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A Könyvtárostanárok Egyesületének szakmai beszámolója 
a 2009-es évről 

 

 

Szakmai beszámolómban röviden összefoglalom a 2009-es év szakmai munkáját, majd 
összegzem eredményeinket, bemutatom mely szervezetek programjain képviseltük 
egyesületünket. 
  
 
A KTE által szervezett programok 

 Tavaszi Szakmai Nap, közös szervezésünk a HUNRA-val és az OPKM-el (2009. 
március 28.) http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/03/kte-tavaszi-szakmai-nap-2/ 

 Könyvtárostanárok XII. Nyári Akadémiája, (2009. június 30. Pécs) 
http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/07/elkezdodott-a-kte-nyari-akademiaja/ 

 Őszi Szakmai Nap megrendezése az Iskolai könyvtári projektek,  Iskolai projektek a 
könyvtár támogatásával címmel, amely egyben az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 
Hónapjának központi, záró rendezvénye is volt, valamint ekkor tartottuk az egyesület 
éves közgyűlését is (2009. november 5.) http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/11/kte-
oszi-szakmai-nap-2009/, és http://www.ktep.hu/OSZN2009  Iskolai könyvtárak 
nemzetközi hónapja (2009. szeptember) 
http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/09/iskolai-konyvtarak-nemzetkozi-honapja/ 

A programok megvalósítását nyertes pályázatok tették lehetővé. 

 
Együttműködések más szervezetekkel 

 Részt vettünk az ISZE konferencián (2009. február 21. Budapest) 
http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/02/ 

 Részt vettünk és előadást tartottunk a Könyvtáros pályanapon a Mérei Ferenc 
Intézetben (2009. március 26. Budapest) 
http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/02/konyvtarostanar-palyanap/ 

 Részt vettünk az MKE Tanácsának ülésén (2009. március 10. Budapest) 
 Részt vettünk az MKE küldöttközgyűlésén (2009. május 7.Budapest) 
 Részt vettünk, előadtunk és az OFI-OPKM szekcióját szakmailag támogattuk az OFI-

OPKM Vándorgyűlésén (2009. július 9. Debrecen) http://vandorgyules.lib.unideb.hu/ 
 Népszerűsítettük a Népmese Napját (HUNRA) (2009. szeptember 30. Budapest) 

http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/09/nepmese-napja-3/ 
 Gyakorlóiskolák Szövetségének konferenciáján előadást tartottunk (2009. október 12. 

Pécs) http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/10/konyvtarostanarok-a-gyakorloiskolak-
konferenciajan/ 

 Részt vettünk a Füzéki Emlékérem díjkiosztóján (2009. október 16. Budapest) 
http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/10/fuzeki-istvan-emlekerem-2009/ 

 Részt vettünk a Sulinetwork konferencián, (2009. december 3. Eger) 
http://www.budapestedu.hu/felsomenu/rendezvenyek/sulinetwork_konferencia_eger.ht
ml 
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Örömteli alkalom volt egyesületünk életében, hogy részt vehettünk a budapesti Tamási Áron 
Ált. Isk. és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium új könyvtárának megnyitásán. 
(2009. okt. 7. Budapest) 

  
Információs csatornáink 

 Működtetjük a blogunkat – http://konyvtarostanar.klog.hu/ 
 Megújult honlapunk, : http://www.ktep.hu/ 
 Új kezdeményezésként tanévkezdő és évvégi üdvözlő elektronikus képeslapot 

küldtünk tagjainknak, partnereinknek, kollégáinknak 
http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/12/karacsonyi-udvozlet/ 

 Az elnökségi munkát összehangolandó, elnökségi levelezőlistát hoztunk létre 

 
Kitüntetések  

 Részt vettünk a Füzéki Emlékérem díjkiosztóján (2009. október 16.) 
http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/10/fuzeki-istvan-emlekerem-2009/ 

 Hagyományteremtő szándékkal indult 2006-ban a KTE emlékérem, amelyet 2009-ben 
ismét négy kategóriában ítéltünk kollégáknak. 
http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/11/kte-emlekerem-idei-dijazottjaink/ 

 Bibliotéka Emlékérem díjat kapott egyesületi tagunk (2009. január 22.) 
http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/01/biblioteka-emlekerem-dij/ 

 Az év fiatal könyvtárosa díjat kapott egyesületi tagunk (2009. július) 
http://konyvtarostanar.klog.hu/2009/07/elnoksegi-tagunk-az-ev-fiatalu-konyvtarosa/ 

 
Szervezeti működés 

Az év során hét elnökségi ülésen szerveztük az egyesület vezetőségi munkáját. Az elnökség 
tagjai ebben az évben erejükön felül helyettesítették a hiányzó kollégákat, amelyért ehelyütt is 
köszönet illeti áldozatos munkájukat. 
 
  
Köszönöm az egyesület tagságának a támogatást, az elnökségi tagoknak az elmúlt év 
együttmunkálkodását, amely azt bizonyítja, hogy elődeink erős alapokat raktak le, s amely 
erős alapokon építkezhetett tovább egyesületünk, a tagság megelégedését szolgálva. 
  
  
Budapest, 2010. január 31. 

 

Lázárné Szanádi Csilla 
elnök 

 

 


