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 Elnöki köszöntő 
 

 

Kedves Tagtársak! 
 

Úgy tűnik, az új tanév ismét tele lesz meglepetésekkel, változásokkal. Néha talán 

szeretnénk már kicsit megpihenni, könyvtárostanárként dolgozni. Kinyitni a 

könyvtárat, könyveket ajánlani, ha lehetne, a friss gyermek- és ifjúsági 

irodalomból. Nézni a gyerekek kipirult arcát, ahogy kezükbe fogják és 

szagolgatják az “újkönyv illatú” olvasmányaikat. Segítőként ott állni a pedagógus 

kollégák mellett. Ellátni őket, igényeik szerint, segédanyagokkal a tanóráikhoz. 

Könyvtárhasználati órákat és könyvtári szakórákat, olvasásnépszerűítő, izgalmas 

foglalkozásokat tartani….. és még hosszan sorolhatnám. Azt, hogy ehelyett 

gyakran mire használják az iskolai könyvtárakat és könyvtárostanárokat, inkább 

nem sorolom. És hogy mire fogják? Az új NAT tervezete mintha elfeledte volna, 

hogy létezünk, és hogy azokat a célokat, amiket megfogalmaznak, amit 

közvetítenek, nélkülünk  nem lehet hatékonyan megvalósítani. Amikor ezen 

észrevételemet  felvetettem egy, a NAT szerkesztésben valószínűleg - mert 

neveket se tudunk - közreműködő kollégának, ő azt mondta, hogy az iskolai 

könyvtárak és feladataik azért nincsenek kiemelve és nevesítve, mert az 

természetes, hogy fontos közreműködők, és majd az alsóbb szintű szabályozókban 

a helyi sajátosságokhoz igazodva kell pontosítani szerepünket. Nem nyugodtam 

meg ettől a kijelentéstől....  

Egyesületünk azonban igyekszik minden segítséget megadni tagjainak, hogy 

legyen jövőképük! Mivel az új NAT egyik kulcsfogalma a digitális szó, és mi is 

tisztában vagyunk a kor kihívásaival, a témát két oldalról közelítettük meg. 

Egyrészt szakmai napot szerveztünk a téma minél sokrétűbb körbejárása 

érdekében Digitális kor? - Digitális oktatás? - Iskolai könyvtár! Utak a jövő 

iskolai könyvtára és tananyaga felé címmel, másrész diák és pedagógus 

pályázatot hirdettünk, hogy ők milyennek képzelik el a 21.századi könyvtárak 

tereit, szolgáltatásait, a közvetítendő tudástartalmakat. 

Nem adtuk fel a jelenlegi helyzetkép feltárására irányuló törekvéseinket sem. 

Sajnos azonban az elnökség véges terhelhetősége miatt szükségünk lenne lelkes 

önkéntesekre, akik összefogják egy-egy megye könyvtárostanárait. Kérem azokat, 

akik elhivatottságot éreznek magukban, hogy szívesen bekapcsolódnának 

aktívabban is munkánkba, jelezzék az elnökség felé! 

 

 

 

Simon Krisztina, elnök 
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 1. Szervezeti ügyek 

 

1. Közgyűlés témái 

   1.1 Beszámolók 

Hagyományunk, hogy éves rendes közgyűlésünket az Őszi szakmai napunk 

keretében rendezzük. A beszámolók elkészültek, előzetesen kiküldésre kerültek 

a tagság számára és alábbiakban is olvashatják őket. 

 

1.1.1 Elnöki beszámoló (rövidített) 

 

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége az Alapszabályban 

megfogalmazott főbb célkitűzések megvalósításán dolgozott, melyek a 

következők voltak: 

● A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai 

intézmények könyvtárostanárai, könyvtárosai szakmai ismereteinek 

gyarapítása, hivatástudatuk erősítése. 

● A könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének 

növelése. 

● Együttműködés, hatékony párbeszéd kialakítása az iskolai 

könyvtárügyért felelős ágazati, szakmai-irányítói feladatokat ellátókkal, 

fenntartókkal, felsőoktatási képviselőkkel, könyvtári és pedagógiai 

szervezetekkel, egyesületekkel. 

● A változó jogszabályi környezet követése, szakmai anyagok, 

állásfoglalások kidolgozása. 

● A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai 

intézmények könyvtárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak 

szakmai érdekképviselete 

A célok megvalósulását a 2018-es Feladatterv pontjai alapján értékelem: 

  Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 

Hagyományainkhoz hűen, ebben az évben is két hírlevelet (tavasszal és ősszel) 

állítottunk össze és juttattunk el elektronikus formában tagjainknak. Az 

érdeklődők a régebbi számokat honlapunkon is olvashatják az alábbi linken: 

http://www.ktep.hu/_hirlevel. A Könyvtárostanárok Egyesületének Hírlevele 

nemcsak az aktuális egyesületi ügyekről számolt be, hanem számtalan jó 

gyakorlatot, külföldi aktualitásokat, hasznos olvasnivalókat is bemutatott. 

Fenti információs platformunk mellett működik a tagok számára kialakított 

levelezőrendszerünk is, ahol a legfrissebb híreket, felhívásokat, szakmai 

anyagokat küldjük rendszeresen, biztosítva ezzel a tagság naprakész 

tájékoztatását. 2018. október 5-ig közel 40 db körlevelet küldtünk ki. A 

folyamatos média megjelenést biztosítja számunkra az állandóan frissülő 

honlapunk, blogunk és Facebook oldalunk. 

http://www.ktep.hu/_hirlevel
http://www.ktep.hu/_hirlevel
http://www.ktep.hu/_hirlevel
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Rendszeresen jelen vagyunk a szakmai levelezőlistákon, Facebook oldalakon is, 

azok tartalmáról is beszámolunk tagjainknak. 

A felmerülő szakmai problémákra legjobb tudásunk szerint válaszolunk, 

folyamatos tanácsadási tevékenységet folytatunk - akár egyéni, akár külső, 

tagságon kívüli szakmai megkeresésekre is. 

Kommunikációnkra a partnerközpontúság jellemző. Bizonyos felmerülő 

témákban kikérjük a tagság véleményét, azokat beépítjük beadványainkba, 

szakmai anyagainkba. Közösségi oldalainkon lehetőséget biztosítunk a 

kollégáknak publikálásra, ötleteik, jó gyakorlataik megosztására.  

 Üdvözlő képeslapokkal (karácsony, tanévzárás, tanévkezdés) kedveskedünk 

tagjainknak, együttműködő partnereinknek és a tágabb szakmai közösségnek 

is. Ezek a feladatok kommunikációs felelősünk Cs. Bogyó Katalin kezében 

összpontosulnak, aki segítséget kap Dömsödy Andreától, Tóth Viktóriától és 

Pataki Mariannától. A nemzetközi kommunikációt továbbra is Kámán 

Veronika végzi. Köszönet nekik! 

Ebben az évben inkább csak információs csatornaként működtünk a Civil 

Közoktatási Platform és tagságunk között. Igyekeztünk tájékoztatni tagjainkat 

a fontosabb eseményekről, kezdeményezésekről. Az elnökség leterheltsége 

miatt nem tudunk intenzívebben tevékenykedni a szervezet munkájában.   A 

tervezett programjainkat mind megszerveztük és terveinkhez képest egy 

szakmai kiadvánnyal többet sikerült kiadnunk. 

Képzés 

Egyesületünk évek óta kapcsolatban van eTwinning program koordinátoraival. 

A sikeres együttműködésnek köszönhetően létrejött egy képzés, mely 

kifejezetten a könyvtárostanárokra fókuszált. Ezt meghirdettük tagjaink és az 

Iskolai testvérkönyvtárak program résztevevői között. A képzésre 2018. április 

13-15. között került sor. A képzés során számos IKT eszközzel ismerkedhettek 

meg a résztvevők. A testvérkönyvtáros kollégák személyesen is találkozhattak 

egymással. A képzés fő célja az együttműködéseken alapuló (akár nemzetközi) 

könyvtárakhoz kapcsolódó projektek kidolgozása volt az eTwinning felületén. 

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 érkeztek cikkek, jó 

gyakorlatok, melyeket egy külön könyvtárostanároknak szóló rovatban közölt 

az újság. 

 

 

Szakmai érdekérvényesítés, PR 

Továbbra sem került sor a tárcaközi iskolai könyvtári munkabizottság 

összehívására. Tavasszal Simon Krisztina és Dömsödy Andrea részt vett egy 

szakmai megbeszélésen az EMMI Közgyűjteményi Főosztály 
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főosztályvezetőjével, Sepsey Tamásné Dr. Vígh Annamáriával. Az egyeztetés 

a közkönyvtárak és iskolai könyvtárak együttműködésén túl az iskolai 

könyvtárak működési nehézségeire is fókuszált. Közben vezetőcsere történt, de 

a jelenlegi főosztályvezető, Sörény Edina nyitott a párbeszédre. Az oktatási 

oldalról egyelőre nem találtunk olyan személyt, aki felvállalná az iskolai 

könyvtárak ügyét. 

 

Könyvtárostanárok  szellemi műhelye 

Munkatervünkben szerepelt szellemi műhelyek szervezése a felmerülő 

igények, lehetőségek alapján. Ebben az évben ilyen lehetőség nem adódott, de 

közösségi oldalainkon közzétettünk sok olyan szakmai programot, melyet 

ugyan mások szerveztek, de hasznosnak ítéltük tagjaink és a könyvtárostanári 

közösség számára. 

 

Taglétszám növelése 

Ezen célkitűzésünk sajnos ebben az évben sem volt sikeres. Igyekszünk új 

stratégiát kidolgozni a taglétszám növelése érdekébe. Megtartottuk a csak 

tagokra specializált szolgáltatásokat. A tagnyilvántartás és az 

információáramlás folyamatos, köszönjük Németh Szilvia és Donkó Erika 

munkáját! 

 

 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. 

Köszönöm a munkájukat! 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. A könyvelés naprakész, az éves mérleget 

megküldtük a bíróságnak. Elkészültek a negyedéves pénzügyi beszámolók, 

illetve majd az év végén teljessé válik az éves pénzügyi beszámoló, ill. a 

pénzügyi mérleg. 

Az irattár helyzete - megfelelő elhelyezés hiányában - továbbra sem javul. A 

folyamatos irattárazást Rónyai Tünde lelkiismeretesen elvégzi, köszönet neki! 

  

Köszönöm minden elnökségi tagnak és a tagságnak is a bizalmat, a támogatást, 

a segítséget! Remélem-reméljük, hogy vállalt feladataink teljesítésével 

elégedettek a tagok! 

Az elnökség tagjai közül ketten nem tudják a továbbiakban vállalni ezt a sok 

energiát és időt igénylő feladatot, ezért lemondtak, így tisztújításra kerül sor. 

Az új választások előkészítése szabályszerűen megtörtént. 
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Kérem, szavazzatok az új jelölteknek bizalmat, hogy töretlenül folytatódhasson 

a munka!                   

 összeállította Simon Krisztina 

teljes beszámoló elérhető a KTE honlapján:  

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_Elnoki_besz_2018._0.pdf 

 

1.1.2 Gazdasági beszámoló a KTE 2018. évi gazdálkodásáról  

(2018. január 1.-szeptember 30.) 

  

  

sor. Saját bevételek összeg 

1. tagdíj 794.000 Ft 

2. szakmai bevételek (regisztrációs díj, könyvértékesítés) 1.376.939 Ft 

3. szponzori támogatás 0 Ft 

  összesen: 2.170.939 Ft 

 

sor. Pályázati bevételek összeg 

4. NKA204108/01445 sz. pályázat 1.400.000 Ft 

  összes bevétel: 3.570.939 Ft 

 

 

 

sor. Kiadások összeg 

  szakmai kiadások   

   1. megbízási díjak és járulékok 412.000 Ft 

2. szakértés, MKE tagdíjhányad, NKA pályázati díj 538.080 Ft 

3. nyomdaköltség, szerkesztés 1.212.833 Ft 

4. egyéb szakmai (alapszabály módosítás, ügyvédi 

díj) 

323.850 Ft 

5. TSZN vendéglátás, virág 31.975 Ft 

  működési kiadások   

   6. anyagköltség (irodaszer, eszközbeszerzés, 58.100 Ft 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_Elnoki_besz_2018._0.pdf
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nyomtatvány) 

7. anyagjellegű szolgáltatások (posta, telefon, 

útiköltség) 

204.159 Ft 

8. könyvelési díj (2017. 4. né.) 137.160 Ft 

9. bankköltség, illeték 28.769 Ft 

  összes kiadás: 2.946.926 Ft 

 

A KTE pénzügyi helyzete 2018. október 7. 

  

sor. számlanyilvántartás összeg 

1.         OTP lekötött betét 1-2. 1.823.205 Ft 

 2. elszámolási bankszámla egyenlege 3.081.387 Ft 

3. házipénztár 256.063 Ft 

  összesen: 5.160.655 Ft 

 

Összeállította Donkó Erika  

 

1.1.3 Felügyelő bizottsági beszámoló (rövidített) 
 

2016 novembere óta követem nyomon a KTE elnökségének munkáját. A 

részletes beszámoló előtt szeretném előrebocsátani, hogy minden elnökségi tag 

nagy szorgalommal és körültekintéssel, a szabadideje feláldozásával folytatta 

önkéntes tevékenységét az egyesület érdekében. Megtiszteltetés ezzel az 

áldozatkész, elhivatott  profi csapattal dolgozni. 

Beszámolómban a KTE éves munkatervében felvázolt vállalásokat követve 

tekintem át az elnökség munkáját: 

Legfontosabbak a tagjaink, 153 fős a nagycsaládunk. Tagdíj befizetésből 754000 

Ft érkezett a KTE számlájára. 

Szakmai érdekképviselet kiemelt területén az alábbi tevékenységeket végezte az 

elnökség: 

· Állásfoglalások készítése: 

Kiemelten fontos munka volt a NAT5 Oktatás2030 véleményezése. A szoros 

határidő ellenére kifejezetten bizakodásra ad okot az, hogy a KTE 

állásfoglalása nyitott fülekre talált. Sörény Edina, az EMMI könyvtári 

főosztályának vezetője minisztériumi egyeztetést fog kezdeményezni a NAT-

ról, és csatolja hozzá a KTE tömörített anyagát. Ebben a munkában Simon 
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Krisztina, Dömsödy Andrea és Pandur Emese vállalt oroszlánrészt, de két 

tagunk is fontos észrevételeivel segítette a munkát, ezúton köszönjük Hok 

Csabáné és Kürtösi Zsoltné munkáját. 

Tudásgyarapítás, hivatásfejlesztés 

·      rendezvények, műhelyfoglalkozások: 

o 2018-ban a Csongrád-megyei és Győr-Moson Soproni munkaközösségek 

jeleskedtek műhelyfoglalkozások tartásában: így került sor 

Szegeden, épp a nőnapon megrendezett szakmai napra, melyet a 

CSMKE szervezett meg,  Szóra-késztető: Kortárs gyermek- és 

ifjúsági irodalom könyvtárostanári szemmel címmel. A Kis KTE 

Könyvek 10. kötete ehhez  a regionális konferenciához kapcsolódik, 

a legjobb három pályázó munkaközösség anyagával gazdagítva. A 

kötetet pályázati pénzből tudtuk megvalósítani, Dömsödy Andrea és 

Németh Szilvia szerkesztette. 

o  2018.09.28. OIK-al együttműködésben a kutatók éjszakáján került sor az 

Alkotó könyvtárostanár kiállítás ünnepélyes zárására. Az OIK jelenlegi 

és volt igazgatója, és az MKE elnöke is részt vett a Pataki Marianna 

kiállítászáróján. 

o  Tavaszi Szakmai Napon 2018.04.12-én a Cseh Centrum vendéglátását 

élvezhettük. V4-es együttműködés jegyében kitekintettünk a cseh 

iskolai könyvtári életre, és egy ifjúsági könyvíróval is 

megismerkedhettünk. Költség: 31 975 Fto  XXV. Nemzetközi 

Könyvfesztivál 2018.04.21-én, melyen alkalom nyílt a Kis KTE 

könyvek 9-es kötetének bemutatására. Ezek a rendezvények erősítik a 

közkönyvtárosokkal való kapcsolatot. 

o  A Keszthelyen megrendezett 50. MKE vándorgyűlésen is volt 

könyvtárostanári műhelymunka, melynek során a Sokszínű Balaton 

bemutatásában Németh Klára  (Siófok) és Jónásné Bánfi Csilla 

(Kaposvár), valamint Sári Tünde keszthelyi könyvtárostanár segítette az 

elnökség munkáját. 

Könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének növelése 

·         Együttműködés folytatása a  FSZEK-el Múzeumi és könyvtári fejlesztések 

mindenkinek, "Az én könyvtáram" EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 

Uniós projektben, Simon Krisztina, Dömsödy Andrea, Németh Szilvia, 

Pataki Marianna is számos előadást tartott regionális könyvtárszakmai 

napokon, ezzel erősítve a kapcsolatot az iskolai és a közkönyvtárak között. 

 Nemzetközi színtéren: cseh vendégek meghívása és kalauzolása Budapesten a 

Tavaszi Szakmai Nap keretében, valamint Könyvjelzőcsere és Skype 

csoportok szervezése az Iskolai könyvtárak világhónapján Kámán Veronika 

munkájaként. 

Együttműködés az ágazat vezetőivel, felelős szakembereivel 
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A NAT előkészítésébe több ízben szerettünk volna bekapcsolódni. 

Remélhetőleg a mostani javaslataink nyitott fülekre találnak. 

         CKP-vel való együttműködés hanyatlani látszik. 

Kapcsolattartás társszervezetekkel 

Az MKE-vel való szoros kapcsolat eredménye a 50. Vándorgyűlésen való   

részvétel, és az OIK Alkotó könyvtárostanár programsorozatán való 

megjelenés. 

Taglétszám növelése: 153 tagunk van. Öröm látni a megyei műhelyek fokozódó 

aktivitását és a Testvérkönyvtárak együttműködését is. 

 

Leköszönő elnökségi tagok tevékenysége: 

 · Sok éves gazdasági felelősi posztról távozik Donkó Erika, aki jó sáfárként 

gazdálkodott az egyesület bevételével. Pontosan tudta, hogy kinek mikor hogyan 

kell számlázni, postázni, szállítani. A kiadványok KELLO általi forgalmazása 

miatt megnőtt terheket is zokszó nélkül vállalta. Köszönjük a munkáját. 

Kámán Veronika gondoskodott a nemzetközi kapcsolatok életben tartásáról az 

IFLA és az IASL szervezetekkel. Meghatározó szerepet vállalt az IFLA WLIC 

2017-en való részvétel megszervezésében és folyamatosan tudósított is a 

konferencia eseményeiről. Az ő érdeme, hogy a KTE bekapcsolódott a nemzetközi 

szervezetek vérkeringésébe, ezért hálával tartozunk neki. 

ÚJ elnökségi tagok munkája: 

Tagnyilvántartóként Németh Szilvia ebben az évben vette át a stafétabotot, s 

precízen követi a tagság változását, kommunikálja az elnökség felé a tagok kéréseit 

és észrevételeit. A KTE Kiskönyvek 10. kötetének szerkesztőjeként sokat 

dolgozott az új kiadványon. 

Rákosfalvi Nóra sikeresen végzi a pályázati felelősi munkát. Ennek eredménye, 

hogy most és tavasszal is támogatást élvez a szakmai nap. Dömsödy Andrea 

kötetére is sikerült elnyerni a megpályázott összeg felét. 

Az elnökség oszlopos tagjai: 

Cs. Bogyó Katalin munkájának köszönhetően a KTE hírlevele, honlapja, blogja 

és a körlevelek gondozása útján a tagok maximális tájékoztatást kapnak a szakma 

és az egyesület híreiről. Hetente több ízben posztolnak szakmai híreket a Facebook 

csoportunkban. A képi kommunikációt Dömsödy Andrea jó minőségű fotói 

biztosítják, színesen illusztrálják az egyesület életét, fontos eseményeit. 

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. Sok lektori munkát végez önkéntes alapon. 

Rónyai Tünde továbbra is ügyel az irattárazásra, sokat segít a felterjesztések és a 

pályázatok zsűrizésében. Iskolai könyvtári tanácsadói facebook csoportja hasznos 

segítség a mindennapi munkában. 
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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. Izgatottan várjuk az 

egyesületi és pályázati támogatásból megjelenő új könyvtárpedagógiai 

szakkönyvének a megjelenését.  

Simon Krisztina elnök céltudatosan formálja és irányítja a KTE munkáját, s sokat 

tesz azért, hogy a tagság minél több előnyét élvezze az egyesületi létnek. 

Kreativitása, nyitott személyisége, áldozatkész munkája, az elnökség rendszeres 

tájékoztatása és motiválása összekovácsolja az elnökséget. 
 

 Végezetül szeretném megállapítani, hogy a KTE elnöksége munkáját az 

Alapszabályban foglaltakat betartva, fegyelmezetten gazdálkodva végezte a tagság 

és a szakma támogatása érdekében.  

Ezennel szeretnék leköszönni a Felügyelőbizottság elnöki tisztségéről. 
(teljes beszámoló elérhető a KTE honlapján: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/Fel.biz_beszamolo2018_0.pdf)   

Budapest, 2018.10.13. 

 A beszámolót készítette: Pataki Marianna, a  Felügyelőbizottság elnöke 

 

1.2 Adatkezelési nyilatkozat 

2016-ban megszületett és 2018. májusától érvénybe lépett az Európai Unió 

általános adatvédelmi rendelete (GDPR), amely a személyes adatok védelmével 

foglalkozik. Egyesületünk eddig is körültekintően kezelte a tagság adatait, de 

ezentúl még több figyelmet kell fordítanunk adatkezelési gyakorlatunkra, az 

ezzel kapcsolatos tájékoztatásra. Ezért az elnökség elkészített egy nyilatkozatot 

az adatkezelési elveink összefoglalására, amelyet a Közgyűlés elé terjesztünk, 

javasolva ennek elfogadását  
(http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_adatkezel%C3%A9si_ny_tervezet.pdf) .  

 

1.3 Részleges tisztújítás 

Az elnökség tagjai közül Donkó Erika jelezte, hogy nem kívánja tovább vállalni a 

2012 óta betöltött gazdasági felelősi feladatkört, Kámán Veronika pedig kevesebb 

egyesületi feladatot tud vállalni, ezért kérték, hogy az egyesület vezetősége fogadja 

el lemondásukat. Helyükre kerestünk új tagokat. A felügyelő biztottság elnöke, 

Pataki Marianna a nemzetközi ügyeket szívesen továbbvinné, ő ezért mond le a 

Felügyelőbizottság elnöki tisztéről.  

Felkértük Horváthné Szandi Ágnest, Szakmári Klárát és Zseli Klárát a 

Jelölőbizottsági munkára, a jelöltállítás megszervezésére, a jelölések gyűjtésére. 

Erről a munkáról a Közgyűlésnek fognak beszámolni 2018. október 25-én. 

 

 

 

 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/Fel.biz_beszamolo2018_0.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_adatkezel%C3%A9si_ny_tervezet.pdf
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 2. Jogszabályi változások, hozzászólások 
 

 

Előző hírlevelünk óta iskolai könyvtárakat közvetlenül érintő 

jogszabály, hivatalos közlemény nem jelent meg.  

 

Törekszünk arra, hogy minden olyan jogszabálytervezetet, szakmai 

anyagot véleményezzünk, amelyek kihatással lehetnek a köznevelésre, 

a pedagógiai munkára, az iskolai könyvtárakra. Ezek közvetlenül, 

hivatalos úton nem minden esetben  jutnak el az egyesülethez, több esetben 

társszervezetek, híradások útján indulunk el... 

A hozzászólásaink eredményei változóak, de minden esetben nyilvánosságra 

hozzuk a honlapunkon,  olvashatóak a Dokumentumok menüpont 

Állásfoglalások almenüje alatt. 

 A legfrissebb anyagunk a NAT munkaanyagával kapcsolatos. Ezzel 

kapcsolatban kettő is készül, egyik már elkészül a minisztérium számára: „A 

Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a Nemzeti alaptanterv 2018-as 

tervezetéhez”1, amely általános észrevételeinket fogalmazza meg a 2018–as NAT 

tervezethez kapcsolódóan. Jelenleg készül a részletesebb a NAT munkabizottság 

számára.  

Korábbi, az emelt szintű szóbeli informatika érettségi könyvtárhasználati 

követelményeihez fűzött anyagunkra pozitív visszajelzést kaptunk: 

„Az észrevételeit az informatika tételkészítő bizottság átbeszélte, azok alapján a 

tematika korszerűsítését jogosnak ítélte. A 2019-es vizsgaidőszakra 

nyilvánosságra hozandó szóbeli tematika átdolgozását megkezdtük, abban 

észrevételeit igyekszünk figyelembe venni. A tematika módosítása után a szóbeli 

tételsorok áttekintését, módosítását is meg fogjuk tenni.”2 

Ami továbbra is probléma, hogy gyakran nagyon rövid határidőket kapunk, 

szinte lehetetlen körültekintően hozzászólni. Hiányoljuk a tagság aktivitását is. 

A vélemények megfogalmazása előtt mindig kérjük tagjaink hozzászólásait is. 

Úgy képviselhetnénk hatékonyan a tagságot, ha ismernénk hozzáállásukat, 

gondolataikat az adott témákhoz. Sajnos elenyésző számú válasz érkezik. Külön 

köszönjük  azoknak, akik segítik az elnökség munkáját  hozzászólásaikkal! 
 

 

 

                                                           
1 Elérhetősége: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf 
2 Részlet Pongrácz László (OH Köznevelési Programok Főosztálya vezetőjének a KTE-nek írott 

leveléből) Bp., 2018.szept.13. 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf
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 3. KTE emlékérem 
 

 

 

A KTE Emlékérmek felterjesztésére történő felhívást a 

tavalyi sikeres kezdeményezés után idén is elküldtük a 

Tankerületi Központok, Szakképzési Centrumok 

vezetőinek is. 

2018-ban 24 felterjesztés érkezett,  elsősorban az 

intézményvezetőktől, ami ismét örömteli - sok 

intézményvezetőnek fontos az iskolai könyvtárában folyó munka, és szeretnék 

ebben a formában is elismerni, elismertetni könyvtárostanáraik munkáját.  

Idén támogatóként több alkalommal szerepeltek városi/kerületi munkaközösségek, 

közkönyvtárak és tankerületi vezetők is, amelyek azt mutatják, hogy az iskolai 

könyvtárak kapcsolatrendszere egyre szélesebb, egyre fontosabbnak tartjuk az 

együttműködést. 

Sajnos azonban „Az év ígéretes könyvtárostanára” címre idén sem érkezett 

jelölés. 

A KTE emlékérmek kuratóriuma meghozta döntését, az emlékérmek ünnepélyes 

átadására a KTE Őszi Szakmai Napján kerül sor. 
 

 

 4. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 
 

4.1. KTE  pályázataink 
 

Iskolai könyvtári világhónap 

Az idén is kiírtunk pályázatokat, mind a diákok, mind a könyvtárostanárok 

számára. Diákpályázatunk címe: „Az én 21. századi iskolai könyvtáram” . 

Célunk kettős volt, amikor a pályázat témáját megfogalmaztuk. Egyrészt 

megmozgatni a diákok fantáziáját, hogy ők milyennek képzelik el a jövő iskolai 

könyvtárát, mind térben, mind szolgáltatásaiban. Szeretnénk mi is inspirációt 

meríteni a diákok elképzeléseiből.  

Tizenhárom iskolából érkeztek pályamunkák: rajzok, plakátok, prezentációk, 

kisfilmek. A diákok különböző korcsoportjainak fantáziáját mozgatta meg a 

feladat, érkeztek pályázatok harmadikos osztálytól, de középiskolás diákoktól is.  

A pedagógusok számára kiírt szakmai pályázatunk szorosan kötődött a 

diákok témájához. Címe: Egy munkanapom a 21. században - nem titkolt célunk 

volt, hogy elősegítsük az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos szemléletváltást, és 

ehhez kapcsolódó jó gyakorlatokat, ötleteket tudjunk bemutatni a beérkező 

pályaművek alapján. 

A felkért zsűri értékelte a beérkezett pályamunkákat, és a legérdekesebb 

ötletek bemutatására is sor kerül az őszi szakmai napon. 
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4.2 Nemzetközi programok 

Nemzetközi könyvjelzőcsere-program 

2018-ban is sikerrel zajlik a nemzetközi könyvjelzőcsere-program. Az Iskolai 

Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IASL) által már hagyományosan 

megrendezett pályázaton idén is közel harminc magyar  iskolából  több ezer diák 

vesz részt. 

Az idei évben két korosztályban hirdették meg a programot: a 12 éven aluliak 

és a 12 éven felüliek külön kategóriában pályázhatnak könyvjelzőikkel. A magyar 

pályázók ezúttal is szép számban vettek részt a könyvjelzőcserében: a 12 éven 

aluliak korosztályában 2035 diák, a nagyok csoportjában 1147 diák csatlakozott a 

programhoz. 

 

Kámán Veronika, a nemzetközi kapcsolatok felelőse 
 

 5. Az elmúlt időszak eseményei 

  

5.1. KTE Tavaszi Szakmai Nap 
 

2018. április 12-én rendeztük meg a Cseh Centrumban  „#nemcsakkisvakond - 

a cseh kultúra és iskolai könyvtárak” címmel ezévi első szakmai napunkat. 

Egyesületünk elnökségében a hazai helyzetre irányuló pályázat bemutatása után 

felmerült, hogy a magyar kultúrán és iskolai könyvtári helyzeten túl érdemes 

lenne kitekintést nyújtani külföldre is. Mivel 2018-ban a visegrádi négyek több 

közös programot is szerveztek, úgy gondoltuk, hogy részben mi is kapcsolódunk 

ehhez a sorozathoz. Szakmai napunkon Csehország iskolai könyvtári rendszerét, 

életét, a cseh kultúrát, azon belül is kiemelten a magyarul is elérhető cseh kortárs 

gyermek- és felnőtt irodalmat mutattuk be tagjainknak. Örömmel mondhatjuk el, 

hogy a Cseh Centrum támogatásának köszönhetően külföldi előadóink is voltak, 

Edita Vaníčková Makosová könyvtárostanár a příbrami gimnáziumból és Marek 

Toman író, akinek A prágai Gólem című könyve magyarul is megjelent. 

Az összejövetelt a Cseh Centrum és a Könyvtárellátó támogatta.3 
 

 

5.2. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

 

 2018. április 19–22. között immár 25. alkalommal került megrendezésre a 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a budapesti Millenárison. Szinte már 

hagyomány, hogy a MKE Könyvtáros Klubja programjai között szerepel 

egyesületünk is különböző kiadványaival, és az azokhoz kapcsolódó interaktív 

könyvbemutatókkal. Nem történt ez másként ebben az évben sem. A Kis KTE 

Könyvek 9. kötetét Dömsödy Andrea és Cs. Bogyó Katalin szerkesztők mutatták 

                                                           
3 Bővebben a programról, az elhangzott előadások prezentációi, képek elérhetőek : 

http://www.ktep.hu/TSZN2018 

http://www.ktep.hu/TSZN2018
http://www.ktep.hu/TSZN2018
http://www.ktep.hu/TSZN2018
http://www.ktep.hu/TSZN2018
http://www.ktep.hu/TSZN2018
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be. A Könyvtárhasználati ötlettár – játékos feladatok című kiadvány  felépítése 

és használati lehetőségeinek részletes ismertetése  után a résztvevőket játékos 

feladatmegoldásra is hívták a szervezők. 

 A kötetet bemutató prezentáció az alábbi linken tekinthető meg: 

https://prezi.com/asle_e0yxkem/kkk9/ 

 A programon készült képek itt tekinthetők meg: https://bit.ly/2mpuexU 
 

5.3. MKE 50. Vándorgyűlése 

 

Keszthelyen „Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége” 

címmel megrendezésre került szakmai találkozóra változatos programmal 

készültünk a gyermekkönyvtárosokkal együttműködve. Az első napon a Vajda 

János Gimnázium könyvtárát látogattuk meg. A következő napon, délelőtt és 

délután is volt rendezvényünk.  Közös szekciónk a Legalább 50 éve együtt – 

együttműködés a jövő olvasóiért címet kapta. A résztvevők rövid betekintést 

kaphattak az olvasóvá nevelés kulturális hátteréről, szerepéről a közösségi 

jólétben, az iskolai, gyermek- és közkönyvtár – együttműködés alapjairól, 

céljairól, módszereiről, eszközeiről. Jó szokásunkhoz híven az elmélet és a 

gyakorlat egyaránt hangsúlyt kapott. A példaértékű ceglédi együttműködés 

bemutatása után még konkrétabb közös gondolkodásra hívtuk részvevőinket a 

műhelymunkák során. 

Bővebben: (program, prezentációk, csoportfeladatok, fotók): 

http://www.ktep.hu/MKEvandgy2018 

 

5.4 Pályázati munkánk 

Egyesületünk működéséhez, a programok megszervezéséhez, a kiadványaink 

előállításához  igyekszünk minél több pályázati forrást megszerezni. 

A tavaly őszi szakmai nap és a szegedi regionális szakmai nap megrendezését 

lehetővé tevő Helyünk, helyzetünk, jövőnk : Az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 

magyarországi adaptációja - a Könyvtárostanárok Egyesületének Őszi Szakmai 

Napja – 2017 című pályázattal elszámoltunk, jelenleg a megvalósított, lezárt 

pályázat elszámolásának elfogadására várunk. 
 

Szakmánk egyik alapműve Dömsödy Andrea Könyvtárpedagógia című, 2003-ban 

megjelent könyve. A kiadása óta eltelt tizenöt év alatt sok szakmai tapasztalat gyűlt 

össze, változott a pedagógia szemléletmódja, módszertana. Dömsödy Andrea 

vállalta egy új könyvtárpedagógiai kötet megírását (munkacíme: A könyvtár-

pedagógia elmélete és gyakorlata), amely kiadását a Nemzeti Kulturális Alapnál  

2017-ben  megpályáztuk.   A kért összegnek csak felét, 600 000.- Ft-ot nyertünk, 

de a kiadvány fontossága miatt az egyesület így is vállalja a kötet kiadását. 

Reményeink szerint a kézirat még az ősz folyamán nyomdába kerül és hamarosan 

megvásárolható lesz. 
 

https://prezi.com/asle_e0yxkem/kkk9/
https://prezi.com/asle_e0yxkem/kkk9/
https://prezi.com/asle_e0yxkem/kkk9/
https://prezi.com/asle_e0yxkem/kkk9/
https://bit.ly/2mpuexU
https://bit.ly/2mpuexU
https://bit.ly/2mpuexU
http://www.ktep.hu/MKEvandgy2018
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Az idei őszi szakmai napunk megszervezését is NKA pályázatból finanszírozzuk, 

mivel a Könyvtárhasználati, könyvtárinformatikai tananyag és módszertani 

tartalmak a KTE szakmai napjai (előadások és a kapcsolódó kiadványok) cél 

megvalósítását szolgáló pályázatunkkal 1 400 000.- Ft-ot sikerült 

elnyernünk.(Reményeink szerint tavaszi programot is lehetővé teszi a pályázat.) 

 

Sajnos nem minden esetben járunk sikerrel. A civil szervezetek működését 

támogató  Nemzeti Együttműködési Alapnál  (NEA) évek óta nem sikerül 

támogatást szereznünk az egyesület működtetéséhez.  

Megpályáztuk az egyesület kiadványaival a Márai programot, hogy kiadványaink 

ezúton is minél szélesebb körben legyenek hozzáférhetők az érdeklődők számára 

az ország könyvtáraiban, azonban ezen igyekezetünk sem járt sikerrel. 
 

Természetesen ezek nem veszik el pályázó kedvünket. Továbbra is pályázunk a 

NKA-hoz az Őszi és Tavaszi szakmai napok támogatásához., valamint terveink 

között szerepel egy,  a könyvtárhasználati órák megtartását  segítő kiadvány 

elkészítése, amely megvalósulási feltétele egy sikeres NKA - könyvkiadási  

pályázat.  

       Rákosfalvi Nóra 

 

 

 6. A KTE elkövetkező programjai, felhívásai 
 

6.1. Őszi szakmai nap 
 

Időpont: 2018.október 25. 10.00-16.15 

Helyszín: Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános 
Iskola 1035 Budapest Raktár u.1. 

Téma: az iskolai könyvtárak digitális korban 

Honlap: http://www.ktep.hu/OSZN2018 

Az iskolai könyvtárak és könyvtárostanárok előtt új utakat nyit a megújuló NAT 
és a digitális kor. De merre visz ez az út, hogyan tudunk megfelelni a 
kihívásoknak? Ezeket a nagyon aktuális témákat járja körbe tervezett szakmai 
napunk, melyet az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és 
Általános Iskolában tartunk október 25-én, „Digitális kor? - Digitális oktatás? - 

Iskolai könyvtár! Utak a jövő iskolai könyvtára és tananyaga felé” címmel. 

Felkértük mind az EMMI oktatási államtitkárát, mind a NAT munkabizottságot, 
hogy tartsanak tájékoztatást az iskolai könyvtárak szerepéről, jövőjéről - azonban 
elfoglaltságra hivatkozva elutasító választ kaptunk. 

Itt kerül sor az egyesület könyvsorozatának, a Kis KTE Könyvek 10. kötetének 

bemutatójára, amelynek címe: Olvasás, élmény, könyvtár. A könyv 

http://www.ktep.hu/OSZN2018
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meglepetés, összeállítása előre nem tervezett munkát rótt a szerkesztőkre, de az 

elnökség úgy gondolta, hogy a megnyert pályázati támogatást érdemes 

átcsoportosítani, és a szegedi szakmai nap anyagait megjelentetni. A kötet 

bemutatására és a tagok részére történő ingyenes kiosztására itt, az őszi szakmai 

napunkon kerül sor. 

 

Iskolai testvérkönyvtárak 

  Az eddig együttműködő 28 iskola száma 18 új regisztrálóval bővült a 2018/19-

es tanévre. Az új együttműködők is „megkapták” a párjukat a regisztrációs 

felületen közölt igényeik figyelembevételével.  

A „testverkönyvtárak” levelezési listája aktívan működik. A tagok folyamatosan 

friss híreket, lehetőségeket, jó ötleteket kapnak. A résztvevőknek lehetőségük 

van a közösségi megjelenésre is a https://testverkonyvtarak.blogspot.com/ 

felületen. A programon belül részt vehettek ingyenes akkreditált képzésen 

(eTwinning), melyre 2019 tavaszán ismét várjuk majd a jelentkezőket. 

Pályázatot hirdettünk “Az év testvérkönyvtári együttműködése” címmel. A 

pályázat eredményéről a program blogján olvashatnak. A program lelkes 

koordinátora és az információs felületek működtetője, fejlesztője Pandur Emese, 

a KTE elnökségének póttagja. 

 
 

 7. Tagság 
 

Egyesületünk taglétszáma 161 fő. Az eddigi tagok 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 évek is) elérhetők honlapunkon: 

http://www.ktep.hu/_tagsag  
 

Tagnyilvántartás, tagdíj 
 

A tagsági díj összege 2018-ban is:  
 

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,   

https://testverkonyvtarak.blogspot.com/
https://testverkonyvtarak.blogspot.com/
http://www.ktep.hu/_tagsag
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   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 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, feltétlen írjátok 

rá a neveteket, és azt, melyik 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 
 

Németh Szilvia, a tagnyilvántartás felelőse 

 
 

 8. Olvasmányajánló 
  

8.1. KKK10. 

 

Dömsödy Andrea - Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár. Egy 

könyvtárostanári konferencia lenyomata. (Kis KTE könyvek, 10.) Budapest, 

Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018. 182 p., ISBN 978-963-88046-8-6 

 

A kötet előszava és tartalomjegyzéke elérhető:  http://www.ktep.hu/KKK10 

http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
http://www.ktep.hu/KKK10
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8.2. Az Egyesülettel kapcsolatos írások 

 

Gönczi László: Apukám, ez jól sikerült. 2018.ápr.19. In: Könyvkultúra magazin 

online (főszerk. Rácz András) Bp.: KELLO 

URL: http://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2018/04/kte Letöltés ideje: 

2018.okt.22. 

 

Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye: 2017-ben KTE Emlékérmet 

kaptak. In: Könyv és nevelés XX. évf. 2018.2.sz. p.100-103. 

 

Nagyné Falucskai Anna: Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének Szegedi 

Regionális Szakmai Napjáról. In: Könyvtárvilág webmagazin VI.évf. (2018.) 

2.sz. 

   URL: http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/05/beszamolo-a-konyvtarostanarok-

egyesuletenek-szegedi-regionalis-szakmai-napjarol/4848/  Letöltés ideje: 2018.okt.22. 
 

Szakmári Klára: A Könyvtárostanárok Egyesületének programja az MKE 50. 

Vándorgyűlésén, Keszthelyen. In: Könyvtárvilág webmagazin VI.évf. ( 2018) 

4.sz.  

URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/09/a-konyvtarostanarok-

egyesuletenek-programja-az-mke-50-vandorgyulesen-keszthelyen/5065/  

Letöltés ideje 2018.10.10. 

 

 8.3. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 
 

Csonka Miklósné - Keszi Erika Zsuzsanna: Csonka Miklósné ny. könyvtárostanár, 

jógaoktató, karnagy. In: Könyvtárvilág webmagazin VI.évf. (2018) 3. sz. URL: 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/07/csonka-miklosne-ny-konyvtarostanar-

jogaoktato-karnagy/4964/#more-4964  Letöltés ideje: 2018.okt.22. 

 

Dömsödy Andrea: Merre menjen a közoktatás könyvtára? In: Könyv, könyvtár, 

könyvtáros  2018. 3. sz., 3-10. p. 

 

Hok Csabáné: A titok a dobozban van... In: Könyv, könyvtár, könyvtáros , 2018. 

3. sz., 28-31. p. 

 

Marincsákné Nagy Ildikó: Három program a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és 

Kollégium Könyvtárának életéből. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2018. 3. sz., 

24-27. p. 

 

Murányi Péter: Dr. Kovács Mária (1941-2017) pályája. In: Könyv és nevelés XX. 

évf. (2018) 2.sz. p.7-26. 

http://konyvkultura.kello.hu/konyves-kozelet/2018/04/kte
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/05/beszamolo-a-konyvtarostanarok-egyesuletenek-szegedi-regionalis-szakmai-napjarol/4848/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/05/beszamolo-a-konyvtarostanarok-egyesuletenek-szegedi-regionalis-szakmai-napjarol/4848/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/09/a-konyvtarostanarok-egyesuletenek-programja-az-mke-50-vandorgyulesen-keszthelyen/5065/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/09/a-konyvtarostanarok-egyesuletenek-programja-az-mke-50-vandorgyulesen-keszthelyen/5065/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/07/csonka-miklosne-ny-konyvtarostanar-jogaoktato-karnagy/4964/#more-4964
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/07/csonka-miklosne-ny-konyvtarostanar-jogaoktato-karnagy/4964/#more-4964
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Pallos Zsuzsanna: Tanulóterek az iskolai könyvtárban.Nemzetközi kitekintés. In: 

Könyv és nevelés XX.évf. 2018.2.sz.p.42-61. 

 

Vajóczki Andrásné: Az iskolai könyvtárak szerepe a hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségében. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros  2018.4.sz. p.3-6. 

 

Zágorecz-Csuka Judit: Könyvtáros példaképek, publikációs tevékenység. In: 

Könyvtárvilág webmagazin VI.évf. (2018.) 4.sz.  

URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/09/konyvtaros-peldakepek-

publikacios-tevekenyseg/5141/#more-5141 Letöltés ideje: 2018.okt.10. 
 
 

8.4. Könyvtár-pedagógiával, olvasóvá neveléssel kapcsolatban 
 

Kamaszkönyvtár nyílt Gödöllőn.  2018.okt.20.  In: Librarius kortárs kult magazin 

(szerk. Podmaniczky Szilárd) Balatonboglár: Podmaniczky Művészeti 

Alapítvány 

URL: https://librarius.hu/2018/10/20/kamaszkonyvtar-nyilt-godollon/ 

Letöltés ideje 2018.okt.22. 

 

Simon Krisztina: Cigány meseszakkör a könyvtárban. 2018. jún.11. In:  

Könyvkultúra magazin online (főszerk. Rácz András) Bp.: KELLO URL: 

http://konyvkultura.kello.hu/mesecsucsok/2018/06/cigany Letöltés ideje: 

2018.okt.22. 

 

Simon Krisztina: Meseszakkör a könyvtárban – ami különböző kultúrákat 

összehoz. 2018. jún.13. In: Modern Iskola (főszerk. Fülöp Hajnalka) Bp.: 

KELLO 

     URL:  

http://moderniskola.hu/2018/06/meseszakkor-a-konyvtarban-ami-kulonbozo-

kulturakat-osszehoz/  Letöltés ideje: 2018.okt. 22. 

  

 Nagy Ildikó: Hová tűnt a magyar,  ismeretterjesztő gyermek irodalom? 

Négyszögletű kerekasztal - 2018.február 8. In: Könyv és nevelés XX.évf. (2018) 

2. sz. p.96-99. 

 

 

Az OFI-PKM sajtófigyelő szolgáltatásának segítségével összeállította 

 Dömsödy Andrea, alelnök, Tóth Viktória titkár 

 

 
 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/09/konyvtaros-peldakepek-publikacios-tevekenyseg/5141/#more-5141
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/09/konyvtaros-peldakepek-publikacios-tevekenyseg/5141/#more-5141
https://librarius.hu/2018/10/20/kamaszkonyvtar-nyilt-godollon/
http://konyvkultura.kello.hu/mesecsucsok/2018/06/cigany
http://konyvkultura.kello.hu/mesecsucsok/2018/06/cigany
http://konyvkultura.kello.hu/mesecsucsok/2018/06/cigany
http://moderniskola.hu/2018/06/meseszakkor-a-konyvtarban-ami-kulonbozo-kulturakat-osszehoz/
http://moderniskola.hu/2018/06/meseszakkor-a-konyvtarban-ami-kulonbozo-kulturakat-osszehoz/
http://moderniskola.hu/2018/06/meseszakkor-a-konyvtarban-ami-kulonbozo-kulturakat-osszehoz/
http://moderniskola.hu/2018/06/meseszakkor-a-konyvtarban-ami-kulonbozo-kulturakat-osszehoz/
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 10. Hírek 
 

KTE további hírei 
 

Blogunk 

Talán többen észrevették, hogy blogunkról eltűntek a reklámok. Az elnökség a 

professzionálisabb megjelenés érdekében a blog működtetésének előfizetéses 

változata mellett döntött. A fizetős változat biztosítja, hogy nem jelennek meg 

reklámfelületek, a blog látogatói zavaró tényezők nélkül merülhetnek el  a KTE 

információban. 

 

 

KELLO 

Többszintű tárgyalásokra került sor és együttműködés indult el a KTE és a 

KELLO között. Ennek köszönhetően a KELLO támogatja szakmai 

rendezvényeinket, igyekszik figyelembe venni észrevételeinket, közösen 

gondolkodunk egy, az iskolai könyvtárak állományát fejlesztő rendszer 

kidolgozásán. 

2018. februárjában bizományosi keretszerződést kötöttünk, melynek 

köszönhetően ebben az évben a KELLO forgalmazásába is bekerültek a KTE 

kiadványai. Úgy gondoljuk, ezzel hozzájárulunk az egyesület anyagi 

stabilitásához, ugyanakkor kiadványainkat az eddigieknél szélesebb körhöz 

tudjuk eljuttatni, ami azért is fontos, mert a magyar könyvpiacon egy szakmai 

területet fedünk le könyveinkkel. 

 

FSZEK 

A Széchenyi 2020 keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

kezdeményezésére, európai uniós forrásból valósul meg a „Múzeumi és 

könyvtári fejlesztések mindenkinek" című program, melynek országos 

hatókörű könyvtári projektje „Az én könyvtáram" címen valósul meg. A 

projekt célja a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új 

típusú kompetencia- és készségfejlesztő, és tanulást támogató könyvtári 

szolgáltatások kialakítása, alkalmazása. Ebbe a több évet felölelő munkába 

mint együttműködő partner kapcsolódott be a KTE. 

 

Könyvtárszakmai szervezetek 

Továbbra is együtt dolgozunk az MKE-vel és annak szervezeteivel. 

Rendszeresen részt veszünk az MKE Tanács munkájában, jelen voltunk az 

MKE Közgyűlésén és az MKE konferenciákon. 
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   Fitz-díj 

A  tagság ajánlásai alapján a KTE is küldött javaslatot a Fitz-díjra jelölt 

kiadványok listájára, amelyek közül egy, az OPKM kiadványa a 2017. évi 

díjazottak közé került:   

Gyermekvilágháború – 1914-1918 rajzokban (szerk. Bogdán 

Melinda). Bp.:  EKE OFI OPKM 

Dániel András: És most elmondom, hogyan lifteztem. Bp.: Pagony 

kiadó 

Fráter Erzsébet: A Biblia növényei . Bp.: Scolar kiadó 

Meghosszabbítottuk szervezeti tagságunkat az IASL-ben. Megkötöttük a 

Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületével az együttműködési 

megállapodást, hasonlóan a CSMKE-hez. 

 

  Pozsonyi Pagony 
 

A könyvkiadók közül a Csimota és a Móra könyvkiadók folyamatos szakmai 

kapcsolatban vannak egyesületünkkel. A kör ebben az évben bővült egy 

harmadik kiadóval, a Pagony kiadóval. 

 

A nemzetközi gyermekkönyvnap 2018-as üzenete 

Egyesületünk elnökségi tagja, Pataki Marianna lefordította a nemzetközi IBBY 

által közreadott üzenetet. Így azt 2017-ben a KTE-nek köszönhetően olvashatjuk 

magyarul: http://www.ktep.hu/IBBY2017  

 

 

Más szervezetek hírei 
 

Az OPKM-ből 
 

Meghirdetésre került a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, amely 

2018/2019. évi témája: Hatalom és demokrácia  

   Bővebben: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=437 

 

  A HUBBY-ból 
 

 Átadták Az Év Gyerekkönyve 2017 -díjakat. 

Az Év Gyerekkönyv Írója (12 év alatti kategória):  

Gimesi Dóra : A Macskaherceg kilencedik élete, Pozsonyi Pagony  

http://www.ktep.hu/IBBY2017
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Az Év Ifjúsági Könyv Írója (12 év feletti kategória): 

 Sepsi László: Ördögcsapás, Tilos az Á Könyvek 

Az Év Illusztrátora: Békés Rozi  

Hans Christian Andersen: A vadhattyúk, Scolar Kiadó 

Az Év Fordítója: Molnár Zsófia (Christelle Dabos: A tél jegyesei – A tükörjáró, 

Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft.) 

Az Év Leginnovatívabb Könyve: Péczely Dóra szerkesztő (Tilos az Á 

Könyvek) a Szívlapát című kortárs versantológiáért 

 

Az együttműködésünk keretében felkérést kaptunk, hogy delegáljunk egy 

könyvtárostanárt az „Év gyermekkönyve” zsűrijébe, így a 2018-as Év 

Gyerekkönye már a közreműködésünkkel kerül kiválasztásra. 

 

A HUNRA-ból 
     Évi közgyűlésük ideje: 2017. november 11. 10.00, helye: OSZK - VI. emeleti  

 

 

A Mikkamakkától 
 

Sokan hiába vártuk a Mikkamakka folyóirat ezévi számait. Azonban a 

nyomtatott változat megszűnésével nem maradunk Mikkamakka nélkül, mert a 

Mikkamakka az internetre költözött! A Trandtrend oktatási portálon 

megtalálhatók, továbbra is klasszikus és kortárs szép- és ismeretközlő 

olvasmányokkal, oktatási segédanyagokkal, könyvajánlókkal. 

 

 

Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 

 

Együttműködő partnerünk NE FAKE-EZZ! címmel kreatív pályázatot hirdetett 

középiskolás diákoknak, amely célja a hamis termékekre való figyelemfelhívás. 

A pályázat részletei olvashatóak a blogunkon: 

https://konyvtarostanar.wordpress.com/2018/10/03/ne-fake-ezz-palyazat-

diakoknak/ 

 

https://konyvtarostanar.wordpress.com/2018/10/03/ne-fake-ezz-palyazat-diakoknak/
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2018/10/03/ne-fake-ezz-palyazat-diakoknak/

