat célja, hogy a társadalom minél szélesebb körében szeretnénk 
felhívni a figyelmet az iskolai könyvtárak nyújtotta lehetőségekre, a jó 
gyakorlatokra és a problémákra. Ennek érdekében olyan képeket várunk, amelyek 
figyelemfelkeltőek, és hűen mutatják be az iskolai könyvtárakat, azok funkcióját, 
sikereit és problémáit egyaránt. A kampány lényege a folyamatos és tematizált 
jelenlét a közösségi médiában és ezen keresztül a más médiafelületeken való 
megjelenés. Legyen téma az iskolai könyvtár! 

A kampányban részt vehet bárki, de pályázóként a magyarországi és határon 
túli magyar diákokat is nevelő nevelési-oktatási intézmények iskolai könyvtárosait 
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fogadjuk. A pályázati adatlap hamarosan hozzáférhető lesz. Még nem késő a 
kampányhoz csatlakozni! 
 

A kampány Flickr csoportja: https://www.flickr.com/groups/iskolaikonyvtar30/ 
Emellett a Facebookon is aktívak a kollégák: https://hu-
hu.facebook.com/hashtag/30k%C3%A9p?source=feed_text&story_id=100354161
3088723 
De más közösségi oldalakon is ott van kampányunk a kollégáknak köszönhetően. 
Pl.: Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/30k%C3%A9p/  
 

Bővebben: http://www.ktep.hu/30kep_p  
 

4.2. Iskolai könyvtáram marketingtevékenységének bemutatása – pályázat  

kollégáknak 
 

2016 októberére, az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjára készülődve a 
Könyvtárostanárok Egyesülete pályázatot hirdet iskolai könyvtárosok és könyvtár 
szakos hallgatók számára. 

A pályázat célja az iskolai könyvtárak, a könyvtár-pedagógiai munka 
fejlesztésének elősegítése, a jó gyakorlatok, a kollégák tapasztalatainak 
bemutatása. Olyan pályaműveket várunk, melyek iskolai/kollégiumi könyvtárban 
valósíthatók meg. 
Meghosszabbított beküldés határidő: 2016. október 30. 
Bővebben: http://www.ktep.hu/marketpalyazat2016  
 

4.3. Nemzetközi akciók 
 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IASL) évek óta szervez az Iskolai 
Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából nemzetközi könyvjelzőcsere-
programot és Skype projektet. 

Nagy öröm számunkra, hogy a nemzetközi könyvjelzőcsere-program 2016-ban 
ismét kedvező fogadtatásra talált a magyar kollégák körében. Az iskolai 
könyvtárak nemzetközi hónapja kapcsán meghirdetett pályázatra több mint 3900 
diák jelentkezett az ország minden szegletéből, az általános iskolák alsó 
tagozatosaitól a középiskolák érettségihez közeledő diákjaiig. Az elmúlt évek 
tapasztalata alapján idén is elmondhatjuk: ez az egyszerű program a nemzetközi 
kitekintés mellett jó alkalmat ad az iskolán belüli kapcsolatépítésre, 
együttműködésekre is. Bízunk benne, hogy ebben az évben is sok örömet hoz majd 
a résztvevő csoportok számára, és a diákok ezt nemcsak a megajándékozottságban, 
de az ajándékozásban is megtapasztalják majd. A résztvevő könyvtárostanárokat 
bátorítjuk, hogy készítsenek fényképekkel illusztrált beszámolót akár az 
előkészületekről, a cserekönyvjelzők érkezéséről – idén is várjuk ezeket az írásokat 
a konyvjelzocsere@gmail.com címre, és szívesen közzétesszük őket a 
Könyvtárostanárok Egyesülete blogján. 

 

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 
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 5. Az elmúlt időszak eseményei 

5.1. KTE Tavaszi Szakmai Nap  
 

A Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napja 2016. március 17-én 
került megrendezésre. A helyszínt az OFI bocsátotta rendelkezésre, a József körúti 
szép dísztermet foglalhatta el a könyvtárostanári közösség. Minden félévben 
aktuális témát választ az egyesület, mint például a portfólió, a minősítés és 
értékelés rendszere vagy akár a szerzői jog kérdései. Az idei tavaszi rendezvény 
kimondottan a mindennapi könyvtárszakmai munkát érintő témákkal foglalkozott. 
A szakmai nap a Nyilvántartások az iskolai könyvtárban címet kapta. A nap 
folyamán a gyakorló kollégák a tapasztalataikkal kiegészítve mutatták be a 
könyvtári munka alapjait képező dokumentumokkal kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat. Így igazán hasznos, gyakorlatias előadásokat hallhattak a résztvevők. 

Örményiné Farkas Andrea, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és 
Gimnázium könyvtárostanára és Pataki Marianna, a Károlyi Mihály Magyar-
Spanyol Tannyelvű Gimnázium könyvtárostanára közös előadásban a Szervezeti és 
Működési Szabályzat és a Könyvtárpedagógiai Program legfontosabb pilléreiről 
beszélt. Az előadók utaltak Gerölyné Kölkedi Éva könyvtári referens összefoglaló 
anyagára, amely alapján végig lehet haladni és aktualizálni lehet az iskolai 
könyvtár SZMSZ-ét. A könyvtárpedagógiai program a könyvtár önmeghatározása 
kell legyen, melynek pillérei: a NAT, a Kerettanterv, az IFLA-UNESCO 2015-ös 
irányelve, a helyi pedagógiai program, az érettségi követelmények, és a friss 
szakirodalom. Az IFLA irányelveket emelném ki a felsorolásból. Az érdekes és 
továbbgondolandó anyagból számos részt lefordított és bemutatott Pataky Mariann. 
Itt csak két gondolat: a könyvtár feladata a kreatív információalkotás és a felfedező 
tanulás támogatása. 

Savanya Ildikó, a Szegedi Arany János Általános Iskola könyvtárostanára a 
tankönyv-tárról szóló bemutatójában kiemelte, hogy merjünk egymástól segítséget 
kérni, mert a tankönyvek állományba vételével, tárolásával kapcsolatban nincs 
egységes, kialakult rendszer. Ildikó megmutatta az ő általa kialakított nyilvántartási 
és kölcsönzési rendszert. Érdemes települési, kerületi szinten a 
tankönyvfelelősökkel felvenni a kapcsolatot és megosztani, megvitatni egymással a 
gyakorlatokat, mintákat. 

Rónyai Tünde, az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtárostanára a leltározás 
legfontosabb tudnivalóit elevenítette fel és tisztázta a 3/1975 KM-PM rendelet 
alapján. 

Violáné Bakonyi Ibolya és Viola Ernő könyvtárostanárok a csurgói Csokonai 
Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
iskolatörténeti különgyűjteményét  mutatták be. Az előadásuk mottója: „jelenben 
idézni a régieket”. Azt hiszem, többek nevében is mondhatom, hogy a lélegzetünk 
is elállt a bemutató során. Csodálattal hallgattuk a kollégákat, hogy milyen 
odaadással, alapossággal gondozzák ezt a különleges gyűjteményt. 
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Borostyányiné Rákóczi Mária, az OFI-PKM főkönyvtárosa az iskolatörténeti 
gyűjteményszervezéssel kapcsolatban az OFI-PKM és az iskolai könyvtárak 
együttműködési lehetőségeit mutatta be. 

A szünet után az egyesület tagjai kezükbe vehették a nyomdából frissen 
érkezett Kis KTE könyvek 8. kötetét. Az idén 30 éves egyesület a kötet 
megjelenésével kezdheti meg a jubileumi, ünnepi évét. A kiadvány módszertani 
segédanyagot és gyakorló könyvtárosok műhelyéből kikerült adaptálható 
óravázlatokat is tartalmaz. 

A délután hátralévő részében két szekciót választhattak a résztvevők. Első 
körben a Szikla és a Szirén integrált könyvtári szoftverek leltározási funkciói 
kerültek bemutatásra. Majd három kisebb csoportban a délelőtt egy-egy 
résztémájának kifejtésére volt lehetőség. Ki-ki érdeklődésének megfelelően 
választhatott Az iskolatörténeti gyűjtemény gyarapítása és nyilvántartása, A 
Tankönyv-tári szabályzat és A Gyűjtőköri szabályzat altémák közül. 

A zárszóban Szakmári Klára, az egyesület elnöke előrevetítette az előttünk álló 
programokat, többek között felhívta a könyvtárosok figyelmét, hogy idén is lesz a 
világhónap alkalmából Így tanítom… tanári és ehhez kapcsolódó diákpályázat. 
Érdemes lesz figyelni a részleteket a KTE honlapján!  
 

Németh Szilvia, tag 

Bővebben: http://www.ktep.hu/TSZN2016  
 

5.2. XXXIII. könyvfesztivál  

 
XXXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
A Könyvtárhasználati óravázlatok 1-2. kötete 
Helyszín: Millenáris (Budapest II., Kisrókus u. 16-20.) Könyvtáros Klub 
Időpont: 2016. április 23. 14.00-15.00 
 
Bővebben: http://www.ktep.hu/BNK2016  

 
5.3. IFLA-IASL zágrábi találkozó  

 

Az IFLA Iskolai Könyvtári Szekciója félévi értekezletét és az IASL közös 
bizottsági értekezletét tartotta Zágrábban, Horvátországban 2016. április 21-23-án. 
Az esemény második napján nyílt szakmai délutánt tartottak, ahol bemutatták a 
fogadó ország és több meghívott ország iskolai könyvtárainak, 
könyvtárostanárainak helyzetét. 

A Könyvtárostanárok Egyesülete az IASL tagja, így értesültünk az eseményről. 
A földrajzi közelség pedig lehetővé tette számunkra a nyílt programokon való 
részvételt, amelyeken a bizottsági tagokon és meghívottakon kívül 20-30 horvát 
iskolai könyvtáros vett részt. 
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A horvát, kanadai, német, francia, dél-karolinai, norvég helyzetet bemutató 
előadásokat hallgatva az a kép alakult ki, hogy a világ számos pontján hasonlóak a 
problémák. A hozzászólások között elmondtuk, hogy úgy látjuk, hogy 
Magyarországon a tantervi helyzet jobb, mivel minden évfolyamra kiterjedően 
meghatározottak a könyvtárhasználati követelmények. Emellett jó gyakorlatként 
említettük, hogy nálunk működik országos könyvtárhasználati tehetséggondozó 
verseny. Felajánlottuk a horvát kollégáknak, hogy a földrajzi közelséget 
kihasználva keressük az együttműködési lehetőségeket. 

 

Dömsödy Andrea – Kámán Veronika 

 
5.4. Könyvtárostanárok 4. szellemi műhelye  

 
Dátum: 2016. május 31. 
program helye:  Budapest, Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű 
Gimnázium 
Cím: Egy könyvtárostanár New Yorkban 
 
A műhelyfoglalkozás célja egy 2015-ös, amerikai továbbképzés a holokauszt 
oktatás és annak tapasztalatainak átadása, módszertani ötletek könyvtári adaptálása 
lehetőségeinek átgondolása volt.   

A reflektív pedagógiai gyakorlat fejlesztésének egyéni és csoportos lehetőségei 
kapcsán kipróbáltuk a Silent Chalk Talk technikát, ahol a holokauszt oktatásának 
lehetőségeiről és pedagógiai hasznáról osztottuk meg a gondolatainkat. 

A foglalkozás második felében egy forrásalapú holokauszt emléknap és az 
ahhoz készített Üzenőfal eredményeit néztük át. 

Végül lehetőség nyílt Angela Gascho kaliforniai középiskolai tanárral Skypon 
beszélgetni a holokauszt oktatásának amerikai gyakorlatáról. 

Összesen 22 résztvevője volt a három órás foglalkozásnak. 
 

Pataki Marianna, tag 
 

Bővebben: http://www.ktep.hu/KSZM4  

5.5. MKE 47. Vándorgyűlése  

 

Megszokott sikerrel és a szokottnál is nagyobb érdeklődéssel zártuk idén a 
vándorgyűlést. Hála nagyszerű házigazdáinknak, felejthetetlen élményekkel 
térhettünk haza a konferencia néhány napját követően. Széleskörű szakmai 
programok, kulturális élmények, és kollegiális találkozások tették emlékezetessé 
idén is a rendezvényt. Veszprém városában eltöltött séták, az éppen ezekben a 
napokban kezdődő Veszprémfest, a veszprémi könyvtárlátogatások, mind-mind 
páratlanná tették a 48. Vándorgyűlést. 
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Az idei év a Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés: felelősséggel a sikeres 
közösségekért címmel a közösségépítés jegyében telt. Bár sajnos a négy nap nem 
elegendő minden előadáson és programon részt venni, mindenki könnyedén 
megtalálja közöttük a számára legérdekesebbet, leghasznosabbat. Tizennégy 
különböző szekció számos nagyszerű programja közül választhattak idén is az 
érdeklődők. Ezek között sorakozott fel idén is a Könyvtárostanárok Egyesületének 
szekciója. A megszokott módon, nagy érdeklődés övezte az Olvasóvá nevelés - 
adatok, módszerek - közösségfejlesztés gondolat jegyében tartott előadásait.  

A KTE programjait a már jól megszokott kiscsoportos közös gondolkodások 
teszik egyedülállóvá. Bár a korábbi években talán kicsit idegenkedtek a résztvevők 
a csoportban történő közös munkától, mára ez a módszer könyvtárostanáraink 
számára megszokottá vált. Megtanultuk: Ilyen módon, mindannyian egy pár percre 
„előadókká válhatunk”: ahány résztvevő, annyi jó gyakorlatot tanulva ezzel 
egymástól. Szekciónkban legfőképpen iskolában dolgozó kollégák gyűlnek össze. 
Bár az iskolai könyvtári munkának is megvannak a maga szépségei, tanév közben 
tény: legtöbbünk egyedül látja el feladatát, így nem, vagy csak ritkább esetben van 
lehetőségünk közösen együtt gondolkodni, ötletbörzeszerűen tapasztalatokat 
cserélni. A KTE által szervezett csoportmunkák éppen emiatt rendkívül 
hatékonyak mindannyiunk számára. Lehetőséget ad a tanév közben ritkább 
tapasztalatcserére. Természetesen ezek az alkalmak is szervezett és vezetett módon 
történnek. Egy konkrét, közösen választott probléma/feladat megoldása a cél 
minden összejövetelkor. Bíztatok minden kollégát, hogy az őt érdeklő előadások 
meghallgatása és továbbgondolása mellett vegyen részt egy effajta közös munkán 
is, nagyszerű élmény! 

Szintén a KTE szekciójában megismerkedhettünk továbbá a Pest Megyei 
Könyvtár óvodásokat célzó könyvtárnépszerűsítő kiadványával Mi a Szösz? 
címmel. Hasznos, szórakoztató, korosztálynak megfelelő, közérthető, egyszerűen 
nagyszerű kiadvány. Aki elszalasztotta volna az előadást, online elérhető, ne 
hagyják ki! 

Ahogyan minden Vándorgyűlésen, idén is, szinte minden könyvtártípus, 
szakmánk szinte minden területe képviselteti magát ezen a nívós konferencián. 
Látható ez a számos különböző szekció munkáján is. Látókörünket szélesítheti, ha 
nem csupán a saját területünkhöz kapcsolódó szekció, hanem más szekciók 
munkájába is belehallgatunk: Mindig nagyszerű élmény könyvtárostanárként a 
Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció közös munkájába 
bekapcsolódni. Mindig hallunk hasznos, diákjaink számára érdekes, nekik 
ajánlható érdekességeket az Olvasószolgálati Szekció előadásain is. A zenei, 
múzeumi szekció és tartogat olyan új tudnivalókat, melyeket később ajánlhatunk 
diákjainknak, vagy hasznosíthatunk kreatív módon munkánk során. Egy-egy 
hétköznapi munkánktól távolabb eső előadás pedig rávilágíthat arra, milyen színes 
is a szakmánk, mennyi újdonságot fedezhetünk fel benne. Összefoglalva, bármely 
könyvtári területen is dolgozunk, minden szekció tartogat számunkra lebilincselő 
élményt. 
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Minden alkalommal felejthetetlen élmény élőben találkozni a Csorba Győző 
Megyei Könyvtár Könyvtárbuszával, melyet idén, Veszprémben is volt 
szerencséjük megtekinteni a résztvevőknek. Csupán bízhatunk benne, hogy a 
jövőben is lesznek ilyen, vagy ehhez hasonló lehetőségek, kezdeményezések az 
országunk más területein is. Munkájuk egyedülálló, sokat tanulhatunk tőlük.    

Rendkívül nehéz méltó módon összefoglalni a vándorgyűlés négy napját. 
Beszámoló helyett bíztatok minden kollégát, vegyen részt személyesen minden 
évben a konferencián. Az élmények, személyes tapasztalatok egészen biztosan 
minden beszámolót felülmúlnak majd. Az elmúlt évekre és az idei évre is gondolva 
a vándorgyűlés lényegét leginkább a záró plenárison is elhangzott, idei nyári 
slágerre való utalás fogalmazza meg: 

„Az éjjel soha nem érhet véget, Varázsolj nekünk valami szépet…” 
Találkozzunk jövőre: Miskolcon! 

Guncser Anita, tag 
Bővebben: http://www.ktep.hu/MKEvandgy2016  
 

5.6. Szakmári Klára az MKE emlékérem kitüntetettje 
 

2016. július 7-én az MKE Veszprémben megrendezett 48.vándorgyűlésén 
Szakmári Klára, a KTE jelenlegi elnöke, MKE emlékérmet kapott. A díjra a KTE 
elnöksége terjesztette fel. 

Szakmári Klára elhivatott érdekképviseleti és szervező tevékenységet folytat az 
iskolai könyvtárak megőrzése, fejlesztése területén. Elméleti és támogató szakmai 
munkája mellett példaértékű a könyvtárostanári gyakorlata is, melyen keresztül 
közvetlenül is sokat tesz a gyerekek és a fiatalok könyvtárhasználóvá neveléséért. 

1992-től tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, valamint a 
Könytárostanárok Egyesületének is. Szakmai elhivatottságát mi sem bizonyítja 
jobban, hogy 1997-től, vagyis már majdnem 20 éve különböző posztokon, de 
folyamatosan részt vesz a KTE elnökségének munkájában. 2010 óta az elnöki 
pozíciót tölti be. Célja az iskolai könyvtárügy előmozdítása, folyamatos fejlesztése, 
a kollégák támogatása. Minden tevékenységét áthatja a könyvtári rendszer 
egészének átlátása és az együttműködés fontosságának felismerése.  

(részletek a felterjesztésből és a laudációból) 
 

Bővebben: http://www.ktep.hu/MKEerem_2016_Szakmari  
 

 6. A KTE elkövetkező programjai 
 

6.1. Őszi Szakmai Nap 
 

Téma: Iskolai könyvtárügy 2016 
Helyszín: Fáklya Klub Színházterme 1067 Budapest Csengery utca 68. 
Időpont: 2016. november 23. 
Honlap: http://www.ktep.hu/OSZN2016 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 



 12

 

Programvázlat 
KTE emlékérmek átadása 
Tisztújító közgyűlés 11.00 
Visszaemlékezés az egyesület 30 évére 
Az iskolai könyvtárak és iskolai könyvtárosok szerepe 2016-ban 
Az Iskolai könyvtári marketing c. pályázat nyertes pályaműveinek bemutatása 
Válogatás az Iskolai könyvtárak 30 képben médiakampány képeiből 
Az iskolai könyvtár mindenki számára a tanítás és tanulás színhelye, Végrehajtási 

elvek az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozatához, Az 
átdolgozott kiadás által támasztott követelmények 

 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Mivel a szakmai napon 
tartjuk az egyesület közgyűlését, túljelentkezés esetén a  KTE tagok előnyben 
részesülnek! 

Figyeljék honlapunkat! 
 

 

6.2.Tisztújító közgyűlés - Meghívó 
 

Időpont: 2016. november 23. szerda 11.00 A KTE ŐSZN keretében 
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 
2016. november 23.  11.30. 
Helyszín: Fáklya Klub Színházterme, 1067 Budapest, Csengery utca 68. 
 

1. A napirend ismertetése, elfogadása, a jegyzőkönyv-vezető, a hitelesítők és a 
levezető elnök megválasztása  
2. 2016-os év beszámolói  

2.1. Az elnök szakmai beszámolója  
2.2. Gazdasági beszámoló  
2.3. Az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója  
2.4. Hozzászólás a beszámolókhoz  
2.5. Szavazás a beszámolók elfogadásáról 

3. Szervezeti ügyek 
3.1. Az Alapszabály módosításáról szóló előterjesztés 
3.2. A székhelyváltozásról szóló előterjesztés 
3.3. Hozzászólások 
3.4. Szavazások 

4. Tisztújítás 1. szakasz  
4.1. A Jelölő Bizottság beszámolója a jelölésekről, a jelöltekről  
4.2. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása  
4.3. A jelöltek rövid bemutatkozása  
4.4. Az egyesület elnökének és az Ellenőrző bizottság elnökének 
megválasztása titkos szavazással  

5. A 2017-es tagdíj mértéke  
5.1. Az elnökség előterjesztése 
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5.2. Hozzászólások  
5.3. Szavazás  

6. Tisztújítás 2. szakasz  
6.1. A választási eredmény kihirdetése (elnök, ellenőrző bizottság elnöke)  
6.2. Az elnökség és az ellenőrző bizottság tisztségviselőinek 
megválasztása titkos szavazással  

7. Tisztújítás 3. szakasz  
 

7. Tagság 
 

Egyesületünk taglétszáma 2015 végén 184 fő volt, 2016 októberében pedig elérte a 
219 főt. Tagjaink között 5 fő férfi kolléga található, a többiek valamennyien nők. 

A 2016-os tagok megyénkénti megoszlása: 
 

 
 
Legtöbben továbbra is Budapestről és Pest megyéből léptek be az egyesületbe. 
Örömteli, hogy már majdnem minden megyéből van tagunk, ám Zala megye még 
kivétel. 

Alapszabályunk szerint a tagdíj befizetési határideje március 31., de egész 
évben várjuk a tagok jelentkezését. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy 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  
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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, KKKE 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, KKKE 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 (egy elektronikus és egy aláírt példányt) 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, 
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 
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 8. Nemzetközi hírek 
 

A tanév első hónapjai az iskolai könyvtárak számára nemcsak a hazai, de a 
nemzetközi fronton is talán a legmozgalmasabbak, bár elmondhatjuk: a 
könyvtárostanárok háza táján a nyári hónapok sem eseménytelenek. 

Nemzetközi szervezetünk, az International Association of School Librarianship 
(IASL) augusztus folyamán új elnököt választott a szervezet Tokióban megtartott 
éves ülésén: a malajziai leköszönő elnök, Diljit Singh feladatait egy egyesült 
államokbeli, texasi kolléganőnk, Katy Manck veszi át. Diljit Singh hat évig volt az 
IASL elnöke, és bár magyarországi látogatásának terve végül meghiúsult, élénk 
érdeklődéssel követte a hazai iskolai könyvtárügy eseményeit, kezdeményezéseit. 
Az új elnök, Katy amellett, hogy gyakorló könyvtáros, a nemzetközi szervezetben 
is számos posztot töltött már be, így nem ismeretlen számára ez az új feladat. Katy 
így fogalmazza meg szakmai hitvallását: „Minden gyermek nagyszerű iskolai 
könyvtárat és még jobb iskolai könyvtárosokat érdemel.” Bízhatunk benne, hogy 
elnöksége alatt nemzetközi szervezetünk is ennek a még teljesebb megvalósításán 
dolgozik majd szerte a világon. Katy színes könyvajánló blogja elérhető 
http://booksyalove.com/ címen – érdemes böngészni! 

Az IASL európai vezetőségének élén is új kollégát köszönthetünk: Vanja Jurilj, 
a horvátországi könyvtárostanárok szakmai szervezetének elnöke felel a következő 
években az európai iskolai könyvtári élet koordinációjáért. Vanjával már 
személyesen is találkozhattunk azon a tavaszi zágrábi szakmai konferencián, 
amelynek eseményeiről, tapasztalatairól a KTE hírlevelének jelen számában is 
beszámolunk. 

A tokiói konferencia végeztével pedig már el is kezdődött a felkészülés a 
következő nemzetközi szakmai seregszemlére, amelyet 2017 augusztusában az 
Egyesült Államokban, a kaliforniai Long Beachen tartanak majd. A konferencia 
honlapja már elérhető a https://iaslconf2017.org/ címen. 

 

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 
 

 9. Olvasmányajánló 
 

9.1. Könyvtárhasználati óravázlatok 2.  
 

A 2016-ban 30 éves Könyvtárostanárok Egyesülete jubileumát a Kis KTE könyvek 
című módszertani sorozat 8. kötetével ünnepelheti.  Jelen kötet – a 7. kötethez 
hasonlóan – módszertani segédanyagot és adaptálható óravázlatokat egyaránt 
tartalmaz. 

A kötet első része olyan módszertani segédlet, amelyben kísérlet történik három 
könyvtárhasználati témakör (könyvtári rendszer, információkeresés, 
forráshasználat) tananyagának kerettantervek követelményei szerinti 
rendszerezésére, fogalmi struktúrájának felvázolására és módszertani 
sajátosságainak megfogalmazására. Az ezt követő fejezetben az olvasó ötleteket 
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kaphat a könyvtárhasználat tanításában alkalmazható online alkalmazásokhoz, a 
tanulási folyamatot segítő feladatlapok készítésénél figyelembe veendő 
szempontokhoz.  

A kötet harmadik, legnagyobb fejezetében pedig tizennégy komplex, 
adaptálható óraleírás olvasható gyakorló könyvtárostanárok műhelyéből. Ezek 
között találhatunk könyvtárhasználati órát és könyvtárhasználatra épülő szakórát is. 
Így kötetünket egyaránt haszonnal forgathatják a pályán lévő vagy a pályára 
készülő könyvtárosok, könyvtárostanárok és a más szaktárgyakat tanító 
pedagógusok is. 

(A kötet fülszövege) 

9.2. Az Egyesülettel kapcsolatos írások 
 

Hargitai Miklós: Az iskolákat átverték, de a nyolcadikosok legalább tanulhatnak 
Orbánról is. In: Murányi András (főszerk.): Nol.hu. Bp., Mediaworks Hungary, 
2016.09.03., URL: http://nol.hu/belfold/iskola-tankonyv-tanevkezdes-
magyarorszag-allam-1630249 Utolsó letöltés: 2016.09.04. 

Répási Ildikó: A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete 
2002-2016 In: Könyvtárvilág 2016. 2. sz. URL: 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/05/a-karpataljai-magyar-iskolai-
konyvtarosok-informacios-egyesulete-2002-2016/3052/ Utolsó letöltés: 
2016.05.24. 

   

9.3. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 
 

Ölvecky Edit: Az iskolai könyvtárak szerepe a XX. század elején és ma. In: 
Katedra, 2016. 5. sz., 21. p. URL: http://katedra.sk/2016/04/27/olvecky-edit-az-
iskolai-konyvtarak-szerepe-a-xx-szazad-elejen-es-ma/ Utolsó letöltés: 
2016.10.17. 

Seressné Barta Ibolya: Küldjön hírt! – Egy vörösmartys pedagógus Írországban. In: 
Kiss László (főszerk.): Hajdú Online, Debrecen,  Russmedia Kft.2016.08.17. 
URL: http://www.haon.hu/kuldjon-hirt-egy-vorosmartys-pedagogus-
irorszagban/3151729 Utolsó letöltés: 2016.10.17. 

 

9.4. Könyvtár-pedagógiával, olvasóvá neveléssel kapcsolatban 
 

Antal Erika: Milyen könyvet olvasson a gyerek? In: Magyar Közoktatás, 2015. 12. 
sz., 10-11. p. 

Cserhalmi Zsuzsanna: Aki másképpen kérdez, az mást kérdez - szemelvények a 
magyartanárnak készülő hallgatókat foglalkoztató kérdésekből. In: Pedagógiai 
és Módszertani Tanácsadó, 2015. 6. sz., 19-27. p. 

Freiné Héjjas Ildikó: „Gondolatok a könyvtárban”... avagy játék a könyvtárban. In: 
Óvodai Nevelés, 2016. 4. sz., 23-25. p. 

Gombos Péter: Az irodalmi nevelés jövője. In: A művészet és a kultúra 
befogadásának alapkérdései. Filozófiai, pszichológiai és pedagógiai aspektusok 
/ [szerk. Gombos Péter] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. – 
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Kaposvár, KE PK, 2015. - 49-63. p.URL: 
http://palyazatok.ke.hu/tartalom/csatolt/tamop/412B213/kiadvanyok/muveszet_
es_a_kultura_befogadasanak_alapkerdesei.pdf#page=49 

Gombos Péter: Olvasóvá nevelés In: Köznevelés, 2016. 1. sz., 26-27. p. 
Habók Lilla: Digitális állampolgárokról és internethasználati, 

információrendszerezési szokásaikról. In: Könyvtári Figyelő, 2015. 2. sz., e-
178-e-189. p. URL: http://ki.oszk.hu/kf/2015/08/digitalis-allampolgarokrol-es-
internethasznalati-informaciorendszerezesi-szokasaikrol/ Utolsó letöltés: 
2016.10.17. 

Homa-Móra Éva: A Csodaszarvas védelmében. További kérdések a kötelezőkről, 
az olvasóvá válásról, a tanított irodalomról. In: Magyartanítás, 2016. 2. sz., 2-
6. p. 

Hunčík Péter: Igazságosztóból tudásszervező. In: Katedra, 2015. 1. sz., 3. p. URL: 
http://katedra.sk/2015/10/09/huncik-peter-igazsagosztobol-tudasszervezo/ 
Utolsó letöltés: 2016.10.17. 

Improving literacy skills across learning Budapest : HIERD, 2015 URL: 
http://www.cidree.org/fileadmin/files/pdf/publications/YB_15_Improving_Lite
racy_Skills_Across_Learning.pdf Utolsó letöltés: 2016.10.17. 

Jáki László: A ponyva szerepe az olvasóvá nevelésben. In: Könyv és Nevelés, 
2016. 3. sz., 17-32. p. 

Kelemen Péter: Az olvasói emlékezet felmérése. In: Pedagógiai és Módszertani 
Tanácsadó 2015. 1.0, 32-38. p. 

Kiss Albert és mtsi.:Az olvasás, a szövegértés és az internet pedagógiai 
tartalékainak feltárása. Kutatási beszámoló egy pedagógiai akciókutatásról. 
Pápa, Pannon Egy. Nevtud. Int. Ped. Oktató- és Kutatóközp., 2015. 277 p. 

Koltay Tibor: Médiaműveltség, digitális bennszülöttek: a mítoszok vége? In: 
Iskolakultúra, 2016. 1. sz., 102-109. p. URL: 
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2016/01/12.pdf 
Utolsó letöltés: 2016.10.17. 

Kuna Éva: Média. Használni, vagy tudni használni? In: Pedagógiai és Módszertani 
Tanácsadó, 2016. 2. sz., 34-38. p. 

Nagy Attila: Tehetség - zene – olvasás. In: Könyvtári Figyelő, 2015. 2. sz.,196-
202. p. URL: http://ki.oszk.hu/kf/2015/07/tehetseg-%E2%80%93-zene-
%E2%80%93-olvasas/ Utolsó letöltés: 2016.10.17. 

Pallos Zsuzsanna: Olvasásmotiváció, e-könyv az iskolában, a közkönyvtárban és 
az e-könyv-kereskedelemben. In: Könyv és Nevelés, 2016. 2. sz., 7-21. p. 

Petres Csizmadia Gabriella: A kortárs gyermekköltészet sajátosságai és típusai. 1. 
rész. In: Katedra, 2015. 4. sz. 24-25. p. URL: 
http://katedra.sk/2016/03/31/petres-csizmadia-gabriella-a-kortars-
gyermekkolteszet-sajatossagai-es-tipusai-1-resz/ Utolsó letöltés: 2016.10.17. 

Petres Csizmadia Gabriella: A kortárs gyermekköltészet sajátosságai és típusai. 
2. rész In: Katedra, 2016. 5. sz., 22-23. p. 
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Szíjártó Imre: A médiaműveltség fejlesztésének módszertana. In: Bodnár Gábor - 
Szentgyörgyi Rudolf (szerk.): Szakpedagógiai körkép III. Művészetpedagógiai 
tanulmányok. Budapest, ELTE, 2015.37-57. p. URL: 
http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_4.pdf#page=39 Utolsó 
letöltés: 2016.10.17. 

 
Foglalkozástervek, módszertani segédletek 
Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis 

KTE könyvek, 8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016., 239 p. 
 

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

 

 10. Hírek 
 

KTE további hírei 
 
Megállapodást kötött a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 
(KKKE) és a KTE 2016. április 5-én. A megállapodás alapján mindkét egyesület 
kölcsönösen elfogadja a másik szervezet egyesületi tagságát és kedvezményes 
tagdíjfizetési lehetőséget biztosít  a partner egyesület tagjainak, ugyanúgy, ahogy a 
CSMKE esetében. A megállapodás szól a szakmai együttműködésről is, melyet a 
két egyesület elnöke Győrben, egy szakmai nap keretében írt alá. 
 
Az OFI - PKM-ből 
 

Meghirdetésre került a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny a 
2016/2017-es tanévre. Az idei tanév témája: Kétszáz éve... - 1817 öröksége 
A megyei/fővárosi versenyre a nevezés határideje: 2017. február 13. 
Bővebben: http://www.opkm.hu/Bod_verseny 
 

Az MKE-ből 
 

Elkészült az MKE stratégiája: 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete stratégiája a 2016-2021 közötti időszakra. 
Bp., MKE, é.n., URL: http://mke.info.hu/rolunk/strategia/ Utolsó letöltés: 
2016.10.20. 
 

2016. október 3-án Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnöke, Rektori Kiválósági 
Különdíjat vehetett át Mezey Barnától, az ELTE rektorától. 
 

Békéscsabára, a Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárába „repült” az MKE 
Gyermekkönyvtáros Szekciójának VándorBagoly díja. 
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Gyermekirodalom 
 
Átadták a Szép Magyar Könyv 2015 verseny díjait a 87. Ünnepi Könyvhét és a 
15. Gyermeknapok nyitónapján . június 9-én..  
A gyermekkönyvek kategóriájában oklevéllel ismerte el a zsűri Danny Bain Ez 
nem az apu hangja! (Betűtészta), Laik Eszter Abszurd, bravúr, celeb (Móra), a 
Miért nem tudnak a fák járni? – Erdélyi cigány népmesék (Gutenberg), Petőfi 
Sándor Arany Lacinak (Scolar) és Emanuel Schikaneder – Jeli Viktória A 
varázsfuvola (Pozsonyi Pagony) című köteteket. 
 
Az Év gyermekkönyve díj 2015 
Elekes Dóra A muter meg a dzsinnek  (rajz: Kun Fruzsina, Csimota Kiadó) 
Tóth Krisztina A lány, aki nem beszélt (illusztráció: Makhult Gabriella, Móra 
Kiadó) 
Kamarás István Titkos kutatónapló (Luther Kiadó)  
Az Év Gyermekkönyv Illusztrátora. Remsey Dávid: Borbáth Péter Sündör és Niru 
című kötet illusztrálásért, 
Az Év Gyermekkönyv Életmű Díj: Tarbay Ede 
 
A 2016/17-es tanévben hatodik évadját kezdi a Kaméleon Olvasóklub levelezős 
játéka alsós gyerekeknek. Az Olvasóklub fő partnere az Egy Csepp Figyelem 
Alapítvány, melynek alapítója, Erős Antónia híradós műsorvezető is támogatja az 
Olvasóklub célkitűzéseit, az olvasás és a kortárs irodalom népszerűsítését, a 
szövegértés fejlesztését, amely talán az egyik legfontosabb és egyben 
leghasznosabb készség, amivel a gyerekek rendelkezhetnek.  
Bővebb információ és jelentkezés: www.konyvkozosseg.hu/olvasoklub oldalon. 
Jelentkezési határidő: 2016. október 7. 
 
TANOSZ 
 
Nyílt levél Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár úrhoz. Bp., 
TANOSZ, 2016.10.17. URL: http://www.tanosz.info/cikkek/nyitooldal/nyilt-level-
sipos-imre-koznevelesert-felelos-helyettes-allamtitkar-urhoz.html Utolsó letöltés: 
2016.10.20 
 
Egyéb hírek 
A Debreceni Ady Endre Gimnázium jó gyakorlatának, az „Olvass többet! 
határtalanul-magyarul” nemzetközi irodalmi vetélkedőnek a 10 éves jubileuma 
alkalmából a vetélkedőt szervező tanárok az olvasás világnapján, 2016. szeptember 
8-án esszéíró pályázatot hirdetnek „Életízesítőnk”, az olvasás címmel.  
Beküldési határidő: 2016. november 7. 
Bővebben: http://adygimi.ddns.net/honlap/images/201617/essze.pdf 


