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Szakmai beszámoló a KTE 2021. évi munkájáról

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége az Alapszabályban megfogalmazott főbb
célkitűzések megvalósításán dolgozott, melyek a következők voltak:

● A közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmények
könyvtárostanárai, könyvtárosai szakmai ismereteinek gyarapítása, hivatástudatuk
erősítése, lehetőség szerint érdekképviselete.

● A könyvtárak, kiemelten az iskolai könyvtárak szakmai érdekképviselete.
● Hatékony párbeszéden alapuló együttműködés 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 könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka szélesebb körnek való bemutatása ,
elismertségének növelése.

● Lehetőség szerint a határon túli magyar iskolai könyvtárosok ügyének képviselete.

● Tudományos tevékenység, kutatás folytatása az iskolai könyvtárakat érintő témákban

● Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

A célok megvalósulását az évek óta használt „Feladatterv” főbb pontjai alapján
értékelem:

1.   TAGSÁG MINÉL SZÉLESEBB KÖRŰ TÁJÉKOZTATÁSA

Egyesületünk egyre erőteljesebben kihasználja a tájékoztatás egyik leggyorsabb és a
könyvtárostanári szakma által is kedvelt platformját a Facebook-ot. A legfrissebb híreket,
felhívásokat, cikkeket napi rendszerességgel osztjuk itt meg tagjainkkal. Igyekszünk minden
olyan információt közölni itt, mely bármilyen szegmenséhez kapcsolódik az iskolai
könyvtárhoz, nevelő-oktató munkához, irodalomhoz, olvasáshoz és még sorolhatnám, a
sok-sok területet amikről igyekszünk informálni tagjainkat. Mindemellett elnökségünk tagjai
különböző zárt csoportokban is folytatnak szakmai konzultációkat, moderálnak csoportokat
pl. Rónyai Tünde az Iskolai könyvtári tanácsadó vagy Halupa-Tiba Gabriella a Kecskemét és
környéke könyvtárostanárai csoportokat. Ezek a felületek nem kapcsolódnak ugyan szorosan
a KTE felületeihez, de az elnökség szakmai megjelenését, segítségnyújtását növelik a tagság
és a tagságon kívüli könyvtárostanárok felé is.

Honlapunk funkciója más. Ezt tudatosan alakítottuk így ki az utóbbi években. Ez a felület
sokrétű, évekre visszanyúló szakmai gyűjteményeket tartalmazó tájékoztatási apparátusunk.
Miután át kellett költöztetnünk az OPKM szervezeti átalakulása miatt, egy körültekintő
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kiválasztási folyamat zajlott le az új tárhely kiválasztására. Figyelembe vettük az anyagi,
infrastrukturális, és szakmai lehetőségeinket is, és megtörtént az átköltöztetés. A munkát
Dömsödy Andrea férje szakmai támogatásával végezte. Régi anyagaink nagy része már
elérhető a felületen, de korántsem fejeződött még be ez az óriási munka. Köszönjük tagságunk
megértő és türelmes hozzáállását. (Honlapunk: https://portal.ktep.hu/ )

Tavaszi és őszi elektronikus Hírlevelünket ebben az évben is megjelentettük, melynek évről
évre nő a dokumentációs funkciója. Miután nem kötnek bennünket terjedelmi korlátok,
igyekszünk szakmai munkánkat a teljességre törekedve publikálni itt, az évekre
visszamenőleg kialakított főcímek/témák mentén. Az olvasók a lapszámokhoz
visszamenőleg is hozzáférhetnek. A hírlevél szerkesztésének oroszlánrésze Savanya Ildikóra
hárul.  (https://portal.ktep.hu/_hirlevel )

Továbbra is működik a tagsági levelezőlistánk. Funkciója azonban megváltozott miután több
felől is azt a jelzést kaptuk, hogy nehéz kezelni a sokfelől és egyre nagyobb mennyiségben
érkező e-maileket. Úgy gondoltuk, hogy a tagságot ezen keresztül főleg a kiemelten fontos
ügyekről számozott körlevelekben tájékoztatjuk illetve itt kérjük ki véleményüket bizonyos
fontos témákban.  Így ez a rendszer leginkább a  hivatalos ügyek intézésére szolgál.

Mindezek mellett jelen vagyunk a szakmai levelezőlistákon is, azok tartalmáról lehetőségünk
szerint beszámolunk tagjainknak. Sajnos az elnökség tagjainak a növekvő munkaterhelések
miatt egyre kevesebb ideje jut a sajtófigyelére, ezért szívesen vennénk, tagjaink közül olyan
önkéntesek jelentkezését, akik vállalnák ezt a feladatot.

Fennállásunk 35. évfordulója alkalmából alapított Iskolai könyvtári közéleti sajtódíjjal is
szeretnénk arra ösztönözni tagjainkat és a szakmát, hogy figyeljék és gyűjtsék össze a magyar
sajtóban megjelenő, az iskolai könyvtári és/vagy könyvtárpedagógiai munkához kapcsolódó
cikkeket.

Továbbra is igyekszünk legjobb tudásunk szerint válaszolni a felmerülő szakmai problémákra.
Nagy segítség számunkra, hogy az elnökség tagjai között van szaktanácsadó és szakértő
kolléga is. Az ország minden területéről érkeznek hozzánk kérdések, gyakran olyan
kollégáktól is, akik nem tagjai egyesületünknek. Természetesen nekik is segítünk, bár
időnként továbbra is felmerül az a jogos kérdés, hogy tagjainkat előnyben kellene részesíteni,
esetleg bizonyos szolgáltatásainkat érvényes tagsághoz kötni.

Tanévzáró és tanévkezdő képeslapjainkat, melyekkel tagjainknak kedveskedünk, Halupa-Tiba
Gabriellának köszönhetjük. Az Ő tervei alapján készülnek el a különböző verziók, majd az
elnökség közösen eldönti, melyiket küldjük ki tagjainknak.

A pandémiás helyzet erősítette az online kommunikációt tagjaink és az elnökség között is.
Pandur Emese kezdeményezésére a „Testvérkönyvtárak” tagjai például rendszeresen tartottak
szakmai konzultációkat, kötetlen informatív beszélgetéseket és továbbra is szerveztek közös
programokat, együttműködéseket.

A kommunikációs feladatok Cs. Bogyó Katalin kezében összpontosulnak. Ebben az évben
sokat segítettek neki Németh Szilvia és Pandur Emese is.
A nemzetközi kommunikációt Pataki Marianna végzi. Köszönet nekik!
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2. A TAGOK SZAKMAI ISMERETEINEK GYARAPÍTÁSA, PROGRAMOK
A tervezett programjaink megrendezését sajnos a tavasz óta aktuális járványügyi helyzet

befolyásolta.

2.1 SZAKMAI NAPJAINK

2.1.1. Tavaszi Szakmai Napunk

Ebben az évben rendhagyó módon nem szakmai napot, hanem szakmai délutánokat tartottunk
online, 2021. április 14-én 14.00 és április 15-én 17.00 órától. Témánk igen aktuális volt, és
ötlete a pandémiás időszak első nagy „sokkja” után született. Azzal szembesültünk, hogy
ahány iskola, iskolai könyvtár, annyiféleképpen működött az országban. Kerestük a jó
gyakorlatokat, követendő mintákat. Rendezvényünknek a sokatmondó „Digitális oktatás -
digitális iskolai könyvtár - új kihívások, új megoldások címet adtuk.
Eredeti terveink szerint jelenléti szakmai napot szerettünk volna, de miután kiderült, hogy
online tarthatjuk meg rendezvényünket, felmérve az igényeket döntöttünk a szakmai
délutánok szervezése mellett. Törekedtünk arra, hogy azok a kollégák is részt tudjanak venni,
akik munkaidőben nem tudtak volna eljönni, de figyeltünk arra is, hogy a „családi idő” ne
sérüljön egymás után két délután. A résztvevők összetétele bővült, mely az online
megvalósítás pozitív hatásának is tekinthető. Az alábbi táblázatok részletes adatokat tartalmaz
a bejelentkezőkre vonatkozóan, mely több területre fókuszál.

KTE tag 70 fő

MKE tag (KTE-n túl, egyéb szekcióban) 14 fő

CSMKE tag 6 fő

KKKE 2 fő

nappali tagozatos hallgató 4 fő

iskolai könyvtárban dolgozó 99 fő

határon túli résztvevő 12 fő

Bejelentkezett résztvevők száma:

április 14. plenárisra bejelentkezők száma: 94 fő

április 15. plenárisra bejelentkezők száma: 95 fő

Azok számára pedig, akik még így se tudtak részt venni egyik vagy másik rendezvényünkön,
YouTube csatornánkon elérhetővé tettük az elhangzott előadások anyagait, a műhelymunkák
tapasztalatait, elkészült produktumait.
A tavaszi szakmai napról bővebben itt olvashatnak: https://portal.ktep.hu/TSZN2021
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A szakmai naphoz szorosan kapcsolódva elkészült a konferenciakötetünk, melyet magunk
között “karanténkötetnek” neveztünk el, hisz tartalmát a pandémiás időszak inspirálta. Már a
bibliográfiai adataiból is kiderül - Dömsödy Andrea - Németh Szilvia - Savanya Ildikó
(szerk.): Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért. Ötletek, foglalkozástervek, projektek
karantén előtt, alatt, után. (Kis KTE könyvek, 11.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete,
2021, 380 p. ISBN 978-615-81914-0-1- hogy három szakember szoros kooperációjával
készült a kötet. 24 szerző könnyen adaptálható ötleteit, foglalkozás- és projektterveit,
tanulmányait fűzték egy csokorba. Az értékes szakmai anyagot minden tagunk személyre
szólóan, térítésmentesen, a KELLO infrastruktúrájának segítségével - melyet egyesületünk
pályázati támogatásból finanszírozott - november elején megkapta.

Bővebben a kötetről: https://portal.ktep.hu/KKK11

2.1.2. Őszi Szakmai Napunk

Egyesületünk a Történelemtanárok Egyletével közösen hirdette meg őszi szakmai napját,
melyre 2021. november 16-án 14.00-17.00 és 17-én 17.00-19.00 kerül sor, az online térben.
Kiemelt célunk a kritikai gondolkodás fejlesztése. A cím így magáért beszél: Tények.
Tényleg? Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink el tudjanak igazodni az információk között és ne
fogadják el feltétel nélkül a tényként közölt információkat sem. Rendezvényünkhöz
kapcsolódóan pályázatot is hirdettünk, hasonló címmel, ahová történelemtanár és
könyvtárostanári együttműködéseket vártunk, jó gyakorlatokat. A legjobbaknak
bemutatkozási lehetőséget is biztosítottunk szakmai napunkon. Szintén hagyományunk már,
hogy interaktív műhelyeket is tartunk a szakmai napokhoz kapcsolódva.
Új kezdeményezésünk volt, hogy teachmeetre is jelentkezhettek a kollégák. A téma kötetlen
volt.

Őszi szakmai napunkon kerülnek kiosztásra az emlékérmek is.

Bővebben: https://portal.ktep.hu/oszn2021

2.2 BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöksége a jelenleg
növekvő számú megbetegedések és a járványhelyzet fokozatos romlása miatt úgy határozott,
hogy a novemberre tervezett Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megrendezését
elhalasztja. Így nekünk is el kellett halasztani a KKK 11. kötetének bemutatását és a hozzá
kapcsolódó KTE programot is. Ez azonban akár hasznunkra is válhat, hisz készül egy
kézikönyvünk az információs műveltség fejlesztéséhez valamint a KKK12.kötete is. Talán a
következő könyvfesztiválon, már két, esetleg három könyvvel jelenhetünk meg.

2.3 KÖNYVTÁROSTANÁROK  SZELLEMI MŰHELYE(I)

A karantén időszakában is kerestük a lehetőségeket a kollégák szakmai támogatására.

2.3.1. Online kezdeményezések

2021. márciusában megnyílt a KTE „ONLINE KÁVÉHÁZA”. A kávéház ötlete régen
érlelődik az elnökségben. Amíg jelenléti találkozókra is sor kerülhetett, már helyszínről is
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tárgyaltunk, de a pandémiás helyzet ezen a területen is új, és talán jobb megoldást szült.
Azzal, hogy kávéházunk nem Budapesten, hanem az online térben nyílt meg, vidéki
tagjainknak is lehetősége volt kapcsolódni. Célunk az volt, hogy a kollégáknak szakmai
kapcsolattartási, beszélgetési felületet biztosítsunk. A beszélgetéseknek minden alkalommal
volt egy meghirdetett témája, mely elindította az eszmecserét, utána pedig közvetlen
beszélgetést folytattunk. Kávéházunk kéthetente nyitott ki, melyről tagjainknak értesítést
küldünk. A beszélgetések jó hangulatához hozzájárult Dömsödy Andrea, aki mindig egy régi
típusú habszifonnal osztotta a tejszínhabot az éterben, a kávénkat pedig saját szájunk íze
szerint készíthettük.

Bővebben: https://portal.ktep.hu/KTE-OK

A 2020 tavaszi digitális tanrend alatt egyesületünk közreadott egy ötletgyűjteményt az
iskolai könyvtári szolgáltatásokról és tevékenységekről, majd a 2021-ben az újabb digitális
oktatás során szerzett újabb tapasztalatokat alapján a listát azóta is folyamatosan bővítjük.

Bővebben: http://portal.ktep.hu/tavkonyvtar

2.3.2.  Testvérkönyvtárak online találkozója

A 2020-ban a Zoom felületén keresztül kezdeményezett szakmai beszélgetések Pandur
Emese a Testvérkönyvtárak program koordinátora vezetésével ebben az évben is
folytatódtak. Kellemes baráti találkozónak is nevezhetjük az online térben megvalósuló
eszmecseréket, melyek időpontját a tagokkal előre egyeztetve Emese igyekezett a
kéréseknek megfelelően kijelölni.

2.3.3. Könyvtárostanárok  online szellemi műhelye - OPKM iskolai könyvtári webinárium

Minden évben szerveztünk eddig szellemi műhelyeket. Miután az akkor még OPKM-ben
dolgozó alelnökünk elkezdte az iskolai könyvtári webináriumokat és ott gyakran elnökségi
tagjaink, illetve az egyesület tagjai adtak elő, úgy gondoltuk nem szervezünk párhuzamos
műhelyeket. A webináriumok színes témái között mindenki megtalálhatta az őt érdeklőt, és
aki az adott időben nem ért rá, több anyagot vissza is nézhet.

Bővebben: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=491#19

2.4 MKE 52. VÁNDORGYŰLÉS

A rendezvényt először jelenléti és online módon szerették volna megtartani, de végül az
online térben valósult meg. Az iskolai könyvtári látogatás így sem maradhatott el, ezért
online látogathattunk el egy nagy múltú fővárosi iskolai könyvtárba, a Veres Pálné
Gimnázium könyvtárába 2021. júl. 7-én.
2021. júl. 9-én pedig a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a Könyvtárostanárok
Egyesülete közös szekcióján vehettek részt az érdeklődők, mely jó gyakorlatunkhoz
illeszkedve interaktív és hasznos ötleteket, forrásokat tartalmazott az iskolai könyvtári
foglalkozások és helyismeret összekapcsolásához. Az előadások anyagai megtekinthetőek
honlapunkon.

Bővebben: https://portal.ktep.hu/index.php/MKEvandgy2021
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2.5 ISKOLAI TESTVÉRKÖNYVTÁRAK

Testvérkönyvtáros kollégáink ebben az évben sem tétlenkedtek, minden hónapban voltak
az együttműködésekhez jó alapot nyújtó programok: februárban Nemzetközi
Gyermekkönyv Nap (több könyvtárunk is részt vett a nemzetközi Felolvasómaratonon),
márciusban, a nőnapra gyűjtöttek idézeteket, linkgyűjteménnyel csatlakoztak a Digitális
Témahéthez. Áprilisban online szavalóversenyekről kaptunk híreket. Az online oktatás
folytatódott a Maszkban is az iskolai könyvtárban! című eTwinning projekt. A program
folytatódik, 2021 november végéig várja a kollégák jelentkezését a program lelkes
koordinátora és az információs felületek működtetője, fejlesztője Pandur Emese.

Bővebben: https://testverkonyvtarak.blogspot.com/

2.6 KÉPZÉS

A 2020 októberében a Könyvtári Intézet és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
szervezésében induló hiánypótló tanfolyam „A könyvtárhasználati tananyag tartalma és
módszertani kérdései” címmel folytatódott. A 30 órás akkreditált képzés több platformon is
zajlott. Jelenléti és online szervezésben is megvalósult. Az online tér kihasználásával bővültek
a résztvevők lehetőségei.

Friss hírek a tanfolyammal kapcsolatban:
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/konyvtarhasznalati-tananyag-tartalma-es-modszertani-kerdesei

3.    SZAKMAI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, PR
3.1 PR TEVÉKENYSÉG

Iskolai könyvtáraink ritkán menedzselik magukat. Talán ennek is köszönhető, hogy sokszor
még az adott iskola pedagógusai sincsenek tisztába azzal, hogy mi is történik az iskolai
könyvtárban, mit takar az információs műveltség fejlesztése, vagy a könyvtárhasználati órák
fogalma. Talán ezen a helyzeten változtathat a KTE iskolai könyvtárak világhónapjához
kötődő kezdeményezése. Szerettünk volna október hónapban minél több iskolai könyvtárat
bemutatni és ennek érdekében egy YouTube csatornát indítottunk “KTEiskolaikonyvtar”
néven, melyet Pataki Marianna moderált. Ő segítette a bejelentkezők munkáját is.
Visszajelzések alapján a közvetítéssorozat jól sikerült, ezért ezt folytattuk Németh Szilvia
koordinálásával 2021-ben. Ebben az évben hirdettünk : Mutasd az iskolai könyvtárad!
kampányt is, amely november 12-vel zárul.

A csatorna elérhetősége:
https://www.youtube.com/results?search_query=KTEiskolaikonyvtar

Infografikát is szerkesztettünk annak érdekében, hogy bemutassuk, mit is tesznek az iskolai
könyvtárak a digitális oktatásért. Az infografika letölthető honlapunkról, és mindenkit
biztatunk, hogy használja könyvtári szolgáltatásai népszerűsítéséhez.
http://portal.ktep.hu/sites/default/files/images/isk_kvt_digitalis_tanrendben_Infografika_KT
E2021.jpg
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3.2 ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Egyesületünk folyamatos feladatai közé tartozik az ágazatunkat érintő szakmai kérdések,
jogszabályok véleményezése, állásfoglalásunk megfogalmazása.

3.2.1. Jogszabály véleményezés

2021-ben az EMMI Könyvtári és levéltári főosztályán úgy döntöttek, hogy több könyvtárakat
érintő jogszabály idejét múlt és megérett a frissítésre, ezért jogszabálymódosítási felmérést
végeztek annak érdekében, hogy kiderüljön, a szakmai szervezetek mely jogszabályokat és
hogyan módosítanák. A KTE eleget tett a felkérésnek és igyekeztünk konstruktív javaslatokat
megfogalmazni.

A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai a könyvtári állomány nyilvántartásáról,
ellenőrzéséről és az állományból való törlésről szóló EMMI rendelet tervezetéről. Bp., KTE.
2021.04.29. 2 p., URL:  https://portal.ktep.hu/sites/default/files/KTE_allasfoglalas_3_1975.pdf

3.2.2. Szakmai állásfoglalás

A Könyvtárostanárok Egyesülete állást foglalt az iskolai könyvtárak állományát érinthető
esetleges  tartalmi korlátozásokkal kapcsolatosan is. Megfogalmaztuk a gyermekek
információhoz való jogáról szóló szakmai véleményünket.

Bővebben:  https://portal.ktep.hu/sites/default/files/KTE_allasfoglal_allomany_gyjog_2021.pdf

3.2.3. Szakképzési munkacsoport

Az elnökség látva a szakképzésben való jelentős átalakításokat, melyek során többek között a
könyvtárostanárok is új és jogilag, szakmailag nem teljesen tisztázott helyzetekbe kerültek,
munkacsoportot alakított. A munkacsoport szervezését Halupa-Tiba Gabriella vállalta, aki
maga is szakképző intézményben könyvtárostanár. A munkacsoport célja az
információgyűjtés, tájékoztatás, a teendők, javaslatok elnökség elé terjesztése. A
munkacsoport jelenleg levelezőlista segítségével tartja a kapcsolatot, és bármilyen
szakképzésben érdekelt kolléga csatlakozhat hozzá. A szándékot Halupa-Tiba Gabriellának
kell jelezni.

4. PÁLYÁZATOK

4.1.
A 2020. szeptemberében benyújtott pályázatnak köszönhetően a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával sikeresen megvalósítottuk a Tavaszi Szakmai Napunkat, melynek
anyagából egy újabb KTE kiadvánnyal segíthetjük kollégáink munkáját. A pályázat
elszámolása jelenleg folyamatban van.

4.2.
2021. májusában két pályázatot nyújtottunk be, szintén a Nemzeti Kulturális Alaphoz:
Őszi Szakmai Napunkra és egy újabb kiadványra, melynek témája a XXI. századi iskolai
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könyvtári terek. Mindkét pályázatunk támogatásban részesült. Megvalósításuk
folyamatban van.

4.3.
Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozattal döntött a
koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony
enyhítéséről. Egyesületünk is támogatásban részesült, melyet egy hiánypótló, az információs
műveltség fejlesztését támogató, nyomtatott kiadványra és használatához kötődő kipróbálásra,
műhelymunkákra, mentorálásra, mérések lebonyolítására fordítunk. Továbbá készülnek a
„tananyagot” támogató kisfilmek is. A kiadvány címe hasonló, mint a már ismert online
változaté: „Információzz! De miért?”, de tartalma annál színesebb, strukturáltabb, a
nyomtatott verzióhoz átdolgozott.

A kapcsolódó műhelysorozatról bővebben: https://portal.ktep.hu/infozz_kip

4.4. KTE által kiírt pályázatok
4.4.1.
A Könyvtárostanárok Egyesülete pályázatot hirdetett tavasszal digitális jó gyakorlatok,
ötletek beküldésére. Legfőbb célunk az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos szemléletváltás
elősegítése volt. Címe: Iskolai könyvtár új, online környezetben. A beérkezett anyagok
szolgáltatták az alapot új, KKK11-es kötetünkhöz.
Link: https://portal.ktep.hu/paly2021

4.4.2.
Ősszel meghirdettük a “A tények a lényeg? A történelemtanár és könyvtárostanári
együttműködés jó gyakorlatai!” című pályázatunkat, melynek szemléletformáló tartalma
mellett fontos célja a könyvtárostanári együttműködések bemutatása, ösztönzése.
Link: https://portal.ktep.hu/tenyekpaly2021

A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kíséri és a pályázati szervekkel napi
kapcsolatot tart Pandur Emese.

5. KAPCSOLATTARTÁS A TÁRSZERVEZETEKKEL, INTÉZMÉNYEKKEL
A társszervezetek rendezvényein részt vettünk, azok híréről és tartalmáról tájékoztattuk a
tagságot.

5.1 KÖNYVTÁRSZAKMAI SZERVEZETEK

Továbbra is együtt dolgozunk az MKE-vel és annak szervezeteivel, más intézményekkel,
egyesületekkel és alapítványokkal.

- Magyar  Könyvtárosok Egyesülete
Rendszeresen részt veszünk az MKE Tanács munkájában, jelen voltunk az MKE
Közgyűlésén és az MKE konferenciákon, melyek ebben az időszakban szintén online
valósultak meg.
Az IFLA Gyerek- és Ifjúsági Könyvtárak Szekciója által előkészített the World
Through Picture Books catalogue harmadik kiadásáról, melyben a legnépszerűbb
gyermekek számára készült képeskönyvet keresik országonként. A magyarországi
adatgyűjtést az MKE  koordinálta ,  felmérésben egyesületünk is részt vett.
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- Meghosszabbítottuk szervezeti tagságunkat az IASL-ben.
- Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete
- 2021 márciusában a KTE elnöke előadhatott az online megvalósult szlovákiai

„Könyvtári Roadshow 2021” programsorozaton, könyvtárhasználati foglalkozások
módszertanának témakörében. Áprilisban pedig az SZMKE elnöke mutatta be a
Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napján a szlovákiai rendszert,
középpontba helyezve a járványügyi helyzet hatására kialakított szlovákiai könyvtári
jó gyakorlatokat. Szlovákiai iskolai könyvtárak a KTE Testvérkönyvtárak programjába
is bekapcsolódtak.

- Könyvtári Intézet: a továbbképzések területén működünk együtt.

- Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság: 2020-ban lejárt a bizottság mandátuma.
Az EMMI Könyvtári és Levéltári Osztályának vezetője a KTE-t is felkérte
szakbizottsági tag jelölésére. A KTE elnöksége Dömsödy Andreát kérte fel, aki 2021
februárjában megkapta felkérő levelét és azóta ellátja bizottsági tagsági feladatait.
Megbízatása 2027-ig tart.

- Kovács Máté Alapítvány: az alapítvány által alapított Nívódíj kuratóriumában
Dömsödy Andrea 2021-ben is ellátta feladatait, vagyis részt vett a 2020-as
könyvtárszakmai folyóiratcikkek áttekintésében, a díjazott kiválasztásában.

A KTE a szakmai munka magas színvonala mellett meghatározónak tartja a szakmai
tevékenységek és eredmények széleskörű, a közélet számára való bemutatását is.
Ennek előmozdítása és elismerése érdekében fennállásának 35. évében díjat alapított
Iskolai könyvtári közéleti sajtódíj néven.

Fitz József-könyvdíj: a kultúráért felelős minisztérium díja, melynek elbírálás
technikai lebonyolítását az Magyar Könyvtárosok Egyesülete végzi. Egyesületünket
Németh Szilvia képviseli. A korábbi évek jó gyakorlatához hűen ebben az évben is
felületet hoztunk létre honlapunkon, hogy a KTE tagok - mint akik egyben tagjai az
MKE-nek is- részt vehessenek a díjra való jelölésben.

Bővebben: https://portal.ktep.hu/Fitzdij

5.2 KELLO

A szakmai egyeztetések ebben az évben is folytatódtak a KTE és a KELLO között, jelenleg
kiemelt témakör:

● a „Könyvet a könyvtárnak program”-ból kiindulva (melyben a KELLO „csak”
szállító volt) szakmai kérdések megbeszélése az iskolai könyvtárak ellátásával
kapcsolatban.
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Az együttműködésünknek köszönhetően tagjaink megkaphatták tagi köteteiket személyes
átvétellel lakhelyükön. A csomagolást, szállítást a KELLO kedvezményes feltételekkel
biztosította számunkra.

5.3 KÖNYVKIADÓK, KÖNYVES SZERVEZETEK

A HUBBY

A kialakult együttműködésünk keretében ebben az évben is delegáltunk egy
könyvtárostanárt az „Év gyermekkönyve” zsűrijébe Halupa-Tiba Gabriella személyében.

Petőfi Kulturális Ügynökség Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum

A Petőfi Irodalmi Ügynökség által alapított ifjúsági és gyermekirodalmi centrum célja a
magyar nyelven született minőségi gyerek- és ifjúsági irodalom szerzőinek és kiadványainak
népszerűsítése. Ennek érdekében kidolgoztak egy programsorozatot „Jön az író”címmel. Ez
egy beavató jellegű író-olvasó találkozó és módszertani konzultációs program.

A rendezvénysorozatunk célja, hogy a tanulók saját környezetükben találkozhassanak
személyesen író-költő alkotóval, a szaktanárok pedig konzultációs lehetőséget – szakmai,
módszertani segítséget kaphassanak a kortárs irodalom iskolai feldolgozásához. Ezen
alkalmak során egy író és egy irodalmár-moderátor páros tart „beavató” jellegű, rendhagyó
irodalomórát. Miután a 2021/22-es tanév első félévében az ország hat különböző településén
szerettek volna próbarendezvényeket szervezni, segítségünket kérték a helyszínek
kiválasztásában. Olyan iskolák közül kerültek ki a részvevők, ahol a könyvtárostanár KTE
tag. A résztvevők beszámolóit várjuk.

5.4. EGYÉB SZAKMAI SZERVEZETEK

EJHA:  emberi jogi nevelők hálózata
Azért dolgoznak, hogy minden ember a társadalom teljes jogú tagjaként, képességeit
szabadon kibontakoztatva, biztonságban és a környezetével összhangban élhessen. A
Könyvtárostanárok Egyesülete ebben az évben szervezőként csatlakozott az EJHA – emberi
jogi nevelők hálózatának III. országos konferenciájához, mert az emberi jogokat
könyvtárostanárként is fontosnak tartjuk. Továbbá a konferencia központi témája 2021-ben a
könyv volt. Dömsödy Andrea és Pandur Emese a női szerepek és jogok a könyvekben
témakörében tartottak műhelyfoglalkozást.

Bővebben: https://portal.ktep.hu/index.php/EJHA2021

6.  TAGLÉTSZÁM
Létszámunk stabilan a 120-150 között mozog, időszakosan programoktól és megjelentetett
kiadványoktól függően meg is haladja azt. Összetétele értelemszerűen aktív
könyvtárostanárokból áll, bár vannak nyugdíjas és diák tagjaink is. Talán növelhetnénk
létszámunkat, ha szélesítenénk azon szolgáltatások körét, amit csak tagjaink kapnának meg.
Mivel azonban a könyvtáros szakma ezen speciális szegmensét országosan „csak” mi
képviseljük, nem tudjuk eldönteni évek óta, hogy hol legyen ez a határ, hiszen főleg hozzánk
fordulhatnak a kollégák a könyvtárostanárokat érintő kérdésekben. Talán, ha megértenék a
kollégák, hogy a tagság létszámának növelése főleg azért fontos, hogy a döntéshozók felé
fajsúlyos szervezetté váljunk létszámügyileg is. Minél nagyobb százaléka tagunk az ország
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könyvtárostanárainak, annál inkább el kell fogadni, hogy véleményünk, kéréseink a szakma
véleménye, kérése.

7. ADMINISZTRATÍV, SZERVEZETI ÜGYEK

Az elnökség rendszeresen ülésezett online formában. A pandémiás időszak szintén
pozitív tanulsága volt, hogy könnyebb így elnökségi ülést tartani, hisz az elnökség tagjai
az ország távoli pontjain élnek. Ezzel a megoldással az útiköltséget is megspóroltuk.
Az ülésekről titkárunk, Tóth Viktória részletes jegyzőkönyvet készít. Az elnökség
rendszeresen kommunikál e-mail-en, telefonon, chaten. A gyors és költséghatékony
kommunikáció érdekében továbbra is működtetjük az elnökségi messenger csoportot. Ezt
látják, követik az Felügyelő bizottság tagjai is, akik az év folyamán több feladatba is
besegítettek.

Komoly szervezést és munkát igényel az elnökségi tagoktól az egyesületi munka - sokszor a
család, a pihenés rovására. Igyekszünk helytállni, a határidőket tartani, megfelelni a civil
szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak.

A könyvelés naprakész, az 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. Köszönjük Kürtösi Zsoltné Kati munkáját, aki rengeteg
energiát fektet a feladatok ellátására, annak ellenére, hogy Ő sem gazdasági szakember.

Az irattár helyzete tovább romlott. Az eddig OPKM-ben tárolt iratainkat záros határidővel el
kell onnan hoznunk, de még nem tudjuk, hogy hová. Különböző könyvtárakkal folynak az
egyeztetések, egyelőre kevés sikerrel. A folyamatos irattárazást Rónyai Tünde
lelkiismeretesen elvégzi, köszönet neki!

Postázási címünkkel az utóbbi hónapokban problémák voltak, mert kiderült, hogy a Posta az
értesítésünk nélkül megszüntette a postafiókunkat. Az új fiókkal kapcsolatos ügyintézés
folyamatban van.

Köszönöm minden elnökségi tagnak és a tagságnak is a bizalmat, a támogatást, a segítséget!
Remélem-reméljük, hogy vállalt feladataink teljesítésével elégedettek a tagok!

Budapest, 2021.11.28.

Simon Krisztina
elnök

http://www.ktep.hu
http://konyvtarostanar.wordpress.com/

11/11

http://www.ktep.hu
http://konyvtarostanar.wordpress.com/

