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Elnöki köszöntő
Kedves Tagtársak!
Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően most egy kissé megkésve kapjátok kézhez a
KTE Őszi Hírlevelét. Rengeteg minden történt, mint majd a beszámolókban is
olvashatjátok. Olyan gyorsasággal szaladnak a napok és olyan sok feladat hárult
mindenkire, hogy már benne járunk az októberben - az iskolai könyvtárak
világhónapjában! Biztos sokan készültetek, szerveztek különféle programokat,
esetleg könyvtári éjszakát! Jó egy kicsit megállni a rohanásban és végiggondolni:
mi is a célunk és a feladatunk? Hogyan tudjuk ezt megvalósítani- akár az egyre
nehezedő körülmények ellenére is? Időnként elkeseredünk, mert egyre inkább
előfordul, hogy hiányoznak az optimális működés feltételei. Ugyanakkor az IASL
révén külföldről nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a magyarországi iskolai
könyvtári helyzetről, gyakorlatról, az egyesületi munkáról. Gondoljunk itt akár a
megjelenő nemzetközi irányelvekre és ajánlásokra, a jó gyakorlatokra, a személyes
kapcsolatfelvételre, a tanácskérésre, vagy a könyvjelzőcsere programra, ahol
nagyon aktívak vagyunk! Ha borús az ég és a kedvünk, tárjuk ki a könyvtár ajtaját,
szervezzünk programot, beszélgessünk a diákokkal – egyből kiderülhet: elég hozzá
egy mosoly! Ehhez kívánok mindenkinek erőt, kedvet, ötleteket!
Szakmári Klára, elnök
Bondor Erika (1964-2015)
A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége mély megrendüléssel tudatja, hogy
Bondor Erika a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Szinnyei József-díjjal és
MKE emlékéremmel kitüntetett könyvtárostanára, a KTE volt elnöke hosszú,
küzdelmes betegség után örökre megpihent. Temetése 2015. szeptember 22-én volt
az újpesti Megyeri temetőben, ahol sok kolléga, barát és a KTE elnökségének
tagjai is jelen voltak. A könyvtárostanárok és könyvtárosok közössége nevében
Balogh Mihály búcsúztatta.
Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük!
Bővebben: http://www.ktep.hu/bondor_bucsu
1. Szervezeti ügyek
1.1. Közgyűlés témái
Alapszabály módosítás
A 2014. november 6-i közgyűlés által elfogadott módosított Alapszabályunk
bejegyzésével kapcsolatban a Fővárosi Bíróság 2015 márciusában küldött levele
néhány ponton az Alapszabály kiegészítésére kötelezett bennünket. A jelzett
kiegészítéseket megtettük, jogi szakértőként dr. Márkus Máté ellenőrizte, hogy
minden jogi formának eleget tettünk-e.
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Ezt, azaz a javított Alapszabályt a Közgyűlésen ismét szavazásra kell
bocsátanunk s a Közgyűlés általi elfogadás esetén tudjuk csak ismételten
benyújtani a Fővárosi Bíróságra. Emiatt is fontos, hogy Közgyűlésen
határozatképes létszámban legyen a tagság jelen!
Részleges tisztújítás
A 2014. november 6-i közgyűlésen részleges tisztújításra is sor került. Dr. Eigner
Judit titkár és P. Szabó Melinda pályázati felelős lemondása miatt a közgyűlés
Tóth Viktóriát titkári, Szlávikné Cséfalvay Krisztinát pedig pályázati felelős
feladatkörre választotta meg. E változások bírósági jegyzésére sem került sor, ezért
a tisztújítás eredményének ismételt benyújtásához szükséges a választás Közgyűlés
általi megerősítése.
A két újonnan választott kolléga megválasztásuk óta aktívan és hatékonyan
látják el feladataikat, személyükkel a KTE elnökségének folyamatos munkája
biztosított. Így választásuk megerősítésére csak adminisztratív okokból van
szükség.
1.2. Pénzügyi helyzet
sor.
1.
2.
3.

2015. január 01. - szeptember 30.
Saját bevételek
tagdíj
szakmai bevételek (könyvértékesítés)
szponzori támogatás
összesen:

sor.
1.
NKA
összesen:

Pályázati bevételek

sor.

Kiadások
szakmai kiadások
1.
MKE-nek tagdíjhányad
2.
egyéb szakmai kiadások (nyomda, pályázati díjak)
működési kiadások
1.
anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány)
2.
anyag jellegű szolgáltatások (posta, telefon, útiköltség)
3.
könyvelési díj, bankköltség, egyéb
összesen:
sor.
1.
2.

Számlanyilvántartás
OTP lekötött betét 1.
OTP lekötött betét 2.

összeg
942 000 Ft
32 500 Ft
0 Ft
974 500 Ft
összeg
944 000 Ft
944 000 Ft
összeg
177 000 Ft
77 288 Ft
1 300 Ft
181 125 Ft
113 549 Ft
550 262 Ft
összeg
550 288 Ft
1 270 870 Ft
3

3.
OTP lekötetlen összeg (NKA támogatással együtt)
4.
Házipénztár
összesen:

1 621 321 Ft
26 945 Ft
3 469 424 Ft

Donkó Erika, gazdasági felelős
1.3. Pályázatok
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához két pályázatot
nyújtottunk be, mindkettő eredményes volt.
Az első a Könyvtárostanárok Egyesületének 2016. évi Tavaszi Szakmai
Napjához nyújt segítséget. A tervezett téma minden iskolai könyvtáros számára
aktuális, hiszen a tanfelügyelet és a vizsgálati szempontok mindennapjaink részévé
váltak. Ezzel kapcsolatosan az átdolgozott működési dokumentumok elkészítése
fontos feladataink közé tartozik. Terveink szerint a konferencián szó lesz még a
tankönyvtári különgyűjtemény kezeléséről, valamint az integrált könyvtári
rendszerekről. Erre a célra 564 000 Ft-ra nyújtottunk be pályázatot, amit meg is
nyertünk.
A második pályázatban a népszerű Kis KTE könyvek c. könyvsorozat
következő, 8. kötetének megjelentetéséhez való hozzájárulást kértük. A
közoktatásban az utóbbi években jelentős változások történtek, ezek egy része az
iskolai könyvtárügyet is érinti. Ebben segít eligazodni a 2016 folyamán megjelenő
kötet, elméleti és gyakorlati tanácsokat adva. Ennek a témának a gyakorlatban
megvalósítható jó gyakorlataihoz kapcsolódik a további könyvtárostanárok
számára kiírt pályázati lehetőség. A kiadvány megjelenéséhez az igényelt összeg
egészét, vagyis 944 000 Ft-ot ítéltek meg Egyesületünk számára.
A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedék kollégiumához Egyesületünk
működési célú támogatásáért nyújtottunk be pályázatot. Kérésünket befogadták,
formailag és tartalmilag megfelelőnek találták, de sajnos csak várólistára
helyezték.
Szlávikné Cséfalvay Krisztina, pályázati felelős
2. Jogszabályi változások, hozzászólások
Előző hírlevelünk óta az alábbi iskolai könyvtárakat közvetlenül érintő
jogszabály, hivatalos közlemény jelent meg:
Az emberi erőforrások minisztere 45/2015. (X. 6.) EMMI rendelete a
tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról In: Magyar Közlöny 2015.
144.sz., 20226-20228 p. URL:
http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15144.pdf Utolsó letöltés:
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2015. okt. 18. [Egységes szerkezetbe foglalt szöveg:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167988.312371]
Az emberi erőforrások minisztere 33/2015. (VI.24) EMMI rendelet az érettségi
vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet
módosításáról In: Magyar Közlöny 2015. 89. sz., 8300-9260 p. URL:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15089.pdf Utolsó
letöltés: 2015. 10.18. A rendelet melléklete:
http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15089-2R.pdf [Egységes
szerkezetbe foglalt szöveg:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65297.230917]
- Hatályba lépésének ideje: 2017. január 1.
Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a
tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI
rendelet módosításáról In: Magyar Közlöny, 2015. 53. sz., 4964-4969. p., URL:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15053.pdf Utolsó
letöltés: 2015.10.14. [Egységes szerkezetbe foglalt szöveg:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167988.312371]
- Változás pl.: A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje egy tanév!
Az emberi erőforrások minisztere 26/2015. (V. 22.) EMMI rendelete a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés
feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról In: Magyar
Közlöny, 2015. 70.sz. p.6382-6387., URL:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15070.pdf Utolsó
letöltés: 2015.10.14. [Egységes szerkezetbe foglalt szöveg:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.293355]
- A pedagógiai szakmai szolgáltatás területei közt szerepel az iskolai könyvtári
szakterület.
A Kormány 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról In: Magyar Közlöny, 2015.
125. sz., 19 272-19 289. p., URL:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15125.pdf Utolsó
letöltés: 2015.10.14. [Egységes szerkezetbe foglalt szöveg:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.298162
- Az iskolai könyvtáros fizetési osztályba sorolásával kapcsolatban: 39/E.§ (3)
Elnökségünk az alábbi véleményezésekkel, jogszabályokkal igyekezett képviselni a
tanulók és pedagógusok könyvtári ellátásának és az iskolai könyvtáraknak az
ügyét. Időrendben a legfrissebbel kezdve:
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A Könyvtárostanárok Egyesületének állásfoglalása a Pedagógus Etikai Kódex
tervezetéről, Bp., KTE, 2015.10.01., 1 p., URL:
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_allasfoglalas_Etikai_kodex_2015.p
df Utolsó letöltés: 2015.10.16.
A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet módosítási előterjesztéséhez, Bp., KTE, 2015.07.24.,
3 p.; URL: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_326Kormrend_kozalk_vegrehajt.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.16.
Kulturális alapellátás és iskolai könyvtárak, Bp., KTE, 2015.07.16., 3 p.
A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet módosítási előterjesztéséhez, Bp., KTE,
2015.05.27., 5 p., URL:
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_20_2012_EMMI_rend
_mod_2015_maj.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.16.
A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 40/2002. OM rendelet módosítási előterjesztéséhez,
Bp., KTE, 2015.04.01. 3 p., URL:
http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_hozzaszolas_40_2002_EMMI_elot
erjesztes_2015marc.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.14.
A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet és a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításához, Bp., KTE,
2015.03.19., 8 p., URL:
http://www.ktep.hu/sites/default/files/20_2012_es_17_2014_EMMI_mod_KTE
_hozzaszolas_2015_marc.pdf Utolsó letöltés: 2015.10.16.
3. Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja
3.1. Pályázat, 2015
Ebben az évben elnökségünk csak könyvtárostanároknak írt ki
pályázatot Így tanítom az információkeresést címmel. A
pályázat célja továbbra is az iskolai könyvtárak, a könyvtárpedagógiai munka fejlesztésének elősegítése, a jó gyakorlatok,
a kollégák tapasztalatainak bemutatása, publikálása. A zsűri
által kiemelt pályamunkánk a Kis KTE könyvek c. sorozatunk soron következő, 8.
kötetében meg fognak jelenni az elmúlt két év pályázataival közösen.
Támogatóinknak köszönhetően ebben az évben a kiemelt foglalkozástervek
jelentős díjazásban is részesülnek: A pályaművek a Nemzeti Kulturális Alap
6

támogatásával 150.000 Ft összdíjazású. A Könyvtári Figyelő különdíja: egyéves
online előfizetés és közlés a lapban. Szirén által felajánlott: 1db 1 éves
szoftverkövetés + Amennyiben olyan intézmény nyeri el a díjat, akinek még nincs
Szirén programja, úgy számára a Szirén programot is tudják ajándékozni. A NetLib
Kft. felajánlása: Szikla 1db 1 éves szoftverkövetési jogosultság + Adatbáziskövetés + OPAC-szolgáltatás felajánlásával is. Amennyiben olyan intézmény nyeri
el a díjat, akinek még nincs Szikla programja, úgy számára a Szikla-mini
programot is tudják ajándékozni. Az Arcanum Kft. pedig egy hónapos hozzáférés
az Arcanum Digitális Adatbázishoz, és néhány szótár, lexikon CD-ROM-ot
ajánlott fel. PTE FEEK: 6 db könyvet ajánlott fel.
Meghosszabbított beküldés határidő: 2015. október 20.
Bővebben: http://www.ktep.hu/keresestanpalyazat
3.2. Nemzetközi könyvjelzőcsere-program, 2015
Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete (IASL) évek óta szervez az Iskolai
Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából nemzetközi könyvjelzőcsereprogramot. Egyesületünk ebben az évben is támogatta a magyar iskolák
részvételének szervezését.
Az idei szervezés túlszárnyalta a tavalyi nagy számú létszámot is.
Egyesületünkön keresztül 68 iskolából 3937 diák jelentkezett. Bízunk benne, hogy
már mindkét irányba úton vannak a könyvjelzők!
Bővebben: http://www.ktep.hu/konyvjelzo2015
4. Az elmúlt időszak eseményei
4.1. KTE Tavaszi Szakmai Nap
A 2015. április 15-i rendezvénynek a budapesti székhelyű, országos hatáskörű
kormányhivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adott otthont, melynek
témája: A szerzői jog és az iskolai könyvtár.
A hivatalos program részeként megtekintettük a Frecskay János
Szakkönyvtárat. Felhívták figyelmünket a könyvtár és a Hivatal által szervezett
közép- és általános iskolásokat megszólító pályázataikra és programjaikra.
Részletesebben az alábbi címen találhatunk oktatást segítő tananyagokat,
óravázlatokat:
http://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/szellemitulajdonvedelmi-kepzes/altalanos-es-kozepiskolas
Az elnöki köszöntők után Pál Roberta titkárhelyettes vette át a szót és adott
átfogó tájékoztatást a Hivatal tevékenységéről, felépítéséről. A hivatal jövőre
ünnepli 120 éves fennállását. Részletesen beszélt a 2008-ban alapított Hamisítás
Elleni Nemzeti Testület munkacsoportjainak szerveződéséről, céljairól. Bővebben:
http://www.hamisitasellen.hu/
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Dr. Takács Nóra Emese szerzői jogi ügyintéző előadása a szerzői jogról szólt,
különös tekintettel a tananyagfejlesztés szempontjára. Kitért a művek szabad
felhasználására, melyek közül az oktatási célra történő felhasználás témakörét sok
példával illusztrálta. A tanár, mint szerző téma a – portfólió írás idején –
különösen lázba hozta a hallgatóságot. Az előadás után kérdések özöne zúdult a
szakemberre. Válaszaiban hasznos gyakorlati segítséget nyújtott. Javasolta, hogy
az iskola szervezeti és működési szabályzatának legyen része egy Szellemi
Tulajdonkezelő Szabályzat, mely egyaránt vonatkozik a tanári és a diákmunkák
kezelésére.
Dr. Grad- Gyenge Anikó PhD, ProArt tanácsadó előadásában azt hangsúlyozta,
hogy az oktatás célja akár felül is írhatja a szerzői jogi szabályokat. A hangsúly a
helyes attitűd kialakításán van.
Knausz Imre a Miskolci Egyetem egyetemi docense Plágium az iskolában című
előadása pedagógiai, pszichológiai, befogadás elméleti aspektusból közelítette meg
a plágium fogalmát. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi az oka annak a
tapasztalatnak, hogy mind a középiskolai, mind az egyetemi dolgozatokban egyre
többet plagizálnak a diákok. Egy másik szempont pedig, hogy keressük-e a
szövegben a szerzői szándékot. Ha az iskolában a tanulók csak azért olvasnak,
hogy megjegyezzék a szöveget, akkor nem érdekes, hogy mit akart mondani a
szerző. Ebből a gondolatból az is következik, hogyha így olvas a diák, akkor így is
fog írni.
Dömsödy Andrea, OFI-PKM munkatársa, a KTE alelnöke a bibliográfiai
hivatkozás tanításának tartalmi, módszertani kérdéseiről tartott prezentációt.
Legfontosabb problémaként a netes források hivatkozási technikáját említette.
Tanulóink körében ez a leggyakrabban használt dokumentumtípus, mégis ennek a
forrástípusnak a hivatkozására a legnehezebb megtaníttatni a tanulóinkat, hiszen a
gyakorlat sem egységes.
Délután három szekcióban folyt tovább a munka. A kisebb csoportokban
rengeteg tapasztalatot, ötletet, jó gyakorlatot oszthattunk meg egymással.
Kipróbálhattuk tudásunkat, kérdezhettünk, javaslatokat fontolhattunk meg. A
szekciók az alábbi témákkal foglalkoztak:
1. Az iskolai, iskolai könyvtári működési dokumentumok szerzői jogi vonatkozásai
2. Tananyagfejlesztés, iskolai könyvtári honlap/blog szerkesztésének szerzői jogi
vonatkozásai
3. Bibliográfiai hivatkozás internetről származó forrásokra
Ismét egy olyan rendezvénynek voltunk résztvevői, mely valódi szakmai
feltöltődést nyújtott. Sokunkban fogalmazódott meg a gondolat, hogy szűkebb
környezetünkkel, a tantestülettel és diákjainkkal is meg kell ismertetnünk ennek a
hivatalnak a munkáját és segítőkész munkatársait.
Örményiné Farkas Andrea, tag
A szerző Könyv és Nevelésben megjelent írásának rövidített változata
Program, előadások, segédanyagok, fotók: http://www.ktep.hu/TSZN2015
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4.2. XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
A Könyvtárostanárok Egyesülete és az MKE Gyermekkönyvtáros szekciója közös
bemutatót szervezett a Könyvtáros Klubban A magyar gyermek- és iskolai
könyvtári tevékenység Az orosz Библиотека в школе (Biblioteka v shkole) magyar
különszámának megjelenése kapcsán címmel.
Az első előadó dr. Sonnevend Péter volt, aki bábáskodott a bemutatott lapszám
megszületésénél. Beszélt arról, milyen nagy megtiszteltetés ez a szám, mivel eddig
csak egy tematikus számot jelentettek meg. A lap 29 ezer példányban jut el az
érdeklődő olvasókhoz.
Az Iskolai Könyvtár egy a 24 magánkiadásban megjelenő módszertani
folyóiratok közül. A 2014. 11-es volt a magyar szám. Ezt a lapszámot a moszkvai
Balassi Intézet keretében működő Magyar Kulturális, Tudományos és
Tájékoztatási
Központban
mutatták
be
2014.
november
24-én
(http://www.moszkva.balassiintezet.hu/ru/)
Buncsák Piroska, az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtárostanára az általa
kitalált és már több éve megvalósított könyvtári alkotópályázatot mutatta be. A
pályázat célja az, hogy a kötelező tanulmányi feladatokon túl is
kibontakoztathassák képességeiket, tehetségüket a diákok szellemi és művészeti
területen egyaránt. A pályázat során cél, hogy a könyvtári szolgáltatásokat,
dokumentumokat igénybe vegyék a tanulók, majd készítsenek a felhasznált
dokumentumokról szabályos bibliográfiai hivatkozást. A műveket egy kiállításon
mutatják be, ahol az igazgató is értékeli és jutalmazza a pályázókat. Pl:
http://www.arpadgimnazium.hu/aprilis-10-a-feny-alkotopalyazateredmenyhirdetese/
Kámán Veronika szintén az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtárosa azt mutatta
be, hogyan lehet webes eszközökkel elérni a fiatalokat, bevonzani őket a
tudásközpontba? A közösségi web használata ma már elengedhetetlen, mert
tévesek azok az állítások, hogy nem érdekli őket semmi, nem olvasnak! Ha oda
megyünk, ahol a fiatalok jelen vannak, – akár a virtuális térbe – akkor örömmel és
aktívan bekapcsolódnak a dolgokba, sőt ők is kezdeményeznek. A hátrányt
fordítsuk
lehetőségekké,
használjuk
a
felületeket:
blog
http://tudaskozpont.blogspot.hu/
A külföldiek számára nagyon érdekes és követendő, hogy Magyarországon a
kötelező tanterv része a könyvtárhasználat és az információkeresés tanítása.
Dömsödy Andrea a KTE alelnökeként bemutatta, hogyan változott ennek a jogi
szabályozása, hogyan alakultak az oktatási-nevelési célok és a fejlődés irányai.
Hogyan alakult ki a szakmódszertan, mik a tantárgyi és tantervi keretek? Mikor
történt igazi paradigmaváltás és ezt hogyan követte a gyakorlat? A jelenlegi iskolai
könyvtári gyakorlat sajnos nagyon eltérő. Óriásiak a különbségek: a sikeres
használói magatartás és gyakorlat kialakításától a nem tanításig egyaránt.
Budavári Klára a FSZEK Lőrinci nagykönyvtárának gyermekkönyvtárosa
(http://www.fszek.hu/gyerekeknek/gyerekkonyvtarak__reszlegek/lorinci_nagykon
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yvtar), az MKE Gyermekkönyvtáros szekciójának alelnöke pillanatképekben
mutatta be azt a több évtizedes sikeres tevékenységet, amit folytat. Az elmúlt évek
programjait egy-egy fotó segítségével idézte meg: mesedélután, szerepjáték,
bábozás, önismereti tréning, önbizalom fejlesztő játékok, vetélkedők, családi közös
együttlétek, kézműves foglalkozások, társasjátékozás, olvasóklubbok és körök –
mind, mind lehetőség az olvasóvá-használóvá nevelésben.
A rendezvény utolsó előadója Dienes Éva gyermekkönyvtáros, a FSZEK
Sárkányos
Gyermekkönyvtárának
vezetője
volt.
(http://www.fszek.hu
/gyerekeknek/rendezvenyek) Bemutatta ezt a csodás gyermekbirodalmat. Mi a
célja a gyermekkönyvtárnak és a könyvtárosnak, milyen eszközök állnak
rendelkezésre, mit tart a legfontosabbnak? Ismertette a könyvtár tudatos és
gyerekbarát építészeti kialakítását, és mesélt azokról a felejthetetlen
rendezvényekről, melyeknek részesei lehettek gyerekek szülők és serdülők. Ezeket
a szakmai tapasztalatokat és gyakorlatokat az ELTE tanítóképzőseinek is igyekszik
bemutatni és átadni a gyakorlatban.
Szakmári Klára, elnök
A szerző Könyvtári Levelező/Lapban megjelent írásának rövidített változata.
Program, előadások, fotók: http://www.ktep.hu/BNK2015
4.3. Kerékpárral az iskolai könyvtárakért
Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Egyesülete, az IASL 2015-ben Maastrichtban
tartotta éves konferenciáját. A magyar Könyvtárostanárok Egyesülete támogatta a
Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének Iskolai Könyvtári szekcióját
illetve Kiss Lászlót kampányának megvalósításában.
Kiss László Sepsiszentgyörgyről a Fekete-tengertől az Északi tengerig
kerékpárral tette meg az utat! Ennek során több magyarországi település mellett
érintette Budapestet is. Itt hivatalos keretek között a Könyvtárostanárok Egyesülete
a Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárában fogadta őt. Magdics Erika tagunk
Győrben szervezett nagysikerű programot Kiss Lacival.
Program, fotók: http://www.ktep.hu/kerekpar2015
4.4. XIV. Nyári Akadémia
Rendkívül tartalmas és kellemes három napot tudhat maga mögött az, aki vállalta,
hogy részt vesz az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Könyvtárostanárok
Egyesülete és az Eszterházy Károly Főiskola által szervezett Nyári Akadémián. A
programot „Könyvtár-pedagógiai jó gyakorlatok tudástranszferen; Jó gyakorlatok
iskolai könyvtári bázison” címmel szervezték Egerben.
A NYAK megnyitója előrevetítette a következő három nap hangulatát és
minőségét. Az egyetem kápolnájában gyönyörű orgonaszó köszöntötte az
összegyűlt könyvtárostanárokat.
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Ahogy azt Szakmári Klára elnök asszony a megnyitójában kihangsúlyozta: ez a
találkozó nem jöhetett volna létre az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, és a
vendéglátó Eszterházy Károly Főiskola támogatása nélkül.
Az OFI 3.1.15. projektjének keretében a Nemzeti Köznevelési Portál
fejlesztésében keresi a jó gyakorlatokat. Kerber Zoltán, az OFI szakmai vezetője
megnyitó beszédében szólt arról, hogy a projekt fő célja, az elmúlt években
felgyülemlett információknak egy olyan bázisát hozzák létre, mely a szétszórt
információkat egységessé, könnyen megtalálhatóvá teszi. A Nyári Akadémia
lebonyolításában való részvételüknek nem titkolt célja, hogy az iskolai
könyvtárakat, mint az intézmények információs központját minél szélesebb körben
bevonják ebbe a munkába!
A nap további részét már bevált jó gyakorlatok megismerésével tölthették a
kollégák.
Második napon szekciókban folyt tovább a munka, s míg az egyik helyszínen a
korszerű infokommunikációs lehetőségekkel ismerkedhettek a részt vevők, addig a
másik szekcióban web-es alkalmazások elsajátítása volt a műhelymunka
középpontjában.
Délután az elsajátított tudásunkat interaktív könyvtárlátogatás keretében
oszthattuk meg a másik szekció tagjaival. A kiscsoportos tudásmegosztás
lehetőséget teremtett arra, hogy megismerhessük a Főegyházmegyei Könyvtár
csodálatos gyűjteményét és az Eszterházy Károly Főiskola könyvtárát.
Harmadik napon ismételten szekciókban dolgoztunk, s míg az egyik csoportban
tréning módszert alkalmazva a jó gyakorlatokat más szemszögből közelítettük
meg, a másik szekció az online források és az OFI PKM Olvasás Portáljával való
megismerkedést tűzte ki céljául.
A workshop zárásaként Lengyelné dr. Molnár Tünde tanszékvezető főiskolai
docens, egy, az EKF Médiainformatika Intézet Humáninformatikai Tanszékének
gyönyörű filmjével köszönt el tőlünk. Kérte, vigyük magunkkal Eger, a főiskola jó
hírét és az itt szerzett kellemes élmények hangulatát.
Mindazok nevében, akik részt vehettünk ezen a színvonalas, jól szervezett és
tartalmas három napnak a programján köszönjük a szervezőknek, a
vendéglátóinknak, hogy ott lehettünk, és gazdagabban, feltöltődve tapasztalatokkal
folytathatjuk munkánkat.
Őriné Apáti Anna, KTE tag
Program, előadások, segédanyagok, fotók: http://www.ktep.hu/NYAK2015
4.5. MKE 47. Vándorgyűlése
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. alkalommal rendezte meg vándorgyűlését,
melynek címe A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár volt. A Szolnokon 2015.
július 16-17-én több mint 700 könyvtáros részvételével megrendezésre került
konferencia keretében a KTE Tanórán kívüli jó gyakorlatok címmel szervezett
szekciót, melyen kb. 50 fő vett részt.
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Szakmári Klára A tanórán kívüli jó gyakorlatok megjelenítési lehetőségei a
pedagógus portfólióban c. előadásában abban segítette a kollégákat, hogy
tudatosítsák, hogy jó gyakorlatot és pedagógiai munkát nemcsak a tanórák
keretében folytatunk, hanem változatos formái vannak az egyéb foglalkozásokon
végzett és a nem foglalkozásjellegű pedagógiai tevékenységeknek.
A jó gyakorlat és dokumentálása című előadásában Donkó Erika körüljárta a jó
gyakorlat fogalmi kritériumait és pedagógiai szempontból fontos jellemzőit.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyakorlat attól tud pedagógiai jó gyakorlattá
válni, hogy probléma-érzékenyen tervezzük és folyamatosan tudatosítjuk
céljainkat, módszereinket és azokra reflektálunk. Bemutatta a Nemzeti Köznevelési
Portál jó gyakorlat adatlapjának legfontosabb adatmezőit is.
Az elméleti bevezetők után három szolnoki könyvtárostanár kolléga
megvalósult jó gyakorlatait ismerhettük meg: Együttműködési formák és
lehetőségek a közművelődési és az iskolai könyvtár között Szolnokon címmel
Lustyik Istvánné a Tiszaparti Római Katolikus Ált. Isk. és Gimn. könyvtárostanára,
Olvasásfejlesztés a SZOLMÜSZ Pálfy-Vízügyi Tagintézményben Erdősné Márta
Mária az iskola könyvtárostanára és Szaktanárok bevonása a könyvtári
programokba címmel Kassainé Mrena Judit a Varga Katalin Gimn.
könyvtárostanára mutatta be munkáját képekkel is gazdagon illusztrálva.
Az előadások nagyon jó kiegészítői voltak az előző napon szervezett
Könyvtárpedagógiai sétának, melynek keretében mindhárom iskolai könyvtárat
megtekinthettük.
A szekció végén Jó gyakorlatok leírása címmel Donkó Erika és Dömsödy
Andrea csoportmunkát szerveztek. Ennek keretében a kollégáknak a projektünk jó
gyakorlat adatlapjának adatmezői mentén kellett leírniuk egy konkrét iskolatípusra
kitalált író-olvasó találkozót. Ez egy olyan gyakran szervezett könyvtári program,
mellyel kapcsolatban gyakran érezzük azt, hogy nem tudatos pedagógiai tervezés
előzi meg. A rövid csoportfeladat célja az volt, hogy felhívja erre és a tudatosabb
pedagógiai probléma azonosítására a figyelmet.
Jövőre találkozunk Veszprémben, ahol számítunk a helyi kollégákra, hogy a
szolnokihoz hasonló gazdag programon mutathassuk meg a más könyvtárakban
dolgozók kollégáknak munkánkat, és találkozzunk egymással!
Program, előadások, fotók: http://www.ktep.hu/MKEvandgy2015
4.6. XXIII. Bolyai Nyári Akadémia
„A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet”
Kántor Zoltán

„Iskolai könyvtárosok a digitális világban”
Iskolai könyvtárosok továbbképzése a XXIII. Bolyai Nyári Akadémián
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 1993 óta szervezi meg a Kárpátmedence legnagyobb pedagógus fórumát, a Bolyai Nyári Akadémiát. A három
hetes továbbképzőn óvónők, tanítók, reál – és humán tantárgyakat oktató tanárok,
iskolai könyvtárosok és vallásoktatók vehettek részt. Idén Csíkszereda,
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Székelyudvarhely, Torockó, Sepsiszentgyörgy, Szováta, Válaszút és Kolozsvár
adott helyet a rendezvénynek.
Az iskolai könyvtárosok szekcióját Sepsiszentgyörgyön, a Kós Károly
Szakképző Líceumban két magyarországi könyvtárostanár vezette. Peternainé
Juhász Zsuzsa a Debreceni Ady Endre Gimnázium magyar nyelv és irodalom
szakos könyvtárostanára és Nyirő Gizella a Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc
Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola könyvtárostanára, a KTE elnökségének
tagja elméleti előadásokkal, órákba beilleszthető könyvtárhasználati, olvasási
kedvet felkeltő és olvasást népszerűsítő feladatokkal, drámajátékos és
biblioterápiás foglalkozásokkal készült a képzésre. Szerencsére nyitott, tanulni
akaró, vidám kis társasággal dolgoztak együtt. A kollégák Erdélyből és a
Vajdaságból jöttek össze.
A program célja volt, pótolni az amúgy ritka anyanyelvi képzést, a könyvtárpedagógia és a könyvtárral kapcsolatos információ-technológiai ismeretek
frissítését.
Kitekintés a szigorúan vett könyvtárosi munkákból a könyvtárpedagógia sokrétű lehetőségei felé.
Nyirő Gizella, kommunikációs vezető
A képzés részletes programja itt olvasható:
http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/2015/2015_bnya/konyvtarosok2015.pdf
Bővebb beszámoló: Borbé Levente: Bolyai Nyári Akadémia könyvtárosoknak
2015 In: Hargita megyei magyar iskolai könyvtárosok, 2015.07.22., URL:
http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2015/07/bolyai-nyari-akademiakonyvtarosoknak.html Utolsó letöltés: 2015.10.16.
5. A KTE elkövetkező programjai
5.1. Őszi Szakmai Nap
Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium, 1034 Budapest, Nagyszombat u.19.
Időpont: 2015. november 4. 10.00-16.00
Honlap: http://www.ktep.hu/OSZN2015
A tervezett program:
- A KTE emlékérmek ünnepélyes átadása
- Közgyűlés
- A POK feladatai, szerepe a könyvtárostanárok támogatásában
- A szaktanácsadás támogatói lehetőségei könyvtárostanárok számára
- A könytárostanár tanfelügyelete és minősítése
- Aktualitások, egyebek
A végleges programot és a jelentkezés módját tagjainknak e-mailben küldjük el!
Türelmeteket kérjük, a végleges program szervezése már folyik!

13

5.2. Közgyűlés
A közgyűlésre Őszi Szakmai Napunk keretében kerül sor. A hivatalos meghívott
minden 2015-ös tagunknak október 5-én, az Alapszabályban meghatározott
határidőn belül kiküldtük.
Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium díszterme, 1034 Budapest Nagyszombat u.19.
Időpont: 2015. november 4. 10.40-14.30
Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a
megismételt közgyűlés időpontja 2015. november 4. 11.20, mely a meghirdetett
napirendi pontokban a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, kivéve az
Alapszabály módosítását.
Elengedhetetlen, hogy a tagság legalább kétharmada + 1 fő jelen legyen, mert
eleget kell tennünk a megváltozott jogszabályi előírásoknak 2016 márciusáig.
Amennyiben most nem történik meg az Alapszabály módosítása újabb Közgyűlést
kell összehívnunk!
A közgyűlés napirendi pontjai
1. A napirend ismertetése, a jegyzőkönyv-vezető, a hitelesítők és a levezető elnök
megválasztása, a közgyűlés határozatképességének megállapítása
2. 2015-ös év beszámolói
2.1. Az elnök szakmai beszámolója
2.2. Gazdasági beszámoló
2.3. Az ellenőrző bizottság elnökének beszámolója
2.4. Hozzászólás a beszámolókhoz
2.5. Szavazás a beszámolók elfogadásáról
3. Részleges tisztújítás megismétlése nyílt szavazással.
4. A 2016-os tagdíj mértéke
4.1. Az elnökség előterjesztése
4.2. Hozzászólások
4.3. Nyílt szavazás
5. Alapszabály módosítása
5.1. Az Alapszabály módosító bizottság beszámolója – székhelyváltozás,
jogi változások, átruházott jogok
5.2. Hozzászólások
5.3. Szavazás az új alapszabály elfogadásáról
6. Egyebek
6. Tagság
Egyesületünk 2015. szeptember 30-án 177 tagot számlált. Ez közel azonos a 2014.
szeptember végi létszámmal. A megyék szerinti eloszlást az alábbi diagram
ábrázolja:
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Legnagyobb számban továbbra is a budapesti kollégák tisztelik meg
tagságukkal az egyesületet, őket a Pest, valamint a Bács-Kiskun és a Csongrád
megyeiek követik. Sajnos továbbra sincs tagunk Zalából és Tolnából.
Alapszabályunk szerint a tagdíj befizetési határideje március 31., de egész
évben várjuk a tagok jelentkezését. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy adott
évben csak adott naptári évre lehet tagdíjat fizetni, azaz az év végi befizetések nem
vihetők át a következő évre.
A tagnévsorok (aktuális és a korábbi évek is) elérhetők honlapunkon:
http://www.ktep.hu/_tagsag
Tagnyilvántartás, tagdíj
A tagdíjak mértéke a közgyűlési határozat értelmében 2015-től:
Kategória

KTE tagdíj mértéke

Aktív dolgozó személy,
ha csak vagy első helyen a KTE tagja

6 000 Ft

ha első helyen MKE tag

5 000 Ft

ha első helyen a CSMKE tagja

3 000 Ft

Diák, nyugdíjas, GYES-en lévő személy,
ha csak vagy első helyen a KTE tagja

3 000 Ft

ha első helyen MKE tag

2 500 Ft

ha első helyen a CSMKE tagja

2 500 Ft

Tiszteletbeli tag (70 év felett)
Testület

0 Ft
20 000 Ft
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Akkor válik valaki a KTE tagjává, ha elfogadja az egyesület Alapszabályát,
valamit elküldi a belépési nyilatkozat Excel formátumú, elektronikus változatát és
a belépési nyilatkozat aláírt változatát az egyesület számára, továbbá befizeti az
éves tagdíjat.
A tagság egy naptári évre szól, ezért minden régi és új tagunktól minden évben
új belépési nyilatkozatot kérünk akkor is, ha az adatokban semmi változás nem
történt.
 A beküldendő belépési nyilatkozat letölthető honlapunkról.
 Az elektronikus belépési nyilatkozatot az erre a célra létrehozott email címre kérjük elküldeni: ktetagsag@gmail.com
 A nyomtatott, aláírt belépési nyilatkozat eljuttatására 2015-től két
lehetőség áll rendelkezésre: postázás a 1462 Budapest, Pf.: 611. címre,
vagy a nyomtatott, aláírt példány elektronikus formájának elküldése a
ktetagsag@gmail.com címre.
Kérjük, hogy az egyszerűbb és olcsóbb adminisztráció érdekében, aki tudja,
átutalással fizesse tagdíját, amit a következő számlaszámra tehet meg:
OTP 11708001-20341237-00000000 Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete
Az átutalási utalványra, online bankolás esetén a közleménybe, a csekkre
feltétlen írjátok rá a neveteket, elérhetőségeteket és hogy 2015. évi tagdíj. Aki
számlát kér, az a belépési nyilatkozaton adhatja meg a pontos nevet, címet,
intézmény esetén az adószámot. Számlát csak akkor tudunk kiállítani, ha minden
adatot előre, pontosan megadtok!
A tagsággal, belépéssel kapcsolatban minden további információ elérhető
honlapunkon: http://www.ktep.hu/tagnyilvantartas
Cs. Bogyó Katalin, a tagnyilvántartás felelőse
7. Nemzetközi hírek
Megjelent az IFLA iskolai könyvtárakkal kapcsolatos iránymutatása
Hosszú előkészítő munka után Dianne Oberg és Barbara Schultz-Jones
szerkesztésében elkészült az IFLA Iskolai Könyvtári Iránymutatásának második
kiadása. A dokumentum a 2002-ben kiadott első kiadás után a revideált, most
megjelent változatban számos nemzet könyvtárosai, könyvtárostanárai, így
Magyarországról a Könyvtárostanárok Egyesülete is közreműködhetett.
A dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson az iskolai könyvtári
szakemberek, valamint az oktatásban tevékenykedő döntéshozók számára
feladataik ellátásában, szolgáltatásaik fejlesztésében, , valamint abban, hogy a
könyvtárak és az ott dolgozó szakképzett könyvtárosok minden diák és tanár
számára hatékony iskolai könyvtári programokat, szolgáltatásokat nyújthassanak.
A dokumentum (egyelőre még csak angol nyelven) elérhető az IASL
weboldalán: http://www.ifla.org/publications/node/9512?og=52
Előzményeiről honlapunkon is lehet tájékozódni: http://www.ktep.hu/iranyelv
Kámán Veronika, nemzetközi kapcsolatok felelőse
16

8. Olvasmányajánló
8.1. Az Egyesülettel kapcsolatos írások
Bogyó Katalin, Cs.: Könyvtárhasználati óravázlatok, Könyvismertetés In: Könyv
és Nevelés, 2015. 1. sz., 116-119. p., URL:
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/konyvtarhaszn
alati_oravazlatok Utolsó letöltés: 2015.10.16.
Dömsödy Andrea: A Könyvtárostanárok Egyesülete, Múlt és jelen In: Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros, 2015. 2. sz., 3-8. p.; URL:
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00264/pdf/EPA01367_3K_2015_02_03-08.pdf
Utolsó letöltés: 2015.10.16.
Guncser Anita: Szubjektív beszámoló az MKE 47. Vándorgyűléséről, Szolnokról,
Könyvtári Levelező/Lap, 2015. 8. sz., 34-37. p.
Magdics Erika: Gyermekirodalmi workshop Győrben In: Könyvtári Levelező/Lap,
2015. 4. sz., 15-16. p.
Magdics Erika - Szakmári Klára: Háromezer kilométer az iskolai könyvtárak és az
olvasás ügyének szolgálatában In: Könyvtári Levelező/Lap, 2015. 7. sz., 3638. p.
Örményiné Farkas Andrea: Izgalmas téma, hatalmas érdeklődés a KTE szakmai
napján In: Elektronikus Könyv és Nevelés, 2015. 2. sz., URL:
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/izgalmas_tema
_hatalmas_erdeklodes_a_kte_szakmai_napjan Utolsó letöltés: 2015.10.16.
Papp Sándor Zsigmond: A „legnagyszerűbb érzéstől” is megfosztanák a
gyerekeket In: Népszabadság, 2015. _. sz., _ p., URL:
http://nol.hu/kultura/gyermek-kezebe-nem-valo-1525701 Utolsó letöltés:
2015.04.03.
Szakmári Klára: Mit találtak érdekesnek, bemutatandónak a magyar iskolai- és
gyermekkönyvtárról az orosz szakemberek? Egy szaklap magyar számának
honi bemutatója a Könyvfesztiválon In: Könyvtári Levelező/Lap, 2015. 5. sz.,
28-31. p.
8.2. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban
Fülöp Éva: „Mesterségem, te gyönyörű...”In: Katedra, 2015. 7. sz., 6-7. p.
Hock Zsuzsanna: Iskolakönyvtár a 21. században In: Modern Iskola, 2015. 3. sz.,
14-15. p.
Schultz-Jones, Barbara – Oberg, Dianne (szerk.): IFLA School Library Guidelines,
2. átd. kiad., Hága, International Federation of Library Associations and
Institutions, 2015, 69 p., URL: http://www.ifla.org/files/assets/school-librariesresource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf Utolsó letöltés:
2015.10.03.
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Zágorec-Csuka Judit: A szlovéniai kétnyelvű iskolai könyvtárak a XXI. század
elején, az információs társadalom kihívásainak kereszttüzében In: Könyvtári
Levelező/Lap, 2015. 6. sz., 3-9. p.
8.3. Könyvtár-pedagógiával, olvasóvá neveléssel kapcsolatban
Bethlenfalvyné Streitmann Ágnes: Az angolszász fantasy műfaj térhódítása
gyermekeink körében, Értékek és veszélyek In: Katolikus Pedagógia, 2014. 34. sz., 92-103. p.
Brutovszky Gabriella: Populáris olvasmányok az iskolábanIn: Katedra, 2015. 7.
sz., 10-11. p.
Burnyóczki Andrea: „Egy lángot adok. ápold, add tovább...” In: Könyvtári
Levelező/Lap, 2015. 9. sz., 30-36. p.
Bűdi Boglárka: Transzgenerációs hatás érvényesülése a meseolvasási szokások
tekintetében In: Könyv és Nevelés, 2015. 1. sz., 53-66. p., URL:
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/transzgeneraci
os_hatas_ervenyesulese_a_meseolvasasi_szokasok_tekinteteben Utolsó
letöltés: 2015.10.16.
Dömsödy Andrea: Az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás témaköre az
informatika-tankönyvekben In: Könyv és Nevelés, 2015. sz., 90-115. p.; URL:
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_interneten_
elerheto_forrasokra_valo_hivatkozas_temakore_az_informatikatankonyvekben
Utolsó letöltés: 2015.06.19.
Gulyás Enikő: A biblioterápia kialakulása, fejlődése, helye a könyvtárban In:
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015. 1. sz., URL:
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00263/pdf/EPA01367_3K_2015_01_03-26.pdf
Utolsó letöltés: 2015.10.16.
Kilar Tímea: Olvasás és információs műveltség In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,
2015. 4. sz., 16-31. p.
Nagy Attila: Biblioterápia a köznevelésben In: Gombos Péter - Vörös Klára
(szerk.): Könyv és lélek, Biblioterápiai tanulmányok Bp., Magyar
Olvasástársaság, 2015., 39-47. p.
Péterfi Rita: Szülői értekezlet az olvasásról In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,
2015. 4. sz., 32-37. p.
Sipos Anna Magdolna: Szaltó mortále az internet dzsungelében In: Katedra, 2015.
7. sz., 4-5. p.
Szekszárdi Júlia: Hogyan szerettessük meg az olvasást? In: Modern Iskola, 2015.
3. sz., 28-29. p.
Virág Barnabás: Tantárgyi koncentráció az ének-zenében, ének-zene a tantárgyi
koncentrációban, Egy tanítási gyakorlat tapasztaltai In: Módszertani
Közlemények, 2014 (2015!) 1. sz. 1-7. p.
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Foglalkozástervek, módszertani segédletek
Bajiné Takács Margit: kedvelt hőseink Tom Sawyertől Emilig (ajánlott irodalom
feldolgozása a könyvtárban). In: Módszertani Közlemények 2015. 2. sz. 2-8. p.
Gődény Andrea, G. - Kolláth Erzsébet: Kalandozások Meseországban, Feladatok
az olvasásprojekthez In: Könyv és Nevelés, 2015. 1. sz.; URL:
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/kalandozasok_
meseorszagban Utolsó letöltés: 2015.10.16.
Gődény Andrea, G. - Kolláth Erzsébet: Meseország – Csodaország, Olvasásprojekt
az alsó tagozaton In: Könyv és Nevelés, 2015. 1. sz.; URL:
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/meseorszag_cs
odaorszag Utolsó letöltés: 2015.10.16.
Koleszár Márta: Cickafarkfű, kerti zsázsa, harapj rá az olvasásra!" Legyél te is
kölyökolvasó! In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015. 6. sz., 13-22. p.
Kührner Éva: Újszerű kezdeményezések az olvasás népszerűsítésére In: Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros, 2015. 2. sz., URL:
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00264/pdf/EPA01367_3K_2015_02_37-41.pdf
Utolsó letöltés: 2015.10.16.
Az OFI-PKM sajtófigyelő szolgáltatásának segítségével összeállította
Dömsödy Andrea, alelnök
9. Hírek
KTE
Örömmel adjuk hírül, hogy megjelent az IFLA kiadásában a The World Through
Picture Books (A világ képeskönyvekben) című kötet második, bővített kiadása:
ötvenkét ország könyvtárosok által ajánlott képeskönyveiről ad válogatást, köztük
magyarországi kiadványokról is. A kiadványok összegyűjtésében. Egyesületünk
ajánlásáról ahírlevelünk 2014. 2. számában adtunk hírt.
A kiadvány megrendelhető az IFLA-tól, de elérhető ingyenesen elektronikus
formában is a weboldalról:
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/136.pdf
Az OFI - PKM-ből
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny Előzetes versenyfelhívás
A korábbi évekhez hasonlóan végleges versenykiírást csak a finanszírozást
biztosító szerződés aláírását követően tudnak meghirdetni. A várható időpontok a
mostani tanévben:
A megyei/fővárosi versenyre a nevezés határideje: 2016. február 12. péntek 24 óra
A megyei/fővárosi forduló időpontja: 2016. március 7., hétfő 10 óra
Az országos döntő időpontja: 2016. április 25-26., hétfő – kedd
Bővebben: http://www.opkm.hu/Bod_verseny
A HUNRA-tól
Gombos Pétert, a HUNRA elnökét Somogy Prima díjjal tüntették ki.
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Harsányi Miklós: Primákat jutalmaztak Somogyban, kiemelt feladat az alkotók
megbecsülése In: Molnár Gábor - Szűcs Tibor (szerk.): SONLINE, Kaposvár,
Mediaworks Regionális Kiadó Kft., 2015.10.15. URL:
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/primakat-jutalmaztak-somogyban-kiemeltfeladat-az-alkotok-megbecsulese-634117 Utolsó letöltés: 2015. október 18.
Az országban számtalan helyen az idén is megtartották a Népmese napját. Az
ünnephez egy konferencia is kapcsolódott, melyet 2015. szeptember 25-én
Kecskeméten tartottak Népmesei irányzatok címen. Részletes program, előadások:
URL: http://www.nepmesenap.hu/
Az MKE-ből
Fitz-díj 2015
A KTE tagok, mint akik egyben tagjai az MKE-nek is, részt vehetnek a díjra való
jelölésen túl a díjazottak kiválasztásában is. Az MKE Fitz-bizottsága a begyűjtött
javaslatokból összeállítottat a 20-as listát. (Ebből nyolc a KTE ajánló listáján is
szerepelt. Ezúton is köszönjük a tagok javaslatait.) Ezek rangsorolásával
választották ki a díjazottakat. Az MKE az alábbi művek díjazása mellett döntött:
Berg Judit: Lengemesék. Sanoma Kiadó
Haraszthy László: Natura 2000. Pro Vértes Alapítvány
A magyarországi zsidóság képes története. Vincze Kiadó
Tisztújítás
2015. május 6-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban a 80 éves
MKE küldöttközgyűlést tartott. Ezt követően megtörtént a választás:
A küldöttközgyűlés az MKE elnökévé Barátné dr. Hajdu Ágnest, főtitkárává
Gerencsér Juditot, az Ellenőrző Bizottság elnökévé Dr. Amberg Esztert választotta.
Elnökségi tagok lettek: Buzai Csaba, Eszenyiné dr. Borbély Mária, Fehér Miklós,
Kiss Gábor, Oros Sándor, dr. Redl Károly, Takáts Béla
Az elnökség póttagja lett: Zsigáné Kóródy Judit, Venyigéné Makrányi Margit
Az MKE Ellenőrző Bizottság tagja lett: Dr. Hangodi Ágnes, Elekes Eduárdné,
Koglerné Hernádi Ágnes
További hírek
Az Év Gyerekkönyve Díj 2014 kategóriáinak díjazottjai:
Az év legjobb gyerekkönyv írója: Kollár Árpád (Milyen madár-Csimota)
Az év legjobb ifjúsági könyv írója: Lakatos István (Óraverzum - Magvető)
Az év legjobb illusztrátora: Hanga Réka (Bibedombi szörnyhatározó - Cerkabella)
Az év legjobb fordítója: Nádori Lídia (Torzonborz újabb gaztettei - Kolibri)
Az év legeredetibb könyve: Pozsonyi Pagony Kiadó (Dániel András - Mit keresett
Jakab az ágy alatt?)
Szép Magyar Könyv Verseny
Az illusztrátori díjat Paulovkin Boglárka vehette át az Egyszervolt című antológia
illusztrációjáért (Csimota Kiadó) vehette át.
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