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 Elnöki köszöntő 
 

Kedves Tagtársak! 
 

Egy évvel ezelőtt a bemutatkozó soraimban a könyvtárostanári hivatás számomra 
fontos tényezőin, az egyesület céljaival közös céljaim megfogalmazásán 
gondolkodtam. Ma döbbenten nézek vissza, milyen hirtelen elrepült ez az első év! 
A változás több volt, mint azt előre feltételeztem. Vitorláink néha annyira 
nekifeszültek a szélnek, hogy majd beleszakadtak. Mégis úgy látom, haladunk, bár 
időnként meg kell állni erőt gyűjteni, körbenézni és meghatározni jelenlegi 
koordinátáinkat. Így van ez, nemcsak a KTE munkájában, hanem a 
munkahelyünkön, a családunkban is.  

Annak érdekében, hogy segítsük szakmánkat, szakmai közösségeinket a 
változó koordinátarendszerben való eligazodásban, meghirdettük egy évvel ezelőtt 
a „Magyarországi helyzetkép és jó gyakorlatok” című pályázatunkat iskolai 
könyvtári munkaközösségeknek. Az ország három területéről beérkező magas 
színvonalú pályaművek is arról tanúskodnak, hogy legyünk Budapesten, Szeged 
vagy Kecskemét környékén, hasonlóak az előttünk álló feladatok, hasonló 
problémákkal küzdünk a mindennapokban. Jó lenne – ahogy azt már az előző 
hírlevélben is írtam – egy országos helyzetképpel rendelkeznünk. Ezért is gondolja 
úgy az elnökség, hogy azon kérdőíveket, melyekkel a munkaközösségek dolgoztak 
érdemes lenne minden tagunknak kitölteni. Kérem, a tagságot, figyeljék majd 
felhívásunkat, és legjobb szakmai tudásukkal és elhivatottsággal válaszoljanak a 
felmerülő kérdésekre. Az így kapott adatokkal tudjuk alátámasztani állításainkat, 
véleményünket, kéréseinket a különböző szakmai fórumokon. 

Az elmúlt egy évben ugyanis több területen is egyeztetéseket folytattunk. 
Keressük az együttműködési, fejlesztési lehetőségeket azz iskolai könyvtári 
feladatokra, olvasóvá nevelésre, iskolai tudásközpontok létrehozására fókuszálva. 
Elküldtük észrevételeinket, javaslatainkat a KELLO-nak. Az EMMI 
Közgyűjteményi Főosztályának vezetője, Vígh Annamária meghívására 
megbeszélést folytattunk az iskolai és közkönyvtárakat felölelő témakörökben. 

Bekapcsolódtunk a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek „Az én 
könyvtáram” című projektbe. A projekt kiemelt célja köznevelési rendszer 
támogatása a könyvtári rendszer részéről. Egyesületünk vezetősége arra próbálta 
felhívni a figyelmet, hogy ugyan a projekt “gazdái” a közkönyvtárak, de a 
könyvtári és a köznevelési rendszer hatékony együttműködése elképzelhetetlen az 
iskolai könyvtárak bevonása nélkül.  

 

Simon Krisztina elnök 
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 1. Szervezeti ügyek 

 

1.1. Alapszabály  

 

2018. január 29-én megérkezett a Fővárosi Törvényszék 7.Pk.60.483/1997/25.sz. 
végzése, amely tájékoztatta Egyesületünket, hogy a KTE Közgyűlése által 2017. 
november 7-én elfogadott Alapszabályt és a hozzá kapcsolódó iratanyagot 
(Közgyűlési jegyzőkönyv, jelenléti ív, a tisztségviselők nyilatkozatait) a 
Törvényszék megvizsgálta és az új Ptk. rendelkezéseivel egybehangzónak találta. 
Így egyesületünk a módosított Alapszabálynak megfelelően működik tovább. 

Valamint immár bejegyzésre került az Egyesület új székhelye: 1118 Budapest 
Budaörsi út 151/B szám alatt, és az Egyesület képviselőjeként Simon Krisztina 
elnök személye. 

Mindezzel egy hosszú folyamatot megnyugtatóan zárhattunk le: rendeződött a 
székhelyünk kérdése és Simon Krisztina bejegyzésével az Egyesület 
képviseletének kérdése is egyértelművé vált. 

 
1.2. Elnökségi ügyek átadása-átvétele 
 

A Törvényszéki végzés birtokában került sor 2018. február 21-én – a Felügyelő 
Bizottság elnöke, a KTE titkára, alelnöke, pályázati felelőse jelenlétében – a két 
elnök közötti szükséges átadás-átvételre (ezek egy része - az ügyek gördülékeny 
intézése érdekében már korábban megtörtént), a pecsétek, iratanyagok átadására. 

Még aznap az OTP-ben, az Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő 
rendszerében (Eper) is megtörtént a szükséges adatmódosítás. 

Ezúton is köszönjük Szakmári Klára volt elnökünknek az átmenet időszakban 
való aktív részvétel és támogatást, ami lehetővé tette a KTE ügyeinek gördülékeny 
vitelét! 
 
 

1.3. Rövidített szakmai beszámoló, 2017 
 

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége az Alapszabályban 
megfogalmazott főbb célkitűzések megvalósításán dolgozott. A célok 
megvalósulását a 2017-es Feladatterv pontjai alapján értékelem: 
  

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 
2017-ben is két hírlevelet adtunk ki. Mindkettő elektronikus formában jelent meg. 

A hírlevél mellett a kiemelkedően fontos híreket, felhívásokat, szakmai 
információkat köremailek formájában juttattuk el a tagjainknak. Állandóan frissülő 
honlapunk, blogunk és Facebook oldalunk biztosítja a naprakészséget, folyamatos 
média megjelenést, friss tájékoztatást. Az elmúlt évben közel 70 db ilyen 
körlevelet küldtünk ki, melyek a magyar és nemzetközi szakmai információk gyors 
áramoltatását szolgálták. 

Továbbra is igyekszünk figyelemmel követni a Civil Közoktatási Platform 
(CKP) munkáját. Sajnos azonban az elnökség leterheltsége miatt szükségünk lenne 
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egy emberre, aki csak ezzel a tevékenységgel foglalkozik, képviseli álláspontunkat 
a CKP rendezvényein, aktív kapcsolatot tart a szervezettel. 

Rendszeresen jelen vagyunk a szakmai levelezőlistákon, Facebook oldalakon. 
Folyamatos a tanácsadási tevékenységet. Üdvözlő képeslapokkal (karácsony, 
tanévzárás, tanévkezdés) kedveskedünk tagjainknak, együttműködő partnereinknek 
és a tágabb szakmai közösségnek is. 

Külön kiemelném, hogy Kámán Veronika az IFLA Iskolai Könyvtári 
Szekciójának levelező tagja is. Rendszeresen publikálunk az IASL hírlevelekben 
is. Felkérést kaptunk külföldi szakmai lapban való megjelenésre. Decemberben a 
francia iskolai könyvtárosok, könyvtárostanárok a Mediadoc című iskolai 
könyvtári szaklapjában olvashatták Dömsödy Andrea cikkét (L’enseignement de 
l’information-documentation en Hongrie - A könyvtárhasználat tanítása a magyar 
iskolákban), mely Gönczy László fordításán keresztül jutott el. 

Külföldi szakmai megjelenésünkhöz szükségünk lenne több idegen nyelven jól 
beszélő, fordítási feladatokkal is megbízható kollégákra. Várjuk jelentkezésüket! 
  
2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok 
A tervezett programokat mind megszerveztük és terveinkhez képest felkérésre, 
májusban egy plusz szellemi műhelyt is tartottunk. Minden programunk részletei 
elérhetők honlapunkon. 

A Tavaszi Szakmai Napunkat a 2017.03.30-án rendeztük meg a Kispesti 
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban. „Mi az a plusz? Mit 
tesz/tehetne hozzá az iskolai könyvtár a közoktatás minőségéhez?” címmel. A 
közoktatási problémákat, azok lehetséges megoldásait iskolai könyvtári szemmel 
tekintettük át a CKP által összeállított Kockás könyv három fejezete alapján. 
Fejlődési lehetőségeket, útirányokat jelöltünk ki. Az előadásokat minden blokkban 
az adott témához illeszkedő jó gyakorlatok követtek. 

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál immár hagyományos programjai közé 
tartozik az MKE Könyvtáros Klubja, ahol idén tágabb szakmai közösségnek 
interaktív módon mutathattuk be az IFLA Iskolai könyvtári útmutatójának 2. 
átdolgozott kiadását. A programon kevés érdeklődő jelent meg. 

Könyvtárostanárok 5. szellemi műhelyének címe: Könyv, könyvtár, SNI volt. 
Házigazdánk és előadónk Mudri Zsuzsa a Budapesti Gépészeti Szakképzési 
Centrum, Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskola könyvtárostanára 
volt, aki a tanulásban akadályoztatott fiatalok könyvtári tehetséggondozásának, 
valamint tanulási támogatásának lehetőségeiről beszélt a szép számú érdeklődőnek. 

Könyvtárostanárok 6. szellemi műhelyét Magatartástudományi Intézetének 
Könyvtárában tartottuk, ahol a nagy számú érdeklődővel Somorjai Noémi 
informatikus könyvtáros osztotta a meg tudását, a többségitől eltérő szexuális 
identitású fiatalokról, valamint az ő könyvtári ellátásukról. Műhelyünk a következő 
címet kapta: Figyelni kell rájuk! Az LMBT fiatalok könyvtári ellátása. 

 Könyvtárostanárok 7. szellemi műhelyét a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala Hamisítás Elleni Nemzeti Titkárságától (HENT) kapott felkérés mentén 
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szerveztük meg. Bár a 2017. május 23-i műhely első fele hospitálási lehetőség volt, 
amelyen egy felső tagozatos csoport számára tartottak foglalkozást a HENT 
munkatársai. Ezt követően pedig a HENT által kidolgozott új oktatási program 
tájékoztatóját hallgathatták meg a résztvevők. 

A Miskolcon „Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában” 
címmel megrendezésre kerülő MKE 49. Vándorgyűlésén az első napon 
könyvtárlátogatást szerveztünk az Avas két iskolai és egy közkönyvtárába, a 
jezsuita gimnáziumban és az Avasi Gimnázium épületében működő két 
könyvtárban. Másnapi szekciónk A  tanulás minősége - az élet minősége - a 
könyvtárostanárok a társadalomért címet kapta. A résztvevők rövid betekintést 
kaphattak a közoktatás jelenlegi helyzetébe és megismerhették az irányt, amerre az 
tart. Láthattak jó gyakorlatokat az együttműködésre, a hátrányos helyzetű diákok 
támogatására. A programon körülbelül 60 fő vett részt. 

IFLA Információ- és Könyvtártudományi Világkongresszuson a 
lengyelországi Wrocławban. Dömsödy Andrea, Kámán Veronika és Pataki 
Marianna képviselte egyesületünket. A kongresszus előtt részt vettek az IFLA 
Iskola Könyvtári Szekciójának szatelitkonferenciáján. 2017. augusztus 22-én került 
sor a KTE küldöttség előadására a könyvtári egyesületek és a civil társadalom 
együttműködésével foglalkozó szekcióban. Az előadás megtartása komoly előzetes 
munkát valamit nyertes szakmai pályázatot igényelt. Egyesületünk két témával is 
pályázott, de ez nyerte el a szervezők tetszését. 

Az Őszi Szakmai Napot az egyesület önállóvá válásának 20. évfordulójának és 
a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére a Református Egyház Zsinati 
Hivatalának impozáns épületében tartottuk 2017. november 7-én, ahol az 
ünnepségen túl az iskolai könyvtárak és könyvtárostanárok helyével, helyzetével, 
jövőbeni lehetőségeivel foglalkozunk, címe: Helyünk, helyzetünk, jövőnk - Az IFLA 
Iskolai könyvtári útmutató magyarországi adaptációja. 

Megjelent az egyesület könyvsorozatának 9. kötete Könyvtárhasználati ötlettár 
címmel. Ennek összeállítása is a 2017-es év nagy szakmai munkája volt a szerzők 
és a szerkesztők részéről. A kötet és a korábbi kötetek használati értékét is növeli a 
nyolcféle mutató, mely a sorozat összes eddigi kötetének összesített mutatója is. 

 Az idén is kiírtunk szakmai pályázatot: „Az iskolai könyvtárak és iskolai 
könyvtárosok helye, helyzete, jövője a nemzetközi irányelvek tükrében” címmel, 
négy szakmai munkaközösség dolgozik folyamatosan a témán. 

A 2016/17-es tanév végén hirdettük meg az Iskolai testvérkönyvtárak 
programot melyre 28 iskola regisztrált. Az elmúlt időszakban mindenki 
„megkapta” a párját a regisztrációs felületen közölt igényei figyelembevételével. 
Elkészült a „testverkönyvtárak” nevű levelezési lista, melyen keresztül 
folyamatosan friss híreket, lehetőségeket, jó ötleteket kapnak a résztvevők. 
Működik már egy közös Drive felülete és weboldala is programnak. 
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3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 
Sajnos továbbra sem került sor a tárcaközi iskolai könyvtári munkabizottság 
összehívására, pedig egyre több olyan területet látunk mindennapi munkánkban, 
ami ez szükségessé tenné. 

Több jogszabályt, szakmai anyagot véleményeztünk több-kevesebb sikerrel. 
Ami továbbra is probléma, hogy gyakran nagyon rövid határidőket kapunk, szinte 
lehetetlen körültekintően hozzászólni, eljárni, úgy érezzük formális a civil 
szervezetek véleményének kikérése.  

 A tankönyvellátás problémáival kapcsolatban Simon Krisztina több 
médiumban is nyilatkozott és közös állásfoglalás kidolgozása kezdődött el a 
TANOSZ-szal. 

 A KTE az idén is nagyon aktívan kapcsolódott be az Iskolai Könyvtárak 
Nemzetközi Hónapjának eseményeibe! A könyvjelzőcsere programban 3917 
magyar résztvevő volt 57 iskolából. 

 Az egyesület illetve az iskolai könyvtárak médiajelenlétét igyekszünk 
előmozdítani, a szakmai sajtóban rendszeresen megjelenünk. Tavasszal lehetőséget 
kaptunk a Mikkamakka című folyóiratban történő rendszeres megjelenésre. A 
tematikus számokhoz tagjainktól érkeznek cikkek, jó gyakorlatok, melyeket egy 
külön könyvtárostanároknak szóló rovatban közöl a lap. 

A KTE emlékérmekre az idén is elismerésre méltó kollégák felterjesztése 
érkezett be. Annak köszönhetően, hogy felhívásunkat elküldtük a Tankerületi 
Központok, Szakképzési Centrumok vezetőinek is ebben az évben 42 felterjesztés 
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 és az MKE konferenciákon. 
Meghosszabbítottuk szervezeti tagságunkat az IASL-ben. Megkötöttük a Kisalföldi 
Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületével az együttműködési megállapodást. 
Elvégeztük az egyesület regisztrációját szakmai civil szervezetként EMMI-nél, 
NEA-nál, NKA-nál, hogy pályázhassunk. Az idén három pályázatot adtunk be, 
ebből kettő volt sikeres. 

Részt vettünk a HUNRA kerekasztal beszélgetésen a PISA eredmények 
témakörében és elkészült egy közös összefoglaló a témában. Ez a megbeszélés 
világított rá többek között arra, hogy mennyire hiányosak a statisztikai adataink az 
ország iskolai könyvtárairól. A HUNRA közvetítésének köszönhetően nagy 
mennyiségű ajándékkönyvhöz is jutott egyesületünk. 

Többszintű tárgyalásokra került sor és együttműködés indult el a KTE és a 
KELLO között. 

 A könyvkiadók közül a Csimota és a Móra könyvkiadók folyamatos szakmai 
kapcsolatban vannak egyesületünkkel. A nyár folyamán az elnököt a Móra vezetői 
szakmai egyeztetésre hívták meg, melynek során több programot, szakmai 
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segítséget, kedvezményes lehetőséget vázoltak fel a hosszú távú együttműködés 
érdekében. 
  
5. Taglétszám növelése 
Ezen célkitűzésünk sajnos ebben az évben nem voltak sikeresek. Csökkent a 
taglétszám még úgy is, hogy voltak új belépők. Igyekszünk kideríteni a csökkenés 
okát és orvosolni azt. 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, ezt látják, követik az Ellenőrző bizottság tagjai is. Nagyon 
komoly szervezést és önfeláldozó helytállást igényel az elnökségi tagoktól az 
egyesületi munka - sokszor a család, a pihenés rovására. Igyekszünk helytállni, a 
határidőket tartani, megfelelni a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak.  
Nagyon sok időt-energiát, utánjárást jelentett a módosított Alapszabállyal 
kapcsolatos bírósági ügyintézés, és sajnos 2017. I. félévében nem volt sikeres. 
Ezért kerül sor a 2017-es őszi Közgyűlésen újból az Alapszabály módosításának. A 
könyvelés naprakész. Elkészültek  a negyedéves pénzügyi beszámolók illetve majd 
az év végén teljessé válik az éves pénzügyi beszámoló ill. a pénzügyi mérleg. 

Az irattár a Berzsenyiből átszállításra került az OPKM-be, de rendezése nem 
történt meg.  
 

Köszönöm minden elnökségi tagnak és a tagságnak is a bizalmat, a támogatást, a 
segítséget! Az elnökség tagjai közül ketten nem tudják a továbbiakban vállalni a 
feladatot, ezért lemondtak, így tisztújításra került sor. Örömmel mondhatjuk, hogy 
két póttag megválasztására is sor került. 
 

Simon Krisztina, elnök 
A teljes szakmai beszámoló elérhető honlapunkon: 
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_szakmai_beszamolo_2017.pdf  
 

1.4. Pénzügyi beszámoló 
2017. január 1. - december 31. 

 

Bevételek 
Saját bevételek  
tagdíj 1.013.000 Ft 
szakmai bevételek (regisztrációs díj, könyvértékesítés) 367.290 Ft 
kamatbevétel 240 Ft 
szponzori támogatás 0 Ft 

saját bevétel összesen: 1.380.290 Ft 
Pályázati bevételek  
NKA 2017/6404. sz, pályázat 1.800.000 Ft 
NKA203137 sz. pályázat 600.000 Ft 

Összes bevétel: 3.780.530 Ft 
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Kiadások 

Szakmai kiadások   
Megbízási díjak és járulékai 140.000 Ft 
szakmai díjak, szakértés, MKE tagdíjhányad, NKA pályázati díj 1.144.720 Ft 
nyomdaköltség, szerkesztés 507.640 Ft 
TSZN vendéglátás, virág 202.984 Ft 

Összes szakmai kiadás: 1.995.344 Ft 
Működési kiadások   
anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány) 15.255 Ft 
anyagjellegű szolgáltatások (posta, telefon, útiköltség) 354.496 Ft 
könyvelési díj 182.880 Ft 
bankköltség, illeték 23.492 Ft 
összesen működési kiadás: 576.123 Ft 

összes (szakmai + működési) kiadás 2.571.467 Ft 
 

Számlanyilvántartás 
OTP lekötött betét 1-2. 1.823.154 Ft 
elszámolási bankszámla egyenlege (NKA pályázattal együtt) 2.668.477 Ft 
házipénztár 122.510 Ft 
összesen: 4.614.141 Ft 
 
Budapest, 2018. március 20.  

Donkó Erika gazdálkodási felelős 
 

1.5. Rövidített felügyelőbizottsági beszámoló  
 

2016 követem a KTE elnökségének munkáját. A részletes beszámoló előtt 
szeretném előre bocsátani, hogy minden elnökségi tag nagy szorgalommal és 
körültekintéssel a szabad ideje feláldozásával folytatta önkéntes tevékenységét az 
egyesület érdekében. Az egyesület jó kezekben van, ugyanakkor nyitott arra, hogy 
az elnökség tagjain kívül minél többen vállaljanak szerepet az egyesületi 
munkában. 

A KTE 2017. évi munkatervében felvázolt vállalásait teljesítette. A 
tudásgyarapítás, hivatásfejlesztés területén három műhelyfoglalkozásra és két 
szakmai napra került sor. 

Az IFLA konferenciára két pályázati anyag készült el, Simon Krisztina és 
Dömsödy Andrea tollából a fordítást Pataki Marianna készítette. A két pályázat 
közül Dömsödy Andrea tanulmányát, az egyesület civil felelősségvállalásáról 
szólót adta elő Pataki Marianna, aki a konferencia honlapján elérhető 11 oldalas 
tanulmányt is lefordította angolra. Az előadás szakmai hozadékaként a világ 
minden tájáról, többek között az ALA vezetője is hallott a KTE és a CPK 
együttműködéséről. 
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A KTE kiadványok nyomásába, újranyomásába az egyesület pénzt fektetett be. 
Előkészületek voltak a Kis KTE könyvek egyes köteteinek terjesztésére a KELLO-
val. 

Könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének növelését a 
Tanítanék mozgalom körében segítette a Tanárok a Gödörben rendezvényen való 
szereplés 2017.02.19-én. 

Az Együttműködés az ágazat vezetőivel, felelős szakembereivel is kiemelten 
fontos a KTE számára, de sajnos a NAT előkészítésére nem hívtak meg bennünket 
és a TSZN-re sem jöttek el a meghívott közszereplők. Az alapszabály 2.6 
pontjában az szerepel, hogy a KTE nem politizál, a Tanítanék mozgalomhoz és a 
CKP-hoz való csatlakozás mégis annak minősül. Át kellene gondolni, hogy 
szakmailag megéri-e ez a szövetség, ha a döntéshozók nem vesznek bennünket 
komolyan. 

A FSZEK-kel Az én könyvtáram Uniós projektben a KTE partneri szerződést 
kötött, ennek eredményeként a  szakma vezető képviselői mellett 
könyvtárostanárok is bekerültek a szakértői csoportokba: Simon Krisztina, Németh 
Szilvia, Pataki Marianna. Dömsödy Andrea és Tóth Viktória más intézmények 
jelölésében vettek részt a projektben. 

A 2017-es év működését adminisztrációs szempontból megnehezítette az, hogy 
a 2016-os közgyűlésen foganatosított személyi változások és az új székhely 
bírósági bejegyzése 2018 januárjáig nem történt meg, ezért Szakmári Klárának 
kellett továbbra is aláírnia a hivatalos dokumentumokat.  A tapasztalata, ébersége 
és a szorgalma nagy segítségére volt az elnökségnek. 

Szlávikné Cséfalvay Krisztina, pályázati felelős fáradhatatlan és rendkívül 
eredményes munkájának köszönhetően számos programra és kiadványra sikerült 
támogatást szerezni. Munkája nagymértékben hozzájárult az egyesület 
teljesítményéhez. 

A tagnyilvántartás szövevényes folyamatában Örményine Farkas Andrea 
leköszönt tagnyilvántartó naprakész, pontos munkájával segítette az egyesület 
működését, amiért hálával tartozunk. 

A tagnyilvántartás másik fontos szereplője a gazdasági felelős Donkó Erika, aki 
jó sáfárként gazdálkodik az egyesület bevételével és ügyel a takarékos működésre. 
A számlák rendezésén túlmenően a szállításban és szervezésben is szorgalmasan 
segít. 

Tóth Viktória titkár mindenre figyel, pontos, körültekintő munkája, 
jegyzőkönyvei, kikérői, jogszabály-véleményezései és a folyamatban lévő 
tevékenységek segítése, időpontok észben tartása az egyesület egyik motorjává 
teszi őt. 

Rónyai Tünde pontosan és szorgalmasan követi a titkár kérését a 
dokumentumok irattárazására. 

Kámán Veronika gondoskodik a nemzetközi kapcsolatok életben tartásáról az 
IFLA és az IASL szervezetekkel. Meghatározó szerepet vállalt az IFLA WLIC 
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2017-en való részvétel megszervezésében és folyamatosan tudósított is a 
konferencia eseményeiről. 

Dömsödy Andrea alelnök óriási munkabírással vesz részt a KTE irányításában. 
Mindenben kiveszi a részét, munkája meghatározó jelentőségű az egyesület 
életében és a hazai könyvtárostanári szakma alakulásában is. 

Simon Krisztina elnök fáradhatatlanul képviseli az egyesületet a hazai szakmai 
fórumokon. Szeretné elérni azt, hogy a KTE tagsága minél több előnyét élvezze az 
egyesületi létnek, ezért sokat is tesz. Nagy víziói vannak az egyesület 
felvirágoztatására, a vidéki kollégák fokozottabb támogatására és az elnökség 
munkájába is egyre több könyvtárostanárt szeretne bevonni. Kreativitása, nyitott 
személyisége, áldozatkész munkája a KTE további sikerének garanciája. 

Végezetül szeretném megállapítani, hogy a KTE elnöksége munkáját az 
Alapszabályban foglaltakat betartva, fegyelmezetten gazdálkodva végezte a 
tevékenységét a tagság és a szakma támogatása érdekében. 
 

Budapest: 2018.03.05. 
Pataki Marianna felügyelőbizottság elnöke 

Teljes változat: http://www.ktep.hu/beszam2017  
 
 

 2. Jogszabályi változások, hozzászólások 
 

Előző hírlevelünk óta iskolai könyvtárakat közvetlenül érintő jogszabály, 
hivatalos közlemény nem jelent meg.  
 

Az elmúlt hónapokban két szakmai anyagot véleményezett 
egyesületünk és egy szakmai háttéranyagot állított össze: 

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az Előterjesztés egyes oktatási 
tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvénnyel összefüggő és egyéb módosításáról c. 
dokumentumhoz. Bp., KTE, 2017.12.01. 1 p. URL: 
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_kozig_rendtart_2017_
12_01.pdf Letöltés ideje: 2018.03.01. 

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása az Előterjesztés a Digitális 
Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi 
Digitalizálási Stratégiáról szóló 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal 
elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia akciótervi szintű 
feladatainak megvalósításáról (2018-2020) és a jogszabályi környezet 
felülvizsgálatáról című dokumentumhoz. Bp., KTE, 2018.01.23., 2 p., URL: 
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_KDS_allasfoglalas_2018_01_23.pd
f  Letöltés ideje: 2018.03.01. 

Az iskolai könyvtárügy kiemelt kérdéskörei 2018. Bp., KTE, 2018.01.11. 4 p. 
URL: 
http://www.ktep.hu/sites/default/files/Isk_kvt_kiemelt_kerdesek_2018_KTE.pd
f Letöltés ideje: 2018.03.01. 
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 3. KTE emlékérem 
 

A beérkezett 42 felterjesztés áttekintése után az emlékérem 
kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok 
Egyesülete a 20. jubileumi év keretében 2017-ben az alábbi 
kollégákat tüntette ki. A kitüntetések átadására a KTE Őszi 
Szakmai Napja keretében 2017. november 7-én Budapesten 
került sor. 
 

Díj Díjazott Felterjesztő 
Életműdíj Dr. Berkó Gyuláné Mészáros Zsolt intézményvezető 
A könyvtárostanári 
hivatásért Savanya Ildikó 

Kissné Gera Ágnes 
intézményvezető 

Az egyesületért 
Szlávikné Cséfalvay 

Krisztina 
Papp György intézményvezető és 
a KTE elnöksége 

Az év ígéretes 
könyvtárostanára 

2017-ben felterjesztés hiányában ez a díj nem került 
kiosztásra. 

 

Bővebb információ: http://www.ktep.hu/emlekerem2017  
 

 4. Az elmúlt időszak eseményei 

4.1. KTE Őszi Szakmai Nap 
 

Helyünk, helyzetünk, jövőnk – Az IFLA Iskolai könyvtári útmutató magyarországi 
adaptációja címmel tartotta meg 2017. november 7-én Budapesten a 
Könyvtárostanárok Egyesülete a hagyományos Őszi Szakmai Napját. Az ünneplés, 
az egyesület életét érintő kérdések és a szakmai megbeszélések egyaránt helyet 
kaptak a nap programjában. 

A 20. éves évfordulónkat Budapesten a Zsinati Hivatal dísztermében 
ünnepeltük. A programban volt minden, ami az ŐSZN-eken lenni szokott: 
pályázati eredményhirdetés, KTE emlékérem, közgyűlés, szakmai előadások, 
közös munka. És minden, ami jubileumainkon már hagyományos: torta és Balogh 
Mihály visszaemlékezése. 

Programunkat, ügyüket erősítette, hogy a Modern Iskola erre az alkalomra 
nagyszámú iskolai könyvtári témájú cikket jelentetett meg és a délelőtti programot 
online is közvetítette. 
 
Program, prezentációk, cikkek, fotók, videók: http://www.ktep.hu/OSZN2017  
 
4.2 Szóra-késztető 

  
Szóra-késztető címmel 2018. március 8-án a könyvtárostanárok és 
gyermekönyvtárosok a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban ünnepelték 
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a nőnapot a Könyvtárostanárok Egyesületének regionális szakmai napján. Melyet a 
KTE a CSMKE iskolai könyvtári szekciójával együtt szervezett. A szegedi 
munkaközösség első helyezést ért el az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2. 
kiadásának magyarországi adaptációja kapcsán kiírt pályázaton, így nyerte el a 
szakmai nap megrendezésének lehetőségét. Az izgalmas cím a szegedi 
könyvtárostanárok körében történt felmérés által fejlesztendő területként 
meghatározott témát ölelt fel. Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom 
könyvtárostanári szemmel, rávilágítva az olvasási nehézségekkel küzdő tanulókra, 
az olvasóvá nevelésük lehetőségeire. A szakmai nap célja tehát a szakmai 
együttgondolkodás volt. A sokoldalú megközelítést az előadók, részvevők és 
témák sokszínűsége biztosította. 

Dömsödy Andrea előadásából megismerhették az IFLA útmutató tanuló- és 
iskolaképét és az iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatos 
elvárásait, azok hazai helyzettel kapcsolatos ellentmondásait. A formázott 
szófelhők látványosan mutatták be a kulcsfogalmakat.  

Bácsi János általános és alkalmazott nyelvész, aki az SZTE Juhász Gyula 
Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos 
Óvodájának igazgatója előadásában az olvasási deficitekkel, azok kiváltó okainak 
elméleti hátterébe vezette be a hallgatóságot. Többek közt felhívta a figyelmet a 
rövid távú memória fejlesztésének fontosságára, amelyben a könyvtárostanárok is 
aktívan segíthetnek könyvtári memóriajátékaikkal. 

A gyakorlatias szemléletet tovább vitte a következő előadó Luzsi Margó. 
Meséléssel kezdett, majd megtudhattuk, hogy a meséket, hogyan dolgozza fel 
gyerekkönyvtárukban. 

A Halál a Mátyás téri hintában elsőre nem hangzott valami mesésen. A 
hallgatóság hirtelen azt is gondolhatta volna, hogy valami rendőrségi konferenciára 
ült be. Az alcím viszont rávilágított a titokra, a kortárs gyermekirodalomról lesz 
szó. Lovász Andrea kritikus és gyermekirodalom-kutatót, nem véletlenül 
összeállítója a Navigátor kötetnek is. A hallgatóságot is próbálta navigálni a 
kortárs irodalom szerteágazó sztrádáján. Az előadásához készített prezentáció, 
hosszabb távon is segíti utazásunkat.  

 A könyvek birodalmában történt séta után a résztvevők átadhatták magukat a 
gasztronómiai élvezeteknek, hisz egy hosszabb ebédszünet következett, lehetőséget 
teremtve egy kis kötetlen beszélgetésre. Ezt pedig egy kötöttebb beszélgetés 
követett. Különböző kiadóktól érkezett vendégeink: Kovács Zsanett (Móra), Lele 
József (Könyvmolyképző) Vinczellér Katalin (Pagony) azt vitatták meg, hogy 
„Hogyan működhetnek együtt a kiadók és a könyvtárostanárok az olvasóvá 
nevelésben?” A beszélgetést Pásztorné Csörgei Andrea moderálata, aki gyakorló 
könyvtárostanárként, a Mikkamakka folyóiratot is szerkeszti. Hallhattunk, olyan 
kezdeményezésről, amikkel a kiadók szeretnék támogatni az iskolai könyvtárak 
munkáját, állománybővítését. Világossá vált azonban, hogy gyakran ezek a 
lehetőségek nem jutnak el az érintettekig. 
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A délután további része a KTE szakmai napjainak jól bevált metódusát követte. 
Az alábbi szakmai műhelyek és előadók között válogathattak az érdeklődők, 
melyek keretében elméleti és gyakorlati tudással bővíthették szakmai 
repertoárjukat. 

A Módszertan szekcióban két gyermekirodalmi mű feldolgozását mutatták be 
helyi kollégák. Savanya Ildikó Nyulász Péter BerGer Szimat Szolgálat-sorozatára 
megvalósított alsó tagozatos vetélkedőjének részleteit ismerhettük meg. 
Különlegessége, hogy a foglalkozáson két iskola tanulói egyszerre vettek részt. Cs. 
Bogyó Katalin magyar- és könyvtárostanári szerepében egyszerre mutatkozott be. 
Tudatosan gondolta végig, hogy miért, hogyan tette Kertész Erzsi Panthera c. 
regényét kötelező olvasmánnyá melyhez a szülők beleegyezését is megszerezte. 
Például miért az író-olvasó találkozót, az idővonalat és a szótárkészítést 
alkalmazta, a naplóírás, a FakeBook és a Twitter helyett. A szekció végén Luzsi 
Margó varázsolt el minket meséléssel, közös zenéléssel, énekléssel.         

A Játékosság szekcióban előadásaink: Gimesi Dóra - Időfutár és A 
macskaherceg kilencedik élete; Németh Szilvia: Utazás térben és időben - játék az 
ifjúsági irodalommal; Vóna Mária: Somogyi gyermekkönyvtárosainak 
foglalkozása: Kvízek a könyvtárban    

Az Eszközeink szekció előadásai: Bácsi János: Én olvasok, de a fantáziám segít 
(gyakorlatok a diszlexiás gyermekek szövegértés-fejlesztéséhez); Szentirmai Vera: 
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány; Urbanik Tímea: Négyszögletű kerek mesék. 
Gondolatok a BOOKR Kids Mesetár körül. 

A gazdag programokat kínáló nap még itt sem ért véget, hisz nincs KTE 
rendezvény iskolai könyvtári látogatás nélkül. Aki úgy gondolta lehetősége nyílt a 
nap zárásaként megnézni a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája könyvtárát. Aki olyan kitartó volt, 
hogy végig marad, a könyvtárbemutató után kötetlen beszélgetésen vehetett részt, 
amit egy időre megtisztelt jelenlétével az iskola igazgatója is. Ajándékot is kaptunk 
tőle a Módszertani Közlemények legfrissebb számát, amit örömmel tettünk a mai 
nap ajándékaitól roskadozó táskánkba. A támogatóknak köszönhetően - Nemzeti 
Kulturális Alap, Kelló, Könyvmolyképző, Maxim, Napkút - ugyanis vihettünk 
haza szakácskönyvet, regényeket, verses köteteket, gyermekirodalmi kalauzt, 
könyvjelzőt de még Ropi naplója naptárat is. Az enyémet ki is függesztettem a 
könyvtáramba. A gyerekek szeme rögtön megakad rajta és reménykednek, hogy ha 
már naptárunk van talán lassan a köteteket is be tudom szerezni. 

Köszönöm a szegedi kollégáknak a magas szintű szakmai nap programjának 
összeállítását a szervezést. Úgy gondolom a visszajelzések alapján, hogy mindenki 
nevében mondhatom, hogy egy nagyszerű, tartalmas napot töltöttünk együtt. 

Program, prezentációk, videofelvételek: http://www.ktep.hu/RSZN2018 
 

Simon Krisztina elnök – Dömsödy Andrea alelnök 
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 5. A Testvérkönyvtár program 

2017. október -2018. február 
 

Egyesületünk 2017 májusában hirdette meg 
Testvérkönyvtárak elnevezésű programját, melynek 
fő céljaként az iskolai könyvtárak közötti szakmai 
kapcsolatok kiépítését, megerősítését, 
tapasztalatcserét tűztük ki. 

Huszonnyolc, köztük 21 általános iskola, 
6 szakgimnáziumi és egy kettős, általános és 
szakgimnáziumi könyvtár regisztrált. Határainkon 
túlról Bihardiószegről és Kovásznáról csatlakoztak 
kollégák. A könyvtárak párosítása 2017 
szeptemberében történt, a közös munka az Iskolai 
Könyvtárak Nemzetközi Hónapjában, októberben 

kezdődött. 
Létrejött egy levelezőlista, a program honlapja 

(https://testverkonyvtarak.webnode.hu/), ahol résztvevő könyvtárakról, közös 
programokról tájékozódhatnak az érdeklődők. 

A program logójának elkészítéséhez a programban résztvevő könyvtárak (és 
iskoláik) tanulóinak segítségét kértük. Összesen 60 pályamű érkezett, amit egy 
belső, a könyvtárosokból és az egyesület elnökségéből álló, valamint egy 
közönségszavazás (az egyesület közösségi oldalán) véleményének segítségével 
született eredmény. 
1. helyezett: Guba Liliána 4. osztály, Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 

Könyvtára, könyvtárostanára Barnáné Tóth Krisztina 
2. helyezett: Homoki Nóra 4. osztály Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 

Könyvtára, könyvtárostanára Barnáné Tóth Krisztina 
3. helyezett Balogh Fanni 6. a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános  
 

              
 

Blogunkra folyamatosan kerülnek fel közös programokról, együttműködésekről 
szóló a hírek, melyet továbbítunk az egyesület blogjára 
(http://testverkonyvtarak.blogspot.hu/) is. Közös ötletek valósultak meg 2017 
novemberében, a Tolerancia napján: készítettünk egy könyvajánlót karácsonyra. 
2018 januárjában a Magyar kultúra napja, februárban a Nemzetközi könyvajándék 
napjának szervezésében nyújtottunk egymásnak segítséget. Terveink szerint 2018 
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májusában kerül újra meghirdetésre a program, szeretnénk még több határon túli 
iskolai könyvtárt bekapcsolni a programba. 

 
E-twinning továbbképzés 
 
Felvettük a kapcsolatot eTwinning partnerünkkel, 2018 áprilisában kerül 
lebonyolításra egy IKT alapú képzés. 
 

Pandur Emese, elnökségi póttag, programkoordinátor 
 

 6. A KTE elkövetkező programjai, felhívásai 
 

6.1. Tavaszi Szakmai Nap  
 

Helyszín: Cseh Centrum, 1063 Budapest, Szegfű u.4. 
Időpont: 2018. április 12. 
Téma: Élet a Kisvakondon túl - a cseh irodalom és iskolai könyvtárügy 
Honlap: http://www.ktep.hu/TSZN2018  
Résztvevők maximális száma: 130 fő 
A részvétel a Cseh Centrum támogatásának köszönhetően ingyenes. 
 

Egyesületünk célja, hogy a magyar kultúrán és iskolai könyvtári helyzeten túl, 
kitekintést nyújtson külföldre. Mivel ebben az évben több közös program is zajlik a 
visegrádi négyek országaiban, úgy gondoltuk, hogy részben mi is kapcsolódunk. 
Elsőként Csehország iskolai könyvtári rendszerét, életét és a cseh kultúrát, azon 
belül is kiemelten a cseh kortárs irodalmat szeretnénk bemutatni tagjainknak.  

Erre a tavaszi szakmai napunk kiváló lehetőséget nyújt. Programunk 
összeállításában a helyszín és vendéglátás biztosításában partnerünk a Cseh 
Centrum. 
 

Tervezett program: 
Iskolai könyvtári élet Csehországban - előadó: Edita Vaníčková Makosová 

könyvtárostanár Příbram, cehország. 
Ismerkedés a kortárs cseh irodalommal 
Magyarul olvasható cseh irodalom – régi és új kiadások 
 Gyerek vagy felnőtt? Mindkettő? – Kortárs ikerregény 
Jó gyakorlatok cseh irodalmi művekre építve 
 Zdeněk Svěrák: Apukám ez jól sikerült! 

Rajzolj - Írj - Mesélj! Hogyan lesz a mesekönyvből színház? 
Mesés utazás! - könyvtári szakóra alsósoknak 

Különleges küldemény, irodalom éjszakája 2017 – irodalmi antológia 
Újdonságok 

Rakéta és Csodaceruza 
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6.2. XXV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál  
 

Helyszín: Budapest, Millenáris 
Időpont: 2018. április 21., szombat 
Téma: KKK9 – Könyvtárhasználati ötlettár 
 

2018.április 21-én, szombaton tervezzük a Könyvtáros klubban a KTE már 
szokásossá váló könyvbemutató programját, azaz az ŐSZN után a szélesebb 
nyilvánosság számára is bemutatjuk a Kis KTE könyvek 9. kötetét, a 
Könyvtárhasználati ötlettár - játékos feladatok című kiadványunkat. 

 
6.3. MKE Vándorgyűlés - 2018. július 4-6. 
 

Helyszín: Keszthely 
Időpont: 2018. július 3–6. 
Központi honlap: http://www.fgyvk.hu/vandorgyules/  
 
Egyesületünk az MKE Gyermekkönyvtárosok Szekciójával és a Közkönyvtári 
Egylettel tervez közös szekcióprogramot illetve nem fog kimaradni a 
hagyománnyá tett iskolai könyvtárlátogatás sem. Számítunk a környékbeli és a 
távolabbról érkező kollégák részvételére is! 

A vándorgyűlésre a regisztráció már megkezdődött. A KTE tagok MKE tagok 
is, így kedvezményes regisztrációs díjért vehetnek részt a legnagyobb hazai 
könyvtárszakmai konferencián. 
 

 7. Tagság 
 

 

Egyesületünk taglétszáma 2017 végén 195 fő volt, közülük 22-en új belépők. 
2018-ban február 28-ig 78-an léptek be egyesületünkbe, 4 új tagot 

köszönthetünk. Az eddigi 78 tag felvételét az elnökség az Alapszabálynak 
megfelelően jóváhagyta. 

Alapszabályunk szerint a tagdíj befizetési határideje március 31., de egész 
évben várjuk a tagok jelentkezését. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az 
adott évben csak az adott naptári évre lehet tagdíjat fizetni, azaz az év végi 
befizetések nem vihetők át a következő évre.  

A tagnévsorok (aktuális és a korábbi éveké is) elérhetők honlapunkon: 
http://www.ktep.hu/_tagsag 
 
Tagnyilvántartás, tagdíj 
 

A tagdíjak mértéke a közgyűlési határozat értelmében 2018-ban is: 
 

Kategória KTE tagdíj mértéke 

Aktív dolgozó személy,   

   ha csak vagy első helyen a KTE tagja 6 000 Ft 
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   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 
 

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

Belépési nyilatkozatot kérünk, akkor is, ha az adatokban semmi változás nem 
történt. Az aktuális belépési nyilatkozat (KTE_belepesi_nyilatkozat_2018tol.xls) 
és a tagsággal, belépéssel kapcsolatban minden további információ elérhető 
honlapunkon: http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas 

 

Németh Szilvia, a tagnyilvántartás felelőse 
 

 8. Nemzetközi hírek 
 

IFLA-kongresszus Kuala Lumpurban 
Még alig hagytuk magunk mögött a nyári, wrocławi IFLA-világkongresszus 
élményeit, tapasztalhatjuk, nem volt túlzás, amit a szervezők megosztottak: a 
következő konferencia előkészítése már a zárónapon elkezdődik. 

Az IFLA Kuala Lumpur-i Könyvtári és Információs Kongresszusra 
(https://2018.ifla.org) 2018. augusztus 24. és 30. között kerül majd sor, nem 
kevésbé reprezentatív helyszínen, mint a híres ikertornyokban, amelyek nemcsak a 
konferencia helyszínéül, de a résztvevők számára szállásul is szolgálnak majd. Az 
előadói pályázási lehetőségek máris megindultak, miközben az IFLA Iskolai 
Könyvtári Szekciója sem tétlen az előkészületeket illetően. Ahogy az előző 
években is, ez alkalommal is megtartják a szekció szatelitkonferenciáját a 
főprogramot megelőző napon, augusztus 23-án. A könyvtárostanárok találkozója 
ez alkalommal is az IFLA Iskolai Könyvtári Iránymutatás (a közeljövőben immár 
harmadik születésnapját ünneplő) 2. kiadásának gyakorlati alkalmazását, a 
jógyakorlatok megosztását helyezi majd a középpontba, miközben értékelni is 
kívánja az eddigi tapasztalatok alapján a Guideline alkalmazhatóságát - 
előrevetítve, hogy hat-hét éven belül már egy harmadik kiadás összeállítása lehet 
reális távlat. 
 

IASL-konferencia Isztambulban 
Az iskolai könyvtárak nemzetközi szervezete, az IASL is készül már nyári 
kongresszusára (http://iasl2018.org), amelyet 2018. május 6. és 11. között Iskolai 
könyvtár - innováció, információ és hatások címmel tartanak Isztambulban. A 
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regisztráció január végén kezdődött el, s bár az előadások listája még nem áll 
rendelkezésünkre, azt már közzétették a szervezők, hogy a két főelőadó Joyce 
Valenza és Diljit Singh lesz. Diljit Singh, a Kuala Lumpur-i egyetem könyvtár- és 
információtudományi tanszékének egykori munkatársa, az IASL korábbi elnöke és 
az IFLA Iskolai Könyvtári Szekció korábbi tagja. Joyce Valenza a 
könyvtárostanári pályán töltött huszonöt év után vált a Rutgers Egyetem 
oktatójává, ahol leendő könyvtáros(tanár)okat tanít a szakma szeretetére és 
rejtelmeire. Olyan témák szakértője, mint a fiatalok információkeresési szokásai, 
az oktatástechnológia, a közösségi média felhasználási lehetőségei stb. 
 

Félúton az iskolai könyvtárak világhónapjai között... 
Valószínűleg nem árulunk el nagy műhelytitkot azzal, hogy az iskolai könyvtárak 
nemzetközi hónapjának még januárban, szinte egy negyedévvel a központi 
rendezvények után is bőséggel akadt visszhangja. Gyakran nem könnyű a tanév 
első, igencsak mozgalmas heteiben időt, erőt szánnunk arra, hogy a közeledő 
tematikus hónap programjait megtervezzük. Az IASL most abban ad segítséget, 
hogy már most közzétette néhány 2017-es projekt leírását, beszámolóját - 
amelyekből ötletet meríthetünk az előttünk álló hónapok és az október iskolai 
könyvtári világhónap tervezéséhez. E beszámolók elérhetők az IASL honlapjáról: 
https://www.iasl-online.org/ISLM-2017-Projects  

 

Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse 
 

 9. Olvasmányajánló 

9.1. Az Egyesülettel kapcsolatos írások 
 

Hucskó Erzsébet: Helyünk, helyzetünk, jövőnk – a Könyvtárostanárok Egyesülete 
Őszi Szakmai napja. In: Könyvtárvilág 5.évf. (2017) 6.sz., URL: 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/01/helyunk-helyzetunk-jovonk-a-
konyvtarostanarok-egyesulete-oszi-szakmai-napja/4632/#more-4632 Letöltés 
ideje: 2018.01.12. 

Kámán Veronika: Könyvtárak, szolidaritás, társadalom – Az IFLA Könyvtári és 
Információs Kongresszusán jártunk. In: Modern Iskola 2017.11.07. (főszerk. 
Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó Nonprofit Zrt., URL: 
http://moderniskola.hu/2017/11/konyvtarak-szolidaritas-tarsadalom-az-ifla-
konyvtari-es-informacios-kongresszusan-jartunk/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 

Kámán Veronika: Our Place, Our Situation, Our Future in Hungary. In: IASL 
Newsletter volume 47., issue1. p.11.  URL: https://iasl-
online.org/resources/Documents/IASL_Newsletter_Jan18.pdf  Letöltés ideje: 
2018.01.12. 

Pozsa Réka: Példamutató könyvtárosok interjúsorozat- Hock Zsuzsa. In: Modern 
Iskola 2017.11.07. (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó Nonprofit 
Zrt., URL: http://moderniskola.hu/2017/10/legjobb-konyvtarosok-
interjusorozat-hock-zsuzsa/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 
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Pozsa Réka: Példamutató könyvtárosok interjúsorozat- Ilyés Renáta. In: Modern 
Iskola 2017.11.07. (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó Nonprofit 
Zrt., URL: http://moderniskola.hu/2017/11/legjobb-konyvtarosok-
interjusorozat-ilyes-renata/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 

Pozsa Réka: Példamutató könyvtárosok interjúsorozat – Kámán Veronika.  In: 
Modern Iskola 2017.11.07. (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó 
Nonprofit Zrt., URL: http://moderniskola.hu/2017/11/legjobb-konyvtarosok-
interjusorozat-kaman-veronika/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 

Pozsa Réka: Példamutató könyvtárosok interjúsorozat – Németh Szilvia. In: 
Modern Iskola 2017.11.07. (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó 
Nonprofit Zrt., 2016. URL: http://moderniskola.hu/2017/10/legjobb-
konyvtarosok-interjusorozat-nemeth-szilvia/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 

Pozsa Réka: Példamutató könyvtárosok interjúsorozat – Pozsa Réka (öninterjú.  In: 
Modern Iskola 2017.11.07. (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó 
Nonprofit Zrt., URL: http://moderniskola.hu/2017/10/legjobb-konyvtarosok-
interjusorozat-pozsa-reka/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 

Pozsa Réka: Példamutató könyvtárosok interjúsorozat – Szoka Beáta. In: Modern 
Iskola 2017.11.07. (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó Nonprofit 
Zrt., URL: http://moderniskola.hu/2017/11/peldamutato-konyvtarosok-
interjusorozat-szoka-beata/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 

Pozsa Réka: Példamutató könyvtárosok interjúsorozat – Terdik István.  In: Modern 
Iskola 2017.11.07. (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó Nonprofit 
Zrt., URL: http://moderniskola.hu/2017/11/peldamutato-konyvtarosok-
interjusorozat-terdik-istvan/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 

 

9.2. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 
Dömsödy Andrea: Iskolai könyvtárak Magyarországon – Amit a jog és a statisztika 

mutat. In: Modern Iskola 2017.11.07. (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: 
Könyvtárellátó Nonprofit Zrt., 2016. URL: 
http://moderniskola.hu/2017/11/iskolai-konyvtarak-magyarorszagon-amit-jog-
es-statisztika-mutat/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 

Fülöp Hajnalka: Akkor most mi is a könyvtáros? Tündér, vagy boszorka? In: 
Modern Iskola 2017.11.07. (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó 
Nonprofit Zrt., 2016. URL: http://moderniskola.hu/2017/11/akkor-mi-
konyvtaros-tunder-vagy-boszorka/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 

Varga Katalin: „Az iskolai könyvtár most már nem csupán könyvgyűjtemény, 
hanem barát és tanácsadó is egyben. . In: Könyv és nevelés. XIX.évf. (2017) 
4.sz. p.7-20. 

 

9.3. Könyvtár-pedagógiával, olvasóvá neveléssel kapcsolatban 
Bárdos József: Kánonképződés a gyermekirodalomban. In: Könyv és nevelés. 

XIX.évf. (2017) 4. sz. p.57-69. 
Egri Krisztina: Game on! Gamifikáció alkalmazása a könyvtári informatika 

oktatásában. In: Könyvtári Figyelő 2017. különszám p.76-81. 
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Gönczi László: Olvasásnépszerűsítő, olvasássegítő programok külföldön.  In: 
Modern Iskola 2017.11.07. (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó 
Nonprofit Zrt., URL: http://moderniskola.hu/2017/11/olvasasnepszerusito-
olvasassegito-programok-kulfoldon/ Letöltés ideje: 2017.11.07. 

Gödény Andrea, G.: : Kötelező/k(?) alsóban és álruhában: a házi olvasmányok 
feldolgozásának kérdései a közoktatás elemi szakaszában.  In: Könyv és 
nevelés. XIX.évf. (2017) 4.sz. p.21-45. 

Ivison, Lucy: Iskolakönyvtár, ahol kinyílik a világ. In: Modern Iskola 2017.11.07. 
(főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: Könyvtárellátó Nonprofit Zrt., URL: 
http://moderniskola.hu/2017/11/az-iskolakonyvtar-mint-tarsadalmi-mobilitas-
kulcsa/ Utolsó letöltés: 2018.03.28. 

Kapitány Dóra, Laczkó Mária: A mese a gyermekek szövegértési folyamatában 
diagnosztikus és terápiás szempontból. In: Könyv és nevelés. XIX.évf. (2017) 
3.sz. p.16-31. 

Mesebeszéd : a gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve (szerk. Hansági Ágnes et 
al.) Bp.: FISZ, 2017. 489 p. 

Nagy Balázs: A Janikovszky szellemi hagyaték – átmentés a jövőnek. In: Könyv és 
nevelés. XIX.évf. (2017) 3.sz. p.88-96. 

Rádi Orsolya Márta: Az olvasott szöveg megértése alsó tagozatos tanulóknál: a 
különböző típusú szövegek szerepe az olvasástanulásban. In: Könyv és nevelés. 
XIX.évf. (2017) 3.sz. p.62-71. 

Talabér Dominika: „Jókait és a Bánk bánt levenném a kötelezők listájáról" 
2017.11.08. In: Eduline (szerk. Szabó Fruzsina, Csik Veronika) Bp.: HVG 
Kiadó Zrt., 2017. 
URL: 
http://eduline.hu/kozoktatas/2017/11/8/Jokait_es_a_Bank_bant_levennem_a_k
otelezok__LZSLXJ Letöltés ideje: 2018.03.01. 

 

összeállította: Tóth Viktória titkár 
 

 10. Hírek 
 

A KTE rövid hírei 
 
Az EMMI Közgyűjteményi Főosztályán Vígh Annamária invitálta szakmai 
megbeszélésre Dömsödy Andreát és Simon Krisztinát. Erre a megbeszélésre 
elnökségünk szakmai anyagot állított össze az iskolai könyvtári terület aktuális 
problémaköreiről, amely átadásra került. Reméljük, a szakmai egyeztetésnek, a 
párbeszédnek folytatása lesz! 
Elkészített szakmai anyag: 
http://www.ktep.hu/sites/default/files/Isk_kvt_kiemelt_kerdesek_2018_KTE.pdf 
 
A KTE IFLA Guideline pályázat eredménye megszületett. A három pályázó 
szoros eredménye a szegedi könyvtárostanárok munkaközösségének kedvezett, 
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akik szakmai nap szervezésére kaptak lehetőséget, amelyre hamarosan, 2018. 
március 8-án kerül sor. 

 
A CKP-val és a Tanítanék mozgalommal való együttműködésünk keretében 
támogatásunkról biztosítottuk a 2018. január 19-i diáktüntetés szervezőit. 

 
KELLO - KTE forgalmazási szerződés 
Az elmúlt időszak visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy az egyesületünk által 
kiadott könyvekre egyre nagyobb az igény. Folyamatosan kapjuk a kérdéseket, 
hogy hol lehet beszerezni kiadványainkat. Ez vezette az elnökséget arra az 
elhatározásra, hogy felvette a kapcsolatot a KELLO-val a forgalmazás céljából. 

 
Gyászhírek 

 
Elhunyt Tóthné Környei Márta (1949-2018) az OPKM nyugalmazott főigazgató-
helyettese, az osztályozás egyik hazai megújítója. Nekrológját a Könyv és 
Nevelésben olvashatjuk majd. 
 
Elhunyt Varga Ildikó (1937-2018) a Könyvtári Intézet nyugalmazott 
főtanácsadója, a formai feltárás “nagyasszonya”. A középfokú könyvtárosképzés, 
továbbképzések során sok iskolai könyvtáros, könyvtárostanár személyesen is 
megismerhette Ildikó kedves személyiségét,, de talán még többen vették kézbe 
módszertani segédanyagait, példatárait, feladatgyűjteményeit amelyek segítették az 
iskolai könyvtárak katalógusainak megfelelő elkészítését, a formai feltárás magas 
szintű megvalósítását. 
Nekrológ In: Könyvtári Intézet honlapja. (szerk. Bognár Noémi et al. Bp.: OSZK-
KI, 2018. URL: 
http://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/hirfajlok/nekrolog_varga_ildiko.pdf  
Letöltés ideje 2018.03.19. 
 

Más szervezetek hírei 
Az OPKM-ből 
 
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
Sikeresen lezajlott a Bod Péter Országos Könvvtárhasználati Verseny országos 
írásbeli fordulója. A feladatlapok, a megoldókulcsok és az országos döntőbe jutott 
diákok névsora olvasható az OPKM honlapján. Idén először a tanulók 
teljesítménye feladatelemenként (itemenként) is olvasható, amely a 
felkészítőtanárok számára fontos visszajelzés a tanulók eredményeiről. Szintén 
először készült gyorselemzés az írásbeli feladatlapokon nyújtott teljesítményről, 
amely valamennyi felkészítő tanár számára tanulságos, fontos segédeszköze lehet 
az elkövetkezendő évek versenyfelkészítésének! 
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Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba! 2018 
Az OPKM állománygyarapítási és olvasásfejlesztési pályázatot hirdetett 2018. I. 
negyedévében. A több mint háromszáz jelentkező iskola közül 31 szerencsés 
gyarapodhatott a HUNRA támogatásából 100 kötettel, közel 300.000,-Ft értékben. 
Mindezek fejében a nyertesek vállalták, hogy olvasásnépszerűsítő szakmai anyagot 
készítenek, és különböző fórumokon megosztják szakmánkkal. Ezek megjelenése a 
tanév második felében várható. 

Köszönjük az OPKM-nek a körültekintő szervezést, lebonyolítást! Aki még 
nem látta, ajánluk a sorsolás facebook közvetítésének megtekintését is: 
https://www.facebook.com/orszagos.pedagogiai.konyvtar.es.muzeum/videos/vb.44
1518229291067/1443402209102659/?type=2&theater 
 

A napokban fog megjelenni az OPKM Minden iskolának legyen könyvtára! 
Könyvtáralapítást, -fejlesztést támogató felhívása, melyben egy teljes 
kézikönyvtári állománynak keresnek gazdát.  
 
A HUBBY-ból 
Kortárs gyermekirodalom az iskolában c. konferenciára került sor a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban 2018.január 26-án. –  

A HUBBY blogján a rendezvény meghívott előadóit meginterjúvolták, 
megkérdezték mit ajánlanak a szakértők (alsós, felsős, gimiseknek, 
szakiskolásoknak)? Érdemes ezekből szemezgetni, bővíteni repertoárunkat! 
http://hubbyinfo.blogspot.hu/2018/01/hubby-kortars-gyerek-es-ifjusagi.html 
 
A Mikkamakkától 
A Mikkamakka magazin idén is várja az egyesület tagjainak írásait, ötleteit. 
Továbbra is szeretnénk biztatni benneteket, ha van az alábbi téma valamelyikéhez 
ötletetek, ne habozzatok elküldeni! 

A következő tematikájú számok várhatóak idén: 
március - körforgás 
április - robot 
május - tenger 
június-július - kis kedvencek 

augusztus-szeptember - lovagok 
október - színház 
november-dec. - nevet és sír 

 

Kortárs gyermekirodalomhoz, kultúrához, szabadidőhöz, illetve tágabb 
értelemben a könyvtárhoz kapcsolódó írásokat, feladatokat várnak. Olyan 
összeállításokat, melyeket a gyerekek elkészíthetnek, elolvashatnak, ötleteket 
meríthetnek, játszhatnak, tanulhatnak belőle... pl. könyvajánló, kézműves, rejtvény, 
játék, internetes ajánló vagy honlapajánló stb., ami a „fiókban lapul” vagy ezután 
készül el és örömét lelné benne a gyerek és pedagógus egyaránt. 

Az egyesület részéről kapcsolattartónk Németh Szilvia, aki várja és továbbítja a 
beküldött anyagokat a magazin szerkesztőinek. Az ötleteket, kérdéseket a 
következő e-mail címre küldheted: nemeth.szilvi87’kukac’yahoo.com 


