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A KTE elnökségének szakmai beszámolója
2015
A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége az Alapszabályban megfogalmazott főbb
célkitűzések megvalósításán dolgozott, melyek a következők voltak:
 A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmények
könyvtárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak szakmai érdekképviselete
 A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, a könyvtárostanári hivatás fejlesztése
 A könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének növelése.
 Együttműködés, hatékony párbeszéd kialakítása az iskolai könyvtárügyért felelős ágazati,
szakmai-irányítói feladatokat ellátókkal, fenntartókkal, felsőoktatási képviselőkkel, könyvtári
és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel
 A változó jogszabályi környezet követése, szakmai anyagok, állásfoglalások kidolgozása.
A célok megvalósulását a 2015-ös feladatterv pontjai alapján értékelem:
1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása
Ebben az évben is két hírlevelet adtunk ki, tavasszal és ősszel. Az őszi hírlevél megjelentetése
kissé csúszott a szokásos időponthoz képest, de reméljük, hogy a gazdag tartalom kárpótolta a
tagságot. Köszönjük, hogy a többség már csak elektronikus formában kéri, ez jelentős
költségmegtakarítás!
A hírlevél mellett az állandóan frissülő honlapunk és hírblogunk biztosítja az megfelelő
tájékoztatást. A legfontosabb híreket, szakmai információkat pedig köre-mailek formájában
juttatjuk el a tagoknak. Október 30-ig 72 ilyen körlevelet küldtünk ki. Januártól új típusú
körlevelet indítottunk melyben a nemzetközi híreket osztjuk meg a tagsággal.
Rendszeresen jelen vagyunk a szakmai levelező listákon, válaszolunk a felmerülő szakmai
problémákra, így folyamatos a tanácsadás - akár egyéni megkeresésekre is.
Üdvözlő képeslapokkal hívjuk fel a figyelmet jeles eseményekre, ezeket nem csak
tagjainknak juttatjuk el, hanem partnereinknek is, a tágabb szakmai közösségnek is.
Ezeket a feladatokat Dömsödy Andrea, Tóth Viktória, Nyírő Gizella és Kámán Veronika
végzi. Köszönet nekik!
2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok
A tervezett programokat egy kivételével mind megszerveztük. A Tavaszi Szakmai Nap a szellemi
tulajdon védelméről nagy sikert aratott, Szerzői jog és iskolai könyvtár címen.
http://www.ktep.hu/TSZN2015
A könyvfesztiválon a Könyvtáros Klub programjának keretében a tágabb szakmai
közösségnek mutathattuk be azt az orosz lapszámot, amely a magyarországi könyvtárakkal, a
magyar könyvtárpedagógiai munkával foglalkozott. Büszkék lehetünk a megjelentetésre és arra,
hogy ez a rendezvény volt az egyik leglátogatottabb a klubban! http://www.ktep.hu/BNK2015
http://www.ktep.hu
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Részt vettünk a HUNRA Debrecenben megrendezett konferenciáján, mely a zene, a
művészetek és az olvasás kapcsolatával foglalkozott.
Nagyon nagy örömünkre, több év után, Dömsödy Andrea hathatós segítségével az OFI
jelentős anyagi támogatásával és az Eszterházy Károly Főiskola közreműködésével
megszervezhettük a XV. Nyári Akadémiánkat Egerben, melyen 70 fő vett részt! A fő téma a
könyvtárpedagógiai jó gyakorlatok bemutatása és tudástranszfere volt. Sok inspiráló, szakmailag
előremutató előadást hallhattunk, de legnépszerűbbek a megosztást, megbeszélést lehetővé tevő
műhelyfoglalkozások voltak. Ezúton is hálásan köszönjük a főiskolának illetve az OFI-nak a
rendezvényt! http://www.ktep.hu/NYAK2015
Az idén is kiírtunk pályázatot a kollégáknak Így tanítom az információkeresést címmel. 18 pályamű
érkezett, mely számában kiemelkedő az elmúlt évekhez képest. A témán túl valószínűleg nagy
mozgósító ereje volt a szponzorok által felkínált jutalmaknak is, melyeket köszönünk!
http://www.ktep.hu/keresestanpalyazat
Az MKE Vándorgyűlésén is több programot szerveztünk. Lehetőség volt a Verseghy Könyvtár gyermekkönyvtárának és három jeles szolnoki iskolai könyvtárnak a megtekintésére, az ott
folyó munka megismerésére, köszönhetően a helyi kollégák munkájának, lelkesedésének. A másnapi szekcióülésen pedig a pedagógus életpálya modellről, a portfólióról volt szó, ami sok, más
könyvtártípusban dolgozó kollégát is érdekelt. Jelenlétével, érdeklődésével Barátné dr. Hajdu
Ágnes az MKE új elnöke is jelezte a téma aktualitását és fontosságát, mivel a könyvtárosi életpálya modell javaslatainak kidolgozásához segíthettük a kollégákat. http://vandorgyules.vfmk.hu/
Az Őszi Szakmai Napot az Óbudai Árpád Gimnáziumban szerveztük meg, a szaktanácsadás, a
POK-ok szerepe, segítsége és a pedagógus minősítés folyamatáról. Köszönjük az Árpád
Gimnázium igazgatójának, Gyimesi Róbertnek, Rónyai Tündének, Kámán Veronikának és
Buncsák Piroskának a segítségét! http://www.ktep.hu/OSZN2015
Terveztünk Szellemi Műhelyt is, de sajnos erre időhiány, de leginkább a nagy leterheltség miatt
nem került sor. Négy kolléga is szeretne bemutatkozni és lehetőséget nyújtani a szakmai
párbeszédre. Reméljük, 2016-ban sikerül megvalósítanunk ezeket a rendezvényeket is!
3. Szakmai érdekérvényesítés, PR
Ezen a területen csak részleges sikerről beszélhetünk. Sajnos továbbra sem sikerült elérni, hogy az
EMMI összehívja a tárcaközi iskolai könyvtári munkabizottságot. Hivatalos beadványainkra,
javaslatainkra a kormányzati szervektől nem kapunk választ vagy nem kielégítőek a válaszok.
Informális úton tudtunk csak bekapcsolódni a szakfelügyelet, tanfelügyelet és könyvtárostanári
minősítés átalakításának folyamatába. Köszönjük ezt azoknak az elkötelezett kollégáknak, akik
felvették a KTE-vel ezekben az ügyekben a kapcsolatot! Úgy tűnik, közös munkánk nem volt
hiábavaló.
Sok jogszabályt, szakmai anyagot véleményeztünk több-kevesebb sikerrel (lásd honlapunk!)
például a nem pedagógus besorolású könyvtáros kollégák fizetési kategóriáit javaslatunkra
megváltoztatták! Ami probléma: sokszor nagyon rövid határidőket kapunk.
A megváltozó jogszabályokról folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat, köszönet érte Tóth
Viktóriának!
Az IASL maastrichti, idei konferenciájához kapcsolódott Kiss László sepsiszentgyörgyi
kollégánk Olvassunk együtt Európában! kampánya, melyet Magyarországon mi szerveztünk,
segítettünk. http://www.ktep.hu/kerekpar2015 A konferenciáról ill. Laci kampányáról
részletesen: https://www.facebook.com/iasl2015
A KTE nagyon aktívan kapcsolódott be az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának
eseményeibe! Kámán Veronika segítségével rekordszámú magyar résztvevő volt a könyvjelzőcsere
programban: 68 iskola 3937 tanulója, illetve a skype projektben!
Nagyon büszkék lehetünk, mert megjelent az IFLA/UNESCO irányelv útmutatójának 2.
átdolgozott kiadása, melyben a KTE elnöksége is közreműködött. Jelenleg még csak angol
http://www.ktep.hu
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nyelven érhető el, de dolgozunk rajta, hogy elkészüljön a magyar nyelvű fordítás! Részvételünk
ebben a munkában a magyarországi iskolai könyvtári, könyvtárpedagógiai munka szakmai
elismerése! Kámán Veronikát meghívták a következő IASL tokiói konferenciájára (Sajnos azt még
nem látjuk, honnan teremtjük elő ennek anyagi forrásait!) Az IASL elnöke dr. Diljit Singh 2016ban tervezi a magyarországi látogatását!
Szintén büszkék lehetünk arra, hogy az IFLA kiadásában megjelent The World Through Picture
Books (A világ képeskönyvekben) című kötet második, bővített kiadásában, amely ötvenkét ország
könyvtárosok által ajánlott képeskönyveiről ad válogatást, azok a magyar mesekönyvek is helyet
kaptak, amelyeket mi ajánlottunk!
Az egyesület illetve az iskolai könyvtárak médiajelenlétét igyekszünk előmozdítani. A szakmai
sajtóban rendszeresen megjelenünk (http://www.ktep.hu/publik), az országos médiában ez
kevésbé sikeres. A Magyar Katolikus Rádió készített interjút az elnökkel Kiss László kampánya
kapcsán az iskolai könyvtárak helyzetéről, feladatairól, céljairól.
A KTE emlékérmekre az idén sok, valóban elismerésre méltó kolléga felterjesztése érkezett.
Ez is jelzi a díj szakmai ismertségét és elismertségét! Nagy örömünkre az idén Az év ígéretes
könyvtárostanára díjra több felterjesztett volt, bízunk a stafétát átvevő ifjakban!
4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel
Továbbra is együtt dolgozunk az MKE-vel és annak szervezeteivel, más egyesületekkel és
alapítványokkal. Rendszeresen részt veszünk az MKE Tanács munkájában, jelen voltunk az MKE
közgyűlésén, ahol új vezetőséget választottak. Meghosszabbítottuk szervezeti tagságunkat az
IASL-ben, és a HUNRA-nál. Tárgyalásokat folytattunk a Kisalföldi Könyvtárosok Egyesületével,
hogy együttműködési megállapodást kössünk, hasonlóan a CSMKE-hez. Elvégeztük az egyesület
regisztrációját szakmai civil szervezetként EMMI, NEA, NKA-nál, hogy pályázhassunk. Az idén
három pályázatot adtunk be, ebből kettő volt sikeres, köszönjük Szlávikné Cséfalvay Krisztina
munkáját! A társszervezetek rendezvényein részt vettünk, azok híréről és tartalmáról tájékoztattuk
a tagságot.
5. Taglétszám növelése
Ezen célkitűzésünk sikeres volt- köszönhető a Ti bizalmatoknak és anyagi támogatásotoknak!
Megtartottuk a csak tagokra specializált szolgáltatásokat, a tagnyilvántartás és az
információáramlás folyamatos, köszönjük Cs. Bogyó Kata és Donkó Erika munkáját!
6. Adminisztratív, szervezeti ügyek
Az elnökség rendszeresen ülésezett, és napi szinten tartja a kapcsolatot e-mailen, telefonon,
chaten, ezt látják, követik az Ellenőrző bizottság tagjai is, köszönöm az ő munkájukat is. Nagyon
komoly szervezést és önfeláldozó helytállást igényel az elnökségi tagoktól az egyesületi munka sokszor a család, a pihenés rovására. Igyekszünk helytállni, a határidőket tartani, megfelelni a civil
szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak. Nagyon sok időt-energiát, utána járást jelentett a
módosított Alapszabállyal kapcsolatos bírósági ügyintézés, és sajnos nem is volt sikeres. Ezért
kerül sor 2015-ben is közgyűlésre. A pályázati helyeken az új pályázati felelős átjelentése,
adminisztrációja megtörtént. A könyvelés naprakész, a 2014-es éves mérleget megküldtük a
bíróságnak. Elkészültek illetve majd az év végén teljessé válnak az éves beszámolók, ill. a
pénzügyi mérleg.
Bondor Erika betegsége és lesújtó halála miatt az irattár még Berzsenyiben levő részének OFIPKM-be költöztetése elmaradt. Az irattár helyzetének – helyének rendezése így a 2016-os év
feladata! A folyamatos irattárazást Rónyai Tünde lelkiismeretesen elvégzi, köszönet neki!
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Köszönöm minden elnökségi tagnak és a tagságnak is a bizalmat, a támogatást, a segítséget!
Remélem-reméljük, hogy vállat feladataink teljesítésével elégedettek a tagok! 2016-ban két
kiemelkedő esemény várható: 30 éve lesz, hogy önálló egyesületté váltunk – ezt szeretnénk
méltóképpen megünnepelni! A másik: ősszel lejár a mostani elnökség mandátuma. Az új jelölések
és elnökségi tagok megválasztása mindannyiunk közös felelőssége és érdeke. Kérem majd ehhez
támogatásotokat!
Budapest, 2015. november 1.
Szakmári Klára
elnök
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