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A KTE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2018 

 
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: 

 

1. 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 aktualitások, 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.  
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, 
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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.  

 

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok 
 

A tervezett programjainkat mind megszerveztük és terveinkhez képest egy szakmai 
kiadvánnyal többet sikerült kiadnunk. 

 

Regionális szakmai nap 
 

Az egyesület hosszútávú céljai között szerepel a vidéki kollégák szakmai támogatására 

fókuszálva, olyan események szervezése, melyek helyszíne nem Budapest.  

Az országos iskolai könyvtári helyzet feltárása és a fenti cél megvalósítása érdekében 2017-

ben pályázatot hirdettünk iskolai könyvtári munkaközösségeknek, közösségeknek 

„Magyarországi helyzetkép és jó gyakorlatok” címmel az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2. 

kiadásának hazai adaptálásához kapcsolódóan. Célunk a beérkezett anyagokkal, hogy 

elkészüljön az útmutató magyarországi kiegészítése, mely bemutatja a magyarországi 

helyzetképet, illetve összegyűjti a magyarországi jó gyakorlatokat és megoldási javaslatokat. 

A pályázat első helyezettjeként nyerte el a CSMKE iskolai könyvtári szekciója a regionális 

szakmai nap rendezési lehetőségét, mely „Szóra-késztető: Kortárs gyermek- és ifjúsági 

irodalom könyvtárostanári szemmel” címmel került megrendezésre 2018. március 8-án 

Szegeden. A regisztrációt már napokkal a program előtt le kellett zárni, mert akkora volt az 

érdeklődés. Ennek okát Nagyné Falucskai Anna a következőképen fogalmazta meg a 

Könyvtárvilágban megjelent beszámolójában: „Köszönhető ez a témának, amely nagy 

érdeklődésre tart számot a könyvtárostanárok között, illetve annak is, hogy regionális szakmai 

napokra ritkábban kerül sor. Az országos rendezvények sokak számára nem elérhetők a 

távolságok miatt, így mindenképp hasznos lenne, ha hagyománnyá tudnánk tenni a regionális 

napok rendszerét is.”1  

A konferencia résztvevői megtudhatták, mi okozza az olvasási deficiteket, melyek azok 

megjelenési formái, ötleteket kaptak a mesék alkalmazásához, iránytűt a jelenlegi 

gyermekirodalmi irányzatokhoz, sok konkrét példával és kiadványok bemutatásával. Sor 

került kerekasztal-beszélgetésre melyen arra keresték a választ a résztvevők, hogy hogyan 

működhetnek együtt a könyvtárostanárok és a kiadók az olvasóvá nevelésben. Délután pedig 

műhelymunkákon vehettek részt a fenti témákhoz kapcsolódóan. A nap a Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, 

Napközi Otthonos Óvodája könyvtárának látogatásával zárult. 

Az összejövetelt a NKA, a KELLO, a Somogyi Könyvtár, a Könyvmolyképző, a Pagony és a 

Maxim Kiadó támogatta.2  

                                                 
1Forrás:  https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/05/beszamolo-a-konyvtarostanarok-egyesuletenek-szegedi-

regionalis-szakmai-napjarol/4848/ Letöltés  ideje: 2018.10.12. 
2 További  részletek: http://www.ktep.hu/RSZN2018 
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 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 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 mutatattuk 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   

 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
 
Az immáron 25. alkalommal megrendezésre került Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, szinte 
már hagyomány, hogy a MKE Könyvtáros Klubja programjai között szerepel egyesületünk is 
különböző kiadványaival és 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 be. A Könyvtárhasználati ötlettár – játékos 

feladatok című kiadvány - felépítése és használati lehetőségeinek részletes ismertetése  
után a résztvevőket játékos feladatmegoldásra is hívták a szervezők.4  

  

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 mások szervezetek, de hasznosnak ítéltük tagjaink és a 
könyvtárostanári közösség számára.  

 
MKE 50. Vándorgyűlés 
 
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 – együttműködési 
alapjairól, céljairól, módszereiről, eszközeiről. Jó szokásunkhoz hűen az elmélet és a 
gyakorlat egyaránt hangsúlyt kapott. A példaértékű ceglédi együttműködés bemutatása 
után még konkrétabb közös gondolkodásra hívtuk részvevőinket, a műhelymunkák során.5  

 

                                                 
3 Bővebben: http://www.ktep.hu/TSZN2018  
4 Bővebben: http://www.ktep.hu/BNK2018  

  5 Bővebben: http://www.ktep.hu/MKEvandgy2018 
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Őszi Szakmai Nap 
 
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. 
 
 

Megjelent az egyesület könyvsorozatának, a Kis KTE Könyvek 10. kötete Olvasás, 

élmény, könyvtár címmel. A könyv 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 szintén a szakmai napunkon 
kerül sor.6  

 

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. 
Valamint szeretnénk mi is inspirációt kapni a diákok elképzeléseiből.  
A pedagógusok számára kiírt szakmai pályázatunk szorosan kötődik a diákok témájához. 
Címe: Egy munkanapom a 21. században - nem titkolt célunk volt, hogy elősegítésük iskolai 
könyvtárakkal kapcsolatos szemléletváltás, és ehhez kapcsolódó jó gyakorlatok, ötletek 
tudjunk bemutatni a beérkező pályaművek alapján.  
 

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). 
Megszületett a program logója is, melyhez a diákok elképzelései szolgálták az alapot, 
hiszen pályázhattak és a beküldött pályázatokra a „közösség” szavazott egy központi 
felületen keresztül.  
A program lelkes koordinátora és az információs felületek működtetője, fejlesztője: Pandur 
Emese a KTE elnökségének póttagja. 

 

Képzés 
 

Egyesületünk évek óta kapcsolatban van eTwinning program koordinátoraival. A sikeres 

együttműködésnek köszönhetően létrejött egy képzés, mely kifejezetten a 
könyvtárostanárokra fókuszát. Ezt meghirdettük tagjaink és az Iskolai testvérkönyvtárak 

                                                 
6 Bővebb információ: http://www.ktep.hu/OSZN2018  
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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.  

 

3. 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 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.  
 
Továbbra is véleményezzük azokat a jogszabályokat, szakmai anyagot, melyekhez 
hozzájutunk. Az eredmények változóak. Megfogalmazott véleményeink honlapunkon 
olvashatóak a Dokumentumok menüpont Állásfoglalások almenüje alatt. Külön felhívom a 
figyelmet a legfrissebb anyagra: „A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a 

Nemzeti alaptanterv 2018-as tervezetéhez”7 amely észrevételeinket fogalmazza meg a 
2018–as NAT tervezethez kapcsolódóan. Valamint az emelt szintű szóbeli informatika 
érettségi könyvtárhasználati követelményeihez fűzött anyagunkra melyre a következő 
pozitív visszajelzést kaptuk: 
„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.” 
 
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 
köszönöm azoknak, akik segítik munkánkat hozzászólásaikkal.  
A megváltozó jogszabályokról, kiadott hozzászólásainkról folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat. 

 

A KTE az idén is igyekszik aktívan bekapcsolódott az Iskolai könyvtári világhónap 
nemzetközi eseményeibe! Kámán Veronika segítségével ösztönözzük a magyar iskolákat a 
könyvjelzőcsere programba való bekapcsolódásra. 
 

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

A KTE Emlékérmekre felterjesztésére történő felhívást a tavalyi sikeres kezdeményezés után, 
idén is elküldtük a Tankerületi Központok, Szakképzési Centrumok vezetőinek is. Ebben az 

                                                 
7 Elérhetősége: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf 

http://www.ktep.hu/
http://konyvtarostanar.wordpress.com/
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_NAT5_EMMI_kozn_2018.pdf


 

 

 

http://www.ktep.hu 

http://konyvtarostanar.wordpress.com/ 
6/7 

 

évben is szép számú felterjesztés érkezett. Ez örömteli tény, hisz azt jelenti, hogy sok 
intézményvezetőnek fontos az iskolai könyvtárban folyó munka. Szeretnék ebben a 
formában is elismerik könyvtárostanáraik tevékenységét. Sajnos azonban „Az év ígéretes 
könyvtárostanára „ címre idén sem érkezett jelölés. 
 

4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel  
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 egy pályázatot adtunk be, mely sikerének 
köszönhető szakmai napjaink színvonalas megszervezése, finanszírozása. 

 

A társszervezetek rendezvényein részt vettünk, azok híréről és tartalmáról tájékoztattuk a 
tagságot. 

 

HUBBY  
Az együttműködés folytatódik, melynek keretében felkérést kaptunk, hogy delegáljunk egy 
könyvtárostanárt az „Év gyermekkönyve” zsűrijébe.  
 

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.  
 

Könyvkiadók 

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. 
 

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. 
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5. Taglétszám növelése 
 

Ezen célkitűzésünk sajnos ebben az évben sem voltak sikeresek. Igyekszünk új stratégiát 
kidolgozni a taglétszám növelése érdekébe. Megtartottuk a csak tagokra specializált 
szolgáltatásokat. A tagnyilvántartás és az információ áramlás folyamatos, köszönjük 
Németh Szilvia és Donkó Erika munkáját! 

 

6. Adminisztratív, szervezeti ügyek 
 

Az elnökség rendszeresen ülésezett, és napi szinten tartja a kapcsolatot e-mailen, telefonon, 
chaten, ezt látják, követik az Ellenőrző bizottság tagjai is. 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 se 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. 

Kérem, szavazzatok az új jelölteknek bizalmat, hogy töretlenül folytatódhasson a munka! 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. október 12.  

 

 

 Simon Krisztina 

elnök 
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