
Egyesületi élet 
 

Tavaszi és İszi Szakmai Nap 
Egynapos konferenciáinkat aktuális gyakorlati 
kérdések köré szervezzük 
 

Nyári Akadémia 
3-5 napos rendezvényeink egy témát járnak körbe 
nagyon alaposan. 
A szakmai rendezvényeket intézménylátogatások 
és kulturális programok egészítik ki. 
 

MKE Vándorgyőlés 
Az egész könyvtáros szakmát érintı téma köré 
szervezıdı 3 napos, melyen a KTE is igyekszik 
önálló szekcióprogrammal megjelenni. 
A szakmai rendezvényt kirándulás egészíti ki. 
 

KTE Emlékérem 
 

A 2006-ban alapított díjjal felterjesztések alapján 
az alábbi kategóriákban osztunk kitüntetést a 
kuratórium döntése alapján: 

� Életmődíj 
� A könyvtárostanári hivatásért 
� Az egyesületért 
� Az év ígéretes könyvtárostanára 

 
Kiadványaink 

 

Kis KTE könyvek sorozat 
Az iskolai könyvtári munkát segítı gyakorlati 
kiadványok könyvtárostanárok tollából. 
 

KTE Hírlevél 
A tagság tájékoztatását szolgáló félévente 
megjelenı idıszaki kiadvány. 
 

Egyéb szakmai kiadványok 
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Elérhetıségek 
 

Székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 7. 
Postacím: 1462 Budapest, Pf.: 611. 

Telefon: 06-30-552-66-49 
E-mail: ktegyesulet@ gmail.com 

Honlap: http://www.ktep.hu 
Hírblog: http://konyvtarostanar.klog.hu/ 

 
Feliratkozás levelezılistáinkra: 

konyvtarostanarok foruma-subscribe@yahoogroups.com 
bodpeterverseny informacio-subscribe@yahoogroups.com 

 
Adatok 

 

Adószám: 18162819-1-42 
Számlaszám: OTP 11708001-20341237 

 

 
 

Csatlakozzon Ön is!  
Kapcsolódjon be az egyesület szakmai 

tevékenységébe! Az Ön véleménye is számít! 
 

Hogyan lehet/maradhat tagunk? 
 

Csupán két lépés: 
� A honlapunkról letölthetı tagnyilvántartó 

lapot kitöltve évente visszaküldi 
� Éves tagdíjat fizet 

 
Bıvebb információkért látogasson el 

honlapunkra! 
www.ktep.hu 

 
Felelıs kiadó: Lázárné Szanádi Csilla, elnök 

2009 

Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár! 
(Balogh Mihály) 

 

 
 
A Könyvtárostanárok Egyesülete 1986 óta a 
magyar könyvtárostanárság szakmai szervezete, 
soraiba várja az általános és középiskolák 
könyvtárostanárait, könyvtárosokat, pedagóguso-
kat, illetve mindazokat, aki szívükön viseli e szép 
hivatás sorsát. 

 
Miért jó KTE tagnak lenni? 
 
� Tagja lehet egy országos könyvtárostanári 

szakmai közösségének 
� Szakmai ismereteit gyarapíthatja 
� Regisztrációs díj nélkül vehet részt szakmai 

rendezvényeinken 
� Szervezett formában is nyilváníthat véleményt 
� Állásfoglalásainkat felhasználhatja szakmai 

érdekképviseletre 
� Megkapja a KTE Hírlevelet 
� Ingyen juthat más kiadványainkhoz is 
� Kiemelkedı munkájának több fórumon is 

igyekszünk elismerést szerezni 
� Egyúttal a Magyar Könyvtárosok 

Egyesültének (MKE) is tagja lesz 
� Kedvezményekre jogosító tagkártyát kap 
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Bemutatkozás 
 

Egyesületünk 1986-ban alakult. Kezdetben a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének szekciójaként mőködött, 
majd 1997-tıl önálló egyesületként folytatja 
tevékenyégét. 

A KTE a közoktatás és a pedagógusképzı 
felsıoktatás területén dolgozó magyar 
könyvtárostanárok, iskolai és intézményi könyvtárosok 
számára nyújt szakmai fórumot, támogatást. 

 

 
 

A KTE kiemelt céljai 
 

� szakmai érdekképviselet 
� információszolgáltatás 
� szakmai ismeretek bıvítése 
� az iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok 

elismertségének növelése 
� együttmőködések elısegítése szakmán belül 

és más szakmákkal 
 

A KTE taglétszáma minél nagyobb, annál 
hatékonyabban tudja a könyvtárostanárok szakmai 
érdekeit képviselni szakmai és kormányzati fórumokon. 
Továbbá a fenti célok érdekében is eredményesebben 
fejtheti ki tevékenységét egy nagylétszámú tagsággal a 
háta mögött. 
 

Eddigi elnökeink a szakma jeles személyiségei 
 

Tóth Gyuláné Király 
Katalin 

Kalmárné Morcsányi Rozália 
Hock Zsuzsanna 

dr. Celler Zsuzsanna Varga Zsuzsanna 
Balogh Mihály Bondor Erika 
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Információszolgáltatás 
 

 www.ktep.hu  
 

Honlapunkon tájékozódhat 
� a KTE rendezvényekrıl 
� szakmai állásfoglalásainkról 
� a KTE Emlékéremrıl 
� kiadványainkról 
� a szervezeti dokumentumokról 
� az Iskolai Könyvtári Világnapról 
� a világnap magyar eseményeirıl 
� a KTE által meghirdetett pályázatokról 
 
 
 

 http://konyvtarostanar.klog.hu/  
 

Hírblogunkon 
� tájékozódhat a legfrissebb könyvtárostanáro-

kat érintı / érdeklı 
� rendezvényekrıl 
� pályázatokról 
� hírekrıl 
� jogszabályokról 

� hozzászólhat az egyes hírekhez 
� RSS szolgáltatást vehet igénybe 
 
 
 

 
konyvtarostanarok foruma 
bodpeterverseny informacio  

 

Levelezılistáinkon 
� szakmai kérdéseket vethet fel, vitathat meg 
� információt kaphat hírekrıl, programokról 
� információt közölhet programjairól, hírekrıl 
� megoszthatja tapasztalatait 
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Iskolai Könyvtári Világnap 
 
Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi 
Szervezetének (IASL) kezdeményezésére 1999 
óta minden év októberének negyedik hétfıjén a 
világ számos pontján rendeznek programokat, 
hogy felhívják a figyelmet az iskolai könyvtárak 
tevékenységére. 
 

 
 
Mindezt annak érdekében minél több helyen, 
minél nagyobb mértékben valósuljanak meg az 
IFLA és az UNESCO Iskolai könyvtári 
nyilatkozatában megfogalmazottak. 
 

Csatlakozzon Ön is a világnaphoz! 
www.ktep.hu 

 
Mutassuk meg együtt, hogyan támogatjuk 

� a tanulást, 
� a tanítást, 
� a pedagógia módszertani megújulását, 
� az olvasóvá nevelést, 
� az esélyegyenlıséget, 
� a tehetséggondozást! 

 
Mutassuk meg 

� eredményeinket, 
� nélkülönözhetetlenségünket, 
� igényeinket! 
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