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A Könyvtárostanárok Egyesületének szakmai beszámolója 
a 2010-es évről 

 
Az Egyesület és elnöksége munkáját a 2010-es feladatterv főbb pontjai mentén mutatjuk be és 
értékeljük. 
 
1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 
A nemcsak a tagok, hanem minden kolléga tájékoztatását szolgáló legfontosabb és leggyorsabb 
tájékoztatási eszközünk hírblogunk. Itt 2010-ben 217 bejegyzést tettünk közzé, melyekhez 
40 hozzászólás született. A blogot ebben az évben 4018 személy (egyedi látogató) látogatta meg, 
összesen 14 112 alkalommal. Az oldalletöltések száma 22 644 volt. Látogatóink alkalmanként 
átlagosan 2 perc 13 másodpercet töltöttek az oldal olvasásával, amely mai felgyorsult világunkban 
kiemelkedőnek mondható. Legtöbb látogatónk (51%) a hivatkozó webhelyek (az Egyesület ill. 
partnerintézményeinek honlapja) linkjei segítségével érkezett blogunkra, de jelentős a közvetlen elérés 
is (39%), amely azt mutatja, hogy látogatónk jelentős része tisztában van a blog funkciójával és 
elérésével. A keresőmotorok (pl. Google) mintegy 10%-nyi látogatót irányított blogunkra. A látogatók 
jelentős része Magyarországról érkezett, ám a statisztikák tanúsága szerint a környező országok 
(Románia, Szlovákia, Németország) szakemberei körében is kedvelt forrás a KTE blogja. A naprakész 
szolgáltatásért köszönet Bondor Erika és Cs. Bogyó Katalin elnökségi tagjainknak. Emellett a 
szorosan az Egyesületre vonatkozó információkkal folyamatosan töltöttük honlapunkat is. 

A könyvtárostanároknak szóló levelezőlistákon az egész év folyamán igyekeztünk felhívni a 
figyelmet a KTE legfontosabb eseményeire, a könyvtárostanárokat érintő kérdésekre. A levelezőlisták 
fenntartásáért köszönet Benkő Ilona és Kiss Anna kollégáknak. 

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 2010-ben már négy 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 
A KTE Tavaszi Szakmai Napja ebben az évben rendhagyó volt. Részben az IBBY által koordinált 
Mese útja egy állomása volt, részben mert a programok több helyszínen zajlottak párhuzamosan, és 
mert gyermekprogramok is voltak, melyekhez hospitálás, óramegbeszélés is kapcsolódott. A 
rendezvényen 68 kolléga vett részt. Köszönet illeti együttműködő partnereinket az OPKM-et és az 
IBBY-t. 
Őszi Szakmai Napunk is nagy sikernek örvendett, 62 kollégát vonzott az Iskolai könyvtárat 

építünk! című program és az Árpád Gimnázium. Az előadásokon kívül a témához kapcsolódó szakmai 
kiállítókkal találkozhattak a kollégák és csoportmunkában is ismerkedhettek a téma részleteivel és 
egymással. 

A fenti két hagyományos szakmai napunkon, „továbbképzésünkön” kívül ebben az évben az MKE 
Gyermekkönyvtáros Szekciójával közös szekciót szerveztünk a Baján megrendezett 42. 
Vándorgyűlésen. Teljesen rendhagyó módon 2010-ben Szegeden gyerekeknek szóló iskolai könyvtári 
programsorozattal zártuk a Mese útja Tündér hava eseményeket. 

Terveinkkel ellentétben ebben az évben sem tudtunk szervezetten, egyesületként jelen lenni a 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon és a Győri Könyvszalonon. Továbbá a tagok szakmai 
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ismereteinek gyarapítását ebben az évben önálló kiadvánnyal nem tudtuk támogatni. Viszont két 
pályázatot is nyertünk, melyek a következő évben ezt majd lehetővé teszik. 

Hírleveleinkben továbbra is közreadjunk szakmai sajtófigyelőnket, melyből tagjaink 
tájékozódhatnak az eltelt időszak iskolai könyvtári, olvasóvá nevelési friss irodalmáról. 
 
3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 
A szakmai érdekérvényesítés területén különösen az év második felében volt sok teendőnk. 

A minisztérium iskolai könyvtári bizottságának összehívását két ízben is sikerrel kezdeményeztük. 
Márciusban volt alkalma az új elnökségnek bemutatkoznia és felvetnie a problémákat. Az új 
minisztérium felállása után is sikerrel járt kezdeményezésünk, így szeptemberben az új irányítás felé is 
közvetíthettük azokat. Ennek hatására Gloviczki államtitkár úr kérésére javaslatokat állítottunk össze 
az átalakítás előtt elő közoktatási törvény és a tankönyvkérdés témakörében (A NAT-ot az OPKM 
vállalta). 

Az év végén a NEFMI által vitára bocsátott közoktatási törvényről és a pedagógus életpályáról 
szóló koncepciókhoz széles körű szakmai egyeztetés után hozzászólásokat készítettünk. 

Az újjáalakult Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma felkérésére javaslatokat tettünk 
annak középtávú stratégiájához is, melyben örömmel vettük, hogy az iskolai könyvtárak nevesítve is 
szerepelnek. 

Az iskolai könyvtárak, a könyvtárostanári szakma népszerűsítésének továbbra is kiemelt eszköze az 
Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja. A 2010-es Sokféleség, kihívás, rugalmasság Az iskolai 
könyvtár mindenre képes! szlogent elsősorban a terekre értelmezve szerveztük meg Őszi Szakmai 
Napunkat, ehhez kapcsolódtak a könyvtárostanároknak és a diákoknak kiírt pályázatok is. 

Honlapunkon ebben az évben is a debreceni Vörösmarty M. Ált. Iskolával közösen buzdítottunk a 
világnaphoz való csatlakozásra. A honlapon való csatlakozók és a pályázatokat benyújtók száma 
viszont messze elmaradt a várakozásoktól. Miközben pedig tudjuk, hogy országszerte nagyon sok 
iskolai könyvtár szervez ezen alkalomból programot. Ennek megmutatásának megszervezésében 
viszont még nem tudunk jelentős sikereket felmutatni. Feltehetően a kollégák nem fektetnek időt a 
programok megszervezésén túl az azokkal kapcsolatos PR tevékenységekbe. Pedig ezek nélkül nehéz 
a pedagógusok, könyvtárosok és a döntéshozók tudatába, mint nélkülözhetetlen intézmény, 
szolgáltatás bekerülni. 

A kollégák szakmai elismerésének céljából 2010-ben is négy könyvtárostanár kollégának adtuk át a 
KTE emlékérmeket. Emellett pedig Bondor Erika volt elnökünket, jelenlegi elnökségi tagunkat 
sikerrel terjesztettük fel Szinnyei József díjra. 

Tagoktól és más könyvtárostanár kollégáktól folyamatosan kapunk megkereséseket, mely 
ügyekben igyekszünk segíteni. 

Az országos közéleti sajtóba egy alkalommal sikerült szándékaink szerint bekerülnünk. Egy 
alkalommal pedig negatív felhanggal, aminek ügyén próbáltuk is a napilappal felvenni a kapcsolatot, 
de megkeresésünk süket fülekre talált. Szakmai sajtómegjelenések száma: 6 

 
4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 
A KTE továbbra is az MKE társult szervezete, így tagjaink élvezhették minden MKE tagnak is járó 
szolgáltatást. 2010-ben testületi tagjai voltunk a HUNRA-nak és az IBBY-nek. Mindhárom 
szervezettel folyamatos volt a kapcsolattartás. 
 
5. Taglétszám növelése 
A folyamatos online tájékoztatás, szakmai programok ellenére a tagság 2010-ben 125-ről 89-re 
csökkent. Ez különös problémát jelent egy olyan időszakban, amikor több okból is átalakulás alatt ál a 
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közoktatás. Ilyenkor különösen fontos a szakmai érdekképviselt. Ehhez pedig szükség van a 
taglétszámra és a tagok munkájára is. 
 
6. Adminisztratív, szervezeti ügyek 
Az elnökség 2010-ben négyszer ülésezett. Ezek emlékeztetőit folyamatosan elérhetővé tettük 
honlapunkon. Az elnökség belső levelezőlistája az ülések között is biztosítja a hatékony 
együttműködést. 

Az év folyamán 5 pályázatot nyertünk el. Sikerrel átestünk egy NKA pályázati revízión. 
A fenti szakmai programot úgy sikerült teljesítenünk, hogy elnökségünk egy posztja, már 

2009-óta nem volt betöltve, és az év második felében elnökünk más irányú leterheltsége miatt 
átadni kényszerült az ügyvezetői feladatokat. Így az elnökség még az év végén megtette a 
lépéseket a részleges tisztújítás előkészítésére. 
 
  
Budapest, 2011. január 20. 
 

Lázárné Szanádi Csilla, elnök – Dömsödy Andrea, alelnök 
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