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 Elnöki köszöntő 

 

Kedves Tagtársak! 
 

  Ismét egy új tanév “virradt” ránk. Ki-ki izgalommal, tettvággyal, új 

ötletekkel, esetleg bizonytalanul kezdte a szeptembert. Egy éve még 

azt vártuk, hogy a NAT hogyan határozza meg a helyünket, 

szerepünket. Az új NAT azonban egyelőre nem került nyilvánosságra, 

így azt gondolhatnánk, hogy a helyzet változatlan. Az élet mégis mást 

mutat. Egyre többen vagyunk, -  hiába van az iskolában a teljes 

könyvtárostanári státusz -, akik arra kényszerülünk, hogy akár a 

könyvtár nyitvatartási idejének rovására tanítsunk is. Ki a saját 

tantárgyát, ki minden mást, annak függvényében, hogy milyen szakos 

kollégákat vár az iskola, vagy éppen kit kell helyettesíteni. Mert 

rólunk azt gondolják, polihisztorok („minden szakosok”) vagyunk, 

mindenhez értünk. És ha ez így nem is igaz, de azt tényleg tudjuk, 

hogy honnan pótoljuk szaktudásunk hiányosságait. Mi több, 

rendelkezünk azzal a korszerű szemlélettel, hogy nem a a lexikális 

tudás bemagoltatása a lényeg, hanem az út, ahogyan a szükséges 

információt megszerezzük. És ezen az úton jó idegenvezetők vagyunk, 

legyen szó bármely tantárgyról. Ebben a kényszerhelyzetben 

észrevehetjük a lehetőségeket is. Könyvtárhasználatot taníthatunk a 

helyettesített szakórák keretein belül is, ötvözve a tananyagokat és 

módszereket. A könyvtárostanárok sokoldalúak és rugalmasak. De 

tényleg ez lenne a jövőnk? Hogy a gyerekek egyre többször találják 

zárva a könyvtárat, mert már nincs, aki kinyissa? Szeretnénk hinni, 

hogy ebbe nem kell belenyugodnunk! Szeretnénk hinni, hogy az 

oktatáspolitika is rájön, hogy az iskolai könyvtáraknak létfontosságú a 

szerepe abban, hogy a gyerekek alkalmazkodni tudjanak az 

információs társadalom kihívásaihoz!  

  Mi meg tudjuk fogalmazni, hogyan tudjuk támogatni ezt a célt. Meg 

tudjuk mutatni, hogy az iskolai könyvtárak többek, mint poros 

könyvek gyűjteményei és szolgáltatásaink már régen túlmutatnak a 

könyvkölcsönzésen. Ezért is járjuk körbe szakmai napjainkon az 

“Iskolai könyvtár - tanulási forrásközpont - egy régi új szemlélet a 

napi gyakorlatban” téma kérdéskörét. Az őszi szakmai nap a tanulási 

forrásközpont szolgáltatásairól, a tavaszi pedig támogató szerepéről 

fog szólni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

  Ahogy már az előző hírlevelünkben is kértem a tagságot, az elnökség 

véges terhelhetősége miatt szükségünk lenne lelkes önkéntesekre, akik 
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összefogják egy-egy megye könyvtárostanárait. Újra kérem azokat, 

akik elhivatottságot éreznek magukban, ha  szívesen 

bekapcsolódnának aktívabban is munkánkba, jelezzék az elnökség 

felé! Szívesen vesszük azt is, ha a tagság felhívja a figyelmünket olyan 

kollégákra, akik a saját térségükben sokat tesznek a szakmáért és őket 

majd megkeressük mi. 

Mindenkinek örömteli tanévet kívánok! 

Simon Krisztina, elnök 

 

 1. Szervezeti ügyek 

 

Közgyűlés 

A KTE (1118 Budapest Budaörsi út 151/B) elnöksége éves 

Közgyűlésre 2019. november 18. 10.30-ra hívja össze a tagságot. A 

Közgyűlés helyszíne a Csili Művelődési Központ (Budapest 1201 

Budapest Nagy Győry István u.4-6.) 

  A tervezett napirend: éves beszámolók, tagdíj, OTP 

számlaügyintézéssel kapcsolatos teendők, egyebek. 

A KTE bármely tagjának jogában áll további napirendi pont javaslattal 

élnie. 

Ha a Közgyűlés határozatképtelen, új közgyűlésre 2019. november 

21.-én 11.00 órától kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti 

napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes lesz.  

A közgyűlési meghívó és a tárgyalandó dokumentumok az 

Alapszabályban írottaknak megfelelően, a tagság részére 

elektronikusan megküldésre kerültek. 

 

 2. Jogszabályi változások 

 

Előző hírlevelünk óta az alábbi iskolai könyvtárakat 

közvetlenül érintő jogszabályok jelentek meg.  

 

Hatályon kívül került: 

 

- A 2013. évi CCXXXII. törvényt a nemzeti köznevelés 

tankönyvellátásáról (hatályon kívül helyezte a 2019.évi LXX. 

törvény 42. §-a 2019. július 26. napjával) 
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Helyette a “tankönyvtörvény” tartalmi szabályozása átkerült a 

Köznevelési törvény 51/A részébe, a 93/A.§ - F.§ közötti 

jogszabályi szakaszba. 

 
- 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-

kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről  (hatályon kívül helyezte a 

20/2019.(VIII.30.) EMMI rend.45.§(1)bek., 2019.október 

1.napjával) 

 

 

 3. Szakmai érdekérvényesítés 
 

Vélemények az iskolai könyvtári statisztikáról - 2018 

 

A könyvtári statisztikától minden októberben összerándul a 

könyvtárostanárok gyomra. Égnek a vonalak, melyen azt kérdezzük 

egymástól - “Ezt te is így csinálod? Így kell ezt csinálni? Mit akar ez 

jelenteni?  

A Könyvtárostanárok Egyesülete fontosnak tartja, hogy az iskolai 

könyvtárakról használható, időben és ágazaton belül is 

összehasonlítható adatok álljanak a rendelkezésre az oktatáspolitika, a 

fenntartók és a szakma számára. Ezeknek jól kell mutatniuk a 

szolgáltatóképességet és az elköltött költségvetési eszközök 

hatékonyságát.  

Az elmúlt évek tapasztalatai, az elemzésre tett kísérletek és a témában 

a könyvtárostanár kollégák által kitöltött kérdőívek adatai alapján úgy 

tűnik, hogy a fenti célok nem tudnak maradéktalanul megvalósulni. 

Vagyis szükséges a megújítás. Üdvözöljük, hogy erre van nyitottság.  

Javaslatainkat eljuttattuk az EMMI Könyvtári és levéltári 

főosztályához.  

Elérkezett október 1-je, a változásra még sajnos várnunk kell. De 

továbbra is dolgozunk az ügyön. 

  

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


 
5 

 

 

 4. Akikre büszkék lehetünk 

 

Szinnyei József-díj 

2019. augusztus 16-án Szinnyei József-díjat kapott Szakmári Klára 

(http://www.ktep.hu/Szinnyei_2019_Szakmari),  a Budapest XXII. kerületi 

Budai Nagy Antal Gimnázium nyugalmazott könyvtárostanára aki a 

Könyvtárostanárok Egyesülete elnökségének 20 éven át volt tagja, 

ebből hat éven át elnöke. 

Valamint Rakonczás Szilvia (http://www.ktep.hu/Szinnyei_2019_Rakonczas), 

könyvtáros, a KTE 2005-2008 közötti elnökségének tagja, aki jelenleg 

a Békés Megyei Könyvtár elkötelezett igazgatója.  
 

Füzéki István Emlékérem 

Az emlékérmet minden évben az a könyvtáros kapja meg, aki a 

megelőző évben vagy években a legtöbbet tette / kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy tudományok 

terén. 2019-ben a díjazott egykori elnökünk, az OPKM nyugalmazott 

igazgatója, Balogh Mihály!  

Kovács Máté emlékplakett 

A Kovács Máté Alapítvány 2012 óta azoknak, akik hozzájárultak 

Kovács Máté emlékének megőrzéséhez, tevékenységének 

megismertetéséhez, emlékplakettet adományoz. Az adományozásra 

minden év novemberében Kovács Máté születésnapján rendezett 

ünnepi kuratóriumi ülésen, a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtár és Információs Központban kerül sor 

(http://kovacsmatealapitvany.hu/taxonomy/term/41). A 2019. évi díjazott 

Suppné Tarnay Györgyi a Debreceni Egyetem Matematikai és 

Informatikai Intézet nyugalmazott adjunktusa, a KTE tagja, aki 

könyvtárosok, könyvtárostanárok nemzedékeit nevelte ki 

Debrecenben. 

Szívből gratulálunk a díjazottaknak! 

KTE Emlékérmek 

2019-ben is számos felterjesztés érkezett a KTE felhívására. A 

könyvtárostanári hivatásért emlékéremre 8 főt, az Életműdíjra 5 főt és 

az Év ígéretes könyvtárostanára, az Egyesületért emlékéremre 1-1 főt 

http://www.ktep.hu/Szinnyei_2019_Szakmari
http://www.ktep.hu/Szinnyei_2019_Rakonczas
http://kovacsmatealapitvany.hu/taxonomy/term/41
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jelöltek a felterjesztők, elsősorban munkáltatók. 

A kuratórium döntésének megfelelően a díjak átadására az Őszi 

szakmai napon kerül sor. 

 5. Nemzetközi kapcsolataink 

 

5.1. Nemzetközi programok 

Nemzetközi kapcsolatok terén termékeny évre tekinthetünk vissza: 

 Februárban két angol nyelvű absztrakttal jelentkeztünk az IASL 

(Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Egyesülete) dubrovniki 

konferenciájára. 

 Márciusban Alicia Rey, huescai (Spanyolország) könyvtárvezető 

látogatott hozzánk, a tavaszi szakmai napon segített értékelni a 

digitális kompetenciánkat. 

 Áprilisban Rigában vendégeskedtünk a Lett Könyvtárosok 

Egyesülete éves konferenciáján, ahol a résztvevők mellett, az 

egykori lett köztársasági elnöktől kezdve a magyar nagykövetség 

kulturális attaséjáig követték érdeklődéssel a munkánkat. A három 

napos szakmai útról szóló beszámoló a blogon található meg: 

https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/04/15/rigaban-

konyvtaroskent-1/ 

https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/04/17/rigaban-

konyvtaroskent-2-iskolai-konyvtar/ 

https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/04/18/rigaban-

konyvtaroskent-3-konferencia/ 

 A hazai közönség is belekóstolhatott a rigai élményekbe, a május 

29-én az OPKM-ben és online szervezett 8. KTE szellemi műhely 

keretében. A műhelyben megosztott tapasztalatokról a 3K-ban is 

olvashatnak az érdeklődők. 

 Augusztus első hetében készült el két angol nyelvű tanulmány, 

melyek elérhetőek az IASL honlapján: 

https://journals.library.ualberta.ca/slw/index.php/iasl/article/view/7409 

https://journals.library.ualberta.ca/slw/index.php/iasl/article/view/7408 

https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/04/15/rigaban-konyvtaroskent-1/
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/04/15/rigaban-konyvtaroskent-1/
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/04/17/rigaban-konyvtaroskent-2-iskolai-konyvtar/
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/04/17/rigaban-konyvtaroskent-2-iskolai-konyvtar/
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/04/18/rigaban-konyvtaroskent-3-konferencia/
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/04/18/rigaban-konyvtaroskent-3-konferencia/
https://journals.library.ualberta.ca/slw/index.php/iasl/article/view/7409
https://journals.library.ualberta.ca/slw/index.php/iasl/article/view/7408
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 Az október 21-25 között Dubrovnikban rendezett IASL éves 

világkonferencián már „csak” elő kellett adni a két prezentációt. 

Az ottani élményekről, tapasztalatokról is részletesen olvashatnak 

a blogon: 

https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/26/iasl-konferencia-

dubrovnikban-3/ 

https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/27/iasl-konferencia-

dubrovnikban-4/ 

Sok élménnyel, új kapcsolattal és lehetőséggel gazdagodva tértünk 

haza a szépséges tengerparti városból. Köszönet mindenkinek, aki a 

háttérből segítette azt, hogy a KTE  képviseletében felkerüljünk az 

iskolai könyvtárosok világtérképére. 

5.2. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 

Ha október, akkor idén is Iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja 

(International School Library Month)! 

Az iskolai könyvtárak világhónapja lehetőséget nyújt az egész világon 

az iskolai könyvtárakat irányítók számára, hogy egész októberben 

megemlékezzenek az iskolai könyvtárak jelentőségéről, s minden 

jóról, amit képviselnek. Az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja 

idén a  LET’S IMAGINE – Képzeld el! Álmodd meg! mottó köré 

szerveződik, a 2019-es IASL témájához kapcsolódóan: 

„Konvergencia-felhatalmazás-átalakulás: iskolai könyvtárak”. Ebben 

az évben arra szeretnénk ösztönözni a résztvevőket, hogy felfedezzék 

a kapcsolatot a könyvek, az olvasás, az iskolai könyvtárak és a 

képzelőerő, fantázia között. Abban a reményben választottuk ezt a 

témát, hogy valamennyi résztvevő számára 3-20 évesig megfogható 

lesz. 

Az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjáról és a hozzá kapcsolódó 

programokról bővebben itt:  
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/09/11/iskolai-konyvtarak-nemzetkozi-honapja-2019-oktobere/#more-6065 

 

Pataki Marianna 

nemzetközi kapcsolatok felelőse 

https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/26/iasl-konferencia-dubrovnikban-3/
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/26/iasl-konferencia-dubrovnikban-3/
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/27/iasl-konferencia-dubrovnikban-4/
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/10/27/iasl-konferencia-dubrovnikban-4/
https://iasl-online.org/advocacy/islm/index.html
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/09/11/iskolai-konyvtarak-nemzetkozi-honapja-2019-oktobere/#more-6065
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 6. Az elmúlt időszak eseményei 

6.1 Tavaszi Szakmai Nap 

2019-es Tavaszi Szakmai Napunkra március 20-án került sor 

Budapesten, a FSZEK Központi Könyvtárában, amelyen szép számú 

résztvevő (184 fő) igazolta vissza a téma aktualitását szakmai nap.  

A Tavaszi Szakmai Napunk témája, ahogy a címes is jelezte - Digitális 

tananyagfejlesztés az én könyvtáramért-, a jövő iskolai könyvtára, 

annak tananyagai, terei, együttműködési formái voltak. A fókuszban 

az állt, hogy mit és hogyan tanítsunk a jelen tanulóinak, annak 

érdekében, hogy a jövőben is képesek legyenek az olvasást és az 

információhasználatot maguk és környezetük javára fordítani. A 

szakmai nap a KTE és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  Az én 

könyvtáram projektje (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001) közös 

programjaként valósult meg, elsősorban délelőtti és délutáni 

műhelymunkák keretében, melyek 6-6 szekcióban, párhuzamosan 

dolgoztak. Célunk az volt, hogy az adott témáról ne csak halljanak a 

résztvevők, hanem közös gondolkodással, tevékenységekkel, 

kipróbálással segítsük annak mélyebb megértését, alkalmazását. 

Voltak olyan műhelyek – amelyekről azt gondoltuk, sokakat 

érdekelhet, vagy létszám korlátokkal rendelkeztek - melyek 

ismétlődtek.  A műhelyek témái: 

- Robotika a könyvtárhasználat tanításában 

- Tanulás a 21. századbanban. Projektötletek és tervezés. 

Digitális Témahét 

- LÜK fejlesztő játék a könyvtárhasználat tanításának 

szolgálatában 

- R2D2: a tanulótípusokra szabott segítőtárs a digitális 

univerzumban 

- Így használd a könyvtárad! Forrásalapú óratervezés 

- Utazz KÓDsebességgel a Gutenberg-galaxisban A kis herceg 

repülőjén! 

- Iskolai könyvtárak terei - közös gondolkodás 

- Sárkányos kincskeresés 
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- „Bűntény a könyvtárban" – detektívjáték 

- Spanyol kitekintés 

A műhelyvezetők, a műhelyek tartalmának pontos bemutatása, az 

előzetes felkészülést igénylő feladatokkal együtt, honlapunkon 

olvashatóak.  

A program két előadással zárult. Farkas Ferenc Az én könyvtáram 

projekt szakmai vezetője a programról és eredményeiről beszélt, míg 

Farkas Andrea senior digitális fejlesztő a Digitális Pedagógiai 

Módszertani Központból arról, hogy hol a helye és mi a szerepe a 

könyvtárnak a digitális világra felkészítő iskolákban.  A rendezvény 

végén került sor Dömsödy Andrea „A könyvtárpedagógia elmélete és 

gyakorlata” című könyvének első könyvbemutatójára.  

A tapasztalataink: 

 A Tavaszi Szakmai Nap több tekintetben is nagyon sikeres volt. 

Az együttműködésnek köszönhetően nem csak könyvtárostanárok 

voltak jelen.   

 Az együttműködő partnerektől azt a visszajelzést kaptuk, hogy ez 

a témafeldolgozási forma nagyon hatékonynak bizonyult, így a 

jövőben ők is szeretnék alkalmazni.   

 A párhuzamos szekciók nagy száma komoly szervezést igényelt 

és nagy helyigénnyel járt, de megérte a befektetett energiát. A 

továbbiakban rendszeresen szeretnénk hasonló szakmai napokat 

tartani.  

 A sok szekció, a nagy létszám speciális helyszínt és több előadót 

igényel, mint egy hagyományos konferencia, így költségesebb, 

ezért szükségünk volt együttműködő partnerekre, akik hellyel, 

előadóval és előadói tiszteletdíjakkal egészítették ki a 

rendelkezésünkre álló forrásokat.   

 A szakmai napok anyaga olyan bőséges és sokszínű lett, hogy 

egyelőre nyomtatott kötet kiadására nem került sor. A 

megpályázott pénz nem tette volna lehetővé a terjedelem 

kivitelezését és a szerkesztés is nagyobb feladat lett volna, mint 

azt előre látható volt.   

Mi mutatja eredményességét? 

 Az Őszi Szakmai Nap délutáni programjának pozitív 

visszajelzései hatására a TSZN-t szinte teljes mértékben 

műhelymunkákra építettük, melyben a kollégák kooperációjára 
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építve dolgoztunk fel gyakorlati témákat. Több 

műhelyfoglalkozás után levelező és Facebook csoportok 

alakultak.   

 KTE más szervezetekkel való együttműködés, többek között a 

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK), a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár „Én könyvtáram projektjével” 

megerősödött.   

 A Tavaszi Szakmai Napon minden műhelyt két kolléga vezetett. 

Egy könyvtárostanár és egy nem könyvtárostanár, akik ezzel is 

szemléltették a szakmaközi együttműködések lehetőségeit és 

fontosságát.  (Azóta már viszont meghívásokat is kaptunk.)   

 Külföldi előadónk segítségével betekinthettünk az aktuális 

spanyol gyakorlatba, közösen gondolkodtunk a robotika könyvtári 

lehetőségeiről, építészek bevonásával modelleztük a 21. századi 

könyvtári tereket, konkrét olvasásnépszerűsítő és fejlesztő játékok 

könyvtári vonatkozásait gondoltuk át. http://www.ktep.hu 

http://konyvtarostanar.wordpress.com/ 6/6 

Mindkét rendezvény szakmai anyagai – prezentációk, ajánlott források 

stb.- megjelentek honlapunkon, blogunkon, így elérhetővé váltak a 

szélesebb könyvtárszakmai, pedagógiai érdeklődők számára is. A 

rendezvényről készült fotók itt érhetők el: 

https://photos.app.goo.gl/7uDNPqRbTMT5P6T59 

A szakmai napról tudósított a Magyar Televízió is.  

Simon Krisztina, KTE elnök 

6.2   A XXVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál  
 

Az előző évek jó „szokását” megtartva idén is képviseltük a 
könyvtárostanárokat a könyvfesztiválon. Az  MKE Könyvtáros 
Klubjának egyik programja volt Dömsödy Andrea „A 
könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata” című könyvének  
interaktív könyvbemutatója. Ebben az évben is megleptük a 
látogatókat egy-egy csoportfeladattal, az információs 
problémamegoldás lépéseinek témakörében, mely ötletét és anyagát 
haza is vihették. 
A könyvbemutató mellett egy másik programon is megjelentünk. 
Simon Krisztina a KTE elnöke egy kerekasztal beszélgetésen vett 
részt, amely „Vajon fog olvasni?” címmel az olvasóvá válás 

https://photos.app.goo.gl/7uDNPqRbTMT5P6T59


 
11 

 

folyamatát, az olvasás tanulását, tanítását segítő könyvek témakörét 
járta körbe. Az elnökasszony egy kisfilmmel színesítette a 
programot, melyben saját kisdiákjai mondták el, hogy mitől jó egy 
könyv. (Bővebben: http://www.ktep.hu/BNK2019) 

  
6.3 KTE szellemi műhely   
Május 29-én az OPKM egy barátságos kis termében hallgathattuk 
meg, személyesen vagy online jelenléttel, hogy mit üzennek nekünk 
a rigai könyvtárak. A Lett Könyvtárosok Egyesülete 
(http://www.bibliotekari.lv/) ugyanis meghívta országos 
konferenciájukra a KTE képviselői 2017-es wrocławi IFLA 
konferencián tartott előadását. A rigai tapasztalatokról mesélt nekünk 
Dömsödy Andrea és Pataki Marianna, a konferencia két résztvevője.  

 

6.4 MKE Vándorgyűlés 

 

2019. július 3-5-én került sor Székesfehérváron az MKE éves 

vándorgyűlésére. A hagyományoknak megfelelően a 

Könyvtárostanárok Egyesülete, mint az MKE együttműködő 

szervezete az MKE 51. vándorgyűlésének keretében a Librarian to go 

- a Könyvtáros tárháza c. szekcióban szervezett worldcafé egyik 

asztalát Dömsödy Andrea és Simon Krisztina Társasjáték adaptációk 

a könyvtárhasználat tanításában címmel vezette. 

Ma a társasjátékok nagyon népszerűek nemcsak a gyerekek között, 

hanem a felnőttek körében is. Sok igényes, izgalmas játék érhető el a 

magyar piacon. Sok közülük eleve valamilyen képesség fejlesztését 

célozza meg (pl.: logikai, kommunikációs, stratégiai, kooperatív), 

sokban elsősorban a versengés és/vagy az élmény dominál, de ezek 

kombinációjával is találunk sikeres játékokat. A népszerű játékokat a 

diákok közül sokan ismerik és kedvelik, ami egy tanítási szituációban 

pozitívan hathat a motivációra. Külön segítség a foglalkozás keretében 

való használatuk során, hogy az ismert játékok szabálytanítására nem, 

vagy jóval kevesebb időt kell szánni. Ebben a diákok is egymás 

segítségére lehetnek. A játékot már ismerő tanulók így magyarázatban, 

segítségnyújtásban is fejlődhetnek. A rendezvényről és a bemutatott 

játékokról bővebben itt olvashatnak a kollégák: 

http://www.ktep.hu/tarsas_konyvtarban 

 

http://www.ktep.hu/BNK2019
http://www.ktep.hu/BNK2019
http://www.ktep.hu/tarsas_konyvtarban
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6.5 Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 

Konferenciája 
Simon Krisztina,  a KTE elnöke meghívást kapott a 2019. szeptember 

25-27. között Érsekújváron megrendezésre került konferenciára.  A 

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának húsz 

éves jubileumát ünnepelte ezzel a rendezvénnyel. A konferencia 

szakmai blokkjában hazai és magyarországi szakemberek előadásait 

hallhatták az érdeklődők. Többek között az olvasási és 

könyvtárhasználati szokásokról, a könyvtárról mint közösségépítő 

térről, Szlovákia magyarlakta területének települési könyvtárairól, a 

határon túli könyvtárosok képzési lehetőségeiről a Magyar 

Könyvtárosok Kárpát-medencei hálózatának támogatásával, és nem 

utolsó sorban az ösztöndíjprogramokról. Az elnökasszonyunk arról 

beszélt, hogy mi jellemzi a  könyvtárhasználat oktatását napjainkban. 

Az előadást interaktív elemekkel, hazavihető ötletekkel színesítette. 

Az előadás után többen jelezték annak hasznosságát, beépíthetőségét 

további munkájukba. Megfogalmazódott a szorosabb együttműködés 

igénye, és az iskolai könyvtárak jelenlétének erősítése a Kárpát-

medencei magyar könyvtárosok találkozóján. 

 

 7.  Pályázati ügyek 

 
Változás történt a pályázati felelős posztján a KTE elnökségében. 

Rákosfalvi Nóra májusi lemondását követően, az elnökség 

egyöntetűen szavazta meg az elnökség egyik póttagját, Pandúr Emesét 

a megüresedett tisztségre. Az előző év pályázati elszámolását és 

szakmai beszámolóját Simon Krisztina elnök az  új és régi gazdasági 

felelősök (Donkó Erika és Kürtösi Zsolt Elemérné) segítségével 

készítette el. A beadott két új pályázatot szintén Simon Krisztina és 

Dömsödy Andrea készítették el. Mindkét folyamatban részt vett és 

gyorsan beletanult Emese.  
 

7.1 Folyamatban lévő pályázataink 

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 2019-ben kiírt pályázatán 400 000 

Ft-ot nyertünk a Dubrovnikban megrendezésre került  IASL 

nemzetközi konferenciáján való részvételünkre, ahol Dömsödy Andrea 

és Pataki Marianna képviselte egyesületünket, szakmánkat. 
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Szintén egy másik, az NKA 2019-ben kiírt pályázatán 1.500.000 Ft-ot 

nyertünk a 2019-es őszi, és a 2020-as tavaszi szakmai napunk 

lebonyolítására. 

 
7.2 Elszámolt pályázatok 

Rendben elszámolásra került a 2018-as őszi és a 2019-es tavaszi 

szakmai napunk támogatására benyújtott, valamint Dömsödy Andrea: 

A könyvtár-pedagógia elmélete és gyakorlata című kiadvány 

megjelentetésére elnyert pályázat is. (Az elnyert pályázat nem fedezte 

a kiadvány teljes költségét.) A könyvet tagjaink már meg is 

vásárolhatták. 

Folyamatosan figyeljük a pályázati híreket, igyekszünk minden 

lehetőséget megragadni, mely egyesületünket, tagjainkat és a 

szakmánkat szolgálhatják. 

 

 8.  2019.évi beszámolók 

8.1 Szakmai beszámoló a KTE 2019. évi munkájáról 

  A KTE elnöksége az Alapszabályban megfogalmazott főbb 

célkitűzések megvalósításán dolgozott, melyek a következők voltak: 

 együttműködés, hatékony párbeszéd kialakítása az iskolai 

könyvtárügyért felelős ágazati, szakmai-irányítói feladatokat 

ellátókkal, fenntartókkal, felsőoktatási képviselőkkel, könyvtári és 

pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel 

 a közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai 

intézmények könyvtárostanárai, könyvtárosai szakmai ismereteinek 

gyarapítása, hivatástudatuk erősítése 

 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 könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének 

növelése. 

A célok megvalósulását a 2019-es Feladatterv pontjai alapján 

értékelem: 
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1.   Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 

 Két hírlevelünket  az eddigi gyakorlatunkhoz hűen  tavasszal és ősszel  

állítottunk össze és jelentettük meg elektronikusan, a megrendezésre 

kerülő szakmai napjaink előtt. Azok számára akik a későbbiekben is 

szeretnének tallózni kiadványainkban, a régebbi számokat honlapunkon 

elérhetővé tettük az alábbi linken: http://www.ktep.hu/_hirlevel.  A 

Könyvtárostanárok Egyesületének Hírlevelében igyekszünk az  

aktuálitásokon kívül hazai és külföldi jó gyakorlatokat,  hasznos 

szakmai anyagokat is bemutatni. A Hírlevél szerkesztésének 

munkálatait ettől az évtől Savanya Ildikó vette át, aki az elnökség 

póttagjaként is aktívan részt vesz a munkánkban. Kezében tartja a 

határidős feladatokat, ösztönöz bennünket a cikkek megírására. 

 Mindemellett továbbra is működik levelezőrendszerünk,  amit a tagok 

számára alakítottunk ki.  Ezen keresztül biztosítjuk a tagság naprakész 

tájékoztatását. Rendszeresen küldünk felhívásokat, szakmai anyagokat, 

aktuális könyvtárszakmai és pedagógiai híreket. Levelezőrendszerünkön 

keresztül kérjük továbbá tagjaink véleményét bizonyos témákban, vagy 

ösztönözzük Őket jó gyakorlataik megosztására. Kiküldött leveleink 

száma csökkent az előző évekhez viszonyítva. Ennek oka a felhasználói 

szokásokhoz való igazodás.  Állandóan frissülő honlapunk, blogunkon 

folyamatosan közlünk felhívásokat, szakmai anyagokat. Lehetőséget 

biztosítunk a kollégáknak publikálásra, ötleteik, jó gyakorlataik 

megosztására. A levelezőrendszer inkább a tagságot érintő, valamit 

hivatalos ügyek intézésének rendszere lett. 

Mindezek mellett jelen vagyunk a szakmai levelezőlistákon, Facebook 

oldalakon is, azok tartalmáról beszámolunk tagjainknak. 

Folyamatos a tanácsadási segítő tevékenységet folytatunk, legjobb 

tudásunk szerint válaszolunk a felmerülő szakmai problémákra. E 

segítség számunkra, hogy az elnökség tagjai között van szaktanácsadó 

és minősítő kolléga is. 

 Ebben az évben is tanévzáró és tanévkezdő képeslapokkal 

kedveskedtünk tagjainknak, melyek kivitelezését, ötletességét Tiba 

Gabriellának a felügyelő bizottság tagjának köszönhetjük. Az 

elnökség Őt bízta meg a feladat ellátásával. Természetesen ötleteit, 

látványterveit megosztja az elnökség többi tagjával, és közösen 

döntjük el, melyik változat kerüljön kiküldésre. 

 A kommunikációs feladatok Cs. Bogyó Katalin kezében 

http://www.ktep.hu/_hirlevel
http://www.ktep.hu/_hirlevel
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összpontosulnak. A nemzetközi kommunikációt Pataki Marianna 

végzi. Köszönet nekik! 

  

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok 

 A tervezett programjainak sikeresen megszerveztük, plusz 

programelemekkel bővítettük. 

Tavaszi Szakmai Napunk 

 2019. március 20 rendeztük meg a  FSZEK Központi Könyvtárában 

Budapesten „Digitális tananyagfejlesztés az én könyvtáramért” 

címmel. A program a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) és a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Az én könyvtáram projektje 

(EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001) közös programjaként valósult 

meg. Rendhagyó módon a főszerep a gyakorlaté volt, így 

műhelymunka keretein belül,  6-6 párhuzamos szekcióban dolgoztak a 

kollégák, délelőtt és délután is. Újítás volt az előző évek szakmai 

napjaihoz képest az is, hogy az együttműködés „szellemében” minden 

műhelyt ketten vezettek. Az adott téma szakértője mellett, jelen volt 

egy könyvtárostanár is, aki képviselet az iskolaikönyvtári szemléletet. 

Ez a forma együttműködő partnerünk tetszését is elnyerte, hisz 

gyakorlatban is bemutattuk a frontális előadásokkal szembeni előnyeit, 

ennek a fajta együttgondolkodásnak. 

A szakmai nap kiemelt témája a jövő iskolai könyvtára, annak 

tananyagai, terei, együttműködési formái voltak. A szakmai napról 

tudósított a Magyar Televízió is. (Bővebben: 

http://www.ktep.hu/TSZN2019 ) 

 XXVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 

Az előző évek jó „szokását” megtartva idén is képviseltük a 

könyvtárostanárokat a 26. alkalommal megrendezett könyvfesztiválon. 

Az  MKE Könyvtáros Klubjának egyik programja volt Dömsödy 

Andrea „A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata” című 

könyvének  interaktív könyvbemutatója. Ebben az évben is megleptük 

a látogatókat egy-egy csoportfeladattal, az információs 

problémamegoldás lépéseinek témakörében, mely ötletét és anyagát 

haza is vihették. 

A könyvbemutató mellett egy másik programon is megjelentünk. 

Simon Krisztina a KTE elnöke egy kerekasztal beszélgetésen vett 

részt, mely „Vajon fog olvasni?” cím alatt az olvasóvá válás 

folyamatát, az olvasás tanulását, tanítását segítő könyvek témakörét 

http://www.ktep.hu/TSZN2019
http://www.ktep.hu/TSZN2019
http://www.ktep.hu/TSZN2019
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járta körbe. Az elnökasszony egy kisfilmmel színesítette a programot, 

melyben saját kisdiákjai mondták el, hogy mitől jó egy könyv. 

(Bővebben: http://www.ktep.hu/BNK2019) 

  Könyvtárostanárok  szellemi műhelye 

 Május 29-én az OPKM egy barátságos kis termében hallgathattuk 

meg, személyesen vagy online jelenléttel, hogy mit üzennek nekünk a 

rigai könyvtárak. A Lett Könyvtárosok Egyesülete 

(http://www.bibliotekari.lv/) ugyanis meghívta országos 

konferenciájukra a KTE 2017-es wrocławi IFLA konferencián tartott 

előadását. A tapasztalatokról mesélt nekünk Pataki Marianna és 

Dömsödy Andrea a konferencia részvevői. 

(Bővebben: http://www.ktep.hu/KSZM8) 

  MKE 51. Vándorgyűlés 

A Könyvtárostanárok Egyesülete ebben az évben is újdonsággal rukkolt 

elő a Székesfehérváron az 51. könyvtáros vándorgyűlésen. A worldcafé 

forma merész újítás volt az esemény történetében, amitől együttműködő 

partnereink, akikkel közösen szerveztük a szekciót – Közkönyvtári 

Egylet és Gyermekkönyvárosok Egyesülete- kicsit tartottak is. 

Összeségében elmondható, hogy szekciónk mely  a Librarian to go - a 

Könyvtáros tárháza címet viselte, célja szerint a szakmánk számára 

fontos kérdéseket beszéljünk meg, a  gyakorlati ötletek mutassunk be és 

valódi szakmai párbeszédek alakuljanak ki, megvalósult. 

A két iskolai könyvtárhoz kötődő asztal – „Társasjáték adaptációk a 

könyvtárhasználat tanításában „ és a „HEURÉKA! - Ötletbörze 

könyvtárhasználati órákra és a hétköznapokra” igen látogatott volt. 

(Bővebben: http://www.ktep.hu/MKEvandgy2019) 

 Őszi Szakmai Nap 

 „Iskolai könyvtár - tanulási forrásközpont - egy régi új szemlélet a 

napi gyakorlatban. A tanulási forrásközpont szolgáltatásai” címmel 

kerül majd megrendezésre, 2019.11.18-án, Budapest XX. kerületében. 

A rendezvénynek a Csili Művelődési ház ad otthont.   

 ( Bővebben: http://www.ktep.hu/OSZN2019) 

 Iskolai testvérkönyvtárak 

 Ebben a tanévben is folytatódott a program. 2020. júniusában azonban 

lejárnak az együttműködések, így újra párt választhatnak a részvevők és 

reméljük  külföldi „testvérek” is bekapcsolódnak nagyobb számmal. A 

http://www.ktep.hu/BNK2019
http://www.ktep.hu/BNK2019
http://www.ktep.hu/KSZM8
http://www.ktep.hu/KSZM8
http://www.ktep.hu/MKEvandgy2019
http://www.ktep.hu/MKEvandgy2019
http://www.ktep.hu/OSZN2019
http://www.ktep.hu/OSZN2019
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jelentkezési felület elérhető a honlapunkról: 

https://testverkonyvtarak.webnode.hu/ 

Az eTwinning egyik régiós képviselője megkereste a 

testvérkönyvtárakat a Mátyás, a király projekttel kapcsolatban. Úgy 

tűnik, jó gyakorlattá fogják minősíteni. 

A program blogja folyamatosan bővül, hisz folyamatosan gyűjtik a 

havi tevékenységeket, a könyvtárak kedvenc könyveit. 

A program lelkes koordinátora és a információs felületek működtetője, 

fejlesztője továbbra is: Pandur Emese. 

 Képzés 

 A  KTE és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Az én 

könyvtáram projektje (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-

000001)együttműködése nemcsak a tavaszi szakmai nap keretein belül 

valósult meg, hanem a projekt nyár elején engedélyt kapott, hogy „A 

könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 

megvalósításában” című 60 óra képzést meghirdethesse a 

könyvtárostanárok között is. Eredetileg a nyertes pályázat szerint csak 

közkönyvtári dolgozók jelentkezhettek. Nyáron azonban végzett egy 

csoport, amely könyvtárostanárokból állt. Sajnálatos, hogy az 

engedélyt ilyen későn kapták csak meg. 

(Bővebben: http://www.azenkonyvtaram.hu/bemutatas) 

   

3.    Szakmai érdekérvényesítés, PR 

Könyvtári Szakértői Bizottság 

 Ugyan továbbra sem került sor a tárcaközi iskolai könyvtári 

munkabizottság összehívására, de előremutató eredménynek tartjuk, 

hogy megalakult a Könyvtári Szakértői Bizottság a Könyvtári és 

Levéltári Főosztály vezetőjének,  Sörény Edinának irányításával. A 

bizottságban mint a szakterületet szakmai szervezete képviselhetjük a 

könyvtárostanárokat. Delegáltunk Dömsödy Andrea, a KTE alelnöke. 

A Könyvtári Szakértői Bizottság eddigi ülésein a következő 

kérdésköröket tárgyalta részletesebben: 

 ágazati stratégia kidolgozása 

 bérezés, előmeneteli rendszer 

 képzés, továbbképzés 

 OSZK helyzete és a digitalizációs program 

 MOKKA, ODR 

  

https://testverkonyvtarak.webnode.hu/
https://testverkonyvtarak.webnode.hu/
https://testverkonyvtarak.webnode.hu/
http://www.azenkonyvtaram.hu/bemutatas
http://www.azenkonyvtaram.hu/bemutatas
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Egyesületünk a bizottsági ülések témaköreiről tájékoztatja tagságát, 

kikéri véleményüket, statisztikákat, kérdőíveket készítünk, elemzünk. 

Az eredmények tükrében készítjük el beadványainkat egy-egy adott 

kérdésben. Ebben köszönjük a tagság együttműködését! 

Az oktatási oldalról egyelőre nem találtunk olyan személyt, aki 

felvállalná az iskolai könyvtárak ügyét. 

 Vélemények az iskolai könyvtári statisztikáról - 2018 

 A KTE 2018 végén egy rövid kérdőívvel fordult a gyakorló iskolai 

könyvtáros kollégákhoz azzal a céllal, hogy feltárjuk a problémákat az 

iskolai könyvtári adatszolgáltatással kapcsolatban. A kapott eredmények 

tükrében az elnökség megfogalmazott egy javaslatcsomagot, konkrét 

adatszolgáltatási lap megszerkesztésével kiegészítve. jeleztük továbbá 

az illetékesek felé, hogy az értelmezési problémák egy kellően részletes 

kitöltési útmutatóval minimalizálhatók lennének. Érdeklődve vártuk az 

októberi statisztikát. meg is kaptuk. Ugyanazt, amit évek óta mindig. 

Úgy tűnik egyelőre javaslataink, valamelyik fiókban várják sorsukat. 

Vélemények az iskolai könyvtárban dolgozók képzéséről, 

továbbképzéséről - 2019 

 A könyvtárostanárok erős továbbtanulási hajlandósága mutatkozik, de a 

jelenlegi továbbképzési kínálatból hiányoznak az iskolai könyvtári, 

könyvtárpedagógiai témák. A kollégák képzési igénye egyértelműen a 

könyvtárhasználat tanítása és a tanulás támogatása,  könyvtárpedagógiai 

témák köré szerveződik. Emellett szívesen tanulnának az online 

tájékoztatásról és a működési dokumentumokról. 

A fenti igényeket figyelembe véve, elindult egy egyeztetés a Könyvtári 

Intézettel a továbbképzés ügyében. Információink szerint a tervezetek 

már az aktuális minisztériumnál vannak. 

 Az év díjai 

 Úgy gondolom nagyon sikeres évet zárhattunk felterjesztéseink 

tekintetében. A Szinnyei József-díjra Szakmári Klárát terjesztettük fel, 

aki 2019. augusztus 16-án, a Vigadóban át is vehette a megtisztelő 

díjat, ezzel is emelve a szakma megbecsülését, hisz több mint 10 éve 

nem volt könyvtárostanár a díjazottak között.  A Füzéki István 

Emlékéremre Balogh Mihályt jelöltük és 2019-ben Ő lett az év 

díjazottja. Jelentős könyvtárszakmai életművükön túl, elmondható 

mindkettőjükről, hogy a KTE elnökei voltak éveken keresztül. 
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Nemcsak felterjesztéseken dolgoztunk, hanem jelenleg zajlik az 

általunk adományozható KTE emlékérmek jelöléseinek elbírálása. 

2019-ben is számos felterjesztés érkezett a KTE felhívására. A 

könyvtárostanári hivatásért emlékéremre 8 főt, az Életműdíjra 5 főt és 

az Év ígéretes könyvtárostanára, az Egyesületért emlékéremre 1-1 főt 

jelöltek a felterjesztők, elsősorban munkáltatók. Érdekes, hogy 

az elmúlt két év számaihoz képest csökkent a beérkező anyagok száma, 

de öröm, hogy végre érkezett jelölés az év ígéretes könyvtárostanára 

díjra is. A kuratórium döntésének megfelelően a díjak átadására az Őszi 

szakmai napon kerül sor. 

Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 

A társszervezetek rendezvényein részt vettünk, azok híréről és 

tartalmáról tájékoztattuk a tagságot. 

 Könyvtárszakmai szervezetek 

 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, hasonlóan a 

CSMKE-hez. 

 Pályázati szervek 

 Elvégeztük az egyesület regisztrációját szakmai civil szervezetként 

EMMI-nél, NEA-nál, NKA-nál, hogy pályázhassunk. Az idén két 

pályázatot adtunk be, melyek sikerének köszönhető szakmai 

napjaink színvonalas megszervezése és kollégáink részvétele a 

dubrovniki konferencián. A pályázati szervekkel napi kapcsolatot 

tart új pályázati felelősünk Pandúr Emese. Örömmel mondhatjuk, 

hogy zökkenőmentes az együttműködés, nagyon segítőkészek a 

pályázatokkal foglalkozó kollégák. 

Az NKA részéről májusban átestünk egy gazdasági ellenőrzésen, 

mely sikeresen zárult le. Pozitívan minősítettek minket. 

 HUBBY 

 Az együttműködés folytatódik, melynek keretében felkérést 

kaptunk, hogy delegáljunk egy könyvtárostanárt az „Év 
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gyermekkönyve” zsűrijébe, majd segítettünk megszervezni a 

gyerekzsűrit is. Négy iskola könyvtárostanárai (KTE tagok mind) 4 

kategóriában szerveztek diákzsűrit, akik lelkesen pontozták és 

véleményezték a könyveket. 

 KELLO 

 Az együttműködés ebben az évben is folytatódott 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. A KTE kiadványit továbbra is 

forgalmazzák. melynek köszönhetően betölthetünk egy űrt a 

magyar könyvpiacon. Májusban elindult egy tárgyalás a KTE 

kávézó ötletéből kiindulva. A KELLÓ szívesen biztosít helyet a 

beinduló kezdeményezésnek. 

 Könyvkiadók 

 A könyvkiadók közül a Csimota és a Móra könyvkiadók folyamatos 

szakmai kapcsolatban vannak egyesületünkkel. A kör ebben az évben 

bővült a Pagony Kiadóval. 

 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 átölelő munkába, mint 

együttműködő partner kapcsolódott be a KTE. A 2019-es évben 

ennek a sikeres együttműködésnek köszönhetően került 

megrendezésre  egy közös szakmai nap és kaptak lehetőséget 

könyvtárostanárok a projekt által szervezett továbbképzésében való 

bekapcsolódásra. 

 Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

 2019. szeptember 25-27. között Érsekújváron megrendezésre került 

konferencián való részvétel eredményének könyvelhető el, hogy 

megfogalmazódott a szorosabb együttműködés igénye a KTE és az 
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SZMKE között. Egyesületünk őszi szakmai napjára meghívta a szlovák 

kollégákat.  Kecskés Ildikó az SZMKE elnöke azt is megfogalmazta, 

hogy szakmailag hasznos lenne az iskolai könyvtárak jelenlétének 

erősítése a Kárpát-medencei magyar könyvtárosok találkozóján. 

  4.  Taglétszám növelése 

 Ezen célkitűzésünk sajnos ebben az évben sem voltak sikeres. 

Igyekszünk új stratégiát kidolgozni a taglétszám növelése érdekébe. 

Megtartottuk a csak tagokra specializált szolgáltatásokat. A 

tagnyilvántartás és az információ áramlás folyamatos, köszönjük 

Németh Szilvia munkáját! 

 5.    Adminisztratív, szervezeti ügyek 

 Az elnökség rendszeresen ülésezett. Az ülésekről titkárunk, Tóth 

Viktória részletes jegyzőkönyvet készít. Napi szinten tartjuk a 

kapcsolatot e-mailen, telefonon, chaten. A gyors és költséghatékony 

kommunikáció érdekében létrehoztunk egy elnökségi messenger 

csoportot. Ezt látják, követik a felügyelő bizottság tagjai is, akik az év 

folyamán több feladatba is besegítettek. 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 továbbra se javul, de elektronikusan is 

„raktározunk” mindent. A folyamatos irattárazást Rónyai Tünde 

lelkiismeretesen elvégzi, köszönet neki! 

Köszönöm minden elnökségi és felügyelő bizottsági tagnak és a 

tagságnak is a bizalmat, a támogatást, a segítséget! Remélem - reméljük, 

hogy vállalt feladataink teljesítésével elégedettek a tagok! 
                                                    Simon Krisztina elnök 
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8.2 Pénzügyi beszámoló a KTE 2019. évi gazdálkodásáról 

2019.január 1.– szeptember 30. 

sor. Saját bevételek összeg 

1. tagdíj 1 025 000,- 

2. 

szakmai bevételek (regisztrációs díj, 

könyvértékesítés) 644 857,- 

3. szponzori támogatás 0,- 

4. kamatbevételek 129,- 

 

összesen: 1 669 986,- 

   sor. Kiadások összeg 

 

szakmai kiadások   

1. megbízási díjak és járulékok 312 000,- 

2. 

szakértés, MKE tagdíjhányad, NKA pályázati 

díj 724 019,- 

3. nyomdaköltség, szerkesztés 398 475,- 

4. egyéb szakmai (külföldi út reg.díj) 236 914,- 

5. Ajándék, virág 12 300,- 

 
működési kiadások   

6. 

anyagköltség (irodaszer, eszközbeszerzés, 

nyomtatvány) 37 700,- 

7. 

anyagjellegű szolgáltatások (posta, telefon, 

útiköltség) 124 417,- 

8. könyvelési díj (2018. 4. negyedév) 45 720,- 

9. bankköltség, illeték 19 474,- 

 
összes kiadás 1 911 019,- 

   

 

A KTE pénzügyi helyzete 

  

sor. számlanyilvántartás összeg 

1. OTP lekötött betét 1-2. 1 823 426,- 
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2. elszámolási bankszámla egyenlege 1 765 949,- 

3. házipénztár 498 800,- 

4. egyéb követelés/tartozás 264,- 

 

összesen 4 088 439,- 

Budapest, 2019. október 20.              Kürtösi Zsoltné, gazdasági felelős 

 

8.3 Felügyelőbizottsági beszámoló a Könyvtárostanárok 

Egyesülete 2019. évi munkájáról 

A Könyvtárostanárok Egyesülete Felügyelő Bizottsága két bizottsági 

taggal és az elnökkel működik.  

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Könyvtárostanárok 

Egyesülete a 2019. évben is eredményesen működött, anyagi 

erőforrásaival jól gazdálkodott (ideértve a tárgyévben lezáruló 

pályázatok sikeres elszámolását is). Az elnökség tagjai ebben az évben 

is idejüket, erejüket nem kímélve, szabadidejük terhére, önkéntesen 

vállalták és lelkiismeretesen teljesítették feladataikat, válaszoltak 

megkeresésekre. Köszönjük mindazok türelmét, akik tekintettel voltak 

véges erőforrásainkra. 

Itt szeretném aláhúzni Simon Krisztina elnök felhívását: kérjük azokat, 

akik elhivatottságot éreznek magukban és szívesen bekapcsolódnának 

aktívan is a munkánkba, jelentkezzenek az elnökségnél: szükségünk 

volna olyan lelkes önkéntesekre, akik összefogják egy-egy megye 

könyvtárostanárait. 

Beszámolómban a KTE éves munkatervében felvázolt vállalásokat 

követve tekintem át az elnökség munkáját. 

Egyesületünk taglétszáma 2019. szeptember végén 185 fő, közülük 19 

új belépő. Ez mintegy 35 fővel nagyobb tagságot jelent, mint egy évvel 

ezelőtt. 

Az egyesület a közgyűlés által a 2018-as Őszi Szakmai Napon 

elfogadott Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint működött. 

Szakmai érdekképviselet 

  Állásfoglalások, szakmai hozzászólások készítése 

 Az egyesület 2019 januárjában hozzászólást nyújtott be a 

kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről 
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és használatáról c. kormány számára készült előterjesztéshez. 

(A hozzászólás online elérhető.)   

 2019 júniusában a könyvtári stratégiával kapcsolatban 

készítettünk hozzászólást (Dömsödy A., Simon K.), de ennek 

kiadása óta nem került sor bizottsági ülésre a témában. 

 Az egyesület az iskolai könyvtári statisztikával kapcsolatos 

javaslatait a tagság visszajelzései alapján eljuttatta az EMMI-

hez, ezzel kapcsolatban érdemi változás nem történt.  

Szakmai bizottságok 

 Az egyesület előremutató eredménynek tartja, hogy megalakult 

a Könyvtári Szakértői Bizottság, amelyben a könyvtárostanárok 

is képviseltethetik magukat. Az egyesület delegáltja Dömsödy 

Andrea, a KTE alelnöke. Egyesületünk a bizottsági ülések 

témaköreiről tájékoztatja tagságát, kikéri véleményüket, s e 

visszajelzések tükrében készíti el beadványait. 

 Egyesületünk felkérést kapott a Kovács Máté Alapítványtól az 

újonnan alapított Nívódíj Tanácsadó Testületében való 

részvételre. Az Egyesület elnöksége Dömsödy Andrea alelnököt 

delegálta a feladatra. 

Tudásgyarapítás és hivatásfejlesztés 

Országos szakmai konferenciák 

 A KTE Tavaszi Szakmai Napját 2019. március 20-án 9.45-16.00 

között rendezte meg Digitális tananyagfejlesztés az én 

könyvtáramért címmel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 184 

fő részvételével. A Tavaszi Szakmai Nap kiemelt témája a jövő 

iskolai könyvtára, annak tananyagai, terei, együttműködési 

formái voltak. A szakmai nap a Könyvtárostanárok Egyesülete 

(KTE) és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Az én 

könyvtáram projektje (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001) 

közös programjaként valósult meg. 

 2019. november 18-án kerül sor a következő Őszi Szakmai 

Napra, amelynek témája a következő lett: Iskolai könyvtár - 

tanulási forrásközpont - egy régi-új szemlélet a napi 

gyakorlatban. 

 Az egyesület 2019 áprilisában ismét részt vett a XXVI. 



 
25 

 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon: az MKE Könyvtáros 

Klubjában mutattuk be interaktív módon Dömsödy Andrea A 

könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata című könyvét, Simon 

Krisztina pedig részt vett egy, az olvasóvá válás folyamatának 

témakörét körbejáró kerekasztal-beszélgetésen. 

 Az MKE 51. Vándorgyűlésére Székesfehérváron került sor 

2019. július 2-5. között. A hagyományoknak megfelelően a 

Könyvtárostanárok Egyesülete, mint az MKE együttműködő 

szervezete az MKE 51. vándorgyűlésének keretében a Librarian 

to go - a Könyvtáros tárháza c. szekcióban szervezett worldcafé 

egyik asztalát Dömsödy Andrea és Simon Krisztina  társasjáték 

adaptációk a könyvtárhasználat tanításában címmel vezette. 

 Májusban, az OPKM-ben tartott szellemi műhely keretében 

Dömsödy Andrea és Pataki Marianna osztotta meg tapasztalatait 

a Rigában tartott konferenciáról. 

 A tavaszi hírlevélben meghirdetett könyvtárostanár kávézókra 

egyelőre még nem került sor, de amint a horizontra kerül ez a 

program, az elnökség tájékoztatja róla a tagságot. 

Kiadványok 

 A Tavaszi Szakmai Napon és – interaktív módon – a Budapesti 

Nemzetközi Könyvfesztiválon került sor Dömsödy Andrea A 

könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata című könyvének 

könyvbemutatójára. 

Nemzetközi kapcsolatok 

 2019 áprilisában Dömsödy Andrea és Pataki Marianna részt vett 

Rigában, a Lett Könyvtárosok Egyesülete éves konferenciáján, 

ahol előadást tartottak a KTE és a Civil Közoktatási Platform 

2017 előtti együttműködéséről. A konferencián való részvételen 

túl szakmai kirándulásra is sor került, amelynek keretében 

meglátogatták a lett nemzeti könyvtárat és két iskolai könyvtárat 

is. 

 A IASL Dubrovnikban szervezett nemzetközi konferenciát 2019 

októberében, amelyen Dömsödy Andrea és Pataki Marianna vett 

részt előadóként, miközben lehetőségük volt nemzetközi 

tapasztalatokat szerezni, kapcsolatokat építeni, intézményeket 

meglátogatni.  
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 2019 szeptemberében Simon Krisztina képviselte az egyesületet 

a szlovákiai magyar könyvtáros egyesület konferenciáján. 

 A korábbi évekhez hasonlóan idén is szép számmal 

kapcsolódtak be magyarországi csoportok a nemzetközi 

könyvjelzőcsere-programba. 

Kitüntetések, elismerések 

 2019 októberében Füzéki István Emlékérmet kapott Balogh 

Mihály, az egyesület egykori elnöke, az OPKM nyugalmazott 

igazgatója. 

 2019. augusztus 16-án Szinnyei József-díjat kapott Szakmári 

Klára, a Budapest XXII. kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium 

nyugalmazott könyvtárostanára aki a Könyvtárostanárok 

Egyesülete elnökségének 20 éven át volt tagja, ebből hat éven át 

elnöke. 

 Ugyancsak Szinnyei József díjat kapott Rakonczás Szilvia, 

könyvtáros, a KTE 2005-2008 közötti elnökségének tagja, aki 

jelenleg a Békés Megyei Könyvtár elkötelezett igazgatója. 

 A KTE a 2019-es Őszi Szakmai Napon kerül sor a kuratórium 

döntésének megfelelően a KTE emlékérmek átadására. 

Pályázatok  

Folyamatban levő pályázatok 

- Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumától 400 ezer Ft 

támogatást kapott az egyesület az iskolai könyvtárosok 

dubrovniki nemzetközi konferenciáján való részvételre, 

1.500.000 Ft-ot pedig az Iskolai könyvtár - tanulási 

forrásközpont - egy régi-új szemlélet a napi gyakorlatban című 

tavaszi és őszi szakmai napok megrendezésére. 

Elszámolt pályázatok 

- Elszámolásra került a 2018-as őszi és a 2019-es tavaszi szakmai 

napunk támogatására benyújtott, valamint Dömsödy Andrea: A 

könyvtár-pedagógia elmélete és gyakorlata című kiadvány 

megjelentetésére elnyert pályázat is. 

Az elnökség tevékenysége 

Személyi ellátottság 

Az egy évvel ezelőtti Őszi Szakmai Napon szabályos módon zajlott le 

az egyesület elnökségében a részleges tisztújítás, amely három pozíciót 



 
27 

 

érintett: a gazdasági felelősi posztról leköszönő Donkó Erika helyét 

Kürtösi Zsolt Elemérné vette át a közgyűlés egyértelmű támogatásával, 

a nemzetközi kapcsolatokért eddig felelős Kámán Veronika helyét 

pedig Pataki Marianna vette át. A felügyelőbizottság elnöki feladatait 

eddig a közgyűlésig Pataki Marianna, ezt követően Kámán Veronika 

végzi. 

Változás történt a pályázati felelős posztján a KTE elnökségében. 

Rákosfalvi Nóra májusi lemondását követően, az elnökség egyöntetűen 

szavazta meg az elnökség egyik póttagját, Pandúr Emesét a 

megüresedett tisztségre. 

 

Az elnökségi tagok tevékenysége 

 Simon Krisztina (elnök) erőn felüli munkával vezeti az elnökséget a 

nem egyszerű feltételek, körülmények közepette. Nyitott, derűs 

személyisége, folytonos rendelkezésre állása, szakmai felkészültsége 

egyaránt nagyszerű elnökké teszik őt. 

 Tóth Viktória (titkár) hihetetlen teherbírásával és precIzitásával viszi 

hátán az egyesület ügyeit, kezeli az egyesületi dokumentációt, a 

határidős feladatokat, kíséri az egyesület szakmai folyamatait. 

 Dömsödy Andrea (alelnök) óriási munkabírással és szakmai 

felkészültséggel vesz részt az egyesület elnökségének munkájában, 

már nemcsak hazai, de nemzetközi téren is. Idén megjelent könyve 

hiánypótló, hatalmas jelentőségű a szakmában. 

 Kürtösi Zsolt Elemérné (gazdálkodási felelős) nagy lendülettel és 

felkészültséggel tanult bele és fogott hozzá feladataihoz, amelyeket 

nagy körültekintéssel és pontosan végez. Köszönet érte! 

 Pandur Emesét (2019) (pályázati felelős) nem véletlenül választotta 

meg az elnökség egyhangúlag jelenlegi feladatára: precízen követi az 

aktuális pályázati felhívásokat, vezeti a futó pályázatok 

dokumentációját, vesz részt azok elszámolásában, mindeközben 

pedig koordinálja a Testvérkönyvtárak programot.  

 Cs. Bogyó Katalin (kommunikációs vezető) naprakészen tájékoztatja 

az egyesület internetes felületein és levelezőlistáján a tagságot az 

egyesületet érintő hírekről, szerkeszti a körleveleket, az egyesület 

blogját, Facebook-oldalát. 

 Németh Szilvia (tagnyilvántartás felelőse) itt megjelölt feladata 
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mellett, amelyet precízen és odaadóan végez, hatalmas részt vállal az 

egyesület szakmai munkájában szerkesztőként, az állásfoglalások 

véleményezőjeként, konferenciáink előadójaként is. 

 Rónyai Tünde (irattár és archívum felelőse) itt megjelölt feladatának 

pontos végzése mellett részt vállal a pályázatok zsűrizésében, a 

szakmai állásfoglalások kialakításában, miközben offline és online 

módon is végzi szakértői tevékenységét. 

 Pataki Marianna (nemzetközi kapcsolatok felelőse) munkája nyomán 

kinyílt a KTE ablaka a szakma nemzetközi történéseire, munkájának 

köszönhetően több nemzetközi konferencián vehetett részt az 

egyesület, és érkeztek hozzánk külföldi előadók. Köszönet érte! 

  

A KTE elnöksége munkáját az Alapszabályban foglaltakat betartva, 

fegyelmezetten gazdálkodva végezte a tevékenységét a tagság és a 

szakma támogatása érdekében. 

                                  Kámán Veronika, a felügyelőbizottság elnöke 

 

9. A KTE elkövetkező programjai 

 

Őszi Szakmai Nap 

 

Időpont: november 18. 

Helyszín: Csili Művelődési Központ, 1201 Budapest, Nagy Győry 

István utca 4-6. 

A szakmai nap témája: Iskolai könyvtár - tanulási forrásközpont - egy 

régi új szemlélet a napi gyakorlatban: A tanulási forrásközpont 

szolgáltatásai http://www.ktep.hu/OSZN2019 

 

 10. Tagság 

 

Egyesületünk taglétszáma 2019. szeptember végén 185 fő, közülük 19 

fő új belépő. A tagok felvételét az elnökség az Alapszabálynak 

megfelelően jóváhagyta.  

Alapszabályunk szerint a tagdíj befizetési határideje március 31., de 

egész évben várjuk a tagok jelentkezését.  

A tagnévsorok (aktuális és a korábbi éveké is) elérhetők honlapunkon: 

http://www.ktep.hu/_tagsag 

 

http://www.ktep.hu/OSZN2019
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Tagnyilvántartás, tagdíj 

A 2020-as belépési nyilatkozatot szeretnénk kiegészíteni néhány 

kompetenciával kapcsolatos kérdéssel, melyek reményeink szerint 

segíthetik a közös munkát. Ezek például a nyelvtudásra, digitális  

kompetenciákra, előadói, publikálási hajlandóságra, nemzetközi 

kapcsolatokban szerzett tapasztalatokra vonatkoznának.  

A tagsági díj összege 2019-ben is változatlan volt:  

 

Kategória 
KTE tagdíj 

mértéke 

Aktív dolgozó személy,   

   ha csak vagy első helyen a KTE tagja 6 000 Ft 

   ha első helyen MKE tag 5 000 Ft 

   ha első helyen a CSMKE, KKKE tagja 3 000 Ft 

Diák, nyugdíjas, GYES-en lévő személy,   

   ha csak vagy első helyen a KTE tagja 3 000 Ft 

   ha első helyen MKE tag 2 500 Ft 

   ha első helyen a CSMKE, KKKE tagja 2 500 Ft 

Tiszteletbeli tag (70 év felett) 0 Ft 

Testület 20 000 Ft 

 

Akkor válik valaki a KTE tagjává, ha elfogadja az egyesület 

Alapszabályát, valamit elküldi a belépési nyilatkozat, továbbá befizeti 

az éves tagdíjat. 

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

minden évben új belépési nyilatkozatot kérünk akkor is, ha az 

adatokban semmi változás nem történt.  

A beküldendő belépési nyilatkozat letölthető honlapunkról, melyet két 

változatban kérünk elküldeni: 

▪ Az elektronikus belépési nyilatkozatot a 

ktetagsag@gmail.com címre kérjük elküldeni. 

▪ 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. 

A tagdíj átutalása a következő számlaszámra tehető meg: OTP 

11708001-20341237-00000000 Budapest, Könyvtárostanárok 

Egyesülete 

http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
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A közleménybe feltétlen írjátok be 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 KTE tagjai egyúttal a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 

(MKE) is tagjai. Minden tagnak első évben ingyenesen jár a plasztik 

MKE kártya,  mely sokféle, nemcsak szakmai kedvezményre jogosít. 

Kérjük, hogy erre a kártyára vigyázzatok, mert a kártya elvesztése 

esetén 500 Ft-ba kerül a pótlása. Minden évben erre kerül rá az újabb 

évi matrica.  

A tagsággal, belépéssel kapcsolatban minden további információ 

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

 

Németh Szilvia, a tagnyilvántartás felelőse 

 

 

 11. Olvasmányajánló 

  

 Megjelent az EFOP projekt négy projektkötete 

 

Az én könyvtáram projekt gondozásában egy 4 kötetes könyvtár-

szakmai kiadvány jelent meg:  

 

A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban (szerk. Barátné 

dr.Hajdu Ágnes, dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 305 p. 

(Módszertani kötetek 1.) 
 

Olvasásfejlesztés könyvtári környezetben (szerk. Barátné dr.Hajdu 

Ágnes, dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019.  306 p. (Módszertani 

kötetek 2.) 
 

Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban (szerk. Barátné dr.Hajdu 

Ágnes, dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 330 p. (Módszertani 

kötetek 3.) 

 

A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése (szerk. 

dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 358 p. (Módszertani kötetek 

4.) 

http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
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Ennek hivatalos, a sajtó érdeklődése által kísért bemutatója zajlott le 

szeptember 30-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fogadótermében. 

A sajtónyilvános könyvbemutatóról bővebben itt olvashatnak 

kollégáink: 
http://www.azenkonyvtaram.hu/hu/current-news/-/tartalom/sajtonyilvanos-konyvbemutato-46067 

Utolsó letöltés 2019.11.11. 

 

11.1. Az Egyesülettel kapcsolatos írások 

Dömsödy Andrea: A rigai könyvtárak üzenete.  Könyvtárostanárok 

tanulmányútja Lettországban. In.: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros  

2019. 4. szám 4-11. p.  

Nagyné Falucskai Anna: Iskolai könyvtárat a digitális benszülötteknek 

is! : Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének Őszi szakmai 

napjáról. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 28. évf. (2019) 1. sz. 

URL: http://ki2.oszk.hu/3k/2019/03/iskolai-konyvtarat-a-digitalis-

bennszulotteknek-is/ Utolsó letöltés: 2019.11.11. 

11.2. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2018/2019. Interjúk a 

legjobban teljesítő (első helyezett) versenyzőkkel.In: Könyvtárvilág 

webmagazin 2019.3.sz. 

URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2019/06/bod-peter-orszagos-

konyvtarhasznalati-verseny-2018-2019-tanev-interjuk-a-legjobban-

teljesito-elso-helyezett-versenyzokkel/5810/ Utolsó letöltés: 

2019.11.11. 

Dömsödy Andrea - Széll Krisztián: A szövegértési teljesítmény és az 

iskolai könyvtár lehetőségei, összefüggései. In: Szövegértés-

fejlesztés a könyvtárban (szerk. Barátné dr.Hajdu Ágnes, dr.Béres 

Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 72-92.p.(Módszertani kötetek 3.) 
 

Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes:  Iskolai könyvtári ellátás Heves 

megyében. In: Kapcsolat. – 27.évf. (2018) 3/4.sz. 14-15. p. 
 

Pataki Marianna: Olvasók, könyvtárak és könyvtárosok a digimodern 

korban. IN: A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban 

(szerk. Barátné dr.Hajdu Ágnes, dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 

224-259. (Módszertani kötetek 1.) 

http://www.azenkonyvtaram.hu/hu/current-news/-/tartalom/sajtonyilvanos-konyvbemutato-46067
http://ki2.oszk.hu/3k/2019/03/iskolai-konyvtarat-a-digitalis-bennszulotteknek-is/
http://ki2.oszk.hu/3k/2019/03/iskolai-konyvtarat-a-digitalis-bennszulotteknek-is/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2019/06/bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-verseny-2018-2019-tanev-interjuk-a-legjobban-teljesito-elso-helyezett-versenyzokkel/5810/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2019/06/bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-verseny-2018-2019-tanev-interjuk-a-legjobban-teljesito-elso-helyezett-versenyzokkel/5810/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2019/06/bod-peter-orszagos-konyvtarhasznalati-verseny-2018-2019-tanev-interjuk-a-legjobban-teljesito-elso-helyezett-versenyzokkel/5810/


 
32 

 

Somorjai Noémi: Figyelni kell rájuk! Az LMBT fiatalok könyvtári 

ellátása . In: Könyvtári Figyelő 2019. 2.sz. 233-245. p. 

Tóth Viktória: A köznevelés és könyvtárai – az iskolai könyvtárak. Az 

iskolai könyvtárak hídszerepe a szövegértés fejlesztésében. In: 

Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban (szerk. Barátné dr.Hajdu 

Ágnes, dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 271-315.p.(Módszertani 

kötetek 3.) 

11.3. Könyvtár-pedagógiával kapcsolatban 

Arany Zsuzsanna: Detektív verseny a Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola és Gimnáziumban. IN: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 28. évf. 

(2019) 2. sz. 37-42.p. URL: 
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00312/pdf/EPA01367_3K_2019_02_037-

042.pdf Utolsó letöltés : 2019.11.11. 

Arany Zsuzsanna: A gamifikáció mint a könyvtár-pedagógiát segítő 

módszer. IN: TMT 66. évf. (2019) 9. sz. 517-533. p. 
 

Jávorka Brigitta: Gamification könyvtári környezetben. In: A digitális 

kompetencia fejlesztése a könyvtárakban (szerk. Barátné dr.Hajdu 

Ágnes, dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 141-177.p. (Módszertani 

kötetek 1.) 

 

11.4. Olvasásra neveléssel, olvasásfejlesztéssel kapcsolatban 

Bereiné Vasas Andrea: „… ezt maga sütötte?”: Biblioterápia egy 

borsodi település roma iskolásainak. In:  Könyv, könyvtár, 

könyvtáros. 28. évf. (2019) 3. sz. URL: 
http://ki2.oszk.hu/3k/2019/03/%e2%80%9e%e2%80%a6-ezt-maga-

sutotte%e2%80%9d/ Letöltés ideje: 2019.11.11. 

Béres Judit: Az olvasás szerepe a személyiség gazdagításában. A 

kisgyermekes családok és helyi fiatalok könyvtári támogatása. In: 

Olvasásfejlesztés könyvtári környezetben (szerk. Barátné dr.Hajdu 

Ágnes, dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 83-116.p. (Módszertani 

kötetek 2.) 

Borbé Levente: Egy program méltó lezárása. In: Könyv, könyvtár, 

könyvtáros. 28. évf. (2019) 2. sz. URL: 

http://ki2.oszk.hu/3k/2019/03/egy-program-melto-lezarasa/ Letöltés ideje: 

2019.11.11. 

http://epa.oszk.hu/01300/01367/00312/pdf/EPA01367_3K_2019_02_037-042.pdf
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00312/pdf/EPA01367_3K_2019_02_037-042.pdf
http://ki2.oszk.hu/3k/2019/03/%e2%80%9e%e2%80%a6-ezt-maga-sutotte%e2%80%9d/
http://ki2.oszk.hu/3k/2019/03/%e2%80%9e%e2%80%a6-ezt-maga-sutotte%e2%80%9d/
http://ki2.oszk.hu/3k/2019/03/egy-program-melto-lezarasa/
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Borostyániné Rákóczi Mária: Olvasásfejlesztés és olvasóvá nevelés. 

Szakirodalmi szemle.In: Olvasásfejlesztés könyvtári környezetben 

(szerk. Barátné dr.Hajdu Ágnes, dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019.  

117-148.p. (Módszertani kötetek 2.)  
 

Dömsödy Andrea: A szövegértés fejlesztésének könyvtári lehetőségei, 

korlátai. In: Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban (szerk. Barátné 

dr.Hajdu Ágnes, dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 50-

71..p.(Módszertani kötetek 3.) 
 

Gombos Péter: A digitális generáció olvasási szokásai a 2017-es 

reprezentatív olvasásfelmérés tapasztalatai. In: Olvasásfejlesztés 

könyvtári környezetben (szerk. Barátné dr.Hajdu Ágnes, dr.Béres 

Judit). Bp.: FSZEK, 2019.  149-191.p. 
 

Hollanda Andrea, Nagy Zsófia: Könyvkelengye. Könyvkalauz 

kicsiknek és nagyoknak. Ötletek az olvasás 

megszeretettetéséhez.Szentendre: Hamvas Béla Pest Megyei 

Könyvtár, 2019. 28 p. 
 

Juhász Valéria, Radics Márta: Szókincs aktivizáló és szókincs bővítő 

játékok a szövegértés fejlesztés megsegítésére. In: Szövegértés-

fejlesztés a könyvtárban (szerk. Barátné dr.Hajdu Ágnes, dr.Béres 

Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 135-179..p.(Módszertani kötetek 3.) 
 

Kiss Gábor: A képregény, a “kilencedik művészet”. In: Szövegértés-

fejlesztés a könyvtárban (szerk. Barátné dr.Hajdu Ágnes, dr.Béres 

Judit). Bp.: FSZEK, 2019. 180- 215.p.(Módszertani kötetek 3.) 
 

Kollár Péter: Óvodapedagógusok olvasásfejlesztési 

műhelyszemináriuma a  Pátyi Könyvtárban. In: Könyv, könyvtár, 

könyvtáros. 2019.3.sz. URL: 
http://ki2.oszk.hu/3k/2019/04/ovodapedagogusok-olvasasfejlesztesi-

muhelyszeminariuma-a-patyi-konyvtarban/ Utolsó letöltés: 2019.11.11. 
 

Péterfi Rita: Az életünket meghatározó rejtett kulturális 

összefüggésekről. A felnőttek és az olvasás. In: Olvasásfejlesztés 

könyvtári környezetben (szerk. Barátné dr.Hajdu Ágnes, dr.Béres 

Judit). Bp.: FSZEK, 2019.   192-228.p.(Módszertani kötetek 2.) 
 

Simon Krisztina: Értő olvasók - sikeres emberek - segítő könyvtárak. 

In: Olvasásfejlesztés könyvtári környezetben (szerk. Barátné 

http://ki2.oszk.hu/3k/2019/04/ovodapedagogusok-olvasasfejlesztesi-muhelyszeminariuma-a-patyi-konyvtarban/
http://ki2.oszk.hu/3k/2019/04/ovodapedagogusok-olvasasfejlesztesi-muhelyszeminariuma-a-patyi-konyvtarban/
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dr.Hajdu Ágnes, dr.Béres Judit). Bp.: FSZEK, 2019.  229- 

295.p.(Módszertani kötetek 2.) 

 

                                                Összeállította:Tóth Viktória titkár 

 

 12. Hírek 

 

HUNRA 

 

A NÉPMESE NAPJA 

Az Élőszóval az olvasásért – olvasással az élőszóért! XV. Országos 

konferencián Dömsödy Andrea, a KTE alelnöke képviselte az 

egyesületet. A rendezvényre 2019. szeptember 20–21. között 

Százhalombattán, a Szekeres József Konferencia és- 

Rendezvényközpontban került sor. A konferencia tanulságairól készült 

beszámoló folyamatban van. Hamarosan megosztjuk kollégáinkkal! A 

stafétabot a következő konferencia megrendezésére a szegedi Somogyi 

Károly Városi és Megyei Könyvtárhoz került.  

 

A lett szakmai út során tavasszal felmerült az az ötlet, hogy a népmese 

napját a lett és magyar küldöttség 2020. szeptember 30-án ünnepelje 

együtt Rigában. Ennek kidolgozása folyamatban van. 

 

HUBBY 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyesületünk a HUBBY-val  szoros 

együttműködésre lépett. Az  idén az év gyermekkönyve díj zsűrijében 

ott volt Simon Krisztina, a KTE elnöke, és a gyerekzsűri pedagógus 

mentortanáraként Halupa-Tiba Gabriella elnökségi tagunk is. Hogy a 

2018-ban megjelent könyvek közül kiket emelt ki a zsűri arról 

bővebben itt olvashatnak: http://hubbyinfo.blogspot.com/2019/06/ev-gyerekkonyve-

2018-beszamolo.html  Utolsó letöltés 2019.11.11. 

A Kossuth Rádió Vendég a háznál 2019. július 4-i adásában az 

eseménnyel kapcsolatos élményeikről mesélnek a zsűri és a diákzsűri 

tagjai, köztük Simon Krisztina, a KTE elnöke. Az adás 

visszahallgatható az alábbi linken: https://nava.hu/id/3535538/# Utolsó 

letöltés 2019. október 17. 

 

 

http://hubbyinfo.blogspot.com/2019/06/ev-gyerekkonyve-2018-beszamolo.html
http://hubbyinfo.blogspot.com/2019/06/ev-gyerekkonyve-2018-beszamolo.html
https://nava.hu/id/3535538/
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Testvérkönyvtári hírek 

Ebben a tanévben is folytatódik a program, viszont az alapítóknak 

2020. júniusában lejár az együttműködésük, így újra párt 

választhatnak. 

Egyúttal lehetőség nyílik új iskolai könyvtárak bekapcsolódására is. A 

jelentkezési felület elérhető a honlapunkról: 

https://testverkonyvtarak.webnode.hu/ 

Az őszi szakmai napunkon ismét értékeljük a legaktívabb iskolai 

testvérkönyvtári együttműködést, valamint az eTwinning projektjeink 

résztvevőit. Egy eTwinning régiós képviselő megkeresett minket, a 

Mátyás, a király projektünkkel kapcsolatban, valószínűleg jó 

gyakorlattá minősítik munkánkat. 

A havi tevékenységeket továbbra is gyűjtjük, közzétesszük blogunkon, 

és az egyesület blogján is. Ismét gyűjtjük a könyvtáraink kedvenc 

könyveit. 

Továbbra is keressük a pályázati lehetőségeket, együttműködő 

partnereket. 

        Pandur Emese, a program koordinátora 

 

Kovács Máté Alapítvány 

 

Egyesületünk felkérést kapott a Kovács Máté Alapítványtól az 

újonnan alapított Nívódíj Tanácsadó Testületében való részvételre. Az 

Egyesület elnöksége Dömsödy Andrea alelnököt delegálta a feladatra. 

 

 

 

 

 

https://testverkonyvtarak.webnode.hu/

