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 Elnöki köszöntő 

 

Kedves Tagtársak! Kedves Kollégák! 

 

Gondolkodtam rajta, hogy akár a tavalyi köszöntőmet is idemásolhatnám, 

mert mintha megállt volna a világ és mi az online térben ragadtunk. Mégse 

teszem, mert az egy évvel ezelőtti soraim még tükrözték a 

bizonytalanságot. Ma úgy gondolom, sokkal magabiztosabbak vagyunk 

ebben az élettérben is. Tanultunk, fejlődtünk. Az új kihívások, új sikereket 

hoztak. Sokan talán nem is gondolták volna mennyi kreativitás, 

együttműködési lehetőség van még a tarsolyunkban. Ősszel még 

reménykedtünk, de online szakmai napra készültünk. Jól tettük. Ahogy 

megtudtuk, hogy megnyertük az NKA által kiírt pályázatot, egyértelműen 

online Tavaszi Napra számítottunk, már a pályázati anyagot is úgy 

állítottuk össze. Talán ennek is köszönhető volt a siker. Szakmai 

műhelyeket, testvérkönyvtári találkozókat szervezünk, és lassan megnyílik 

az online könyvtári kávézónk is, ami régi álmom, persze személyes 

találkozókkal, programokkal. El is kezdtem a szervezését, de valami 

akadály mindig az utunkat állta. Most, amikor bezárult egy kapu, kinyílt 

egy nagy ablak a világra és a kávézó álma is megvalósulni látszik. Ahol 

végre kicsit kötetlenebbül beszélgethetünk, vagy hallgathatunk. Sajnos 

most csak saját házi kávé mellett, de akkor is együtt. Mert a távolság 

valahogy közelebb is hozott bennünket. Mind szakmailag, mind emberileg. 

Vannak nehézségei, de szépségei is ennek az időszaknak. Mindenkinek 

csak kitartást tudok kívánni, és hogy ha csak tehetitek menjetek a 

családtagjaitokkal, barátaitokkal a szabadba. Használjuk ki az időt, hogy 

kicsit többet együtt lehetünk. És még egy jókívánság, amivel egy kis 

könyvtárlátogató búcsúzott tőlem a bezárás előtti utolsó délután: Jó 

egészséget Kriszti néni! Én csodálkozva emeltem rá a tekintetemet, olyan 

furcsa és komoly elköszönés volt ez egy harmadikos kisdiáktól. És 

rájöttem. Felértékelődött az egészség, amit eddig valahogy természetesnek 

tekintettünk, főleg fiatal korban, mára ajándék lett. Kívánok tehát 

mindannyiótoknak én is: Jó egészséget! 

 

Simon (Hidvégi) Krisztina, elnök 
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1. Szervezeti ügyek 

 

1.1 honlap 

 

Kedves Kollegák!  

 

A KTE honlapjának költöztetése még nem fejeződött be, de már elérhető a 

www.ktep.hu, illetve a https://portal.ktep.hu/ címen. 

A tartalmak feltöltése, kiegészítése folyamatban van, de a legfontosabbakat 

megtaláljátok! 

 

2. Jogszabályi változások, hozzászólások 

 

A Kormány 65/2021. (II. 15.) Korm. rendelete egyes köznevelési 

és szakképzési tárgyú, valamint a jelnyelvoktatói névjegyzék 

vezetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról  

Magyar Közlöny 2021. 22. sz. p.752-759. 

  
<https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27da8abd7b1e122b47e8b30d

88b6a81f7110131a/megtekintes> Utolsó letöltés: 2021.04.16. 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és Levéltári Főosztálya 

felmérte a könyvtári ágazatot érintő egyes jogszabályok tekintetében 

szükségesnek látszó módosításokat és kérte egyesületünk véleményét, 

javaslatait is.   

 

A felmérésben elsődlegesen érintett jogszabályok a következők voltak: 

 

● a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet; 

● az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti 

könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem 

könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI 

rendelet; 

http://www.ktep.hu/
https://portal.ktep.hu/
http://2021.22.sz/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27da8abd7b1e122b47e8b30d88b6a81f7110131a/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27da8abd7b1e122b47e8b30d88b6a81f7110131a/megtekintes
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● a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei 

könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet; 

● az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 

28.) Korm. rendelet; 

● a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005. (VII. 

18.) NKÖM rendelet; 

● a könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM 

rendelet. 

 

Egyesületünk elküldte javaslatait az iskolai könyvtárügyi vonatkozásokra 

fókuszálva a 4/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári 

szakfelügyeletről  jogszabályhoz. 
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2.1 Digitális Oktatási Stratégia  

A DOS kampányról itt: https://www.cka.hu/dos/ olvashatnak bővebben a 

kollégák. A digitális munkarendhez mindannyiunknak változni kell, hogy 

ezt mi hogyan tesszük, hogyan dolgozunk a távoktatásban az alábbi 

infografika, ami jól bemutatja: 

 

 

https://www.cka.hu/dos/
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3. Szakmai érdekérvényesítés 

3.1 Iskolai könyvtárak a szakképzésben: 

A szakképzési törvény 2020-ban való bevezetésével a szakképzésben 

dolgozó iskolai könyvtárosok, könyvtárostanárok oktatók lettek. Az ezen a 

területen dolgozó kollégák kikerültek többek között a szakfelügyeleti 

rendszer alól is. A Könyvtárostanárok Egyesülete fontosnak tartja, hogy 

szakmailag továbbra is segítse és támogassa a szakképzésben dolgozó 

kollégákat is, ezért Szakképzési munkacsoportot hoz létre. 

Munkacsoport neve:  

Iskolai könyvtárak a szakképzésben 

A munkacsoport célja lesz a kollégák: 

 - együttműködésének, kommunikációjának biztosítása, 

 - szakmai információk átadása, tájékoztatás, 

 - egymás támogatása, segítése, 

 - jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása, 

 

A munkacsoport működési, kommunikáció felületei, csatornái 

kezdetben a 

 -  közös levelezőlista létrehozása, működtetése,  

 - facebook csoportot indítása  

4. KTE emlékérmek, és akikre büszkék lehetünk 

4.1 KTE emlékérem 

A KTE emlékéremre 2020-ban 25 felterjesztés érkezett. A kuratórium 

javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2020-ban az alábbi 

kollégákat tüntette ki. 

KTE emlékérem - Életműdíj: Rónyai Tünde, 

aki negyven év könyvtárostanári pályafutását követően az idei tanévtől már 

nyugdíjasként továbbra is vezeti az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtárát. 

Felterjesztője Kis Róbert az Óbudai Árpád Gimnázium igazgatója és 
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kollegái Buncsák Piroska és Kámán Veronika. A felterjesztést támogatta 

Tamás Ilona az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója. 

KTE emlékérem - A könyvtárostanári hivatásért: Jákliné Tilhof 

Ágnes, 

aki huszonnégy éve dolgozik könyvtár- és informatika szakos tanárként az 

Ajkai Bródy Imre Gimnáziumban. Felterjesztője Mihályfi László, az ajkai 

Bródy Imre Gimnázium igazgatója, a felterjesztést támogatta Haász Berta 

és Tulokné Mohacsek Ildikó intézményvezető helyettesek. 

KTE emlékérem - Az egyesületért: Pandur Emese, 

aki 2006-ban helyezkedett el jelenlegi iskolájában, a kadarkúti Jálics Ernő 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban. 

Felterjesztője a KTE elnöksége nevében Simon Krisztina elnök. 

A díjak átadására 2020. november 17-én a Könyvtárostanárok Egyesülete 

online Őszi Szakmai Napján került sor.  

Bővebben: https://portal.ktep.hu/emlekerem2020  

Az online díjátadó felvétele elérhető a KTE YouTube csatornáján: 

https://www.youtube.com/watch?v=UW8FWQs0H4E 

4.2 Kellner Béla Alapítvány - az “Év Könyvtárosa-díj” 

A kaposvári Takáts Gyula Megyei Hatókörű Könyvtár egykori 

igazgatójának emléket állító Kellner Bernát Alapítvány 2016 óta minden 

évben kitüntet egy könyvtáros kollégát, aki Somogy megye valamely 

könyvtárában bármilyen szakterületen kimagaslót alkotott. 

Sajnos a járványhelyzet miatt a 2020-as ünnepélyes díjátadót kétszer is el 

kellett halasztanunk, pedig a díj megbecsülését jól tükrözi, hogy a pályázati 

felhívásra 8 javaslat érkezett, és közülük 6-ot nem kollégák, hanem a 

könyvtárosukra büszke városvezetők nyújtottak be. 

Az alapítvány kuratóriuma a kivételes helyzetben kivételes döntést hozott. 

Az alapítóval, Kellner Bernát özvegyével egyetértésben 2020-ban nem 

https://portal.ktep.hu/emlekerem2020
https://www.youtube.com/watch?v=UW8FWQs0H4E
https://www.youtube.com/watch?v=UW8FWQs0H4E
https://www.youtube.com/watch?v=UW8FWQs0H4E
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egy, hanem két könyvtáros is megkapta az "Év Könyvtárosa - Kellner 

Bernát Díj"-at. 

Egyikük Violáné Bakonyi Ibolya a csurgói Csokonai Vitéz Mihály 

Református Gimnázium könyvtárának lelkiismeretes könyvtárosa, aki 

amellett, hogy őrzi, vigyázza, kutatja és bemutatja a könyvtár értékes régi 

könyvekből álló gyűjteményét, folyamatosan dolgozik azon, hogy a 

fiatalabb generációban, azaz a gimnázium tanulóiban felébressze az 

olvasás és a kultúra szeretetét. 

A Csurgó város polgármestere által küldött felterjesztés itt olvasható: 

https://drive.google.com/file/d/1va-

u3TDHx6mnDUKeFnPJFQUvl4idQ8jh/view?usp=sharing (Utolsó 

letöltés: 2021. 04. 16.  

A díjakat a kuratórium elnöke, Horváth Péter igazgató úr adta át a 

kitüntetetteknek saját városaikban. 

Forrás: Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár, 2021.01.14., 

Facebook 

<https://www.facebook.com/konyvtarkaposvar/posts/3715112968570236

> Utolsó letöltés: 2021. 04. 16.  

4.3 Kovács Máté Alapítvány 

Az idei évben a Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány 

mellett működő Tanácsadó Testület javaslatára a 2019. május 31-én 

alapított és 50.000,- forintos jutalommal járó publikációs Nívódíjat Fodor 

Jánosnak, az ELTE BTK IKI egyetemi adjunktusának ítélte oda. a Könyv 

és Nevelés 2018. évi 2. számában megjelent Csetablaktól a könyvespolcig 

– a könyvtári tartalomfejlesztés lehetőségei című tanulmányáért. 

A tanulmány olvasható: Fodor János: Csetablaktól a könyvespolcig – a 

könyvtári tartalomfejlesztés lehetőségei című tanulmányáért. In: Könyv és 

Nevelés, 2018. 2. sz. <https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-

neveles/csetablaktol-a-konyvespolcig-a-konyvtari-tartalomfejlesztes-

lehetosegei> Utolsó letöltés: 2021. 04. 16.  

https://drive.google.com/file/d/1va-u3TDHx6mnDUKeFnPJFQUvl4idQ8jh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1va-u3TDHx6mnDUKeFnPJFQUvl4idQ8jh/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/konyvtarkaposvar/posts/3715112968570236
https://www.facebook.com/konyvtarkaposvar/posts/3715112968570236
https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/csetablaktol-a-konyvespolcig-a-konyvtari-tartalomfejlesztes-lehetosegei
https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/csetablaktol-a-konyvespolcig-a-konyvtari-tartalomfejlesztes-lehetosegei
https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/csetablaktol-a-konyvespolcig-a-konyvtari-tartalomfejlesztes-lehetosegei
https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/csetablaktol-a-konyvespolcig-a-konyvtari-tartalomfejlesztes-lehetosegei
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4.4 Vas Megye Szolgálatáért Kulturális Tagozata elismerés 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése Március 15. alkalmából az idei 

évben is kitüntetésben részesítette a megyében tevékenykedő, kiemelkedő 

munkát végző személyeket. Külön öröm és büszkeség számunkra, hogy a 

Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár munkatársa, Kissné Rentkó 

Zsuzsanna a „Vas Megye Szolgálatáért Kulturális Tagozata” elismerést 

vehette át. 

Kissné Rentkó Zsuzsanna, a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 

gyermekkönyvtárosa. 1987-ben kezdett dolgozni a Chernel Kálmán Városi 

Könyvtár felnőttrészlegében, mint olvasószolgálati könyvtáros. 

Publikációi hű képet adnak a kőszegi könyvtár működéséről és az ott 

végzett munkáról. 

2002-ben a városi könyvtár gyermekrészlegébe került, ahol hamarosan 

annak vezetőjévé vált. A magyar irodalom és nyelv szakon is végzett 

könyvtáros a gyermek és ifjúsági irodalom alapos megismerését tűzte ki 

célul, hiszen filozófiája, hogy csak arról lehet hitelesen beszélni, amit ismer 

az ember. A hitelesség, az őszinteség és a gyermekek szeretete hatotta át 

mindennapi munkáját. 

Mai napig életcéljának tekinti az olvasóvá nevelést, a könyvek és a 

könyvtár népszerűsítését, a mese fontos szerepének hangsúlyozását a 

gyermekek életében. Fáradhatatlanul dolgozott a helyi, a megyében élő és 

alkotó, illetve a népszerű kortárs gyermek– és ifjúsági írók kőszegi 

közönségtalálkozóinak szervezésén, híres mesemondók és meseszínházi 

előadások megismertetésén. 2005 óta baba-mama játszóházat vezet, a 

legkisebbek olvasóvá nevelésének megalapozása érdekében, ahol 

óvodapedagógusi végzettségét is kamatoztathatja. A város óvodáival és 

iskoláival kiépített jó kapcsolatra alapozva könyvtárhasználati órákat, 

naptári és könyves ünnepekhez, országos könyvtári akciókhoz kapcsolódó 

rendezvényeket szervez, foglalkozásokat tart (Népmese napi hagyományos 

mesemondás az óvodásoknak, könyvkóstoló teadélutánok az általános 

iskolásoknak). Létrehozta és vezette a tini-olvasókört. Jelenleg is szervezi 

az olvasást népszerűsítő könyves akadályversenyt, rejtvényeket, 

rejtvénylapokat készít, részt vesz az intézmény irodalommal átszőtt nyári 

táborainak szervezésében és vezetésében, valamint kreatív pályázatok, 

versenyek létrehozásában. 
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Kedves, megértő, gyermekekhez közelálló természete jelentősen segítette 

munkáját a fiatal korosztályok olvasóvá válásában, a könyvtár és a fiatal 

generációk egymásra találásában. 

Az elismeréshez szívből gratulálunk! 

Forrás: Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár, 2021. 03.16.,Facebook 

<https://www.facebook.com/100479142037238/photos/a.1055425081

97568/120276370057515/?type=3> Utolsó letöltés: 2021.04.16. 

 

4.5 Monoki István-díj 

Kiss László az EMKE Monoki István-díjasa 2021-ben 

Kiss László, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum 

könyvtárosa az Erdélyi Közművelődési Egyesület (EMKE) 2021-es 

Monoki István-díjasa. 

A Monoki István-díj kimagasló, tudományos szintű szakmai 

teljesítményekért jár, vagy az egész romániai magyar könyvtárügy 

érdekében, kulturális értékeink megőrzéséért, gazdagításáért végzett 

áldozatos munkáért, vagy egy tevékeny és eredményes könyvtárosi 

életpálya elismerését jelenti. 

Kiss László az egyetemes erdélyi könyvtárügy szolgálata mellett kiemelten 

az iskolai könyvtárak tevékenysége mellett kötelezte el magát, ennek 

érdekében több innovatív és széles körben ismert kezdeményezése is volt 

az évek során. Egyik legemlékezetesebb kampánya a 2015-ös „Iskolai 

könyvtárak a Fekete-tengertől az Északi-tengerig” című túra, amikor 

kerékpárral indult útnak a Fekete-tenger parti Konstancáról a hollandiai 

Hágáig. A mintegy 3000 kilométeres út célja az volt, hogy felhívja a 

figyelmet az olvasás és az iskolai könyvtárak fontosságára. 

Forrás: ReMeK-e-hírlevél, XVI. évf., 2021. 3. sz. 

<https://epa.oszk.hu/01200/01260/00173/> Utolsó letöltés: 2021.04.16. 

https://www.facebook.com/100479142037238/photos/a.105542508197568/120276370057515/?type=3
https://www.facebook.com/100479142037238/photos/a.105542508197568/120276370057515/?type=3
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Ajánlott olvasnivaló: Kiss Lászó: Kiss László – iskolai könyvtáros a 

Mikes Kelemen Elméleti Líceumban. In: Haraszti Pálné (rovatvezető): 

Ötágú síp, Könyvtárvilág, 2018. 5. sz.  

<https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/11/kiss-laszlo-iskolai-

konyvtaros-a-mikes-kelemen-elmeleti-liceumban/5312/> Utolsó letöltés: 

2021.04.16. 

5. Nemzetközi ügyeink 

A legfontosabb nemzetközi vonatkozású tevékenység a 2020-as Iskolai 

Könyvtári Világhónap tiszteletére rendezett Közelítés streamsorozat 

legjobb jeleneteiből összeállított kisfilm elkészítése volt, mely az NKA 

anyagi támogatásának és Németh Szilvia irányító tevékenységének 

köszönhető. Ismét szeretném megköszönni minden résztvevő munkáját! A 

videó felkerült a KTEiskolaikonyvtar Youtube csatornánkra: 

https://www.youtube.com/watch?v=PNIitDNrLes  

Nemzetközi ügyeinkkel kapcsolatban a fontos munka az IFLA Iskolai 

Könyvtári Manifesto 2021-ben megjelentetni tervezett legújabb változatára 

tett javaslatok megfogalmazása és az IFLA felé való közvetítése volt. Az 

új változatba az elnökség ezeket a pontokat javasolta beépíteni: 

1., az iskolai könyvtárban pedagógus végzettséggel is rendelkező 

szakember dolgozzon; 2., az iskolai könyvtárak színvonala ne maradjon el 

az adott ország könyvtárainak átlagától; 3., valamint fontosnak tartottuk 

megjegyezni azt, hogy az iskola épületén belül legyenek elérhetőek az 

iskolai könyvtári szolgáltatások. 

A munkaváltozatban ezek a pontok sajnos nem szerepeltek, sőt néhány 

kissé homályos megfogalmazás utat nyithatna az iskolai könyvtári 

szolgáltatások kiszervezésének a közkönyvtárak irányába. Új eleme a 

munkaváltozatnak, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ha közkönyvtár 

látja el az iskolai könyvtári szolgáltatásokat, akkor az adott könyvtárban 

iskolai könyvtári szakembernek is kell dolgoznia, hogy az oktatás  speciális 

igényeihez illeszkedő szolgáltatást tudjon nyújtani. 

Az IASL első hírlevelében ismét szerepeltünk egy cikkel, ami egy karantén 

alatti iskolai könyvtár átalakítását mutatta be a 2019-es TSZN-en hallott 

spanyol vendégelőadó, Alicia Rey által bemutatott jó gyakorlatok 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/11/kiss-laszlo-iskolai-konyvtaros-a-mikes-kelemen-elmeleti-liceumban/5312/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/11/kiss-laszlo-iskolai-konyvtaros-a-mikes-kelemen-elmeleti-liceumban/5312/
https://www.youtube.com/watch?v=PNIitDNrLes%20
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mintájára. A nyáron megrendezendő texasi online IASL konferenciára is 

sikerült elküldeni egy workshop tervezetet. Kíváncsian várjuk, hogy 

bejutunk-e erre a konferenciára is! 

6. Pályázataink, meghirdetett programjaink 

6.1 Pályázati híreink 

Elkészítettük a 2019-ben megrendezett Őszi Szakmai Napunk és a 2020-as 

Tavaszi Szakmai Napunk megvalósítására nyert, a Nemzeti Kulturális Alap 

(NKA) által kiírt pályázat elszámolását. 

2020 szeptemberében két pályázatot nyújtottunk be, szintén a Nemzeti 

Kulturális Alap felhívásaira: az iskolai könyvtári terekről egy újabb kötettel 

szerettük volna bővíteni egyesületünk könyvsorozatát, de sajnos 

forráshiány miatt elutasították kérésünket. Azonban a 2021-ben 

megrendezésre kerülő Tavaszi Szakmai Napunk (TSZN) megvalósítása 

szerencsére nem került veszélybe, támogatták programunk megvalósítását. 

A pályázati lehetőségeket továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Pandur Emese, pályázati felelős 

6.2 Iskolai könyvtár új, online környezetben - pályázat 

Pályázatot hirdettünk 2021. márciusi határidővel. A pályázat célja az 

iskolai könyvtárakkal kapcsolatos szemléletváltás elősegítése, az iskolai 

könyvtárak szolgáltatásainak megújítása és az ehhez kapcsolódó jó 

gyakorlatok, ötletek kerüljenek bemutatásra. Olyan leírásokat vártunk, 

melyek köznevelési intézményben valósíthatók meg, bemutatják, hogy az 

iskolai könyvtár online környezetben is nélkülözhetetlen. 

A pályázóktól azt vártuk, hogy mutassanak be a digitális oktatás alatt 

megvalósult és/vagy elképzelt könyvtári projektet, ötletet, új vagy újra 

gondolt könyvtári szolgáltatást. Határidőre 6 pályamű érkezett be, amit a 

zsűri értékelt. A bírálóbizottság által kiemelt pályaművek a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával a KTE 2021-es Tavaszi Szakmai Nap 



 
14 

 

keretében előadóként kérjük fel és előadói tiszteletdíjjal jutalmazzuk. Az 

összes, a zsűri által arra ajánlott pályamű publikálásra kerül. 

A zsűri értékeléséből: 

Számos kreatív, inspiráló gyakorlatról olvashattunk: karantén naplón 

keresztül egy diákközösség életébe pillanthattunk be. Egy másik példa, a 

Padlet faliújság folyamatos tanulási lehetőséget, könyvtárhasználati 

ismereteket, érdekességeket kínál az iskola tanulói és szüleik számára. Egy 

projekt a Fenntarthatósági témahétre ad ötleteket. Ízelítőt kaphattunk abból 

is, hogy a közösségi szolgálat és a könyvajánlók készítése 

összekapcsolható. Jó gyakorlatot láthattunk arra, hogy a #school 

keretrendszer segítségével hogyan dolgozható ki egy könyvtárhasználati 

tananyag. 

A leginkább kidolgozottnak értékeltük Kinga néni virtuális könyvtára című 

pályázatot. Az online könyvkuckó Iványiné Nagy Kinga, a szombathelyi 

Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

könyvtárostanárának munkája. A zsűri felkérte Kingát, hogy műhelymunka 

keretében mutassa be az érdeklődő kollégáknak az online könyvtár 

elkészítésének kulisszatitkait.  

Gratulálunk valamennyi könyvtárostanárnak, akik pályázatot nyújtottak 

be! Köszönjük nekik, hogy ebben a mindenki számára nehéz időszakban is 

azon fáradoznak,  hogy az új helyzethez alkalmazkodva, az online térben 

is innovatív és inspiráló ötleteket kínáljanak a szakma és diákjaik számára. 

A pályázatról bővebben: https://portal.ktep.hu/paly2021  

6.3 Testvérkönyvtárak 

2020. október 15-től új lendülettel folytatódott programunk. Ismét vártuk 

kollégák jelentkezését, 11 új kollégát köszönthettünk a programban,  17 

testvérkönyvtáros kolléga vállalta, hogy folytatja a közös munkát, 8 

könyvtár új párral alakított ki kapcsolatot.  A “csendestárs” kollégák pár 

nélkül maradtak velünk, de ők továbbra is indíthatnak, csatlakozhatnak 

testvérkönyvtári projektekhez, ötletekhez. Honlapunk, blogunk továbbra is 

működik, számos, közösen megvalósított programról (például eTwinning 

projekt, online vetélkedő, felolvasómaraton, Könyvajándék nap) 

https://portal.ktep.hu/paly2021
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olvashatnak az érdeklődök, melyekről a KIT hírlevélben is beszámoltunk. 

Rendszeres online találkozókra várjuk kis közössünk kollégáit. 

Pandur Emese,  

a Testvérkönyvtárak program kapcsolattartója 

6.4 Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny  

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen a pandémia miatt 

ismét az online térbe kényszerült. Ebben a tavalyi döntő főpróbája után már 

a versenyszervezőknek volt rutinja. Az országos írásbeli fordulót  helyileg 

kellett megszerveznie a versenyre jelentkezőknek. Ez tette lehetővé, hogy 

a verseny ebben a tanévben se maradjon el, ugyanakkor az alapelvei, a 

könyvtári környezet biztosított legyen. Így a nevezések alapján 73 iskola 

157 diákja  március 1-jén adott számot könyvtárhasználati ismereteiről. A 

verseny témája: Csodálatos Dánia. Az eredményeket és a versenyről 

készült sajtómegjelenést itt találjátok: https://www.opkm.hu/Bod_verseny 

 

6.5 Közelítés 

Az Iskolai könyvtárak világhónapjához kapcsolódva 2020 októberében 

Közelítés-Közvetítés címmel egy videósorozatot szerveztünk. Akkor arra 

kértük a vállalkozó szellemű könyvtárostanárokat, hogy élő videós 

bejelentkezéssel mutassák be a könyvtárukat, az ott folyó 

könyvtárpedagógiai munkát, a könyvtár hangulatát, életét.  Tíz könyvtár 

életébe pillanthattunk be: általános iskolában, gimnáziumban, szakképző 

intézményben és kétszer az OPKM-ben is járhattunk.  

 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően lehetőségünk 

nyílt arra, hogy összefoglaló anyagot szerkeszthettünk a 724Pictures videós 

cég közreműködésével. A videó felkerült a KTEiskolaikonyvtar Youtube 

csatornánkra: https://youtu.be/PNIitDNrLes Fogadjátok szeretettel! 

Természetesen külön-külön is megnézhetőek az egyes bejelentkezések, 

továbbra is elérhetőek ugyanezen a csatornán. 

 

6.6 “Az év fiatal könyvtárosa-díj” 

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák 

számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát, 

https://www.opkm.hu/Bod_verseny
https://youtu.be/PNIitDNrLes
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amelyen természetesen ifjú könyvtárostanárok is indulhatnak. Minden 

részlet megtalálható a Magyar Könyvtárosok Egyesülete honlapján: 

http://mke.info.hu/ 

Arra biztatjuk fiatal tagjainkat, hogy a feltételeknek való megfelelés esetén 

pályázzanak! A pályázat benyújtása előtt kérjük, hogy a pályázó küldje el 

a pályázati anyagát, hogy az egyesület - amennyiben megfelelőnek találja 

- támogatni tudja. 

7. A KTE elkövetkező programjai, felhívásai 

7.1 Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa  

Bizonyára látták már, hogy a Könyvtári Intézet elindította konyvtarak.hu 

portálját. Ezen többek között a hazai könyvtárak is kereshetők. Iskolai 

könyvtárra még külön nem lehet keresni. Ennek bővítése folyik. 

Az adatbázis alapja a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa: 

https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/magyarorszagi-konyvtarak-

adatbazisa. Ebben elég kevés iskolai könyvtár van, főleg a kettős 

funkciójúak. 

Haszna: 

- Fontos lenne, hogy az iskolai könyvtárak jobban látszódjanak a használók 

és a döntéshozók előtt, így szeretnénk segíteni az iskolai könyvtárak 

bekerülését ezekbe az adatbázisokba. 

- Emellett a könyvtárak és a könyvtártípusok tanítását is segíthetné ez a 

felület, ha benne lennének az iskolaiak is, vagyis az a könyvtár, ahol éppen 

a tanítás folyik. 

- És egymást is könnyebben megtalálnánk. 

 

A Könyvtári Intézettel, a KTE és az OPKM egyeztetés után arra jutott, 

hogy az OH iskolai adatbázisa alapján nem lehet az iskolai könyvtárak 

adatait automatikusan feltölteni.  

Vagyis az iskolai könyvtáraknak maguknak kell jelentkezni itt: 

https://docs.google.com/forms/d/1EZ_7yvkxsMjQ5m1-

EGj7iqXNqGZWciYMrvewGCib_OM/viewform?edit_requested=true  

 

 

 

http://konyvtarak.hu/
https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/magyarorszagi-konyvtarak-adatbazisa
https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/magyarorszagi-konyvtarak-adatbazisa
https://docs.google.com/forms/d/1EZ_7yvkxsMjQ5m1-EGj7iqXNqGZWciYMrvewGCib_OM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1EZ_7yvkxsMjQ5m1-EGj7iqXNqGZWciYMrvewGCib_OM/viewform?edit_requested=true
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A folyamat: 

- jelentkezés (annak is, aki már benne van), 

- a KI betölti az alapadatokat az adatbázisba, 

- a KI küld a hozzáféréshez jelszót az adatlapon megadott címre, 

- a könyvtáros a saját könyvtárának adatait kitöltheti pontosíthatja. 

 

Kérjük, hogy saját és a szakma érdekében jelentkezzen az adatbázisba! 

 

Dömsödy Andrea 

iskolai könyvtári referens 

7.2 OK - a KTE Online Kávéháza 

A Könyvtárostanárok Egyesülete rendszeres online csatornát nyit tagjai 

számára. Célunk az, hogy a kollégáknak szakmai kapcsolattartási, 

beszélgetési felületet biztosítson. 

A kávéházi beszélgetések minden alkalmának lesz egy meghirdetett 

témája, mely az eszmecserét elindítja. Utána pedig kötetlen, felvétel nélküli 

beszélgetést folytatunk. Hozzá lehet szólni szóban és anonim módon 

írásban is. 

A témakínálat első részei a járvánnyal kapcsolatos kérdőívünk válaszai 

alapján kerültek kiválasztásra. Az azok alapján folytatott beszélgetések 

összefoglalóit, következtetéseit honlapunkon közzétesszük. 

Bővebben: https://portal.ktep.hu/KTE-OK  

Részvételi feltételek: A kávéházba való belépéshez szükséges linket a KTE 

tagoknak küldjük ki e-mailben. A FreeConferenceCall alkalmazásban 

szervezzük a programot.  

7.3 Fitz József-könyvdíj 

A Fitz József-könyvdíj a kultúráért felelős minisztérium díja. Az elbírálás 

technikai lebonyolítását a Magyar Könyvtárosok Egyesülete végzi. A díj 

összegét és a szervezési költségeket a kulturális tárca vállalja. 

A KTE tagok, mint akik egyben tagjai az MKE-nek is, szintén részt 

vehetnek a díjra való jelölésben. 

https://portal.ktep.hu/KTE-OK
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A díjra az előző naptári év könyvterméséből (vagyis 2020-ból) lehetett 

jelölni. Azaz mely műveknek volt, vagy lett volna nagy sikere például az 

iskolai könyvtárban. Ez lehet gyermek- és ifjúsági könyv, pedagógiai 

szakirodalom, tankönyv vagy bármi más, mely tartalmában, formájában 

kiemelkedik az adott évi könyvtermésből. 

 

Köszönjük a beérkezett ajánlásokat! 

 

7.4. KTE Tavaszi Szakmai Nap 

Szakmai napunk témája: Iskolai könyvtár új, online környezetben 

Az idei szakmai napunk is online térben két napra elosztva 2021. április 

14-én 14.00-16.00 és április 15-én 17.00-19.00 óra között került 

megrendezésre. Mindkét napon plenáris ülésre és műhelymunkára vártuk 

tagjainkat és az érdeklődő kollégákat. 

 

Előadásaink és műhelyeink: 

● A legfrissebb szövegértési teszteredmények és a digitális világ 

kapcsolata - Péterfi Rita  

● Iskolai könyvtári munka és szolgáltatás a járvány idején - Dömsödy 

Andrea  

● Biztonságos internethasználat - Fülöp Hajnalka 

● eTwinning program és projektek bemutatása - Pollini Petra, Kiss 

Mónika 

● Candide-dal a világ körül- Schriffert-Tóth Eszter 

● Holocaust digitális projekt - Pataki Marianna 

● Szakképzési könyvtárak az átalakuló digitális világunkban - - Halupa-

Tiba Gabriella 

● Hogyan tovább közelítés? - Pataki Marianna - Savanya Ildikó - 

Németh Norbert   

● Kinga néni virtuális könyvtára - Iványiné Nagy Kinga 

● A szlovákiai magyar könyvtárosok az online térben - Egyházi Dóra  

● Az erdélyi iskolai könyvtárosok online tevékenysége - Borbé Levente 

● Az iskolai könyvtár lehetőségei az Erasmus programban - Seressné 

Barta Ibolya 

A programról bővebben és a beszámolók a KTE honlapján érhetők el: 

https://portal.ktep.hu/TSZN2021  

https://portal.ktep.hu/TSZN2021
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8. Tagság 

Egyesületünk a 2020-as évet 142 fővel zárta. Valószínűleg a 

bizonytalan pandémiás időszak, a jelenléti szakmai programok és 

személyes találkozók elmaradása okozta, hogy a korábbi évekhez képest 

45-50 fővel kevesebb volt a taglétszámunk év végén.   

 

A KTE tagsága országos eloszlásban 2020-ban: 

 
 

2021. március 10-ig 74 fő intézte a tagsági ügyeket. Szeretettel 

üdvözöljük új és visszatérő tagjainkat is! Az új tagjaink felvételét az 

elnökség az Alapszabálynak megfelelően jóváhagyta. Alapszabályunk 

szerint a tagdíj befizetési és belépési nyilatkozatok elküldésének határideje 

március 31., de egész évben várjuk a tagok jelentkezését. Javasoljuk 

azonban, hogy az adminisztráció segítése érdekében, ne hagyják az év 

második felére a tagság megújítását. 

 

Május folyamán az MKE matricák postázásra kerülnek az adatlapon 

megadott levelezési címre. Emellett budapesti személyes átvételre is lesz 

lehetőség, a részletekről körlevélben írunk majd.  
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Tagnyilvántartás, tagdíj 
 

A tagsággal, belépéssel kapcsolatban minden információ elérhető a KTE 

honlapján: https://portal.ktep.hu/tagnyilvantartas és a blogon is: 

https://konyvtarostanar.wordpress.com/kte/  

 

A tagsági díj összege 2021-ben is:  

 

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, KKKE 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, KKKE tagja 2 500 Ft 

Tiszteletbeli tag (70 év felett) 0 Ft 

Testület 20 000 Ft 

A tagság egy naptári évre szól, ezért minden régi és új tagunktól minden 

évben új belépési nyilatkozatot kérünk (egy elektronikus és egy aláírt 

példányt) akkor is, ha az adatokban semmi változás nem történt.  

Az elektronikus belépési nyilatkozatot az erre a célra létrehozott e-mail 

címre kérjük elküldeni: ktetagsag@gmail.com Bármilyen tagsági ügyekkel 

kapcsolatos kérdés esetén is erre az e-mail címre írhatnak kollégáink. 

Kérjük, hogy átutalással fizessék a tagdíjat a következő számlaszámra: 

OTP 11708001-20341237-00000000 Budapest, Könyvtárostanárok 

Egyesülete 

A KTE tagjai egyúttal a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) 

is tagjai. Minden tagnak ingyenesen jár a plasztik MKE kártya, mely 

sokféle, nem csak szakmai kedvezményre jogosít. Kérjük, hogy erre a 

kártyára vigyázzanak, mert a kártya elvesztése esetén 500 Ft-ba kerül a 

pótlása. Minden évben erre kerül rá az újabb évi matrica.  

 

Németh Szilvia,  

 tagnyilvántartás felelőse 

https://portal.ktep.hu/tagnyilvantartas
https://konyvtarostanar.wordpress.com/kte/
mailto:ktetagsag@gmail.com
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9. Hírek 

9.1 Búcsú kollégáinktól 

 

Herczigné Kemény Ágnesre emlékezünk 

Nehéz szívvel osztom meg a hírt: valaki megint elment a KTE-tagok közül, 

Herczigné Kemény Ágnes dunaújvárosi iskolai könyvtáros.  

2020. december 26-án, életének 70. évében, hosszú és hősies küzdelem 

után elhunyt.  

Ágnes villamosmérnökként végzett, a vasműben dolgozott, majd 

Szombathelyen könyvtáros diplomát szerzett és a Móra, majd az Arany 

iskola könyvtárosaként dolgozott nyugdíjazásáig. A Pedagógusok 

Szakszervezetének városi vezetőségi tagjaként sikeresen képviselte 

pedagógus kollégáinak érdekeit, jól ismerte a jogszabályokat, 

levelezőlistánkon is többször adott segítséget vitás ügyekben. Az MKE, a 

KTE, és a HUNRA tagja volt.  

A Dunaújvárosi Hírlap alábbi cikke szerint: 

"A lelkiismeretes és példaértékű pedagógiai tevékenységének 

elismeréseként 2012-ben Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjjal 

méltatta a város Kemény Ágnes munkásságát. Mint azt az akkori 

méltatásában is írták, az iskola alapdokumentumainak elkészítésében, 

aktualizálásában tevékeny részt vállalt. Különösen kiemelkedő volt szerepe 

az iskolai kerettanterv könyvtárhasználati részének elkészítésében. Ennek 

során elérte, hogy az alsó tagozatos órarendbe beépüljenek a könyv- és 

könyvtárhasználati órák." 

Kemény Dezső Gili című ifjúsági regénye róla, az író lányáról szól. 
 

Forrás: Herczigné Kemény Ágnes (2021. 01. 13.): Az olvasás szeretetére 

nevelte a fiatalságot. Dunaújváros, Duol, Dunaújvárosi Hírlap online, 

<https://www.duol.hu/helyi-kiemelt/az-olvasas-szeretetere-nevelte-a-

fiatalsagot-

4064836/?fbclid=IwAR0wEecnZnu5Hpd1rDcBB7_wu_zErj2JaQAbyM4

hBeRceq_o1RZVS98fzyM> Utolsó letöltés: 2021.04.16. 

 

 

https://www.duol.hu/helyi-kiemelt/az-olvasas-szeretetere-nevelte-a-fiatalsagot-4064836/?fbclid=IwAR0wEecnZnu5Hpd1rDcBB7_wu_zErj2JaQAbyM4hBeRceq_o1RZVS98fzyM
https://www.duol.hu/helyi-kiemelt/az-olvasas-szeretetere-nevelte-a-fiatalsagot-4064836/?fbclid=IwAR0wEecnZnu5Hpd1rDcBB7_wu_zErj2JaQAbyM4hBeRceq_o1RZVS98fzyM
https://www.duol.hu/helyi-kiemelt/az-olvasas-szeretetere-nevelte-a-fiatalsagot-4064836/?fbclid=IwAR0wEecnZnu5Hpd1rDcBB7_wu_zErj2JaQAbyM4hBeRceq_o1RZVS98fzyM
https://www.duol.hu/helyi-kiemelt/az-olvasas-szeretetere-nevelte-a-fiatalsagot-4064836/?fbclid=IwAR0wEecnZnu5Hpd1rDcBB7_wu_zErj2JaQAbyM4hBeRceq_o1RZVS98fzyM
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Dr. Szilágyiné Gálos Ildikóra emlékezünk 

Amikor nekrológokat olvasunk a szakma jelentős embereiről látjuk a 

jelentős munkát, a szakmának fontos eredményeit, de nem mindig ismerjük 

az embert. Amikor Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó családjának búcsúsorait 

olvastam könnyek gyűltek a szemembe, hisz én jobban ismertem őt - bár 

az utóbbi években már kevésbé tartottuk a kapcsolatot -  mint sokan a 

szakmában. Mert azt tudták róla, hogy óvodapedagógus, könyvtárostanár, 

mozgóképkultúra és médiaismeret tanár, “Az olvasóvá nevelés 

megalapozása - óvodás kortól kisiskolás korig” című könyv szerzője. Az 

https://olvasovanevels.gportal.hu/ internetes portál létrehozója és 

gondozója volt, de én a szakmai utam egyik elindítóját látom benne. 

Amikor a szülési szabadságról visszatérve az igazgatóm megkért, hogy 

keressek állást, mert nem szeretne nyugdíj előtt álló kollégát kirúgni, én 

elkeseredtem, de kerestem, és megpályáztam a Pesterzsébeti Pedagógiai 

Intézet könyvtárvezetői státuszát. Gyakorlat nélkül  és mint később hiányos 

végzettséggel. Ildikó - akihez mint egyszerű könyvtárlátogató mentem be 

az utcáról a 18. kerületi Pedagógiai Intézet könyvtárába - minden szakmai 

tudásával mellém állt. Máig sem érte, hogy miért tette, de biztosra veszem, 

hogy a segítségével megírt nagyon komoly pályázati anyagnak 

köszönhetem, hogy felvettek és elindulhattam azon az úton, ami a KTE 

elnökségéig vezetett. Most fáj, hogy talán ezt így sohasem mondtam el 

neki, és most, hogy türelemmel viselt súlyos betegség következtében 65 

éves korában elhunyt, már nem is tehetem. De úgy éreztem, ezt a személyes 

történetet meg kellett osztanom olvasóinkkal, mert mindig hálás szívvel 

fogok Ildikóra gondolni, aki személyben egy lelkes szakembert veszített a 

szakma.  

Simon (Hidvégi) Krisztina 

https://olvasovanevels.gportal.hu/?fbclid=IwAR2kjlHgiG6HdkR3FNwzu2tenSqXoNvuPAfFoE5d2IJvZwAS2DhYjMwI1eE
https://olvasovanevels.gportal.hu/?fbclid=IwAR2kjlHgiG6HdkR3FNwzu2tenSqXoNvuPAfFoE5d2IJvZwAS2DhYjMwI1eE
https://olvasovanevels.gportal.hu/?fbclid=IwAR2kjlHgiG6HdkR3FNwzu2tenSqXoNvuPAfFoE5d2IJvZwAS2DhYjMwI1eE
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10. Olvasmányajánló 

 10.1. Iskolai könyvtárakkal, könyvtárostanárokkal kapcsolatban 

Csendesné Bosits Évi: Országos elismerés a könyvtárostanárnak. In: 

Ajkai Szó. 2020.12.05. URL: http://ajkaiszo.hu/orszagos-elismeres-a-

konyvtarostanarnak/?fbclid=IwAR3zN4bhzzjBwyTAWsKuyLoJTYgpuC

BX0OD-RtirIzVQVjh24nD7wEi7b8M Utolsó letöltés: 2021.01.07. 

Kuti Hajdúfi Eszter (rip.): A hivatás, a könyvtár… Napközben. In: 
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Utolsó letöltés: 2021.01.07. 

CSÍK Tibor. Könyvtár és iskola: Tanulmányok. Budapest: ELTE BTK 

Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2020. 

URL: 

https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdfjs/web/viewer.html?file=https://edit.elt

e.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/47175/K%c3%b6nyvt%c3%a1r%20%
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10.2 A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versennyel 

kapcsolatban 

Dömsödy Andrea: Újra megújult a Bod verseny - az online-osítás sikeresen 

vizsgázott. In: KIT-Hírlevél. 2021. 9. sz. URL: 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=ujra_megujult_a_bod_verseny_-
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