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A Könyvtárostanárok Egyesülete elnökségének 
szakmai beszámolója 

2012 

 
Az Egyesület munkáját a 2012-es feladatterv főbb pontjai mentén mutatjuk be és értékeljük. 
 
1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 
 
Nem csak a tagok, hanem minden kolléga tájékoztatását szolgáló legfontosabb és leggyorsabb 
tájékoztatási eszközünk hírblogunk, melynek naprakész gondozását Bondor Erika és Cs. Bogyó 
Kata látta el. http://konyvtarostanar.wordpress.com. A blogot más címre kellett költöztetni, de 
az átállás probléma nélkül lezajlott,ezt köszönjük Bondor Erikának!    A szorosan az Egyesületre 
vonatkozó információkkal folyamatosan töltötte fel honlapunkat is Dömsödy Andrea. 
http://www.ktep.hu/ 

A könyvtárostanároknak szóló levelezőlistákon egész évben igyekeztünk felhívni a figyelmet a 
KTE legfontosabb eseményeire, a könyvtárostanárokat érintő kérdésekre, köszönet Kiss 
Annának és Benkő Ilonának a moderálásért. Ezek mellett rendszeresen jelen vagyunk a katalisten 
ill. az IFLA magyarországi levelezőlistáján. 

Hírlevelünket a korábban megszokottaknak megfelelően kétszer, év elején és tanév elején 
megjelentettük és minden tag címére elküldtük, majd honlapunkon is közzétettük. 

http://www.ktep.hu/_hirlevel. Az őszi Hírlevélben tettük közzé a Közgyűlési meghívót és 
mellékeltük a választási jelölőlapot. 

Folytatva az előző évben megkezdett hagyományt 2012-ben 3 alkalommal is üdvözlő, 
figyelemfelhívó elektronikus képeslapokat küldtünk szét. Összességében úgy értékeljük, hogy 
Egyesületünk nemcsak a tagok felé, de minden könyvtáros 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 az NKA-tól elnyert pályázati pénzből eddig 
egyedülálló módon valósult meg, ugyanis 6 városban szerveztünk tavaszi szakmai napot az MKE 
Gyermekkönyvtáros Szekcióval közösen: Szombathelyen, Kaposváron, Szegeden, Miskolcon, 
Debrecenben és Székesfehérváron. A program fő témái mindenütt azonosak voltak, de a 
megvalósításnál lehetőséget kívántunk adni a helyi és a környékbeli kollégák bemutatkozásának. 
Ezt támogatta tavaszi pályázatunk is. Fontosnak tartottuk, hogy akik eddig valamilyen oknál 
fogva nem tudtak részt venni a KTE ilyen rendezvényén, ők is eljöhessenek. Ennek a „Road 
show”-nak nagyon pozitív volt a visszhangja a visszajelzések alapján, több publikáció is megjelent 
róla. (Bondor Erika: Új tartalom – új megoldások. A KTE tavaszi konferenciasorozata 2012-ben 
In. Könyvtári Levelező/Lap 2012. 5. 36-39. p. és Kristóf Ibolya: Új tartalom-új megoldások: A 
KTE tavaszi regionális szakmai napja Kaposváron In. Könyvtári Levelező/Lap 2012. 03. 27-29. 
p.) A sikert mutatja a nagy érdeklődés is. A hat helyszínen 389 kolléga vett részt. 

A helyi programfelelősöket is köszönet illeti: Szandi Ágnes, Bondor Erika, Cs. Bogyó Katalin, 
Juhászné Belle Zsuzsanna, Zseli Klára.  Az egész programsorozat „motorja” Dömsödy Andrea 
volt, aki majdnem minden helyszínen előadást is tartott! A nagyon nagy munkát igénylő gazdasági 
lebonyolítást, elszámolást Petri Ágnes intézte, köszönet nekik is! 
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Mivel nagy érdeklődés kísérte a programsorozatot, június 6-án a budapesti Árpád 
Gimnáziumban, a Szellemi Műhely keretében megismételtük a programot, újabb lehetőséget adva 
a szakmai tájékozódásra. A házigazda itt Rónyai Tünde volt, köszönet neki is.   

Nyáron ebben az évben is az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójával közös szekciót 
szerveztünk a Győrben megrendezett Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlésén. A 
Győr-Újvárosi Kossuth iskolában fogadtak bennünket, a jó hangulatú napról is olvashatunk 
(Oltai Judit - Szakmári Klára: Könyvtárostanárok és gyermekkönyvtárosok kihelyezett 
szekcióülése In. Könyvtári Levelező/Lap 2012/8. 12-15. p.) illetve beszámolt róla a Verzó, az 
MKE Hírlevele is. 

Az Őszi Szakmai Napunkat 2012. november 7-én tartjuk az OPKM dísztermében. Kihirdetjük 
a 2012-es pályázat eredményeit és átadjuk a KTE emlékérmeket. Az ŐSZN szakmai témája: 
Iskolai könyvtár változó jogi környezetben. 
A szakmai fejlődést segítik elő az Egyesület által kiírt pályázataink, melyek a következők voltak 
2012-ben: 

- Mi így működünk együtt: gyermek- és iskolai könyvtárosok közös programja(i) 

- Kalandok az iskolai könyvtárban. Tanulóknak meghirdetett Papírszínházi pályázat, mely 
nagyon sikeres volt. 

Ezúton is köszönjük a pályázók és a felkészítő kollégák munkáját, valamint a Csimota Kiadó 
támogatását!  

Ebben az évben két önálló kiadvánnyal is elősegítettük a szakmai ismeretek bővülését. Sikeres 
NKA pályázatunk segítségével megjelentettük a Kis KTE könyvek sorozat 5. kötetét: Útmutató a 
gyakorló iskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez címmel. A kötet szerzői: Cs. Bogyó 
Katalin, Dán Krisztina, Dömsödy Andrea és Horváthné Szandi Ágnes. A másik kötet Balogh 
Mihály munkája, A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-2012-ig, mely az önálló 
egyesületté alakulás 15. évfordulójára jelent meg, Dömsödy Andrea szerkesztésében. A két kötet 
bemutatására az Őszi Szakmai Napon kerül sor. Ugyanekkor tagjaink is megkapják a könyveket. 

Hírleveleinkben továbbra is közreadjunk szakmai sajtófigyelőnket, melyből a 
könyvtárostanárok tájékozódhatnak az eltelt időszak iskolai könyvtári, olvasóvá nevelési friss 
szakirodalmáról. 

Terveink között szerepelt a Könyvfesztiválon való megjelenés és az ETO pályázat nyertes 
műveinek kiadása, de ezek részben forráshiány, részben időhiány és leterheltség miatt elmaradtak. 
A jövő évi célkitűzések közé ismét felvesszük majd. 
 
3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 
 
Az elmúlt évben a NEFMI által vitára bocsátott köznevelési törvényről és a pedagógus 
életpályáról szóló törvénytervezethez, hozzászólásokat készítettünk. A végleges Köznevelési 
törvény megjelenése után az elnökség kérdéseket, javaslatokat fogalmazott meg a 
minisztériumnak, (benne a könyvtárostanár besorolásával, végzettségével, megnevezésével és a 
munkaidő meghatározásával kapcsolatban), melyre többszöri sürgetés után sem kaptunk érdemi 
választ. Közben megtörtént a törvény módosítása és részbeni hatályba lépése, de észrevételeinket 
nem vették figyelembe. Részt vettünk az új végrehajtási utasítás (20/2012-es EMMI rendelet) 
szövegének kialakításában, véleményeztük a jogszabályt. Ugyanígy véleményeztük az előkészítés 
szakaszában a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó rendelettervezetet, a pedagógiai 
szakmai szolgáltatásokról szóló rendelettervezetet, legutóbb pedig a kerettanterveket. Szintén 
véleményeztük a tankönyvrendelet módosítását, egyeztetést kezdeményeztünk a KELLÓ-val. 
Hozzászólásainkat, véleményezéseinket nyilvánosságra hoztuk a blogunkon és a honlapunkon 
is.(http://www.ktep.hu/allasfoglalas) Ez a munka nagyon sok időnket, energiánkat lekötötte, 
legfőbb köszönet itt Dömsödy Andreát illeti. 

Egy alkalommal voltunk sikeresek kitüntetésre való felterjesztésben, így Melykóné Tőzsér 
Judit Bibliotéka Emlékérmet vehetett át munkássága elismeréséül. 
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Az elnökség és a Bölcsek tanácsa az Országos könyvtárügyi konferencia kapcsán megbeszélést 
tartott az iskolai könyvtárügy jelenlegi helyzetéről és a jövőbeli tennivalókról. A 2006-ban készült 
Iskolai könyvtári stratégiát tekintjük át és készítünk új szakmai anyagot. 

Az elnökség tagjai közül többen részt vettek a Digitális nemzedék konferencián, ahol 
bekapcsolódtunk a különféle szekciók munkájába.(Kristóf Ibolya: Digitális nemzedék konferencia 
In. Könyvtári Levelező/Lap 2012/2. 3-5. p) 

Az iskolai könyvtárak, a könyvtárostanári szakma népszerűsítésének továbbra is kiemelt 
lehetősége az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja. A 2012-es év szlogenje: Iskolai könyvtár: 
kulcs a múlthoz, a jelenhez és a jövőhöz! Honlapunkon ebben az évben is a debreceni 
Vörösmarty M. Ált. Iskolával közös felhívást tettünk közzé, buzdítottunk a világnaphoz való 
csatlakozásra.  

A kollégák szakmai elismeréseként 2012-ben is négy könyvtárostanár kollégának adjuk át a 
KTE emlékérmeket.  

Tagoktól és más könyvtárostanár kollégáktól folyamatosan kapunk megkereséseket, mely 
ügyekben igyekszünk segíteni. Az országos közéleti sajtóba egy alkalommal sikerült bekerülnünk 
(Bárkay Tamás: Hiánygazdálkodás: Könyvtár az iskolában In. Népszabadság 2012. május 10.) Az 
országos szakmai sajtóban minden kiemelt rendezvényünkről jelent meg beszámoló. Az elnökség 
tagjai is többször publikáltak különféle témákban, és Dömsödy Andrea doktori védésére is sor 
került, melyhez ezúton is gratulálunk! 
 
4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 
 
A KTE továbbra is az MKE társult szervezete, így tagjaink élvezhették minden MKE tagnak is 
járó szolgáltatást. Minden MKE Tanácsülésen képviseltük tagjainkat, Bondor Erika újból 
bekapcsolódott a PR Bizottság munkájába. Részt veszünk a november 22-23-án megrendezésre 
kerülő Országos könyvtárügyi konferencián, melynek elsődleges célja a következő évek könyvtári 
stratégiájának előkészítése, kialakítása. 2012-ben testületi tagjai voltunk az IASL-nek, a HUNRA-
nak és az IBBY-nek. Kapcsolatot tartunk más tanáregyesületekkel, különösen a Magyartanárok, a 
Történelemtanárok és az Osztályfőnökök Egyesületével. A Gyermekkönyvtáros Szekcióval, a 
Bod Péter Társasággal és a MANDA képviselőjével is többször tárgyaltunk aktuális kérdésekről. 
Mindegyik szervezettel folyamatos volt a kapcsolattartás és közös megmozdulásokat szerveztünk. 
A határon túli kollégákkal sajnos lazult a kapcsolat, és még nem került sor az együttműködési 
megállapodás létrehozására a Kisalföldi Könyvtárosok Szervezetével sem. 
 
5. A pályázatok 
 
Több szempontból is fontos, hogy egyesületünk aktívan pályázzon. Egyrészt a célokhoz 
megtalálni a megfelelő forrásokat, másrészt szakmai aktivitást mutatni. Két pályázatot számoltunk 
el az NKA-nal: az 5. kötet kiadását és a Tavaszi Regionális Szakmai Napok költségeit. Ez a 
munka is rengeteg adminisztrációval jár, nagy odafigyelést és pontosságot igényel, sok-sok 
munkaórát áldozott rá Petri Ágnes gazdasági felelős és az elnök, a pályázati elszámolásokat 
elfogadták. Zseli Klára is nagyon sokat dolgozott ezen a területen is, köszönet neki. 

A jogi változások, szervezeti átalakulások miatt többször kellett szervezetünket újból 
regisztrálni, az ehhez szükséges igazolásokat, hivatalos iratokat beszerezni, amit többnyire nagyon 
rövid idő alatt kell lebonyolítani. Ez is sok idő, energia és pénz is. A jó hír az: most már minden 
pályáztatónál megvan az elektronikus regisztrációnk, a pályázatok benyújtásának útja így 
biztosított. Ezek az átalakult NCA, Wekerle, most NEA, valamint az NKA.  Sajnos az idén 
szűkültek a pályázati lehetőségek, témák és a pénzösszegek is… Működési támogatásra a 
pályázatunkat elfogadták, de pénzhiány miatt nem kaptunk támogatást. Jelenleg egy NKA-s 
pályázatunk vár elbírálásra, mely újabb publikáció lesz. Szintén pályáztunk a Csimota Kiadóval 
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közös programra az Amerikai Nagykövetségnél, mely nem volt sikeres, de ugyanezzel a 
programmal próbálkozunk az Ertse Bank pályázatán is. 
 
 6. Taglétszám növelése 
 
A Tavaszi Regionális Szakmai Napok rendezvénysorozatának, a folyamatos online 
tájékoztatásnak és a minőségi szakmai programoknak köszönhetően a tagság létszáma 2012-ben 
örvendetesen emelkedett, jelenleg 132 fő. http://www.ktep.hu/_tagsag Az elnökség jónak 
értékelte a kihelyezett tavaszi szakmai napok eredményét a tagság gyarapodása szempontjából, 
reméljük, meg is tudjuk tartani tagként ezeket a kollégákat is. Felmerült a lehetőség, hogy a 
honlapon bizonyos tartalmakhoz csak tagoknak legyen hozzáférés, ezzel is előnyhöz juttatva őket, 
de végül az elnökség hosszas megbeszélés és átgondolás után elvetette ezt, több okból is. 

Sok adminisztrációs feladattal jár a tagnyilvántartás, a tagdíjak regisztrálása és a tagdíjhányad 
továbbutalása az MKE-nek. Ezen a területen Szandi Ágnes és Petri Ágnes álltak helyt. 
 
7. Adminisztratív, szervezeti ügyek 
 
Az elnökség 2012-ben eddig hatszor ülésezett. A jegyzőkönyveket, emlékeztetőket Szandi Ágnes 
és Dékány Dóra készítették. Az elnökségi üléseken mindig részt vett Dr. Eigner Judit, az 
ellenőrző bizottság elnöke, Tóth Viktória pedig ellenőrző bizottsági tagként nagy segítséget 
jelentett a beérkező posta elhozásában, köszönet nekik is. Az elnökség belső levelezőlistája az 
ülések között is biztosítja a hatékony együttműködést. Előfordul, hogy napi több e-mailt is 
váltunk, az elvégzett feladatokat Google-naptárban rögzítjük. Ezt visszanézve megállapíthatom, 
hogy szinte minden napon van valamilyen bejegyzés, tehát folyamatos, napi munkát jelent az 
egyesületi élet vitele.  Nagy erőfeszítéseket kíván a pályázatok elszámolása, adminisztrálása, de a 
szűkülő keretek között egyesületünk hatékony és sikeres működést csak így tudjuk finanszírozni. 
Költségvetésünk biztos részét a befizetett tagdíjak adják, mellyel az egyesület napi működtetését 
biztosítjuk (postaköltség, telefon, könyvelői díj, társszervezetek tagdíjai). 
  A gazdálkodás kiegyensúlyozott, nagyon takarékoskodunk, bár bizonyos költségek növekszenek 
(banki és könyvelési kiadások). A könyvelés naprakész, a NAV bevallások rendben vannak, az év 
végén elkészül a hivatalos pénzügyi mérleg. 

Elmaradt feladatunkat, az egyesület irattárának végső rendezését a nyáron több napon át 
felváltva végezte az elnökség, de ezzel még mindig vannak teendők. A folyamatos irattárazást 
Rónyai Tünde végzi, köszönet neki is. 

Mivel az elnökség mandátuma lejár, ezért az Őszi Szakmai Napon közgyűlést és választást is 
tartunk. Ennek előkészítése és lebonyolítása is sok feladattal járt, köszönöm Kiss Annának, 
Sunyovszky Annának és Szász Évának a segítséget. 
 
 
Végül még egyszer köszönetet mondok az elnökség tagjainak, akik időt, fáradságot nem kímélve 
dolgoztak az iskolai könyvtári szakterületért, a könyvtárostanárokért! 
       
   
 
Budapest, 2012. november 2.                              Szakmári Klára elnök, az elnökség nevében      
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