Könyvtárostanárok Egyesülete
1088 Budapest, Múzeum u. 7.
Tel: +36(30)552-6649
Levelezés: 1462 Budapest, Pf.: 611.
E-mail: ktegyesulet@gmail.com

A KTE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2017

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 változó jogszabályi környezet követése, szakmai anyagok, állásfoglalások kidolgozása.
A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmények
könyvtárostanárai, könyvtárosai szakmai ismereteinek gyarapítása, hivatástudatuk
erősítése
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 célok megvalósulását a 2017-es Feladatterv pontjai alapján értékelem:
1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása
Ebben az évben is két hírlevelet adtunk ki, tavasszal és ősszel. Mindkettő elektronikus formában
jelenik meg és kiadásuk dátumánál figyelembe vesszük szakmai napjaink időpontját.
A hírlevél mellett a kiemelkedően fontos híreket, felhívásokat, szakmai információkat
köremailek formájában juttatjuk el a tagjainknak. Állandóan frissülő honlapunk, blogunk és Facebook
oldalunk biztosítja a naprakészséget, folyamatos média megjelenést, friss tájékoztatást. Október
11-ig 50 db ilyen körlevelet küldtünk ki, melyek a magyar és nemzetközi szakmai információk
gyors áramoltatását szolgálták valamint az egyesületi életet érintették.
Továbbra is részt veszünk a Civil Közoktatási Platform munkájában, tájékoztatjuk tagjainkat az
ott történtekről, továbbítjuk Civil Közoktatási Platform Hírleveleit. Sajnos azonban az elnökség
leterheltsége miatt szükségünk lenne egy emberre, aki csak ezzel a tevékenyéggel foglalkozik,
képviseli álláspontunkat a CKP rendezvényein, aktív kapcsolatot tart a szervezettel.
Rendszeresen jelen vagyunk a szakmai levelezőlistákon, facebook oldalakon. Legjobb tudásunkhoz
mérten válaszolunk a felmerülő szakmai problémákra. Folyamatos a tanácsadási tevékenységet
folytatunk - akár egyéni megkeresésekre is. Üdvözlő képeslapokkal (karácsony, tanévzárás,
tanévkezdés) kedveskedünk tagjainknak, együttműködő partnereinknek és a tágabb szakmai
közösségnek is. Ezek a feladatok kommunikációs felelősünk Cs. Bogyó Katalin kezében
összpontosulnak, aki segítséget kap Dömsödy Andreától és Tóth Viktóriától. A nemzetközi
kommunikációt továbbra is Kámán Veronika végzi. Köszönet nekik! Külön kiemelném, hogy
Veronika Wroclawban tagja lett az IFLA Iskolai Könyvtári Szekciójának levelező tagja lett.
Rendszeresen publikálunk az IASL hírlevelekben is és felkérést kaptunk külföldi szakmai lapban
való megjelenésre. Decemberben a francia iskolai könyvtárosok, könyvtárostanárok a Mediadoc
című iskolai könyvtári szaklapjában olvashatják Dömsödy Andrea cikkét (The Teaching of
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Library Skills in Hungary - A könyvtárhasználat tanítása a magyar iskolákban -), melyet Gönczy
László fordított le. Külföldi szakmai megjelenésünkhöz szükségünk lenne több idegen nyelven jól
beszélő, fordítási feladatokkal is megbízható kollégákra. Várjuk jelentkezésüket!
2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása, programok
A tervezett programokat mind megszerveztük és terveinkhez képest felkérésre, májusban egy
plusz szellemi műhelyt is tartottunk.
A Tavaszi Szakmai Napunkat a 2017.03.30-án. rendeztük meg a Kispesti Károlyi Mihály MagyarSpanyol Tannyelvű Gimnáziumban. „ Mi az a plusz?” főcím a „Mit tesz/tehetne hozzá az
iskolai könyvtár a közoktatás minőségéhez?” alcímet takarta. Arra törekedtünk, hogy minél több
szemszögből mutassuk be a témát. A közoktatási problémákat, azok lehetséges megoldásait
iskolai könyvtári szemmel tekintettük át a Civil Közoktatási Platform (CKP) által összeállított
Kockás könyv három fejezete alapján. Fejlődési lehetőségeket, útirányokat jelöltünk ki. Az
előadásokat minden blokkban az adott témához illeszkedő jó gyakorlatok követtek. (Bővebben:
http://www.ktep.hu/TSZN2017 )
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál immár hagyományos programjai közé tartozik az MKE
Könyvtáros Klubja, ahol idén tágabb szakmai közösségnek interaktív módon mutathattuk be az
IFLA Iskolai könyvtári útmutatójának 2. átdolgozott kiadását. Azért ezt választottuk a
prrogramunk központi elemének, mert a világon harmadikként magyarul is megjelent
nyomtatásban és elektronikusan egyaránt. (Bővebben: http://www.ktep.hu/BNK2017)
Sajnos a kiadványhoz kötődően hiába állítottunk össze interaktív játékot, feladatokat, hívtuk meg
a fordítókat, programunk nem vonzotta eléggé a közönséget. Elgondolkodtunk rajta, hogy ekkora
látogatottság megéri-e a jövőben azt az energiabefektetést és részvételi díjat, amibe ez a program
kerül. Esetleg nagyobb pr tevékenységet kell fordítanunk a népszerűsítésre.
Könyvtárostanárok 5. szellemi műhelyének címe: Könyv, könyvtár, SNI volt. A program az előző év
átütemezett megvalósításaként 2017. február 14-én került megrendezésre. Házigazdánk és
előadónk Mudri Zsuzsa a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum, Öveges József
Szakgimnáziuma és Szakközépiskola könyvtárostanára volt, aki a tanulásban akadályoztatott
fiatalok könyvtári tehetséggondozásának, valamint tanulási támogatásának lehetőségeiről beszélt a
szép számú érdeklődőnek. Bővebben: http://www.ktep.hu/KSZM5
Könyvtárostanárok 6. szellemi műhelyét március 16-án a SOTE Magatartástudományi Intézetének
Könyvtárában tartottuk, ahol a nagy számú érdeklődővel Somorjai Noémi informatikus
könyvtáros osztotta a meg tudását, a többségitől eltérő szexuális identitású fiatalokról, valamint az
ő könyvtári ellátásukról. Műhelyünk a következő címet kapta: Figyelni kell rájuk! Az LMBT
fiatalok könyvtári ellátása Bővebben: http://www.ktep.hu/KSZM6
Könyvtárostanárok 7. szellemi műhelyét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Hamisítás Elleni
Nemzeti Titkárságától (HENT) kapott felkérés mentén szerveztük meg. Bár a 2017. május 23-i
időpont (tanév vége, érettségik, osztálykirándulások „szezonja”) nem tűnt ideálisnak, a téma örök
aktualitása miatt (oktatási anyagok „premierje”, a szellemi tulajdon, hamisítás elleni küzdelem) úgy
döntöttünk, mégis megpróbálkozunk a szervezéssel. Jó döntés volt. Az érdeklődés nagyobb volt,
mint amire számítottunk, a két blokkból álló foglalkozás pedig hasznos. A műhely első fele
ugyanis hospitálási lehetőség volt, amelyen egy felső tagozatos csoport számára tartottak
foglalkozást a HENT munkatársai, a gyakorlatban bemutatva az oktatási program „működését”.
Ezt követően pedig a HENT által kidolgozott új oktatási program tájékoztatóját hallgathatták
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meg a résztvevők. A szervezők még a kapcsolatfelvétel ideje alatt elmondták, hogy szívesen
tartanak hasonló foglalkozásokat vidéken is. Bővebben: http://www.ktep.hu/KSZM7
MKE 49. Vándorgyűlés
A Miskolcon „Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában” címmel
megrendezésre kerülő szakmai találkozóra több programmal is készültünk. Az első napon
könyvtárlátogatást szerveztünk az Avas két iskolai és egy közkönyvtárába, a jezsuita
gimnáziumban és az Avasi Gimnázium épületében működő két könyvtárban. Másnapi szekciónk
A tanulás minősége - az élet minősége - a könyvtárostanárok a társadalomért címet kapta.
A programunkban az elmélet és a gyakorlat egyaránt hangsúlyt kapott. A résztvevők rövid
betekintést kaphattak a közoktatás jelenlegi helyzetébe és megismerhették az irányt, amerre az
tart. Láthattak jó gyakorlatokat az együttműködésre, a hátrányos helyzetű diákok támogatására.
Sajnos a vártnál kevesebben vettek részt programunkon, pedig előzetesen egyeztettünk a
gyerekkönyvtáros szekcióval, hisz kettőnk célközönsége közel azonos volt. Így került a mi
szekciónk
délutáni
időpontba.
Jövőre
kipróbáljuk
a
délelőttöt.
Bővebben:
http://www.ktep.hu/MKEvandgy2017
IFLA Információ- és Könyvtártudományi Világkongresszuson a lengyelországi Wrocławban. három fő
képviselte egyesületünket és a magyar könyvtárostanári szakmát (Dömsödy Andrea, Kálmán
Veronika, Pataki Marianna). A kongresszust az egyes szakterületek szatelitkonferenciái előzték
meg, így augusztus 18-án sor került az IFLA Iskola Könyvtári Szekciójának szakmai napjára is,
amelyet az Alsó-Sziléziai Pedagógiai Könyvtárban tartottak és kollégáink előadóként is részt
vettek a programon. A világkongresszus tényleges programja augusztus 20-án kezdődött majd
augusztus 22-én került sor a KTE küldöttség előadására a könyvtári egyesületek és a civil
társadalom együttműködésével foglalkozó szekcióban. Az előadás megtartása komoly előzetes
munkát valamit nyertes szakmai pályázatot igényelt. Egyesületünk két témával is pályázott, de ez
nyerte el a szervezők tetszését. Őszi Szakmai Napunkon a három résztvevő megosztja
tapasztalatait, a látott jó gyakorlatokat a tagsággal. Bővebben: http://www.ktep.hu/WLIC2017
Az Őszi Szakmai Napot az egyesület önállóvá válásának 20. évfordulójának és a reformáció 500.
évfordulójának tiszteletére a Református Egyház Zsinati Hivatalának impozáns épületében tartjuk
2017. november 7-én, ahol az ünnepségen túl az iskolai könyvtárak és könyvtárostanárok
helyével, helyzetével, jövőbeni lehetőségeivel foglalkozunk, címe: Helyünk, helyzetünk, jövőnk
- Az IFLA Iskolai könyvtári útmutató magyarországi adaptációja.
Megjelent az egyesület könyvsorozatának, a Kis KTE Könyvek 9. kötete Könyvtárhasználati
ötlettár címmel. Ennek összeállítása is a 2017-es év nagy szakmai munkája volt a szerzők és a
szerkesztők részéről. A kötet és a korábbi kötetek használati értékét is növeli a nyolcféle mutató,
mely a sorozat összes eddigi kötetének összesített mutatója is. Ezt szintén a szakmai napon
osztjuk ki tagjainknak.
Honlap: http://www.ktep.hu/OSZN2017
Az idén is kiírtunk szakmai pályázatot: ”Az iskolai könyvtárak és iskolai könyvtárosok helye,
helyzete, jövője a nemzetközi irányelvek tükrében” címmel, négy szakmai munkaközösség
dolgozik folyamatosan a témán.
Iskolai testvérkönyvtárak
A 2016/17 es tanév végén hirdettük meg a programot melyre 28 iskola regisztrált. Az elmúlt
időszakban mindenki „megkapta” a párját a regisztrációs felületen közölt igényei
figyelembevételével. Elkészült a „testverkönyvtárak” nevű levelezési lista, melyen keresztül
folyamatosan friss híreket, lehetőségeket, jó ötleteket kapnak a résztvevők. Működik már egy
közös Drive felülete és weboldala is programnak, melyet koordinátorunk Pandur Emese frissít.
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3. Szakmai érdekérvényesítés, PR
Sajnos továbbra sem került sor a tárcaközi iskolai könyvtári munkabizottság összehívására,
pedig egyre több olyan területet látunk mindennapi munkánkban, ami ez szükségessé tenné.
Sok jogszabályt, szakmai anyagot véleményeztünk több-kevesebb sikerrel (lásd honlapunk!)
Ami továbbra is probléma, hogy gyakran nagyon rövid határidőket kapunk, szinte lehetetlen
körültekintően hozzászólni, eljárni, úgy érezzük formális a civil szervezetek véleményének
kikérése. A megváltozó jogszabályokról folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat, köszönet érte
Tóth Viktóriának!
A tankönyvellátás problémáival kapcsolatban Simon Krisztina több médiumban is
nyilatkozott és közös állásfoglalás kidolgozása kezdődött el a TANOSSZAL.
A KTE az idén is nagyon aktívan kapcsolódott be az iskolai könyvtári Világhónap
nemzetközi eseményeibe! Kámán Veronika segítségével 3917 magyar résztvevő volt 57
iskolából a könyvjelzőcsere programban.
Az egyesület illetve az iskolai könyvtárak médiajelenlétét igyekszünk előmozdítani, a szakmai
sajtóban rendszeresen megjelenünk. Tavasszal lehetőséget kaptunk a Mikkamakka című
folyóiratban történő rendszeres megjelenésre. A tematikus számokhoz tagjainktól érkeznek
cikkek, jó gyakorlatok, melyeket egy külön könyvtárostanároknak szóló rovatban közöl az
újság.
Az erőteljesebb médiajelenlét és a média eszközeinek felhasználása az olvasás népszerűsítés
érdekében meghirdetjük az „Ezt ajánlom! 20 képben kampányt, melynek során közösségi
média eszközeivel népszerűsítik a diákok az általuk kedvelt műveket (regények, novellák
versek, oktatáshoz kapcsolódó IKT oldalak).
A KTE Emlékérmekre az idén is elismerésre méltó kollégák felterjesztése érkezett be. Annak
a kezdeményezésnek köszönhetően, miszerint felhívásunkat küldjük el a Tankerületi
Központok, Szakképzési Centrumok vezetőinek is. Ebben az évben nagyon magas volt a
felterjesztések száma. Ez azt is jelezte számunkra, hogy sok intézményvezetőnek fontos az
iskolai könyvtárban folyó tevékenység és elismerik könyvtárostanáraik munkáját. Sajnos
azonban Az év ígéretes könyvtárostanára címre érkezett jelölések érvénytelenek voltak a
kollégák kora miatt.

Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel
HUNRA, PISA egyeztetés, Hubby kötelező irodalom,
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 és az MKE konferenciákon. Meghosszabbítottuk szervezeti tagságunkat
az IASL-ben. Megkötöttük a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületével az
együttműködési megállapodást, hasonlóan a CSMKE-hez. Elvégeztük az egyesület
regisztrációját szakmai civil szervezetként EMMI-nél, NEA-nál, 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.
http://www.ktep.hu
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Szorosabb együttműködés alakult ki a HUNRA és egyesületünk között. Ennek során részt
vettünk egy kerekasztal beszélgetésen a PISA eredmények témakörében és elkészült egy
közös összefoglaló a témában. Ez a megbeszélés világított rá többek között arra, hogy
mennyire hiányosak a statisztikai adataink az ország iskolai könyvtárairól. A HUNRA
tájékoztatásának köszönhetően nagy mennyiségű ajándékkönyvhöz is jutott egyesületünk.
A HUBBY szervezésében elindult egy kerekasztal beszélgetés a kötelező és ajánlott irodalom
témakörében. Elkészült egy táblázat, mely korosztályokra bontva, tartalmi elemeket közölve
igyekezne segíteni a pedagógusoknak a könyvválasztásban. Sajnos a munka egyelőre leállt és a
táblázat még nincs publikálható formában.
.
Többszintű tárgyalásokra került sor és együttműködés indult el a KTE és a KELLO között.
A könyvkiadók közül a Csimota és a Móra könyvkiadók folyamatos szakmai kapcsolatban
vannak egyesületünkkel. A nyár folyamán az elnökasszonyt a Móra kiadó vezetői szakmai
egyeztetésre hívták meg, melynek során több programot, szakmai segítséget, kedvezményes
lehetőséget vázoltak fel a hosszú távú együttműködés érdekében.

5. Taglétszám növelése
Ezen célkitűzésünk sajnos ebben az évben nem voltak sikeresek. Csökkent a taglétszám még
úgy is, hogy voltak új belépők. Igyekszünk kideríteni a csökkenés okát és orvosolni azt.
Megtartottuk a csak tagokra specializált szolgáltatásokat, a tagnyilvántartás és az információ
áramlás folyamatos, köszönjük Örményi Andre 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, utánjárást jelentett a módosított Alapszabállyal kapcsolatos bírósági ügyintézés,
és sajnos most sem volt sikeres. Ezért kerül sor a 2017-es őszi Közgyűlésen újból az
Alapszabály módosításának. A könyvelés naprakész, a 2016-es éves mérleget megküldtük a
bíróságnak. Elkészültek a negyedéves pénzügyi beszámolók illetve majd az év végén teljessé
válik az éves pénzügyi beszámoló ill. a pénzügyi mérleg.
Az irattár helyzetének – helyének rendezése még a 2017-es év feladata! A folyamatos
irattárazást Rónyai Tünde lelkiismeretesen elvégzi, köszönet neki!
Köszönöm minden elnökségi tagnak és a tagságnak is a bizalmat, a támogatást, a segítséget!
Remélem-reméljük, hogy vállalt feladataink teljesítésével elégedettek a tagok!
Az elnökség tagjai közül ketten nem tudják a továbbiakban vállalni ezt a sok energiát és időt
igénylő feladatot, ezért lemondtak, így tisztújításra kerül sor. Az új választások előkészítése
szabályszerűen megtörtént http://www.ktep.hu/tisztujitas2017.
Kérem, szavazzatok az új jelölteknek bizalmat, hogy töretlenül folytatódhasson a munka!
Budapest, 2017. október 25.
Simon Krisztina
elnök
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