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A KTE elnökségének szakmai beszámolója 
2014 

 
 
Az Egyesület munkáját a 2014-es feladatterv főbb pontjai mentén mutatjuk be és értékeljük. 
 
1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 
Ebben az évben is elektronikus körleveleket küldtünk azoknak a tagjainknak, akik megadták e-
mailcímüket, így a lehető leggyorsabb tájékoztatást nyújtjuk. 2014-ben október 31-ig 65 ilyen 
levelet küldtünk. Kérünk minden tagot, hogy a tagnyilvántartó lapon olyan e-mailcímet adjon 
meg, amely élő, amit rendszeresen olvas, hogy mindenkihez eljuthassanak ezek az információk! 
Ha változás áll be a lakcímben, e-mailcímben, kérjük, jelezzétek! 

Nem csak a tagok, hanem minden kolléga tájékoztatását szolgáló legfontosabb és 
leggyorsabb tájékoztatási eszközünk hírblogunk, melynek gondozását Nyírő Gizella látta el. 
http://konyvtarostanar.wordpress.com. Jelen vagyunk a Facebookon is. 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. Továbbra is sokan keresnek meg bennünket a 
jogi tanácsért, ami néha nagyon nagy megterhelést jelentett az elnöknek, az elnökségnek. 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 vagy email címére elküldtük, majd honlapunkon is 
közzétettük. http://www.ktep.hu/_hirlevel.  

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 
Már januárban volt programunk a KSH Könyvtárával közösen. Salamon Anikó mutatta be 
doktori disszertációját Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12–18 
éves korban címen. 

A KTE Tavaszi Szakmai Napján egy nagy téma volt: a pedagógus portfólió. Délelőtt 
megismerkedtünk az elméleti alapokkal, a portfólió felépítésével és annak könyvtárostanári 
vonatkozásaival. Délután műhelymunka keretében egy-egy részterületet beszéltünk meg 
csoportonként, egy-egy feltöltendő dokumentum elkészítéséhez kaphattak gyakorlati segítséget a 
kollégák. Júniusban az OIK-kal közös szervezésben a Könyvtárostanárok Szellemi műhelyén 
fogadtunk külföldi kollégákat ill. az ELLA projektbe bekapcsolódott Pataki Mariann számolt be 
külföldi tapasztalatairól. Nagy érdeklődés övezte a magyar bemutatkozást, sok szempontból 
példaként szolgálunk másoknak. 

Ebben az évben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyűlésén Sopronban 
Dömsödy Andrea képviselte a KTE-t. Sajnos a tervezett Nyári Akadémia megint elmaradt, a 
hiányzó pénzügyi források miatt. 

mailto:ktegyesulet@gmail.com
http://www.ktep.hu/
http://konyvtarostanar.wordpress.com/


 

http://www.ktep.hu 

http://konyvtarostanar.wordpress.com/ 
2/4 

A Kaméleon Olvasóklubbal közösen regionális szellemi műhelyeket szerveztünk az ősz 
folyamán a következő helyszíneken: Szeged, Győr, Kerekegyháza, Budapest, Szombathely és 
Pécs. A téma a kortárs magyar gyermek és ifjúsági irodalom volt. Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani a helyi szervező kollégáknak, akik lehetővé tették, hogy a környékről érkezve 
tájékozódhassanak a könyvtárostanárok, tanítók és más érdeklődők, részt vehessenek egy 
ingyenes szakmai programon. 

Az Őszi szakmai napunkat az idén a OFI-PKM dísztermében tartottuk. Kihirdettük a 
2014-es pályázat eredményeit és átadtuk a KTE emlékérmeket. Az ŐSZN témája A 
könyvtárostanári munka támogatása: szaktanácsadás, tanfelügyelet. A program megvalósulását 
támogatta az NKA, az OFI-PKM és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. 

A szakmai fejlődést segítik elő az egyesület által kiírt pályázataink, melyek a következők 
voltak 2014-ben: 

Így tanítom az etikus forráshasználatot- könyvtárostanári pályázat 
Kampányolj az etikus forráshasználat mellett- tanulói pályázat. Örömünkre szolgált, hogy 

sok színvonalas, nagyon kreatív pályamű érkezett be!. 
Ezúton is köszönjük a pályázók és a felkészítő kollégák munkáját, valamint a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala munkatársainak segítségét. 
Nagy örömünkre nagyon népszerű és keresett a Kis KTE könyvek sorozat 7. kötete, melyet 

csak tagjainknak tudtuk adni. Mivel a KTE-nek nincs anyagi forrása a kötet újrakiadására, 
tárgyalásokat folytatunk a KELLO-val a második kiadásról. Hírleveleinkben továbbra is 
közreadjuk szakmai sajtófigyelőnket, melyből a könyvtárostanárok tájékozódhatnak az eltelt 
időszak iskolai könyvtári, olvasóvá nevelési friss szakirodalmáról. 

 
3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 
Az elmúlt évben is rendszeresen véleményeztük a készülő jogszabályokat, amennyiben 
megkeresték ezzel egyesületünket. Hozzászólásainkat, véleményezéseinket nyilvánosságra hoztuk 
a honlapunkon is.(http://www.ktep.hu/allasfoglalas) Ez a munka nagyon sok időnket, 
energiánkat lekötötte, sokszor csak napok vannak a munkára. Legfőbb köszönet itt Dömsödy 
Andreát illeti. 

Folyamatosan leveleztünk, telefonoztunk az EMMI-vel, a KLIK-kel, a KELLO-val a 
könyvtárostanárokat, az iskolai könyvtárakat és a tankönyvi ellátást érintő problémákról. Sajnos a 
kommunikáció többnyire egyoldalú… beadványainkra, hivatalos leveleinkre a legtöbb esetben 
nem kaptunk választ. Köszöntöttük az új államtitkárokat, bemutattuk egyesületünk tevékenységét 
és vázoltuk a szakmai kérdéseket, felajánlottuk együttműködésünket. Újból kezdeményeztük a két 
tárca egyeztetését az iskolai könyvtárak ügyében, a Tárcaközi bizottság összehívását- sajnos 
eredménytelenül. 

A KELLO-val a szakmaiatlanul kiírt pályázat kapcsán tárgyaltunk, megállapodtunk 
kérdésekben, de érdemi változást nem tapasztaltunk, visszajelzést azóta sem kaptunk. 

A megújuló szakfelügyelet és a szakértői tevékenységről véleményt küldtünk az OFInak ill. 
az OH-nak. 

Az iskolai könyvtárak, a könyvtárostanári szakma népszerűsítésének továbbra is kiemelt 
lehetősége az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja. A 2014-es év szlogenje: Iskolád 
könyvtára - tudásod központja! Honlapunkon ebben az évben is a debreceni Vörösmarty M. Ált. 
Iskolával közös felhívást tettünk közzé, buzdítottunk a világnaphoz való csatlakozásra. A 
világhónapi programhoz kapcsolódóan Dömsödy Andrea egy jól használható, a gyerekek által 
kitölthető elmetérképet, asszociációs ábrát szerkesztett, melyet szintén kiküldtünk elektronikusan.  
Újból volt az előző évnél még több iskolát mozgósító Könyvjelzőcsere program, melyet Kámán 
Veronika koordinált az IASL-lel, köszönet érte. Andó Anita (aki sajnos nem tagunk) 
kezdeményezésére 2014-ben ismét megrendeztük az országban több helyen az iskolai könyvtárak 
éjszakáját, mely nagyon nagy siker volt! Köszönet a lelkes kollégáknak, a segítőknek, akik 
felejthetetlen programokat szerveztek a gyerekeknek. 
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A kollégák szakmai elismeréseként 2014-ben három könyvtárostanár kollégának adtuk át a 
KTE emlékérmeket. Kitüntetettjeink: Életmű-díj: Kozák Ágnes, A könyvtárostanári hivatásért: 
Kürtösi Zsolt Elemérné, az Egyesületért: Barátné dr. Hajdu Ágnes. Sajnos az Év ígéretes 
könyvtárostanára címre nem érkezett felterjesztés.  

Állami ill. MKE-s kitüntetésre is felterjesztettünk kollégát, de ezek sajnos nem voltak 
sikeresek. 

Tagoktól és más könyvtárostanár kollégáktól folyamatosan kapunk megkereséseket, mely 
ügyekben igyekszünk segíteni, de ez már sokszor meghaladja lehetőségeinket, úgy időben, mint 
kompetenciában. Kérünk minden tagot, hogy kövesse a jogszabályi változásokat, nézze a 
honlapot, blogot, levelezést, mert sajnos konkrét személyes ügyek elintézését egyenként nem 
tudja ellátni a KTE. Az országos közéleti sajtóba több alkalommal sikerült bekerülnünk, jórészt a 
tankönyvi ellátás anomáliáival kapcsolatban. Az országos szakmai sajtóban minden 
rendezvényünkről jelent meg beszámoló. Az elnökség tagjai is többször publikáltak különféle 
témákban. 

 
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, és dr. Eigner Judit részt vett 
az MKE Küldöttgyűlésén. Meghívást kaptunk januárban az MKE Műhelynapjára, ahol a könyvtár 
szociokulturális funkcióiról esett szó. Képviseltük az iskolai könyvtárak érdekeit, és Dömsödy 
Andreával közösen elkészítettünk egy munkaanyagot, ami az előző évben kidolgozott iskolai 
könyvtári stratégia egy részének továbbgondolása, kibővítése volt.   

Barátné dr. Hajdu Ágnes kezdeményezésére az ELTE-n könyvtárostanári szak indult, 
ehhez adtunk ajánlást, majd a hallgatók által szervezett Master of Library and Information 
Science 3. konferenciáján külön szekció foglalkozott a könyvtárostanári hivatással.  

Szintén Barátné dr. Hajdu Ágnes kérésére javaslatokat adtunk az IFLA "The World 
Through Picture Books Catalogue" c. kiadvány magyar válogatásának összeállításához. 

Az orosz könyvtáros egyesület ifjúsági szekciója Magyarországra látogatott, érdeklődtek a 
magyar iskolai könyvtárügy iránt. Rónyai Tünde, Kámán Veronika fogadták őket az Árpád 
Gimnáziumban. Több szakmai anyagot kértek tőlünk publikálásra, amit el is küldtünk nekik. 

Sajnos a Kossuth Klub felmondta a székhelyhasználati jogunkat, így sok problémával 
kellett szembenéznünk, új székhelyet kellett találnunk. Sok intézményt, szervezetet kerestünk meg 
szóban, írásban, eredménytelenül. Végül a Nyitott Műhelyben Finta László fogadott be 
bennünket. Köszönet érte!!!  2014-ben testületi tagjai voltunk az IASL-nek, a HUNRA-nak. A 
HUNRA tavaszi konferenciáján Nyíregyházán képviseltük a könyvtárostanárokat. Több év után 
ismét jelen voltunk a Csongrádi Kárpát-medencei Könyvtárosok találkozóján.  Kapcsolatot 
tartottunk más tanáregyesületekkel, különösen a Magyartanárok, a Történelemtanárok és az 
Osztályfőnökök Egyesületével, a Gyermekkönyvtáros Szekcióval és a Bod Péter Társasággal. Az 
IBBY-vel is felelevenítettük a régi kapcsolatot, pályázati lehetőségről, közös munkáról 
tárgyaltunk. Továbbra is kapcsolatot tartunk a KAMIKA-val, segítjük munkájukat. 

 
5. A pályázatok 
Több szempontból is fontos, hogy egyesületünk aktívan pályázzon. Egyrészt a célokhoz 
megtalálni a megfelelő forrásokat, másrészt szakmai aktivitást mutatni. Sajnos nagyon beszűkültek 
a lehetőségeink, az idén egy pályázatunk volt sikeres. Az NKA az Őszi szakmai nap 
megvalósítását támogatta anyagilag. Ezek a munkák is rengeteg adminisztrációval járnak, nagy 
odafigyelést és pontosságot igényelnek, sok-sok munkaórát áldozott rá Donkó Erika és az elnök, 
valamint P. Szabó Melinda, aki pályázati felelősként sok időt-energiát fordított az elektronikus 
pályázati elszámolásokra és az újonnan beadott pályázatra, köszönet nekik. 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 
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lebonyolítani. Ez is sok idő, energia és pénz is. Az egyesület működési kiadásaira nem volt 
pályázati lehetőség, ahol csak lehet, takarékoskodunk, de vannak elkerülhetetlen kiadások.  

 
6. Taglétszám növelése 
A megfeszített szakmai munkának, a hivatalos szakmai segítségnyújtás beszűkülésének, a 
könyvtárostanárok kiszolgáltatottságának, a folyamatos on-line tájékoztatásnak és a minőségi 
szakmai programoknak köszönhetően a tagság létszáma 2014-ben örvendetesen tovább 
emelkedett http://www.ktep.hu/_tagsag Az elnökség jónak értékelte az elért eredményt, 
köszönjük a bizalmat, a csatlakozást! Köszöntő képeslapjainkkal gesztust szeretnénk tenni 
tagjainknak: számítunk Rád, számíthatsz ránk. Sok adminisztrációs feladattal jár a tagnyilvántartás. 
Kérjük, hogy a megújított a tagnyilvántartó lapot minden évben küldjétek el, így pontosabb és 
naprakészebb a nyilvántartásunk, az alapszabály ezt írja elő. A tagdíjak és egyéb adatok 
regisztrálása és a pontos tagdíjhányad továbbutalása az MKE-nek így lehetséges Ezen a területen 
Cs. Bogyó Kata és Donkó Erika együttműködése szükséges, helytállásukat köszönjük. 

 
7. Adminisztratív, szervezeti ügyek 
Az elnökség 2014-ban eddig ötször ülésezett. Az utazási költség mérséklése miatt skype-on is 
tartottunk elnökségit. A jegyzőkönyveket dr. Eigner Judit és Nyírő Gizella készítette. Az 
elnökségi üléseken mindig részt vett Petri Ágnes, az ellenőrző bizottság elnöke. Tóth Viktória 
tagként  nagy segítséget jelentett, hogy heti rendszerességgel továbbítja a beérkező küldeményeket 
a postafiókról ill. a székhelyről, 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 a Google-naptárban rögzítjük. Ezt visszanézve megállapíthatom, hogy szinte 
minden napon több bejegyzés van, tehát folyamatos, napi munkát jelent az egyesületi élet vitele. 
Költségvetésünk biztos részét a befizetett tagdíjak adják, mellyel az egyesület folyamatos 
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. 

A folyamatos irattárazást és adat-iratszolgáltatást Rónyai Tünde végzi, köszönet neki is. 
A jogszabályi változások miatt át kellett dolgozni az egyesület Alapszabályát. Az előkészítő 

munkát és a végső megszövegezést Örményiné Farkas Andrea, Rónyai Tünde, Szakmári Klára és 
Tóth Viktória végezte, köszönet érte! Sok utána olvasást és egyeztetést, telefonokat igényelt az új 
helyzet értelmezése, szakmai tanácsot is igénybe vettünk a Kurátor Kft-nél. 

Sajnos két elnökségi tag lemondott: dr. Eigner Judit és P. Szabó Melinda, nem tudják 
tovább vállalni a munkát. Ezért az őszi szakmai napon részleges tisztújító közgyűlést kellett 
összehívni. 
 
Végül még egyszer köszönetet mondok az elnökség tagjainak, akik időt, fáradságot nem kímélve 
dolgoztak az iskolai könyvtári szakterületért, a könyvtárostanárokért! 

 
 

Budapest, 2014. november 6. 
 
 
 Szakmári Klára 

elnök, az elnökség nevében 
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