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emlékeztetı

1. NKA-s pályázatok



Mindhárom Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunkon elnyertük a kért
összeget: Kis KTE könyvek 4. kötet (könyvtári projektek) kiadására, Kis KTE könyvek 5.
kötet (gyakorlóiskolai könyvtárak) kéziratelıkészítésére, a 2011-es Nyári Akadémiára
a szerzıdéskötések folyamatban

2. MKE 42. Vándorgyőlése


Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójának megkeresésére közös szekcióelıadásokat
szervezünk, melyek között a KTE Lázárné Szanádi Csilla - Dömsödy Andrea közös,
Multikulturalitás és iskolai könyvtár címő elıadásával képviselteti magát.

3. Az Egyesület anyagi helyzete


Az OTP számlánkon szabad összeg: 538 362 Ft, lekötött összeg: 1 115 024 Ft, a
házipénztárban pedig 53 129 Ft. Vagyis a KTE pénzbeli vagyona: 1 706 515 Ft

4. KTE képeslapok


Egyesületünk a tanévzárás és a tanévkezdés alkalmából elektronikus képeslapot küld a
tagoknak, a volt tagoknak, a kollégáknak és az együttmőködı partnereknek.

5. İszi Hírlevél



szerkesztı: Dömsödy Andrea, alelnök
lapzárta: 2010. szeptember 15.

6. Kulturális szakértıi rendelet


Az új kulturális szakértıi rendelet, a könyvtárpedagógia-tanár MA képesítéssel nem teszi
lehetıvé a könyvtári szakterületen való szakértıi tevékenységet. Ez ügyben a KTE most
külön lépést nem tervez. Ehelyett a tanév elejére kezdeményezi a minisztérium iskolai
könyvtári ad hoc bizottságának összehívását, ahol ezt is napirendre javasolja.

7. Állásfoglalás a szabályos hivatkozásról


A könyvtárhasználat tanításában és a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre
való felkészítésben is hasznos lenne, ha a KTE ajánlást adna ki a bibliográfiai
hivatkozásról. Ez különösen aktuális az internetes forrásokra való hivatkozások
tekintetében.

8. İszi Szakmai Nap - 2010. október 27.




Téma: Iskolai könyvtárépítészet: Cím: Iskolai könyvtárat építünk:
Készült egy programtervezet: KTE emlékérmek átadása, éves közgyőlés, világnapi
pályázatok eredményhirdetése, szakmai elıadások
Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi hónapja alkalmából két pályázatot hirdet a KTE:
 könyvtárostanároknak: Mi már megújultunk
 diákoknak: Tervezd át iskolád könyvtárát!

9. Aktualitások



A KTE meghívást kapott az Országgyőlés Kulturális és Sport Bizottságának 2010. június
14-i nyilvános ülésére.
Egyeztetés történt az egyesületi irattár nyári rendezésének ügyében.

