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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. 
 

1. Szakmai érdekképviselet 
 

Állásfoglalások, szakmai hozzászólások készítése 
- Az egyesület 2019 januárjában hozzászólást nyújtott be a kiadványok kötelespéldányainak 

szolgáltatásáról, megőrzéséről 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. 
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- Egyesületünk felkérést kapott a Kovács Máté Alapítványtól az újonnan alapított Nívódíj 

Tanácsadó Testületében való részvételre. Az Egyesület elnöksége Dömsödy Andrea 

alelnököt delegálta a feladatra. 

 

2. Tudásgyarapítás és hivatásfejlesztés 
 
Országos szakmai konferenciák 
- Az egyesület 154 fő részvételével 2018 októberében sikeres Őszi Szakmai Napot tartott a 

budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban Digitális kor? - Digitális oktatás? - 

Iskolai könyvtár! Utak a jövő iskolai könyvtára és tananyaga felé címmel. A szakmai naphoz 

kapcsolódóan az egyesület pályázatot hirdetett könyvtárostanárok számára – Egy 

munkanapom a 21. században – és több korcsoportban tanítványaik számára – Az én 21. 

századi iskolai könyvtáram – is.  

- 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 részvételébel. 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. 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. 
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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.  

- 2019 szeptemberében Simon Krisztina képviselte az egyesületet a szlovákiai magyar 

könyvtárosegyesület konferenciáján. 

- A korábbi évekhez hasonlóan idén is szép számmal kapcsolódtak be magyarországi 

csoportok a nemzetközi könyvjelzőcsere-programba. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

5. 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 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. 
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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 precízitásával 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 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 
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