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A KTE elnökségének szakmai beszámolója 

2011 

 

Az Egyesület munkáját a 2011-es feladatterv főbb pontjai mentén mutatjuk be és értékeljük. 

 

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 

Nem csak a tagok, hanem minden kolléga tájékoztatását szolgáló legfontosabb és leggyorsabb 

tájékoztatási eszközünk hírblogunk.  

A látogatók jelentős része Magyarországról érkezett, ám a statisztikák tanúsága szerint a 

környező országok (Románia, Szlovákia, Németország) szakemberei körében is kedvelt forrás 

a KTE hírblogja. 

Emellett a szorosan az Egyesületre vonatkozó információkkal folyamatosan töltöttük fel 

honlapunkat is. 

A könyvtárostanároknak szóló levelezőlistákon az egész év folyamán igyekeztünk felhívni 

a figyelmet a KTE legfontosabb eseményeire, a könyvtárostanárokat érintő kérdésekre. 

Hírlevelünket a korábban megszokottaknak megfelelően kétszer, év elején és tanév elején 

megjelentettük és minden tag címére elküldtük, majd honlapunkon is közzétettük. 

Folytatva az előző évben megkezdett hagyományt 2011-ben eddig már öt alkalommal is 

üdvözlő, figyelemfelhívó elektronikus képeslapokat küldtünk szét. Összességében úgy 

értékeljük, hogy Egyesületünk nemcsak a tagok felé, de minden könyvtárostanár kolléga felé 

széles körű tájékoztatási tevékenységet folytatott ebben az évben is. 

 

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása 

Rendezvények 

A KTE Tavaszi Szakmai Napja ebben az évben 2011.március 9-én volt, melyre a Közgyűlést 

is összehívtunk. A KTE részleges tisztújító közgyűlésén több elnökségi posztra új tagok 

kerültek. A KTE elnöke: Szakmári Klára, az Ellenőrző bizottság elnöke: dr. Eigner Judit, 

gazdasági felelős: Petri Ágnes, irattáros: Rónyai Tünde, az ellenőrző bizottság új tagja pedig 

Sunyovszky Anna lett. 

A Tavaszi Szakmai Nap témája az eTwinning az iskolai könyvtárakon keresztül volt, 

melyen 77 kolléga vett részt. 

A szakmai nap apropóját Magyarország 2011-es Európai Uniós soros elnöksége adta, mely 

hangsúlyozottan a nemzetközi kapcsolatokra, a határokon átnyúló együttműködésre 

irányította a szakmai közösség figyelmét. A szakmai napon részletesen megismert eTwinning 

program az Európai Unió Comenius iskolai programjának részeként működik, alcíme: Az 

európai iskolák közössége. Célja a partnerkeresés, közös iskolai projektek tervezése és 

lebonyolítása, azaz egy rövid vagy hosszú távú együttműködés kialakítása IKT alkalmazások 

felhasználásával zajló pedagógiai tevékenység létrehozására. 

Könyvtárostanárok Egyesülete az iskolai könyvtárak ügyére kívánta irányítani az európai 

közösség figyelmét, ezért felkérte a KTE Bölcsek Tanácsát (KTE életműdíjasok és állami 

kitüntetett könyvtárostanárok) egy Állásfoglalás megfogalmazására. Az Állásfoglalást később 

közzétettük ill. eljuttattuk az érintett szervezetekhez. http://www.ktep.hu/EUfelh 

Az Őszi Szakmai Napunkat és az Egyesület 25. születésnapját 2011. október 26-án 

tartottuk az OPKM dísztermében. Kihirdettük a 2011-es világhónapi pályázatok eredményeit 

és átadtuk a KTE emlékérmeket. Az ŐSZN címe Az elektronikus tájékozódás módszertani 

kérdései volt. 

Mindkét szakmai nap programját, prezentációit, fotóit, publikált beszámolóit közzétettük 

honlapunkon. 

Tavasszal a HUNRA éves konferenciáját Szombathelyen tartotta 2011 májusában Az 

olvasás össztantárgyi feladat címmel. Ezt a rendezvényt a Könyvtárostanárok Egyesületének 

http://www.ktep.hu/EUfelh


2 

 

szervezési támogatásával tartották meg. A konferencia célja jó példák sorával bizonyítani, az 

olvasási készségek fejlesztése korántsem csak a tanítók vagy a magyartanárok felelőssége. 

Nyáron ebben az évben is az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójával közös 

szekcióprogramot szerveztünk a Pécsett megrendezett Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. 

Vándorgyűlésén. Hagyományteremtő szándékkal a vándorgyűlés könyvtárlátogatásai között 

iskolai könyvtárit is szerveztünk a Mecsekaljai Iskola Pázmány Péter Utcai Általános 

Iskolában. Vendéglátó könyvtárostanárunk: Vincze Mária 

Az év kiemelt rendezvénye a KTE XIII. Nyári Akadémiája, melyre Békéscsabán került sor 

2011. június 29. és 2011. július 2. között. Az akadémia a Modern iskolakép modern könyvtár-

pedagógiai módszerekkel címet kapta, nem véletlenül. Indokolttá teszi a témaválasztást az 

iskolai könyvtárak megnövekedett jelentősége, egyre hangsúlyosabb pedagógiai 

szerepvállalása az információkezelés, az élethosszig tartó tanulás, a kompetenciafejlesztés és 

az olvasóvá nevelés területén. Ezen feladatok ellátására jól képzett könyvtárostanárokra van 

szükség, így a szakmai program alapját a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Könyvtár-pedagógia módszertana c. akkreditált 30 órás 

tanfolyama képezte, amelyet elvégezhettek a Nyári akadémia egészének résztvevői (47 fő). A 

konferencia megrendezését szintén pályázati pénzből az NKA segítségével tudtuk 

megrendezni. 

Újdonság volt a Könyvtárostanárok Szellemi Műhelyének elindítása melynek céljai: 

elsődlegesen jelenkorunkban kialakult fogalomkörök tisztázása, könyvtáros szakmai elvek, 

értékek, etikai alapállások lefektetése és szemléletmód alakítása- megvitatással. 

 

Egyéb tevékenységek 

A szakmai fejlődést segítik elő az Egyesület által kiírt pályázataink, melyek a következők 

voltak 2011-ben: 

1. Így tanítom a katalógus használatát - Pályázat iskolai könyvtárosoknak 9 pályamű  

2. Tervezz piktogramokat az ETO főosztályaihoz! - Pályázat diákoknak, melyen 61 tanuló 

indult 17 intézményből 

Mindkét pályázat eredménye megtekinthető honlapunkon. Ezúton is köszönjük a pályázók 

és a felkészítő kollégák munkáját!  

Ebben az évben önálló kiadvánnyal is elősegítettük a szakmai ismeretek bővülését. Sikeres 

NKA pályázatunk segítségével megjelentettük a Kis KTE könyvek sorozat 4. kötetét: Iskolai 

könyvtári projektek, programok címmel. Szintén NKA pályázati pénzből tud megvalósulni a 

Gyakorló iskolákról szóló tervezett Kis KTE könyvek 5. kötete, melynek kézirata most 

készül, kiadási előkészületei folynak. 

Hírleveleinkben továbbra is közreadjunk szakmai sajtófigyelőnket, melyből tagjaink 

tájékozódhatnak az eltelt időszak iskolai könyvtári, olvasóvá nevelési friss szakirodalmáról. 

 

3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 

Magyarország soros Európai Uniós elnökségéhez kapcsolódóan nyílt levélben fordultunk az 

EU oktatásért felelős minisztereihez annak érdekében, hogy az iskolai könyvtárakra irányítsák 

a figyelmüket. 

Minden lehetséges alkalommal véleményeztük a NEFMI által vitára bocsátott köznevelési 

törvényről és a pedagógus életpályáról szóló törvény(tervezete)t, melyhez széles körben 

gyűjtöttük össze a hozzászólásokat. 

Az iskolai könyvtárak, a könyvtárostanári szakma népszerűsítésének továbbra is kiemelt 

eszköze az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja. A 2011-es év szlogenje: Az iskolai 

könyvtár életre nevel! Honlapunkon ebben az évben is a debreceni Vörösmarty Mihály 

Általános Iskolával közösen buzdítottunk a világnaphoz való csatlakozásra. 
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A kollégák szakmai elismeréseként 2011-ben is négy könyvtárostanár kollégának adtuk át 

a KTE emlékérmeket.  

Tagoktól és más könyvtárostanár kollégáktól folyamatosan kapunk megkereséseket, mely 

ügyekben igyekszünk segíteni. Az országos közéleti sajtóba egy alkalommal sikerült 

szándékaink szerint bekerülnünk, valamint egy rádióadás foglalkozott az iskolai könyvtárak 

feladataival. Az országos szakmai sajtóban minden kiemelt rendezvényünkről jelent meg 

beszámoló.  

 

 4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 

A KTE továbbra is az MKE társult szervezete, így tagjaink élvezhették minden MKE tagnak 

is járó szolgáltatást. 2011-ben testületi tagjai voltunk a HUNRA-nak és az IBBY-nek. 

Mindhárom szervezettel folyamatos volt a kapcsolattartás és közös megmozdulásokat 

szerveztünk. 

Új együttműködési megállapodást kötött az egyesület a Kárpátaljai Magyar Iskolai 

Könyvtárakért Alapítvánnyal KAMIKA, valamint az OSZK-val. A KAMIKA-nak az ŐSZN-

en 124 dokumentumot sikerült összegyűjtenünk, amit már el is juttattak Kárpátaljára. 

Köszönjük minden támogató segítségét! 

A Veres Pálné Gimnázium könyvtára 2011. november 17-én felvette Ugrin Gáborné 

Majoros Márta nevét. Egyesületünk alapítójára emlékeztünk, az elnökség több tagja is jelen 

volta névadó ünnepségen. 

 

 5. Taglétszám növelése 

A folyamatos on-line tájékoztatásnak és a minőségi szakmai programoknak köszönhetően a 

tagság létszáma 2011-ben örvendetesen emelkedett, jelenleg 117 fő. 

 

6. Adminisztratív, szervezeti ügyek 

Az elnökség 2011-ben eddig hétszer ülésezett. Az elnökség belső levelezőlistája az ülések 

között is biztosítja a hatékony együttműködést. Az év folyamán három pályázatot nyertünk el. 

Sikerrel átestünk egy NKA pályázati revízión. Nagy erőfeszítéseket kíván a pályázatok 

elszámolása, adminisztrálása, de a szűkülő keretek között egyesületünk hatékony és sikeres 

működést csak így tudjuk finanszírozni. Költségvetésünk biztos részét a befizetett tagdíjak 

adják, mellyel az egyesület napi működtetését biztosítjuk. (Postaköltség, telefon, könyvelői 

díj, társszervezetek tagdíjai) 

Elmaradt feladatunk az egyesület irattárának költöztetése és végső rendezése. Titkárunk 

Meskóné Dékány Dóra sokat dolgozott az előrelépésben, de ez olyan méretű munka, mely 

már nem fért bele az elnökség életébe. Terveink szerint 2012 nyarán fogjuk elvégezni. 

 

Budapest, 2012. január 8.                                     Szakmári Klára elnök, az elnökség nevében      

 

 

Mellékletek 

1. sz. melléklet A KTE-ről, a KTE-től 2011-ben megjelent publikációk 

2. sz. melléklet Részletes kronológia a 2011-es évről 
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