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A Kis KTE könyvek c. sorozatunk 6. kötete annak tiszteletére jelent 
meg, hogy 15 éve önálló civil szervezetté alakult a Könyv tárostaná
rok Egyesülete, mely a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Iskolai 
Könyvtári Szekciójaként már 1986 óta működött.

A kötet az egyesület történetén keresztül bepillantást nyújt szak
mánk fejlődésébe is. Láthatjuk annak a folyamatnak egyes fontos 
állomásait, ami az iskolai könyvtárosságtól elvezetett a könyv
tárostanárságig. Tanulságos „csak” a tényeket, a programo kat, a té
mákat, a krónikát olvasni, benne a szereplők, alakítók nevével. A ne
vek nagy könyvtárostanári személyiségeket idéznek, akiket sokan 
ismerhettünk, olvashatunk, akiktől tanulhattunk, tanulhatunk. Az 
ÜGY, A SZAKMA azért válhatott azzá, ami miatt ma így írhatjuk, 
mert voltak elkötelezett szakemberek, könyvtárostanárok, akik kö
zösen, egy civil szakmai szervezet keretein belül  áldozatosan tevé
kenykedtek ezért.

A napi rutinban, amikor mindig az éppen megoldandó problé
mákkal, feladatokkal küzdünk, néha meg kell állnunk, hogy meg
határozzuk céljainkat és a célok eléréséhez szükséges teendőinket. 
Mindehhez kell a múlt ismerete is. Két okból is: talán a tapaszta
latok birtokában elkerülhetünk hibás döntéseket, de a másik ok 
sokkal fontosabb. Erőt nyerhetünk és biztatást: szakmai erőt, hi
szen mennyi minden történt, mennyi dologgal foglalkoztunk és 
ezek mind vitték előre az olvasás és az iskolai könyvtár ügyét.

Szakmári Klára
a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöke
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Előszó

Ez a könyv, annak tiszteletére jelenik, meg, hogy 15 éve önálló egyesületként meg-
alakult a Könyvtárostanárok Egyesülete, mely a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Iskolai Könyvtári Szekciójaként működött 1986 óta.

Tagként számos emlékkép idéződik fel bennem: jó szakmai programok, kollé-
gák, nagy beszélgetések, nyári akadémiák és vándorgyűlések témái és hangulatai… 
Balogh Mihály írása először szubjektív dolgokat vetett fel bennem, az első megdöb-
benést: egy emberöltőnyi idő óta tartozom ehhez a hivatáshoz! Közel az önálló szek-
ció alapításától vagyok tag is, majd később aktív tagként elnökségi tag, többféle 
tisztségben. Életem egy meghatározó szakaszát át meg átszövi a KTE története. 

A könyvet elolvasva tudatosult igazán számomra az a folyamat, ami az iskolai 
könyvtárosságtól elvezetett a könyvtárostanárságig. Folyamatról írok, de ez csak 
most tűnik fel folyamatként, mintha egyik dolog természetesen következett volna 
a másikból az egyik ügy, kezdeményezés a másikból. Tanulságos volt „csak” a té-
nyeket, a programokat, a témákat, a krónikát olvasni, benne a szereplők, alakítók 
nevével. A nevek nagy könyvtárostanári személyiségeket idéznek, akiket ismerhet-
tem, akiktől tanulhattam, majd akikkel együtt dolgozhattam. Az ÜGY, A SZAKMA 
azért válhatott azzá, ami miatt ma így írhatom, mert voltak elkötelezett szakembe-
rek, könyvtárostanárok, akik közösen, egy civil szervezet keretein belül, természe-
tes partnereikkel és szövetségeseikkel áldozatosan tevékenykedtek ezért.

A napi rutinban, amikor mindig az éppen megoldandó problémákkal, feladatok-
kal küzdünk, néha meg kell állnunk, hogy meghatározzuk céljainkat és a célok el-
éréséhez szükséges teendőinket. A kötetet végigolvasva ismét bebizonyosodott szá-
momra, hogy mindez nem elég. Kell hozzá még a múlt ismerete is. Két okból is: 
talán a tapasztalatok birtokában elkerülhetünk hibás döntéseket, de a másik ok sok-
kal fontosabb. Erőt nyerhetünk és biztatást: szakmai erőt, hiszen mennyi minden 
történt, mennyi dologgal foglalkoztunk és ezek mind vitték előre az olvasás és az 
iskolai könyvtár ügyét. Akkor ezt nem éreztem át, de így visszatekintve, látom. 
Fontos a dokumentálás, fontos az áttekintés, a számbavétel és az objektív tényeken 
túli személyes emlékezés is. Köszönöm Balogh Mihálynak, hogy ezt megtette, meg-
írta – helyettünk, értünk, az egyesületért, a szakmáért! Köszönöm Dömsödy 
Andreának, aki fáradhatatlanul tett ennek a kötetnek a megjelenésért. Ők tudták 
mindazt, amit én csak sejtettem, de a könyvet kézbe véve, elolvasva bizonyossá vált:

„Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!”

Váci Mihály

Budapest, 2012. október 22.
Szakmári Klára

a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöke
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1. 
Előzmények (1986 előtt)

A honi kultúra- és oktatásirányítás és szervezés elméletében és gyakorlatában az 
iskolai könyvtárügy a 19. század végéig hagyományosan a közoktatás „belvilágá-
hoz” tartozott. A lassan alakuló modern közkönyvtárügy a 20. század elejétől kezd-
te mind inkább felfedezni magának az iskolai könyvtárak világát, de ez a terület 
mégis csak az 1950-es évek közepétől kapott kiemelt figyelmet a hazai könyvtári 
gondolkodásban. 

Az 1956-os könyvtári törvényerejű rendeletben1 a központi irányítás szakma-
politikai direktívájaként fogalmazódott meg az országos pedagógiai könyvtár (újjá)
szervezésének igénye, amelynek az országos szakkönyvtári célok teljesítése mel-
lett feladatául szabatott az iskolai könyvtárak módszertani központi szerepének 
betöltése is. 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár (OPK) végül 1958-ban meg is alakult, a ma-
gyar könyvtári intézményrendszer részeként, s Waldapfel Eszter főigazgató irá-
nyításával valóban indulásától fogva az iskolai könyvtárak zászlóshajójaként fun-
gált. Figyelemre méltó azonban az a gondolat a hovatartozás kérdéséről, amelyet 
maga a főigazgató asszony ekként fogalmazott meg egy 1964-es keltezésű írásá-
ban: „Az iskolai könyvtár nem közművelődési, hanem mint az iskola szerves része, 
oktatási intézmény.” Már az a tény is üzenet értékkel bírt, hogy a vezető könyvtá-
ri szakember cikke a Köznevelés című pedagógiai szaklapban jelent meg.2 

A kettős kötődés, illetve a kettős irányítás eklatáns példájaként az iskolai könyv-
tárügy korszakos fordulópontjának tartott 1970-es év elején a két ágazat egy-egy 
országos fóruma, az V. Nevelésügyi Kongresszus (1970. szeptember), valamint a 
III. Országos Könyvtárügyi Konferencia (1970. december) lényegében egymástól 
elkülönülten törekedett megfogalmazni az iskolai könyvtárak fejlesztési irányel-
veit. E két tanácskozás iskolai könyvtári vonatkozásait (is) közvetítette azután a 
Művelődésügyi Minisztérium (MM) 1971-ben kiadott híres Irányelve, amely a 18 
éven aluli ifjúság könyvtári ellátásának javítása3 „fedőnév” alatt ugyan, de a rend-
szerváltásig meghatározta az iskolai könyvtárak fejlesztési irányait.

1 A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. 5. számú törvényerejű rendelete a könyvtárügy szabá-
lyozásáról In: Magyar Közlöny, 1956. 19. sz. 101-102. p. és MM 1956/1018 (III.9.) sz. határozat a könyv tár-
ügyről szóló 1956. évi 5. sz. törvényerejű rendelet végrehajtásáról In: Magyar Közlöny, 1956. 19. sz., 104. p.

2 Waldapfel Eszter, V.: Az iskolák ifjúsági könyvtárainak elvi problémái In: Köznevelés, 1964. 13. 
sz., 493. p.

3 In: Magyar Közlöny, 1971. 24. sz., 392-395. p.
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Ez az 1970-es, korszakos fordulat, majd a közoktatásban az 1978-ban beveze-
tett reform tanterv kétségtelenül „lendületbe hozta” az iskolai könyvtárakat, vi-
szont ennek az írásnak nem elsőrendű feladata az ezt követő fejlődésnek valameny-
nyi lényeges tartalmi elemét számba venni. Elégedjünk meg itt és most annak a 
szempontunkból fontos elemnek a hangsúlyozásával, hogy szűk két évtized alatt 
„fehér holló” ritkaságú munkakörből „tömegszakmává” nőtte ki magát az iskolai 
könyvtárosság. Ez számokban, bár a statisztikai adataink gyakran részlegesek, hi-
ányosak vagy pontatlanok, nagyjából úgy fejezhető ki, hogy míg az 1960-as évek 
elején két-háromtucatnyi függetlenített iskolai könyvtáros dolgozott, az 1970-es 
évek elejére ez a szám meghaladta a százat, az 1980-as évek elejére megközelítet-
te a háromszázat, s a rendszerváltás idején pedig már elérte az ezret. (És akkor 
még nem is vettük számba a különböző mértékben részfoglalkozású, vagy a tisz-
teletdíjas kollégákat, akiknek az aránya rendre a többszöröse volt a főfoglalkozá-
sú szakemberekének.)

Ez a folyamatosan gyarapodó tömeg azután a hetvenes évek elejétől természetes 
módon „termelte ki” a maga elitjét, az iskolai könyvtárügynek azokat a szakembe-
reit, akik elméleti munkásságukkal, publikációikkal és szervező tevékenységükkel 
hozzájárultak a könyvtárostanár professzió kialakulásához. (Gondolhatunk itt pl. az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumból (OPKM) Kisfaludi Sándorra, majd 
Dán Krisztinára, az Országos Oktatási Központból (OOK) Celler Zsuzsannára, a fő-
városból Ballér Endrénére, Ugrin Gábornéra, Győri Gáspárra, illetve a hódmező-
vásárhelyi Imolya Imrére, a kecskeméti Orosz Lászlóra, a kun  szent miklósi Illyés  
Bálintra, a soproni Pröhle Jenőre, és persze másokra is.)

A kettős kötődésű pálya úttörő képviselői közül több elismert, nagy tekintélyű 
pedagógus került ki a saját tantestületéből. Ilyen volt pl. Orosz László, Illyés 
Bálint, Pröhle Jenő, Ugrin Gáborné stb., akiknek nem okozott semmiféle beillesz-
kedési problémát, amikor részben vagy egészen függetlenített könyvtárosként 
folytathatták a munkájukat. Nem volt viszont zökkenőmentes a beilleszkedése a 
tantestületekbe azoknak a kollégáknak, akik a könyvtáros képesítésüket kívánták 
hasznosítani függetlenített iskolai könyvtárosként. Különösen azoknak okozott 
gondot a maguk és munkájuk elfogadtatása, akiknek nem volt pedagógus gyakor-
latuk, s esetleg képesítésük sem. Őket az elhagyott (köz)könyvtárosi pálya „akol-
melege” vonzotta a könyvtárosok szakmai szervezeteibe, míg a pedagógusból lett 
könyvtárosokat olykor éppen a szakmai hiányosságaik kompenzálásának igénye 
terelte ugyanoda. Így adódhatott, hogy – különösen az 1970-es évektől! – mind 
több iskolai könyvtáros lelt szakmai közösségre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
(MKE) megyei és/vagy szakterületi szekcióiban. Ez utóbbiak közül elsősorban az 
1973-ban alakult (majd a rendszerváltás táján Olvasószolgálativá átalakult) 
Ifjúsági Szekció, valamint a Gyermekkönyvtárosok Szekciója fogadott be számos 
iskolai könyvtárost. Utóbbihoz inkább az általános iskolai, előbbihez a középis-
kolai könyvtárosok csatlakoztak. Az ifjúsági szekcióban kezdett tevékenykedni a 
budapesti iskolai könyvtáros, Ugrin Gáborné (Márta), a honi iskolai könyv tárosok 
prominens képviselője, s a különböző szakmai kezdeményezéseik fáradhatatlan 
motorja is. 
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2.  
A megalakulás

Az önálló szekció szervezésének (hó)napjai (1986)

Az első lépést a szervezeti önállóság felé 1983-ban tették meg az iskolai könyvtá-
rosok, amikor a budapesti Veres Pálné Gimnáziumban könyvtáros Ugrin Márta, 
az ifjúsági szekció frissen megválasztott titkára kezdeményezésére – megszervez-
ték az első nyári akadémiájukat, harmincnyolc résztvevővel. A kezdeményezés si-
kere arra bíztatta a szervezőket, hogy két év után ismét tartsanak nyári akadémi-
át, szintén a fővárosban, már erősebb támogatással, félszáz résztvevővel és nagyobb 
publicitással. Mindkét akadémia az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Könyvtártudományi tanszékének szakmai segítségét élvezte, s míg az elsőnek a té-
mája az iskolai könyvtár helye volt a könyvtári rendszerben, addig a második már 
az olvasáspszichológia, olvasásfejlesztés – inkább pedagógiai, mint könyvtárügyi 
– kérdéskörére szerveződött. Noha a két akadémia még az MKE Ifjúsági Szekciójának 
égisze alatt jött létre, a rendezvények kétségtelen sikere végképp megérlelte a szer-
vezőkben az immár egy évtizede fölmerült gondolatot, hogy önálló szekcióba kel-
lene tömöríteni az iskolai könyvtárosokat.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül nem fogadta osztatlan lelkesedés az 
ötletet. Különösen az ifjúsági szekció vezetése részéről fogalmazódtak meg külön-
böző aggályok, fenntartások. Ugrinnénak azonban sikerült az ügy mellé állítania 
többek között az OPKM főigazgató Balázs Mihályt, az ELTE tanszékvezető Fülöp 
Gézát, Csoma Gyulát, az Országos Pedagógiai Intézet vezető munkatársát, s ami 
esetünkben talán a legfontosabb, az MKE akkori elnökét, Billédi Ferencnét. 

Az MKE elnökének (Billédi Ferencnének) aláírásával hamarosan meghívó ér-
kezett mintegy kéttucatnyi, a tárgyban érdekelt, érintett vezető szakember címé-
re, egy szakmai tanácskozásra, a Veres Pálné Gimnázium könyvtárába. Az 1986. 
június 13-i tanácskozás „fedőtémája” az iskolai könyvtárosok továbbképzése volt, 
s bár a meghívóban még szó sem esett az iskolai könyvtáros szekcióról, az „Egyéb 
ügyek” napirendi ponthoz érve Ugrin Gáborné fölvázolta az új szekció alapításá-
val kapcsolatos elképzeléseit a tanácskozáson részt vett tizenkilenc szakember 
előtt. Némi vita után a többségi vélemény támogatta a javaslatot, s a jelenlévők el-
határozták, hogy az MKE elnöksége elé terjesztik azt.

A hivatalos kérelmet Ugrinné fogalmazta meg, s juttatta el Billédinéhez, 1986 
júliusában. A kérelemben az indokok között kiemelt érvéként szerepelt, hogy az 
új szekció hiányt pótol, mert eddig nem volt olyan szakmai fórumuk a közokta-
tásban dolgozó könyvtárosoknak, ahol maguk között, a maguk dolgaival foglal-
kozhattak volna. A beadvány – a korparancsnak megfelelő nyelven fogalmazta 
meg a leendő szekció célját. Volt benne szó a tanárképző felsőfokú intézmények-
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nek és azok gyakorlóiskoláinak, meg az alsó és középfokú iskolák és nevelőintéze-
tek, valamint az oktatási intézmények irányítását végző pedagógiai intézetek 
könyvtáraiban dolgozók szakmai és politikai felkészültségének fejlesztéséről, to-
vábbá a könyvtárügy (különösen az MKE) és az oktatásügy szolgálatáról. Az MKE 
elnöksége jóváhagyó döntését az elnök október 9-én kelt levele tartalmazta, s ezzel 
a szervezés legitimmé vált, a kezdeményezés zöld utat kapott.

A következő másfél hónapban „a szervezőbizottság nevében” folytatott élénk 
levelezést az előkészítést irányító Ugrinné, aki még a Pedagógusok Lapjában is 
megjelentetett a témáról egy kéthasábos cikket.4 Ez az írás is jelezte, miként az 
előkészítés számos egyéb momentuma is, hogy itt és most – a könyvtáros egye-
sület életében először – markánsan kettős kötődésű, a két szakma, a könyvtáros-
ság és a gyakorló pedagógia határvidékén egzisztáló szakemberekből álló szerve-
ződés jön létre. Erre utalt a szervezés gondjait vállaló kollegina számos levelének 
aláírása is: Ugrin Gáborné könyvtáros tanár. (Ugrinné egyébként szinte csak az új 
szekció létrejöttének „előestéjén”, az ifjúsági szekció október 17-i tisztújító köz-
gyűlésén vált meg titkári posztjától!)

A szervezés utolsó heteit nem kis nehézségek jellemezték, így pl. az MKE-n 
belül még mindig többen ellenezték az önállósodást, s ezért az is fölmerült a szer-
vezőkben, hogy a Pedagógiai Társaság égisze alatt tömörülnek tagszervezetbe. Ezt 
az ötletet erősítette az a dilemma is, hogy sokáig nem akadt alkalmas könyvtáros 
szakember, aki elvállalta volna a nem kis felelősséggel járó elnöki tisztet. Végül 
azonban az akadályok elhárultak, az előzetes egyeztetéseken is túl voltak már a 
szervezők, s így 1986. november 28. 14 órára kitűzhették, s minden akkoriban 
használatos fórumon meghirdethették az iskolai könyvtáros szekció alakuló ülé-
sét – mégis csak az MKE keretein belül. 

Megalakul a szekció (1986. november 28.)

A Pedagógusok Szakszervezete Csengery utcai Fáklya Klubjában a jelenléti ív ta-
núsága szerint összegyűlt 53 személy először megválasztotta az ülés levezető el-
nökének dr. Celler Zsuzsannát, jegyzőkönyv-vezetőjének pedig Balogh Mihályt, 
majd Ugrin Gáborné előterjesztette az ülés napirendi pontjait, amelyek egyetlen 
lényeges aktus, a szekció megalakítása körül forogtak. A javaslat részletezése és 
szöveges indoklása után egyhangú döntéssel kimondatott az új szekció megala-
kulása, miután a jelenlévők túlnyomó többsége (50 fő) vállalta a tagságot.

Ezt követően a levezető elnök javaslatot tett az elnök és a hat vezetőségi tag sze-
mélyére. A titkos szavazás első fordulóját követően Ambrus Andrásné, a szavazat-
szedő bizottság elnöke bejelentette, hogy a jelenlévők egyhangúlag elnökké válasz-
tották dr. Tóth Gyuláné Király Katalint, a Szombathelyi Tanárképző Főiskola 
könyvtárának igazgatóját. Az új elnök átvette az ülés irányítását, elmondta rövid 

4  Ugrin Gáborné: A Magyar Könyvtárosok Egyesületében. Együtt az iskolák képviselői In: Peda-
gógusok Lapja, 1986. 20. sz., 8. p.
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székfoglalóját, majd a szavazatszedő bizottság elnöke ismertette a megválasztott 
vezetőségi tagok névsorát. Ezek betűrendben: Ballér Endréné, Balogh Mihály, 
Förhécz Istvánné, Paulheim Kinga, Szabó Sándor és Ugrin Gáborné voltak. A vá-
lasztást követő számos hozzászólás után Billédi Ferencné MKE elnök gratulált az 
új szekció létrejöttéhez, és javasolta a tagságnak, hogy a vezetőséget testületileg 
delegálja az Egyesület soron következő küldöttközgyűlésére.

A vezetőség az alakuló ülést két héttel követő első ülésén megválasztotta Ugrin 
Gábornét a szekció titkárának, meghatározta a vezetőségi tagok feladatait, s az 
elnök előterjesztésében megvitatta és elfogadta a szekció 1987. évi munkatervét. 
Ezzel zárult az új szekció történetének első, igen fontos szakasza, s következhetett 
az érdemi munka.
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3.  
A szekciótól a szervezetig (1987–1991)

Az új szekció legfőbb feladataiként az alábbiakat fogalmazta meg: 
1. A tagok rendszeres tájékoztatása, szakmai érdekeik képviselete
2. A tagok öntevékenységének, önképzésének és továbbképzésének segítése. 

(Iskolai Könyvtárosok Nyári Akadémiái)
3. Közreműködés az OPKM és OPI terveiben szereplő kutatásokban.
4. Kapcsolatok kiépítése és fenntartása az MKE szekcióival és megyei szer-

vezeteivel.

A szekció első fél dekádjáról összegzésül elmondhatjuk, hogy fölmutatta és visel-
te az efféle szerveződések minden jellemző tünetét, jó és rossz oldalát. A tagszer-
vezés például nagy lendülettel indult meg, tagságra és szakmai munkálkodásra 
hívó körleveleket küldött szét a vezetőség a potenciális tagoknak, s így az ötven 
alapítóhoz folyamatosan csatlakoztak az iskolai könyvtárosok az ország minden 
tájáról. Bár a területi és szakmai szekcióktól „átszőtt” egyesületben érvényes, töb-
bes regisztrációs rendszer miatt meglehetősen bizonytalan hitelű volt a tagnyil-
vántartás, azért az elmondható, hogy a taglétszám az első év végére elérte a nyolc-
vanat, a harmadikra a százat, majd – fluktuációtól is kísérten – az ötödik év végé-
re meghaladta azt. Ezzel a legfiatalabb MKE szerveződés viszonylag rövid idő alatt 
a legnagyobb taglétszámúak közé emelkedett.

A szekció legfontosabb feladata 1987-re a III. Nyári Akadémia megszervezése volt. 
A könyvtár-pedagógia és a neveléstudomány kapcsolatára fókuszáló tanácskozás je-
lentős szakmai sikert, áttörést hozott a fiatal szekció számára, s kivívta a korábban 
olykor még bizalmatlan MKE-s körök elismerését is. Az akadémiát az OPKM, a 
Hazafias Népfront és a Pedagógus Szakszervezet támogatta, s – ez nagyon fontos 
momentumnak számított! – hivatalosan is helyet kapott az Országos Pedagógiai 
Intézet (OPI) továbbképzési programjában. Most először fordult elő, hogy a rendez-
vény elméleti része is kilépett a fővárosból: az első három nap után Kunszentmiklósra 
költözött az Akadémia 130 résztvevője, s ott még két napig folyt a tanácskozás. 

Az egyhetes közös munka legfontosabb hozadékaként a résztvevők több pontból 
álló Ajánlást fogalmaztak meg az OPKM főigazgatója mellett működő Iskolai 
Könyvtári Kollégium számára. Az akadémia munkájáról dr. Celler Zsuzsanna készí-
tett írásbeli összegzést, amelynek végén így fogalmazta meg a résztvevők vélemé-
nyét: „…az elnök személye és a vezetőség tagjai biztosítékot jelentenek arra vonat-
kozóan, hogy az induló szekció a jövőben is eredménye munkát fog felmutatni.”5

5 Celler Zsuzsanna: Az iskolai könyvtárosok III. Nyári Akadémiája. Budapest – Kunszentmiklós. 
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Hasonló hangulatban zajlott a szekció decemberi közgyűlése. A vezetőség ne-
vében az elnök értékelte – pozitívan – a szekció munkáját, amelynek egyik fontos 
eredőjeként ekkor még a vezetés dinamikus (együtt)működését jelölte meg Tóth 
Gyuláné. 

1988 januárjában Paulheim Kinga családi okból távozott a vezetőségből. Őt 
Ambrus Andrásné váltotta a posztján. Áprilisban – először a feszültséget generá-
ló önállósulás óta – közös szakmai rendezvényt tartott Gyulán a szekció az MKE 
Ifjúsági Könyvtáros Szekciójával. A téma a tantestület és a könyvtár együttműkö-
dése volt. Ebben az évben már delegált taggal kapcsolódott be a szekció az OPKM 
főigazgatója mellett működő tanácsadó testület munkájába. A vezetőség levélben 
kezdeményezte Gazsó Ferenc miniszterhelyettesnél a Könyv és Nevelés című, szü-
netelő szakmai folyóirat újraindítását. Ősszel emlékülést szervezett a szekció a har-
minc éve működő OPKM tiszteletére, ahol az iskolai könyvtárügy érdekében ki-
fejtett több évtizedes munkájáért számos iskolai könyvtári szakember vehetett át 
a szekciótól elismerő oklevelet. Az év végén az elnök, Tóth Gyuláné értékelte a 
szervezet első két évét, az eredmények mellett a gondokról sem hallgatva.

Közös, két napos szakmai rendezvénnyel indította az 1989-es évet a szekció 
1989 áprilisában: ekkor az audiovizuális bizottsággal szerveztek közös továbbkép-
zést a Trefort utcai gimnázium, illetve a Budai Tanítóképző Főiskola gyakorló-
iskolai könyvtárában. A továbbképzésen a számítógép iskolai könyvtári szerepé-
ről, valamint a gyakorlóiskolai könyvtárak speciális feladatairól, tevékenységéről 
esett szó.

A IV. Nyári Akadémiát 1989. július 3–7. között Budapesten és Gödöllőn ren-
dezték meg. Az akadémia központi témájaként a vezetés problémakörét választot-
ták. Szó volt az iskolai vezetés és a könyvtár kapcsolatáról, valamint a könyvtár 
vezetéséről egyaránt. Az érdeklődés alatta maradt a korábbi akadémiákénak, mind-
össze hatvankét szakember vett részt az egyhetes, budapesti és gödöllői rendez-
vényen.

A vezetőség dinamikus, hatékony munkájának a lendülete az év végére meg-
tört. A Deák téri általános iskola könyvtárában tartott ülésen hárman is lemond-
tak a vezetőség tagjai közül. Bejelentette a távozását az elnök, dr. Tóth Gyuláné, 
valamint Förhécz Istvánné és Balogh Mihály. Noha mindannyian személyes okok-
kal magyarázták döntésüket, ekkoriban már a tagság előtt is nyílt titok volt, hogy 
az elnök és a titkár véleménye a vezetés filozófiájáról és gyakorlatáról eléggé távol 
esett egymástól, s az ebből támadt feszültség a vezetőség munkáját is hátráltatta. 
A közgyűlés megbízásából végül dr. Celler Zsuzsanna vállalta el az elnöki tisztet 
egy évre, a két lemondott tag helyére viszont nem választottak új személyeket.

A csonka, mindössze öttagú vezetőség elkészítette az 1990-es év munkatervét, 
amelybe új elemként került be állásfoglalás készítése az iskolai könyvtárügy ak-
tuális helyzetéről. Ugyancsak új kezdeményezés volt az MKE vándorgyűlésre ter-
vezett önálló szekcióülés, valamint – a két szekcióülés mellett – szűkebb körű 

1987. június 29 – július 4., 5. p. [Munkajelentés dr. Genzwein Ferenc OOK főigazgató részére, 1987. aug.; 
Gépirat. Ugrin Gáborné hagyatéka az OPKM-ben]
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szakmai tanácskozások (TÉKA Könyvtáros Klub) szervezése a Könyvértékesítő 
Vállalat Váci úti székhelyén. Olyan gyakorlati feladatok megvitatását tervezték, 
mint pl. az állománygyarapítás, a(z iskolai) könyvtárosképzés, vagy a speciális 
(nemzetiségi, kisegítő, zenei) iskolai könyvtárak problémái.

Az iskolai könyvtárak helyzetéről és a fejlesztésük feladatairól szóló Állásfoglalás6 
az immár negyedik éves szekció első jelentősebb önálló dokumentuma volt. 
Megfogalmazásának különös jelentőséget biztosított a merőben új társadalmi kör-
nyezet, amelybe a rendszerváltást követően kerültek az iskolai könyvtárak (is). 
A dokumentum öt pontban foglalta össze a legfontosabb feladatokat a fenntartás, 
a fejlesztési irányelvek, a képzés, a szakmai tanácsadás és az iskolai könyvtárosok 
szakmai „karbantartása” kérdéskörei kapcsán.

A tavaszi, füzesabonyi szekcióülést (a téma az ÁMK könyvtárak kérdése!) mér-
sékelt érdeklődés jellemezte. Átütőbb sikert aratott a székesfehérvári MKE ván-
dorgyűlés szekcióülése, amely Az iskolai könyvtár és a történelem címet viselte. 
Mészáros István neveléstörténész nagy ívű nyitó előadását követően Fabulya 
László OPKM főosztályvezető mutatta be a nagy múltú középiskolai könyvtárak 
régi állományának közelmúltbeli felmérési anyagát. 

Az 1990-es őszi tisztújításkor három új tag, Kalmárné Morcsányi Rozália,  
Lukács Zsuzsanna és Marton Imre került a vezetőségbe, az elnök dr. Celler 
Zsuzsanna, a titkár Ugrin Gáborné maradt.

1991 első félévének két fontosabb eseménye volt: előbb márciusban, Győrött 
tartott a szekció szakmai tanácskozást illetve továbbképzést az állományszervezés 
kérdéseiről, különös tekintettel a rendszerváltásra, június végén pedig sor került 
az V. Nyári Akadémiára. Az akadémia témája az olvasószolgálat és a könyvtári 
tájékoztatás kérdésköre volt, a téma általános megközelítési szempontjaként az 
iskolai könyvtár forrásközpont szerepét ajánlotta a vezetőség. A tavaszi vezetőségi 
ülésen egyébként lemondott tisztéről dr. Celler Zsuzsanna elnök, más irányú 
elfoglaltsága (munkahelyváltozása) miatt, és le akart mondani a titkári posztról 
valamint a vezetőségi tagságról Ugrin Gáborné is. A vezetőség az utóbbi lemondást 
nem fogadta el, sőt megbízta a titkárt – ideiglenes jelleggel – az elnöki teendők 
ellátásával, a nyári akadémia szervezésének irányításával, valamint az őszi 
vezetőségválasztó taggyűlés és a szekció új szervezeti és működési szabályzata 
tervezetének előkészítésével. A szekció irányításában egyértelműen sokasodtak  
a válságjelek, s ezt csak fokozta, hogy feltűnően „egyszemélyessé” kezdett válni a 
vezetés.

Ezek a válságjelek bizonyos fokig rányomták a bélyegüket a budapesti székhe-
lyű V. Nyári Akadémia munkájára is. Az ötvennél alig több résztvevő is azt jelez-
te, hogy gondok voltak a szervezésben, pedig a szakmai színvonal most sem ma-
radt el a korábbiaktól, hiszen egy-egy téma neves előadója vállalta a közreműkö-
dést. (A teljesség igénye nélkül: Kelemen Elemér, Horváth Tibor, Nagy Attila,  
Csapó Edit, Szente Ferenc stb.)

6 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Iskolai Könyvtárosok Szekciójának állásfoglalása az idő szerű 
tennivalókról, [Gépirat, 1990, Ugrin Gáborné hagyatéka az OPKM-ben]
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A szeptemberi veszprémi továbbképzésen az új elnök megválasztására is sor 
került volna, azonban határozatképtelenség miatt ez akkor elmaradt, sőt kemény 
vitát követően Ugrin Gáborné titkár lemondott tisztéről és átmenetileg kilépett a 
szervezetből. 

1991. november 15-én a Budai Tanítóképzőben került sor a tisztújító taggyűlés 
megismétlésére. Az új vezetőség 1991 novemberében az alábbi összetételben lá-
tott munkához: Balogh Mihály (elnök), Kalmárné Morcsányi Rozália (titkár), 
Ambrus Andrásné (sajtó, propaganda, tagnyilvántartás), Lukács Zsuzsanna (gaz-
dálkodás), Marton Imre (szakmai érdekképviselet), Soós Sándorné (testületi tagok, 
regionális csoportok), Tóth Gyuláné (képzés, továbbképzés). Később, Marton Imre 
lemondása után Dán Krisztina került a helyére a vezetőségben. 
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4. 
A szervezettől az egyesületig (1992–1996)

Az 1991. november 15-i közgyűlésen a tagság elfogadta az új Szervezeti és Működési 
Szabályzatot, amelynek értelmében az MKE Iskolai Könyvtárosok Szekciója az MKE 
Könyvtárostanárok Szervezete néven működött a továbbiakban. A névváltozásnak 
két mögöttese volt: az előtag módosítása a tagok kettős – közoktatási és közgyűj-
teményi – kötődését volt hivatva az eddigieknél pontosabban kifejezni, a szekció 
szervezetté változása pedig az önálló(bb) jogi személyiség kifejezésére tűnt alkal-
masabbnak. Az új formáció az eddigiektől merőben eltérő, más típusú irányítási fi-
lozófiát, vezetési stílust kívánt meg, és az új vezetőség e kívánalomnak indulásként 
a felelősség és a feladatok differenciált megosztásával törekedett eleget tenni. 

Elkészült a következő évre szóló munkaterv, amely az előző vezetőség által a kö-
vetkező 1994-ig terjedő ciklusra kidolgozott, s az új vezetés által bizonyos eleme-
iben újragondolt stratégiára épült. A szervezet egyik kiemelt célja volt a korábban 
lemorzsolódott, elpártolt tagok újbóli megnyerése mellett új tagok toborzása. 
E munka eredményeként a tagok száma egy bő év alatt a másfélszeresére gyara-
podott, s a szervezet a maga 250-es taglétszámával ismét egyértelműen az egyik 
legnagyobb MKE grémiummá erősödött.

Kiemelt szerepet kapott az iskolai könyvtáros szakma érdekképviselete, a veze-
tés jelenléte és rendszeres megszólalása a közoktatási és a közgyűjteményi ágazat-
nak azokon a fórumain, testületeiben és kuratóriumaiban, ahol, és amelyekben az 
iskolai könyvtárügyet (is) érintő különböző döntések előkészítése folyt. 

A szervezet első rendezvényét az MKE Társadalomtudományi Szekciójával kö-
zösen tartotta. 1992 márciusában az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) előa-
dótermében mutatkozott be a résztvevőknek néhány nagy múltú, muzeális könyv-
ritkaságokat őrző középis kolai könyvtár. A tagság szakmai kondicionálását szol-
gálták a tavaszi és őszi, kétnapos, tapasztalatcserével egybekötött szakmai tanács-
kozások. 1992 áprilisában Szombathelyen, októberben pedig Debrecenben került 
sor erre a tagok körében népszerű találkozási lehetőségre, mindkét helyen a főis-
kolán. Mind a két rendezvény témája fölöttébb időszerű volt: tavasszal a számító-
gép iskolai könyvtári fölhasználásáról, ősszel az iskolakísérletekről és a hozzájuk 
kötődő alternatív tankönyvekről, a szélesülő tankönyvpiacról szóltak az előadá-
sok és gyakorlati bemutatók, s folyt a vita róluk a fórumokon. 

Az anyaegyesület MKE éves vándorgyűlésein olykor önállóan (Sárospatak 1992, 
Eger 1995,), olykor meg más szervezetekkel társulva (Győrött 1993-ban a Zenei 
Szekcióval, Körmenden 1994-ben a Bibliográfiai Szekcióval, Debrecenben 1996-
ban az Olvasószolgálati és a Gyermek könyvtáros Szekcióval) tartott a szervezet 
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szekcióüléseket. A sárospataki vándorgyűlésen a szervezet elnöke a plenáris ülés 
egyik előadója volt.

Néhány területen – élve az SZMSZ-ében rögzített lehetőségekkel – újításokkal 
kísérletezett a megújult vezetőség. Ezek közül lényegében sikertelennek bizonyult 
az a kezdeményezés, hogy – tekintettel a megnőtt taglétszámra – az MKE min-
tájára területi és szakterületi csoportokat hozzanak létre. Egy-két ilyen csoport 
megszerveződött, s működni is kezdett ugyan, (pl. az informatikai szakcsoport, 
vagy a Komárom-Esztergom megyei területi csoport), de hosszabb távon ezek ál-
talában nem bizonyultak életképeseknek. Tartósan annak bizonyult viszont a tes-
tületi tagság intézménye, amely már a nyolcvanas végétől létezett, (pl. az OOK, 
OPI, OPKM, KMK (Könyvtártudományi és Módszertani Központ), KéV (Könyv-
értékesítő Vállalat), HNOT (Hazafias Népfront Országos Tanácsa), Pedagógusok 
Szakszervezete Központi Vezetősége, ELTE Könyvtártudományi Tanszéke stb. 
részvételével), és amelynek révén jelentős támogatási bázist nyert a szervezet.

Ugyancsak sikerrel járt az a kezdeményezés, amelynek keretében – négy egy-
mást követő éven át – nyílt szakmai pályázatot írt ki a szervezet egy-egy pedagó-
giai részterületre. Az első, 1992-es kiírás témája a tehetséggondozás könyvtárban, 
könyvtárral. A következő év az olvasásra nevelés lehetőségeit célozta meg, majd 
jött a könyvtárostanárok könyvtár-pedagógiai tevékenysége. A három pályázatra 
110 pályamunka érkezett be, amelynek a javát, 18 dolgozatot sikerült kötetben is 
közreadni 1995 tavaszán, az MKM-től nyert támogatásból. A szervezet első önál-
ló kiadványa (Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár!) ezernégyszáz árus példány-
ban fogyott el! A negyedik, 1995-ben kiírt pályázat iskolai könyvtártörténeti té-
májú volt, s annak eredményhirdetésére az ezeréves iskolát és iskolai könyvtárt 
ünneplő 1996-os, győri Nyári Akadémián került sor.

A korábbi vezetés a legtöbb kritikát azért kapta a tagságtól, mert a tagok elég-
telennek, hiányosnak érezték a szervezett informálódási lehetőségeiket. Az új ve-
zetőség is érzékelte ezt a problémát: hamarosan megindultak és rendszeressé vál-
tak a Hírlevelei, amelyek évente kétszer jelentek meg. 

 A szervezet 1993 júliusában minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett, 160 
résztvevővel tartotta meg a VI. Nyári Akadémiát Budapesten. Az akadémia hely-
színe a társrendező Fővárosi Pedagógiai Intézet volt, a Fazekas Mihály Gyakorló 
Gimnázium épületében. A tanácskozás jelentős szakmai hozadékaként a résztve-
vők áttekinthették a készülő közoktatási és a könyvtári törvény, valamint a nem-
zeti alaptanterv aktuális állását, a leghitelesebb hazai elméleti és gyakorlati szak-
emberek interpretálásában. A konferencia szlogenje („Helyünk a világban, he-
lyünk az iskolában”) azonban híven tükrözte a szervezetnek azt a törekvését is, 
hogy – élve a rendszerváltás adta új lehetőségekkel – egyfajta szakmai kitekintést 
nyújtson a résztvevőknek a határokon túlra. Ezt erősítette a német és dán vendég-
előadók jelenléte is. (A dán testvérszervezet két vezető képviselője az előadásukon 
túl végig részt vett az akadémia eseményein!) Az egymásra találás élményét is 
szolgálta az a tény, hogy öt környező országból közel félszáz Kárpát-medencei ma-
gyar iskolai könyvtáros vehetett részt az akadémián, és be is számolhattak életük-
ről, munkájukról, anyanyelv-őrző, nemzeti hagyományvédő küzdelmeikről.
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Az 1990-es évek első felében többször nyújtott be a vezetőség javaslatokat a ké-
szülő közoktatási törvényhez, továbbá a lassan formálódó könyvtári törvényhez 
és a Nemzeti alaptantervhez. E jogszabályok miniszteriális és szakmai előkészí-
tői igényelték is ezt a fajta együttműködést, s az elkészült és jóváhagyott szöve-
gekben a szervezetnek nem egy konkrét javaslata „visszaköszönt”. 

1993 áprilisában társrendezőként volt jelen a szervezet a kiváló iskolai könyv-
táros, Győri Gás pár emlékére megrendezett konferencián, a Városmajori Gim-
náziumban, novemberben pedig Kecskeméten tartott kétnapos továbbképzést a 
tehetséggon dozás iskolai könyvtári lehetőségeiről. 1994 tavaszán ismét társrende-
ző a szervezet: a Magyar Olvasástársasággal rendezett közös eszmecserét Székes-
fehérváron, amelynek témája az olvasás, mint tantárgyközi ismeret volt. 

1994 októberében a szervezet tizenkét tagja egyhetes tanulmányúton járt 
Dániában, az ottani könyvtárostanár egyesület jóvoltából. A szakmai programok-
ban rendkívül gazdag út legfőbb hozadékaként megerősödtek a résztvevők abban 
a meggyőződésükben, hogy az iskolai könyvtár minősége döntően az oktatás mód-
szertanától, a pedagógiai gyakorlat minőségétől függ.

Az MKE tisztújítási gyakorlatát követő őszi választáson Soós Sándornét és Tóth 
Gyulánét Celler Zsuzsanna és Homor Tivadar váltotta a vezetőségben.

1995 februárjában és a következő év márciusában – a dolog fontos voltára te-
kintettel – a NAT követelményrendszeréről tartott a szervezet szakmai tanácsko-
zást a Fővárosi Pedagógiai Intézetben. Az itt született Állásfoglalást a vezetőség 
eljuttatta a szaktárca illetékeseihez. 1995 májusában a hazai és külföldi iskolai 
könyvtárakról, vala mint az iskolai könyvtári adminisztrációról volt továbbképzés 
Kunszentmik lóson, novemberben, Szegeden a helyi tantervek és a könyvtárhasz-
nálat témakö rét vitatta meg a szervezet, s ajánlást fogadott el a helyi tantervek el-
készítéséhez. 

Az 1996-os esztendő kiemelt rendezvénye a Győrben és Pannonhalmán (az első 
magyar iskola színhelyén) megtartott, az iskola és az iskolai könyvtár millenniu-
ma jegyében szerveződött VII. Nyári Akadémia volt. Az akadémiához kapcso lódott 
egy reprezentatív kiállítás tizenöt nagy múltú középiskolai könyvtár mu zeális kin-
cseiből. Az akadémia első napján hirdettük ki negyedik, iskolai könyv tártörténeti 
pályázatunk eredményét. Ezen a rendezvényen is voltak határokon túli magyar 
vendégek, de voltak dán és osztrák vendégelőadók is, valamint a konferencián töl-
tötte az egész hetet az amerikai Peter Genko, a nemzetközi iskolai könyvtáros szer-
vezet (International Association of School Librarianship – IASL) vezetőségi tagja, 
aki testületi tagságot ajánlott szervezetnek. Ezt az ajánlatot a szervezet örömmel 
elfogadta. 

Az akadémia szlogenje – Könyvtár az iskolában, iskola a könyvtárban – kifejezte 
a szervezetnek azt a törekvését, hogy még erőteljesebben nyisson a (könyvtár)pe-
dagógiára, az iskola, a tanulási-tanítási folyamat „beköltöztetésére” a könyvtárba.

A debreceni vándorgyűlésen a szervezet az olvasószolgálati és a Gyermek-
könyvtáros Szekcióval együttes ülést tartott, Pedagógusok, könyvtárosok, gyerme-
kek – közös nyelven címmel, majd 1996 októberében, az OSZK-ban megrendezett 
ülésen a tízéves évfordulóját ünnepelte. Az ünnepi alkalom kínált lehetőséget 
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három, az iskolai könyvtárügyet több évtizede szolgáló kollegina, dr. Ballér 
Endréné, Könyves Tóth Lilla és Szepesi Hajnal Emléklappal való kitüntetésére.

Az elnöki számvetés szerint a szervezet a mögötte maradt évtizedben tartal-
mas szakmai kapcsolatot ápolt többek között a szaktárcával, de együttműködő 
partnerei közé tartozott az OPI, OPKM, OSZK, OKSZI, OKI, FPI, az összes me-
gyei pedagógiai intézet, az MKE elnöksége és tagszervezetei, a tanárképző inté-
zetek könyvtáros tanszékei, a szakmai folyóiratok szerkesztőségei, NKA, Pro 
Cultura Alapítvány, HUNRA, Könyvtárellátó, TANOSZ, tankönyvkiadók, Móra 
Kiadó stb. 

A szervezet tagjai gyakran voltak szerzői az Országos Közoktatási Szolgálati 
Iroda (OKSZI) által kiadott Könyvtárhasználattan c. módszertani lapnak, továb-
bá részt vettek – ugyancsak az OKSZI partnereként – a Bod Péter Könyvtárhasználati 
Verseny szakmai szervezésében, s a szervezet maga vállalta a felkészítő kollégák 
jutalmazását. A vezetőség néhány tagja részt vett az NKA rendkívül sikeres, száz-
negyven milliós iskolai könyvtári állománybővítő akciója megszervezésében, le-
bonyolításában. 

„Röviden összegezve: úgy gondolom, sokak számára egyértelművé vált az el múlt 
évtizedben legfőbb célunk és szándékunk, hogy ott legyünk mindenütt, ahol az is-
kolai könyvtárak helyzetén, a könyvtárostanári szakma pozícióin javítani a legcse-
kélyebb esély mutatkozik.”7 – summázta a rövid történeti visszatekintést Balogh 
Mihály elnök. 

Ugyanakkor az elnöki beszámoló a szervezet kudarcának (is) tekintette a köz-
oktatási törvény 1996-os módosítását, amelynek értelmében a jövőben az általá-
nos iskolai könyvtárostanári feladatok ellátására csak fél tanári státust garantál a 
központi költségvetés.

„Anélkül, hogy e következmények részleteibe mélyebben belebocsátkoznék, 
éppen csak jelzem: az ember már azt se tudja, sírjon, vagy nevessen, amikor fe lelős 
minisztériumi illetékesek az iskolai könyvtárak fontosságáról, számítógé pe sí té-
séről, tankönyv- és taneszköztárrá fejlesztéséről, s mint a NAT megvalósí tásának 
zálogáról nyilatkoznak, ugyanakkor a közismerten minisztérium-köze li Iskolaszolga 
c. pedagógiai szolgáltató(?) lap azt írja, hogy 2002-ig nem kell iskolai könyvtárost 
alkalmazni.”8 – illusztrálta előadásában az elnök a szakma képviselői által megélt 
kudarcot. 

7 Balogh Mihály: Tíz év után – hogyan tovább? In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1996. 12. sz., 50. p.
8 Balogh Mihály: Tíz év után – hogyan tovább? In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1996. 12. sz., 51. p.
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5.  
Az önállósodás

A jubileumi ülés elnöki beszámolója nem véletlenül viselte a Tíz év után – hogyan 
tovább? címet. 1996 végére megérett az önálló egyesületté válás szándéka a szer-
vezet irányító testületében. Ez a szervezeti változás már lényegesen olajozottab-
ban zajlott, mint az önálló szekció 1986-os megalakulása. Bár most is folytak in-
formális háttérviták a szakmai nagyegyesület, az MKE akkori elnöksége és a 
könyvtárostanár szervezet vezetői között, elég gyorsan megtörtént az önálló egye-
sületté válás. Annál is inkább így történhetett, hiszen ekkor már volt példa a szak-
mai társegyesületi létezésre: a kisalföldi könyvtárosok 1990 óta működtek önálló, 
de társult egyesületként az MKE mellett. Az önállóság deklarálására végül 1997. 
március 25-én, a Fazekas Mihály Gimnázium dísztermében tartott közgyűlésén 
került sor. Az eddigi MKE tagszervezet ezután Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 
néven működött tovább az MKE társult egyesületeként, azzal mintegy melléren-
delt viszonyban.

„Ez a döntés egy tízéves folyamat logikus következménye.” – szögezte le Balogh 
Mihály elnöki előterjesztése, amely a továbbiakban azt fejtegette, mennyire nem 
csak könyvtáros a könyvtárostanár, mennyire tanár is, s hogy az ebben a grémi-
umban tömörülő szakemberek számára mennyire fontos ennek a ténynek a meg-
értetése és elfogadtatása a (köz)oktatás világával. Ezt az integrálódást a minden-
napi gyakorlat szintjén, a pályáztatásban, a támogatásokhoz és a releváns oktatás-
politika információkhoz jutásban is kamatoztatni remélték az új egyesület tagjai 
azáltal, hogy független pedagógus szakmai szervezetként (is) definiálták magukat.
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6.  
A Könyvtárostanárok Egyesülete az ezredfordulón  

(1997–2004)

Az új egyesület egyik első programjaként szakmai kirándulást szervezett, amelyen 
mintegy harminc könyvtárostanár vett részt az 1997-es tavaszi szünetben. Az úticél 
Szlovénia volt, ahol a résztvevők Lendván egy magyar-szlovén iskolai könyvtár, 
Muraszombaton a városi-körzeti gyűjtemény, Mariborban az egyetemi –, Ljub ja-
nában pedig a nemzeti könyvtár életébe, munkájába kaptak betekintést.

A KTE egyik elsődleges és igen fontos feladatának tekintette a szakma képvise-
lőinek stratégiai alkalmazkodását ahhoz a paradoxonhoz, amely a NAT megköve-
telte feladatnövekedés és a közoktatási törvény kedvezőtlen létszámnormái közöt-
ti feszültségből támadt. (Kevesebb embernek, kevesebb idő alatt lényegesen több 
könyvtárosi, valamint könyvtár-pedagógiai feladatot kellett teljesítenie az iskolai 
könyvtárban!) Az új fejlesztési stratégia irányelveit Homor Tivadar ügyvezető al-
elnök dolgozta ki. A Szakmai érdekvédelem, kapcsolatépítés; Egyesületi bázis erősí-
tése; Innováció, imázsépítés főcímeket viselő programot az egyesület az ezredfor-
dulóra érvényes szakmai koncepciójaként fogadta el. A program tartalmát két cikk 
is közvetítette a könyvtári szaklapokban.9

A fiatal egyesület soron következő szakmai programja már az új stratégia jegyé-
ben szolgálta a megújulást: az őszi rendezvény központi témáját jól tükrözte az 
Iskolai könyvtár a hálózaton – könyvtár az informatikában, informatika a könyvtár-
ban cím. Ekkor először szembesülhettek „élőben” is a résztvevők az internet 
(könyvtár)pedagógiai alkalmazási lehetőségeivel egy iskolai könyvtárban, a gyön-
gyösi Berze Nagy János Gimnázium korszerű bibliotékájában. 

Az egyesület belső életének, irányításának folytonosságát és megújulását egy-
szerre szolgálta a decemberi tisztújítás, amikor a leköszönt Balogh Mihály elnök 
helyett a tagság az eddigi titkárt, Kalmárné Morcsányi Rozáliát választotta elnö-
kének, Varga Zsuzsannát pedig titkárának. Elnökségi tagok lettek még: dr. Ambrus 
Andrásné, dr. Celler Zsuzsanna, Dán Kirisztina, Homor Tivadar és Szakmári Klára. 
Az ellenőrző bizottság elnökéül Dercsényi Krisztinát választotta a tagság. A köz-
gyűlésen egyébként – az Alapszabályban talált, döntően formai kifogások korrek-
cióját követően – meg kellett ismételni az egyesületté átalakulás szavazási proce-
dúráját.

Már az új elnök és a megújult elnökség szervezte az 1998. februári szakmai prog-
ramot, amelyen – az ELTE Tanárképző Főiskoláján – a pedagógus-továbbképzés, 

9 Homor Tivadar: Stratégiai lépésváltás az egyesületté válás küszöbén. In: Könyvtári Levelező/Lap, 
1997. 5. sz., 15-16. p., ill. ua.: Könyvtárhasználattan, 1997. 1. sz., 32-33. p.
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és átképzés, valamit a szakvizsga kérdéskörét vitatták meg. A következő, májusi 
rendezvényét az FPI-vel, az OKSZI-val és az OPKM-mel közösen szervezte az 
Egyesület, s a szakértői-, szaktanácsadói tevékenységről szóló eszmecserére első-
sorban a könyvtárpedagógus szakma elitjét hívták meg a rendező szervek. 

Ugyancsak májusban, a nagyszabású balatonfüredi konferencián zárult a Soros 
Alapítványnak az a négyéves programja, amelynek során mintegy ötszáz iskolai 
könyvtár jutott számítógéphez és szoftverekhez, s amely projekt szakmai bonyo-
lításában együttműködő partnerként részt vállalt az Egyesület is.

Az 1998-as kormányváltás, a tárcák szétválasztása és az iskolai könyvtárügy 
„visszatartása” az oktatási tárcánál, újraélesztette a párbeszéd igényét és esélyét az 
oktatásirányítással. Az induló párbeszéd alapdokumentumaként készítette el az 
elnökség 1998 nyarán az Egyesület állásfoglalás-tervezetét az iskolai könyvtárügy 
időszerű kérdéseiről. A Nemzeti alaptanterv működőképes iskolai könyvtárakat 
feltételez, ez azonban csak ténylegesen működő, felkészült könyv táros tanárokkal, 
és jól felszerelt, informatizált könyvtárakkal garantálható. A mindezekhez szük-
séges jogszabályi háttér kialakításához ajánlotta föl szakmai tapasztalatait, segít-
ségét a KTE az új miniszterhez eljuttatott Állásfoglalásában.

1998 őszétől 2003 tavaszáig Balogh Mihály, a korábbi KTE elnök képviselte  
az MKE elnökségében (alelnökként) a Könyvtárostanárok Egyesületét. 2003-tól 
2007-ig Dán Krisztina elnökségi póttagként vitte tovább ezt a képviseletet, azóta 
ennek a lehetőségnek ismét híján van a KTE! 

Az elméleti pedagógia és a szakmódszertan irányába nyitás igényét fémjelezte 
az 1998 őszén Esztergomban, a Tanulás tanítása könyvtárral címen tartott egye-
sületi továbbképzés. A könyvtári rendszer egészének szerepét a közoktatásban 
vizsgálta a következő, 1999. januári rendezvény, amelyet az OSZK-ban az MKE-vel 
és a Műszaki Kiadóval közösen szervezett az egyesület. Márciusban a tartós tan-
könyvekkel kapcsolatos iskolai könyvtári feladatok kerültek terítékre, a Nemzeti 
Tankönyvkiadó Szobránc utcai székházában, májusban pedig az MKE-vel közös 
szervezésben került sor a Nem nyilvános könyvtárak és a könyvtári törvény című, 
feszült légkörű konferenciára. 

Egyesületi szervezésben, s a Fejér Megyei Pedagógiai Intézet támogatásával ke-
rült sor 1999. június végén – július elején, Székesfehérvárott az iskolai könyvtá-
rosok VIII. Nyári Akadémiájára. Foglalkozás? Mesterség? Hivatás? – tették föl vá-
laszra váró kérdéseiket a szervezők az akadémia címében, s e kérdésekre, vagyis a 
könyvtárostanári professzió szakmai mibenlétének körülírására tettek kísérletet 
mind az akadémia előadói, mind pedig – a szekcióüléseken – a száznál több részt-
vevő szakember. Ha olykor, egyes részleteket illetően meg is oszlottak a vélemé-
nyek, Kalmárné Morcsányi Rozália a dolog lényegét így fogalmazta meg elnöki 
zárszavában: „… függetlenül attól, hogy ki-ki foglalkozásnak, mesterségnek vagy 
hivatásnak tekinti-e a könyvtárostanárok munkáját, a lényeg, hogy a maga helyén 
mindenki profi szinten művelje azt.” 

Az akadémia után, 1999 szeptemberében egyhetes tanulmányutat tett másfél 
tucat könyvtárpedagógus Németországban. Hat német város különféle típusú is-
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koláiban jártak a magyar szakemberek, több kettős feladatkörű könyvtár szolgál-
tatási megoldásaival szembesültek, megismerkedtek az iskolai könyvtári ellátó-
rendszerrel, az iskolai könyvtárosok képzésével és továbbképzésével, valamint a 
München melletti Schloss Blutenburgban működő Nemzetközi Gyermek- és 
Ifjúsági Könyvtár munkájával.

Az őszi, novemberi szakmai tanácskozás témája: Könyvtárhasználat a tanterve-
zésben és a pedagógiai gyakorlatban. A tanácskozás hozadékából ismét csak állás-
foglalás született, amelynek címe A könyvtárhasználattan helye és szerepe a keret-
tantervekben. A konferenciát közgyűlés követte, amelyen kényszerű tisztújításra 
került sor, az elnök ugyanis váltott: könyvtárostanárból szakkönyvtáros lett, s ezzel 
mintegy kikerült az iskolai könyvtárügy világából. Helyette a tagság Hock Zsu-
zsannát, a Városmajori Gimnázium könyvtárostanárát választotta elnöknek. 

Az új elnök mindössze egy évig töltötte be posztját, azonban e szűk esztendő 
alatt négy fontos rendezvényt szervezett meg az egyesület. Elsőként, 2000 áprilisá-
ban egy országos konferenciát Budapest-Hegyvidéken, az Arany János Általános 
Iskola és Gimnázium könyvtárában, Könyvtárhasználattan a gyakorlatban címmel, 
május végén újabb konferenciát szaktanácsadók és szakértők számára, ezúttal a mi-
nőségbiztosítás iskolai könyvtári vonatkozásairól, a Fővárosi Pedagógiai Intézettel 
és az OPKM-mel közösen. Az egyesület mellett a Bod Péter Társaság és az OPKM 
is részt vett annak a szeptember 20.-i projektnek az előkészítésében és eredményes 
lebonyolításában, amelynek során az Országgyűlés Oktatási és Tu dományos bizott-
sága – fennállása óta első ízben! – a Városmajori Gimnázium könyvtárában tartott, 
kihelyezett ülésén foglalkozott az iskolai könyvtárügy időszerű kérdéseivel. Az év 
végén Esély? Egyenlőség? Iskolai könyvtárügy 2000 címmel tartott szakmai napot az 
egyesület a Városmajori Gimnáziumban, amelyen szó volt többek között a könyv-
tárostanárok munkajogi helyzetéről, illetve az OM megfogalmazta közoktatási és 
felsőoktatás könyvtári feladatokról. 

A szakmai rész után – Hock Zsuzsanna elnök lemondása miatt – tisztújító köz-
gyűlés következett. Nem indult a választáson a korábbi elnökségi tagok közül dr. 
Ambrus Andrásné, Celler Zsuzsanna és Dán Krisztina sem. A szavazás eredmé-
nyeként a KTE hatodik választott elnöke Varga Zsuzsanna, a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szolgáltató Intézet szakkönyvtárának vezetője lett. Megújult az elnök-
ség is, amelynek tagjai sorába választották Emmer Gábornét, Horváthné Szandi 
Ágnest, Kovács né Garamszegi Mariannát, Szakmári Klárát, Tóth Józsefnét és Tóth 
Viktóriát.

Három nagyrendezvény megszervezése is várt 2001-ben az elnökségre. Tavasszal 
Kaposvárott társrendezőként – többek között a HUNRA és az MKE partnereként 
– vettek részt az Olvasás éve alkalmából tartott konferencián, amely a Mit ér az 
ember, ha olvasó? címet viselte. A nyár „csúcstalálkozója” az MKE nyíregyházi ván-
dorgyűlése volt, amelyen már nem csupán, mint az egyik szekcióülés szerevezője 
vett részt a KTE, hanem az egész találkozó társrendezőjeként. A Tanulás és 
Könyvtár témájú vándorgyűlésen az oktatási tárca illetékes vezetői is megjelentek 
előadóként, s így – a könyvtáros társadalom életében ritka kivételként – ismét a 
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legmagasabb szervezeti szinten folyhatott eszmecsere a köz- és felsőoktatás könyv-
tárügyéről.

A harmadik rendezvény az Őszi Szakmai Nap volt, Az információs társadalom 
és az oktatás címmel. A szakmai programon túl azonban ekkor ünnepelte az egye-
sület fennállásának 15. évfordulóját. A hat korábbi elnök személyes hangú vissza-
emlékezésével bensőségessé varázsolt emlékülésre az OSZK nagytermében került 
sor, október 15-én. 

Két újdonsággal is jelentkezett az elnökség: elkészítették az egyesület első saját 
honlapját, amely egyelőre a székesfehérvári pedagógiai intézet honlapjáról volt el-
érhető, továbbá szerepet vállaltak a 8. tavaszi könyvfesztiválon a könyvtáros klub 
programjában.

Jogi, pénzügyi és szakmai kérdéseket egyaránt tartalmazott a szakértők és szak-
tanácsadók számára 2002 tavaszán, a Fővárosi Pedagógiai Intézettel közösen szer-
vezett országos konferencia.

Ez az év azonban elsősorban a IX. Nyári Akadémia előkészítéséről, majd meg-
rendezéséről és „utógondozásáról” szólt. A debreceni, egyhetes konferencia – elő-
ször az egyesület életében – könyvtárostanárok számára akkreditált közoktatá-
si továbbképzésnek nyilváníttatott, s ez mindenképpen emelte az egyébként is 
tartalmas, neves előadókat fölsorakoztató esemény rangját. Az iskolai könyvtár új 
modellje a gyakorlatban címmel meghirdetett tanácskozás tág perspektíva men-
tén ölelt föl többek között olyan részterületeket, mint az iskolai könyvtári minő-
ségbiztosítás, a jogszabályi háttér, az informatizáció, a könyvtár-pedagógia és az 
olvasásfejlesztés új irányai stb. A konferencia teljes anyagát tartalmazta a Könyv-
tárostanárok Egyesületének kiadásában, Emmer Gáborné szerkesztésében a 
Flaccus Kiadónál 2004-ben megjelent kiadvány, melynek címe megegyezett az 
akadémia címével.

Az egyesület novemberi szakmai programját az OPKM és az iskolai könyvtári 
rendszer kapcsolatainak szentelte. A téma időszerűségét mi sem bizonyította job-
ban, mint hogy a rendszerváltás óta számos ellentmondás, bizonytalanság jelle-
mezte ezt a korábban hierarchizáltan és rendszerszerűen működő viszonyt.

A parlament 2003-ban módosította a közoktatási törvényt, s ezt követően az 
oktatási tárca átdolgozta a Nemzeti alaptantervet, majd vitára bocsátotta, s utóbb 
kiadta a közoktatás fejlesztési stratégiáját. Az egyesület tavaszi szakmai tovább-
képzése is ezekkel a témákkal foglalkozott, majd 2003-ban állásfoglalást adott ki a 
témákkal kapcsolatban. Míg a NAT módosításait részleges, még kivédhető vissza-
lépésnek értékelték az iskolai könyvtárügy szempontjából, addig a stratégia meg-
ítélése elmarasztaló volt, hiszen ennek a fontos dokumentumnak a megalkotói 
mintegy nem létezőnek tekintették, ugyanis kihagyták az iskolai könyvtárakat. 
A NAT és a törvényi szabályozás volt a témája a májusi KTE konferenciának is, 
amelyet immár hagyományosan, az FPI-vel közösen szervezett az egyesület az is-
kolai könyvtárügy szakértőinek, szaktanácsadóinak. Novemberben került sor az 
egyesület Őszi Szakmai Napjára az OPKM dísztermében, Könyvtár az iskola belső 
szervezeti életében címmel.
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A 2004-es esztendő programjai a könyvtár-pedagógia és a tehetséggondozás 
(Tavaszi Szakmai Nap és könyvfesztivál), az élethosszig tartó tanulás és az esély-
egyenlőség (vándorgyűlés, a társadalomtudományi szervezettel közös szekció-
üléssel), illetve az uniós csatlakozás (Őszi Szakmai Nap) jegyében szerveződtek. 
A könyvfesztiválon a könyvtáros klubban került sor a KTE és a Flaccus Kiadó közös 
kiadványának bemutatójára, amelynek szerzője Dömsödy Andrea, címe: Könyvtár-
pedagógia. 
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7.  
Az Egyesület a 21. században 

(2005–2012)

A regnáló elnökség mandátuma 2004 őszén lejárt, azonban a tisztújítási szándék 
2004 decemberében, Veszprémben határozatképtelenség miatt meghiúsult, ezért 
a 2005-ös esztendő a választásokkal indult. A Markó utcai Xantus János Idegen-
forgalmi Középiskolában tartott közgyűlésen január 27-én a tagság elnökké vá-
lasztotta Bondor Erikát, alelnökké Hock Zsuzsannát. Az elnökség is jelentősen 
megújult a választás során. 

Az új elnökség ismét fölelevenítette a (most már a régiók szerinti) területi-, és 
a szakterületi munkacsoportok szervezésének ötletét. Még értekezletet is szervez-
tek a régiókat segítő koordinátorok részére, azonban most is felemásan alakult a 
munkacsoportok megszerveződése. (Legéletképesebbnek a csongrádi, dél-alföldi 
együttműködés bizonyult.) Megújult az egyesület honlapja, és Kiss Anna mode-
rálásával megindult, és azóta is sikeresen működik a könyvtárostanárok levelező-
listája. Az új csapat az első szakmai napját májusban szervezte az OPKM díszter-
mében. Együttműködő partner a konferencián a Magyartanárok Egyesülete volt, 
s a téma a fiatalok olvasáskultúrája – az éppen zajló Nagy Könyv kampány ürü-
gyén. A konferencia egyik hozadékaként, az itt elhangzottak hatására (is) döntött 
úgy a Programiroda, hogy a játék telefonos, sms bevételeit a kampányban regiszt-
rált iskolai könyvtárak között osztja szét. A 2004/2005-ös tanévben az egyesület 
szervezte – kivételes vállalkozásként – a Bod Péter Könyv- és Könyvtárhasználati 
versenyt is.

A jubileumi, X. Nyári Akadémiára Szombathelyen került sor, Az iskolai könyv-
tárak helye a pedagógiai programokban címmel. A Berzsenyi Dániel Főiskola és a 
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium adott helyet a rendezvény-
nek. Az akadémián elhangzott javaslatok nyomán kezdeményezte az elnök a szak-
tárca helyettes államtitkáránál egy ütőképes, vállalható iskolai könyvtári straté-
gia kidolgozását. Az államtitkár a munkálatok koordinálásával az OPKM-et bízta 
meg, s a létrejött munkabizottság KTE-s tagjai az egyesülettől hozott javaslato-
kat is beépítették a stratégiába. 

Július 22-én, a gödöllői vándorgyűlésen önálló szekcióülést rendezett a KTE, ahol 
a könyvtárostanárok etikai alapelveit ismerték- és vitatták meg a résztvevők. A stra-
tégia előkészületei mellett az iskolai könyvtári szakfelügyelet, illetve a kétszintű in-
formatika érettségi könyvtári vonatkozásai, valamint a nemzetközi iskolai könyv-
tári világnap lehetőségei szerepeltek az egyesület októberi szakmai napján, az 
OPKM dísztermében. A világnap megünneplésére egyébként október 24-én került 
sor, és a KTE koordináló feladatot vállalt az országos akció sikere érdekében.
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A következő, 2006-os esztendő májusában az OSZK-ban Olvasásfejlesztés és 
könyvtár-pedagógia az esélyteremtésért címmel tartottak kiállítással egybekötött 
szakmai napot, novemberben pedig Kapcsolódási pontok – az iskolai könyvtár a 
közoktatásban és a könyvtári rendszerben címmel, az OPKM dísztermében. A szak-
mai programot követően az egyesület a jogelődnek, az MKE Iskolai Könyvtáro sok 
Szervezetének 20 évvel ezelőtt történt megalakulására emlékező jubileumi ülés 
tartott. Az évforduló kapcsán alapított KTE emlékérem – Életműdíj kitüntetést 
első ízben vehette át húsz könyvtárostanár. Ezen a rendezvényen vehették át elő-
ször az egyesület tagjai a Kis KTE könyvek című kiadványsorozat első darabját, 
amelyet Pappné Vőneki Erzsébet állított össze. A Bondor Erika szerkesztette, 5-8. 
évfolyamos tanulóknak szánt kalauz és feladatgyűjtemény a Természetes. Ter mé-
szettudományi ismeretszerzés könyvvel – könyvtárral címet viselte. 2012-ben pedig 
már a hatodik kötethez érkezik a praktikus szakmai fogások ismertetésére szako-
sodott sorozat.

Szintén ajándékként kapták meg az egyesületi tagok azt a KTE jubileumi CD-t 
is, melyet az egyesület elnöke, Bondor Erika szerkesztett. A húsz éves évforduló al-
kalmából megjelent CD anyagát nemcsak a múltidéző visszaemlékezések és az egye-
sület történetével foglalkozó írások gazdagították, hanem a jelennek, a gyakorló 
könyv tárpedagógusoknak szóló aktuális üzenetek, szakmai anyagok is. A KTE-ről 
szóló írásokat összegyűjtő ajánló bibliográfia és a szakmai linkek mellett az egye-
sület életét fölidéző tartalmas képgaléria színesítette az elektronikus kiadványt.

2006 tavaszán sikerült – hosszú idő után újra – kirándulást szervezni az egye-
sület tagjai részvételével. Igaz, nem Erdélybe, ahová a tervek szóltak, hanem „csak” 
a Dél-Dunántúlra, többek között a csurgói híres iskolai muzeális könyvtárba.

Eseményekben gazdag, szakmailag tartalmas esztendőt élt meg az egyesület 
2007-ben. A Tavaszi Szakmai Napra Kompetenciafejlesztés az iskolai könyvtárban 
címmel a Fővárosi Pedagógiai Intézetben került sor. Júliusban Kecskeméten, az 
ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium adott ott-
hont a XI. Nyári Akadémiának, amelynek témái az Arculattervezés – marketing 
– kommunikáció, illetve Az iskolai könyvtár menedzselésének új és hagyományos 
eszközei voltak.

A nyári, kecskeméti rendezvény idején már működött az egyesület blogja és le-
velezőlistája is. Mind a kettőt Kiss Anna, a kecskeméti Pedagógusház szak könyv-
tárosa kezdeményezte, „találta ki”. A Blog.hu-n „Könyvtárostanár” néven induló in-
ternetes szakmai orgánum hamarosan átköltözött a Klog.hu-ra, a könyvtárosok 
blogos tárhelyére, a szerkesztését pedig átvette Bondor Erika, akihez később csat-
lakozott Cs. Bogyó Katalin. (2012 nyarán költözött tovább a könyvtárostanárok kö-
rében népszerű blog, legújabban a wordpress.com-on található.)

A szintén nagy népszerűségnek örvendő levelezőlistát továbbra is Kiss Anna 
moderálja. A „Könyvtárostanárok Levelező Fóruma – KLF” néven jegyzett szol-
gáltatás vállalt célja, hogy a magyar könyvtárostanárok ötletbörzéje, beszélgető 
fóruma legyen a kölcsönös segítségnyújtás érdekében.

2007 augusztusában sikeres nemzetközi konferencia zajlott Erdélyben a Kárpát-
medencei magyar iskolai könyvtárosok részvételével. A Magyar Iskolai Könyvtárak 
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Együttműködése Sepsiszentgyörgyön (MIKES) konferenciát a Romániai Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) iskolai könyvtáros tagozatával közösen rendez-
te a KTE, romániai magyar iskolai könyvtárosok részére, anyaországi, felvidéki, 
erdélyi, szerbiai, szlovéniai és kárpátaljai meghívott előadók közreműködésével. 

Az Őszi Szakmai Nap is igen aktuális témáról szólt. Az Apáczai Kiadó buda-
pesti központjában tartott konferencia témája: Kistérségek és települések iskolai 
könyvtári ellátása. Többcélú és kettős funkciójú intézmények szervezése, intézmény-
összevonások kezelése. Az egyesület a közoktatási intézmények fenntartóihoz szóló 
Ajánlást fogadott el az iskola-összevonási hullám kapcsán. A dokumentum lénye-
ge röviden: az iskolákban az összevonás után is működjön könyvtár(szoba), a 
könyvtárban pedig dolgozzon könyvtárostanár! „Bármilyen döntés esetén mérle-
gelni kell, hogy az iskolai könyvtári szolgáltatások kihasználása, illetve annak ha-
tékonysága ne csökkenjen! – zárul a szöveg. Az egyesület presztízsét kétségtele-
nül erősítő gesztusként az illetékes tárca (OKM) saját hivatalos honlapjára is föl-
került az Ajánlás. 

Olvass te is! – Együttműködés az olvasáskultúráért! – ezt a címet viselte az a szak-
mai konferencia, amelyet 2008 tavaszán, négy másik szervezettel közösen rende-
zett az egyesület. A vándorgyűlésen, Szombathelyen, az MKE Gyermekkönyvtáros 
Szekcióval közösen rendezett szekcióülésen az iskolai könyvtárak reneszánszáról 
hangzott el előadás. Az Őszi Szakmai Napon, októberben az Integrált könyvtári 
szoftverek, interaktív táblák. Információtechnológia, informatikai eszközök a könyv-
tárostanári munkában címmel folyt eszmecsere. 

Novemberben tisztújításra került sor. A választás eredményeként megújult el-
nökség élére Lázárné Szanádi Csillát választotta a tagság, a posztról leköszönő 
Bondor Erika helyett. Alelnök Dömsödy Andrea, titkár Dékány Dóra lett. Kiegészítő 
eseményként ekkor történt meg az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának ün-
nepélyes lezárása, az ezzel kapcsolatos pályázatok eredményhirdetése. Még az 
előző elnökség vezette be az Iskolai Könyvtárak Világnapja (október negyedik hét-
fője), illetve október hónapnak, mint Az iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának 
szakmailag is tartalmas hazai megünneplését, rendszerint az Őszi Szakmai Nap 
kapcsán. 

A megújult elnökség első feladata a 2009-es Tavaszi Szakmai Nap megrende-
zése volt, áprilisban az OPKM székházában. A HUNRA-val és a Magyartanárok 
Egyesületével közös rendezésű konferencián a Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány. 
Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában címmel, a kötelező ol-
vasmányok sokat vitatott problémakörével foglalkoztak az előadók. A XII. nyári 
akadémiát a pécsi Ghandi Gimnázium fogadta be: itt a hét témája az Iskolai könyv-
tár és tehetséggondozás. Esélyteremtés multikulturális környezetben volt.

Az MKE 41. Vándorgyűlésére Debrecenben került sor, 2009. július 9-től 11-éig, 
címe: Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig. A Könyvtáros-
tanárok Egyesülete ugyan nem szerepelt a szekcióülések szervezői között, azon-
ban mind az elnök, Lázárné Szanádi Csilla, mint pedig az alelnök, Dömsödy 
Andrea előadóként volt jelen. Előbbi a Gyermekkönyvtáros szekcióban, utóbbi az 
OFI-OPKM szekcióban adott elő.
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2009 novemberében az OPKM dísztermében tartotta soros szakmai napját az 
egyesület, a házigazda intézménnyel közösen, Iskolai könyvtári projektek – Iskolai 
projektek a könyvtár támogatásával címen, illetve témakörben. A rendezvény ki-
emelt programjaként sor került az egyesület az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 
Hónapja alkalmából kiírt szakmai pályázatának eredményhirdetésére, illetve a leg-
jobb pályamunkák bemutatására. A projektmódszer jó könyvtári gyakorlatainak 
összegyűjtését, bemutatását tartalmazó pályamunkákból 2011-ben készült el a Kis 
KTE Füzetek 4. számaként az Iskolai könyvtári projektek, programok című kötet, 
Dömsödy Andrea szerkesztésében. A program további részében a résztvevők töb-
bek között tájékoztatót hallgattak meg az OPKM Nevelési Tudásdepó az olvasóvá 
neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért című ÚMFT projektjéről. A tá-
jékoztatót dr. Csík Tibor igazgatóhelyettes, projektmenedzser tartotta.

2009 végére készült el Balogh Mihály munkájaként az a tanulmány, amely a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete fennállásának 75. évfordulójára kiadott kötet-
ben jelent meg 2010-ben, s amely a Könyvtárostanárok Egyesülete és jogelőd szer-
vezetei történetét dolgozta fel.10

A következő év tavaszán ismét az OPKM-mel rendezett közös szakmai napot 
az egyesület. Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa, az IBBY Magyar Egyesülete 
a folyó tanévre A mese útja címmel olvasásnépszerűsítő projektet szervezett. Ehhez 
a programhoz csatlakozott a két rendező szervezet, amikor az OPKM székházá-
ban, a Tündérpalotában elvállalta a Tündér hava (március) projekt egész napos, 
Tündérek a Tündérpalotában címet viselő nyitó rendezvényét, illetve a hónap más 
rendezvényeinek koordinálását. A hónap zárórendezvényére Szegeden, a SZTE 
Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola könyvtárában került sor. Ennek jegyében 
a hónap két „gazdája” a projekt honlapján – a többi hónaphoz hasonlóan – bibli-
ográfiát, foglalkozásterveket, ötleteket, feladatlapokat elhelyezését is vállalta, me-
lyeket felhasználva bármely könyvtár kapcsolódhatott a rendezvénysorozathoz.

Az MKE 42. Vándorgyűlésén, Baján, július 15-te és 17-e között, A kultúrák ta-
lálkozása került a középpontba. Az egyesület a kialakult gyakorlatnak megfelelő-
en tartott közös szekcióülést a Gyermekkönyvtárosok Szekciójával.

Az Őszi Szakmai Nap programja, amelyre immár hagyományosan az Iskolai 
Könyvtárak Nemzetközi Hónapjához kötve, októberben került sor, az Iskolai könyv-
tárat építünk címet kapta, melyhez már hagyományos szakmai és diákpályázat is 
kapcsolódott. A fővárosi Árpád Gimnáziumban találkoztak az egyesületi tagok a 
témában otthonos szakemberekkel, de rajtuk kívül elmondták tapasztalataikat 
azok az iskolai könyvtárosok is, akik a közelmúltban maguk is részesei voltak na-
gyobb volumenű könyvtárfejlesztésnek, átalakításnak. A kollégák lehetőséget kap-
tak rá, hogy bemutassák iskolai könyvtárukat, újszerű berendezési, belső térkiala-
kítási ötleteiket, egy-egy fényképes, rajzos, szöveges tablón, poszteren. 

10 Balogh Mihály: A Könyvtárostanárok Egyesületének története In: Bényei Miklós (szerk.): A Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének története 1935–2009, Jubileumi kiadvány, Bp., MKE, 2011, 365–375., 703–
706. p.
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A 2011-es Tavaszi Szakmai Nap eTwinning az iskolai könyvtárakon keresztül című 
programja során az OPKM dísztermében előadások, bemutatók és csoportos közös 
gondolkodás keretében arról tanácskoztak a résztvevők, hogy könyvtáros tanár-
ként miért érdemes egy nemzetközi projektben részt venni. Az eTwinning olyan 
keretrendszer, amely az Európa különböző országaiban található partneriskolák 
interneten keresztül történő együttműködését segíti elő. A projektnek az a konk-
rét célja, hogy a résztvevő országok iskolái nemzetközi párokat alkotva közösen 
dolgozzanak ki tanulást, ismeretszerzést segítő programokat IKT eszközöket hasz-
nálva, ezáltal fejlődjenek pedagógiai, szociális és kulturális téren egyaránt. 

A szakmai program után részleges tisztújító közgyűlésre is sor került, a regná-
ló elnök, Lázárné Szanádi Csilla lemondása miatt. A tagság Szakmári Klárát vá-
lasztotta elnöknek, az ő korábbi posztjára, az ellenőrző bizottság elnöki tisztség-
be dr. Eigner Judit került.

Végül Az EU-s elnökség kapcsán a KTE Bölcsek Tanácsa11 által megfogalma-
zott Ajánlást ismertette Balogh Mihály.

Az Ajánlás az IFLA – UNESCO 1999-es közös manifesztumát, illetve a doku-
mentum tartalmának minél teljesebb megvalósítását ajánlotta az uniós tagország-
ok oktatásért felelős minisztereinek figyelmébe. A Manifesztum az európai iskolai 
könyvtárak közös működési és fejlesztési alapelveit foglalja össze.12 Az egyesület 
tagjai a továbbítás előtt aláírásukkal erősítettek meg az Ajánlásban foglaltak fon-
tosságát. 

2011 nyarán rendezte meg az egyesület a Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával az iskolai könyvtárosok XIII. Nyári Akadémiáját. Az egyhetes békéscsabai 
rendezvény házigazdája a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár volt. Az Akadémia 
a Modern iskolakép, modern könyvtár-pedagógiai módszerekkel címet viselte. Az 
Akadémia keretében a mind a négy napon résztvevők elvégezhették a Mérei Ferenc 
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Könyvtár-pedagógia 
módszertana c. akkreditált 30 órás tanfolyamát.

Az MKE 43. Vándorgyűlését Pécsett tartották meg, 2011. július 14-16. között, 
az újonnan épült Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban. A ren-
dezvény címe: Tanulás, tudás, műveltség – Könyvtárosok a jövő szolgálatában. 
A KTE és az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója közös szekcióülést tartott. Ekkor 
hagyományteremtő szándékkal a könyvtárlátogatási programok között a KTE is-
kolai könyvtárit is szerevezett a Mecsekaljai Iskola Pázmány Péter Utcai Általános 
Iskolában.

11 A Bölcsek Tanácsát még 2010. november 18-i ülésén hívta életre az elnökség, egy szakmai 
tanácsadó testületként. Azzal a céllal, hogy kikérje véleményét minden jelentős, országos vagy nemzetközi 
horderejű kérdésben, mely alapjaiban érinti a könyvtárostanári hivatást. Tagjai közé hívott minden olyan 
kollégát, aki állami kitűntetésben részesült vagy elnyerte a KTE emlékérem Életműdíját. Az itt említett 
feladat volt az első megbízatásuk.

12 Szakmári Klára: Az Európai Unió oktatásért felelős minisztereinek In: Könyvtári Levelező/Lap, 
2011. 4. sz., 43. p.; URL: http://epa.oszk.hu/00300/00365/00113/pdf/kll1104_43.pdf Utolsó letöltés: 
2012.08.17.; Vagy: Szakmári Klára: Az EU oktatásért felelős minisztereinek az iskolai könyvtárügyről, 
Bp., KTE, 2012.08.17., URL: http://www.ktep.hu/EUfelh Utolsó letöltés: 2012.10.10. 
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Az Őszi Szakmai Napra október 26-án, a Világnap naptári közelében került sor 
az utóbbi évtizedben megszokott helyen, az OFI-OPKM dísztermében. Az elekt-
ronikus tájékozódás módszertani kérdései címet viselő rendezvényen az adatbázis-
ok és katalógusok használatának megtanítása volt a központi téma. Az előadó kol-
légák a Nemzetközi Hónap e tárgykörben kiírt szakmai pályázatának díjnyertesei 
voltak.

A nap kiemelkedően jelentős, ünnepi eseményeként a résztvevők megemlékez-
tek az egyesület fennállásának negyedszázados évfordulójáról. Ez alkalomból 
ismét sor került a KTE emlékérmek ünnepélyes átadására, amelyeket még a ko-
rábbi elnök, Bondor Erika kezdeményezésére, 2006-ban alapított az elnökség, s 
amelyeket azóta évről évre négy kategóriában ítélnek oda.13

Az ünnepi alkalomból hallgathatták meg a tagok Balogh Mihály egyesületala-
pító nyugalmazott könyvtárostanár Ami a jubileumi emlékkönyvből kimaradt című 
előadását.

2012 novemberében ünnepli önálló egyesületté válása tizenötödik évforduló-
ját a KTE. Az eseményekben különösen gazdag esztendő nyitányaként rendhagyó 
tavaszi szakmai napokra került sor március-áprilisban. Az „Új tartalom – Új meg-
oldások” című, „ródsó” jellegű program, pontosabban könyvtár-pedagógiai mű-
helykonferencia a könyvtárhasználóvá nevelésről, a korábbi gyakorlattal szemben 
most helybe ment. Egymás után hat vidéki nagyvárosban tartották meg az MKE 
Gyermekkönyvtárosok Szekciójával közösen meghirdetett továbbképzés értékű 
rendezvényt. Ezeknek a regionális szakmai napoknak a nem titkolt célja az volt, 
hogy a Budapestre nehezebben eljutó vidéki könyvtáros kollégáknak is lehetősé-
gük legyen kapcsolatteremtésre az egyesülettel, szakmai párbeszédre egymással. 
A cél teljesült is, hiszen a korábbi hasonló rendezvényekhez képest többszörös lét-
számban vettek részt az érdekeltek a programokon – Szombathelyen, Kaposváron, 
Szegeden, Székesfehérváron, Miskolcon és Debrecenben. (Mindez persze azzal 
járt, hogy most a fővárosi kollégák utazhattak, ha valamelyik rendezvényen részt 
kívántak venni.)

Nem maradtak rendezvény nélkül a budapesti kollégák sem. Szász Éva könyv-
tárostanár ötletét fölkarolva – a 2011. novemberi első rendezvényt követően – 
2012. június 5-én az Árpád Gimnáziumban vehettek részt a kollégák a KTE 
Szellemi Műhelye címet viselő műhelybeszélgetésen, ahol a jogszabályi háttér vál-
tozásaira reagálva, a „Hogyan tovább iskolai könyvtár?” szlogen jegyében tanács-
koztak a résztvevők.

Külön feladatot jelentett az egyesület, s elsősorban az elnökség számára a szak-
tárca rendeletalkotó gyakorlatának figyelemmel kísérése, a köznevelésről szóló 
törvényt követő jogszabályok, köztük a kerettanterv előzetes szakmai véleménye-
zése, valamint a törvény értelmezésével kapcsolatos állásfoglalásaik elkészítése és 
közreadása.

A gyermekkönyvtárosokkal közösen szervezett szekcióülést az egyesület az 
MKE 44. vándorgyűlésén, Győrben, „Inspirál-e a stabilitás, a tradíció? Hol is van 

13 Életműdíj, A könyvtárostanári hivatásért, Az egyesületért, Az év ígéretes könyvtárostanára
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az innováció?” címmel. Az ülés résztvevői a Kossuth Lajos Általános Iskola könyv-
tárában találkoztak, és hallgattak meg több érdekes és hasznos előadást, szakmai 
bemutatót. 

A nyári szünetet követően az ősz hármas feladatának eredményes teljesítése ér-
dekében intenzív szervező munkába fogott az elnökség. A feladatok közül időben 
első az októberi Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja eseményeinek koordi-
nálása. Az „Iskolai könyvtár: kulcs a múlthoz, jelenhez és a jövőhöz” szlogen je-
gyében meghirdetett világhónap alkalmából a KTE pályázatot írt ki diákok szá-
mára, Kalandok az iskolai könyvtárban címmel. A kiíró érdekes (akár humoros, 
akár tanulságos) illusztrált történeteket vár a pályázóktól, amelyekben bemutat-
hatnak valós vagy fiktív iskolai könyvtári kalandokat.

A következő feladat a november 7-én az OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum-
ban tartandó Őszi Szakmai Nap előkészítése. Ekkor kerül sor a világnapi pályá-
zatok eredményhirdetésére, a KTE emlékérmek átadására, illetve a szaktárca ré-
széről vállalt „Jogi változások és a könyvtárostanárok ezzel kapcsolatos teendői” 
című előadás tartalmának megvitatására. 

Szintén ekkorra tervezik a megemlékezést a KTE fennállásának 15. évforduló-
jára, valamint a Kis KTE könyvek című sorozat 5. és 6. kiadványának bemutatását 
is. A sorozat ötödik darabja az „Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgál-
tatásfejlesztéséhez” címmel jelenik meg, a hatos számú kiadvány pedig az itt ol-
vasható KTE történetet tartalmazza.

A harmadik jelentős feladat teljesítésére is az Őszi Szakmai Nap időkeretében 
kerül sor: ekkor tarja meg az egyesület a lejáró mandátumú elnökség megújítását, 
a KTE tisztújítást.
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Összefoglalásul

Az egyesület egész fennállását jellemezte és jellemzi az a szakmai küzdelem, ame-
lyet a közoktatás, köznevelés világában kellett és kell még ma is megvívniuk a 
könyvtárostanároknak. A tét az iskolai könyvtár, illetve a könyvtár-pedagógia he-
lyének és szerepének felismertetése az ágazat irányítóival, elméleti és gyakorlati 
szakembereivel. Az egyesület tagjai azzal a tudattal ünnepelhetik soron követke-
ző évfordulójukat, hogy – bár koránt sem sikerült még minden lényeges szakmai 
gondjukra megoldást találni – a Könyvtárostanárok Egyesülete hatékonyan mű-
ködött, nagyon sokat vállalt, és elég sokat tett az iskolai könyvtárügyért, a könyv-
tár-pedagógia valós értékének elfogadtatásáért.
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Ami a jubileumi emlékkönyvből kimaradt 
Huszonöt éves a Könyvtárostanárok Egyesülete 14

Tisztelt vendégeink, Kedves Kollégák!

Engedjék meg, hogy „Ami a jubileumi emlékkönyvből kimaradt” címet viselő mun-
kajelentésemet egy 21. századi klasszikussá nemesedő, poétikus mottóval kezd-
jem, korunk egyik jelesétől, Varró Danitól.

Íme a mottó: 

„Hogy mondjam el milyen nagyon szeretlek én, ha bakker
nem áll rendelkezésre csak 160 karakter”

És már jöhet is a mentegetőzés, magyarázkodás! 
Választott címem indokoltságát alább bővebben is bizonyítani fogom. A munka-
jelentés, mint műfaji megjelölés – bevallom – provokatívan (ön)ironikus, hiszen 
sokkal inkább szubjektív, nosztalgikus emlékidézés következik most, az iskolai 
könyvtári „daliás időkről”, mint holmi tárgyilagos, száraz munkajelentés. A Varró 
Daninak kiosztott ’klasszikus’ cím ma még inkább az előlegezett bizalom jele csu-
pán. A ’bakker’ pedig itt és most talán nem (csak) blaszfémia. Hátha egy holland 
virágküldő cég neve, amelynek fölemlegetése egy efféle jubiláris ünnepségen akár 
stílszerű is lehet. (Zárójelben mondom: ezt a virágküldő dolgot én is csak most 
tudtam meg, s az ebből netán befolyó reklámbevételt ezennel föl is ajánlom a KTE 
megsegítésére.)

És akkor a cím…! Amikor megkaptam elnök asszonyunktól a fölkérést, hogy 
ugyan mondjak már valamit az egyesület jubileumi ülésén a mögöttünk maradt 
negyedszázadról, kapásból riadtam vissza. Jó, jó, de mégis mit mondjak? Igaz, mos-
tanában írtam meg a történetünket a 75 éves MKE magát ünneplő kötetébe. Akár 
föl is olvashatnám azt? Az ötlettől magam is visszariadtam, amint eszembe jutott, 
mennyire megszenvedtem én akkoriban a feladattal. Szigorú főszerkesztőnk, 
Bényei doktor betartandóan megszabta a terjedelmet, kerek húszezer karakter-
ben. Ehhez képest nekem első nekifutásra sikerült negyvennégyezer leütésbe „sű-
rítenem” kisded történetünket. Ez bizony a duplájánál is több! – állapítottam meg 
nem kis keserűséggel, míg ajkamra tolult a „varródanis” vallomás: 

14 Elhangzott az OFI-OPKM dísztermében, 2011. október 26-án, a Könyvtárostanárok Egyesület 
megalakulásának 25. évfordulóján tartott ünnepi megemlékezésen. Megjelent: Könyv és Nevelés, 2011. 
4. sz., 8-12. p.
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„Hogy mondjam el, KáTéE, mennyire szeretlek, ha bakker 
nem áll rendelkezésre csak húszezer karakter” 

Bizony mondom, ekkor utolért a szellemi (ön)csonkítás jól ismert keserve. Rá is 
emlékezem, amikor nosztalgikus-szomorkás hangulatban kalandozom öreg lap-
topom „kte-történet” című könyvtárában, az akkoriban néhány hónap alatt ösz-
szegyűlt negyven fájl között. A negyvenből legalább tízet a már-már sziszifuszi 
„szűkítő hadművelet” egyes állomásai tettek ki. Egy hónapon át tartott a kímélet-
len szövegfaragó munka, miközben sorra kellett elvetnem számomra fontos ese-
ményeket, tényeket, gondolatokat. Hangulatokról, ízekről, különleges epizódok 
szubjektív, netán lírai hangvételű fölidézéséről meg szó se essék, hiszen azok már 
az első, bő változatba sem fértek bele. Időközben vészesen közeledett a leadási ha-
táridő, és még mindig hibádzott vagy háromezer karakter. Végső kétségbeesésem-
ben küldtem el a szöveget Szakmári Klára elnök asszonyunknak, mert én már nem 
bírtam vele tovább. Klára szigorú, magyartanáros gondossággal, precizitással le-
fejtette róla, amit még lefejthetőnek (vagy mondjam úgy: felejthetőnek) tartott. 
Innen is megköszönöm neki, hogy a huszonnegyedik órában útnak indulhatott a 
küldemény Debrecenbe, Bényei Miklóshoz, majd onnan a helyére, az MKE jubi-
leumi kötetbe…

Így azután most csakis a tisztelt jelenlévők iránti szívjóságom tilthatja meg 
annak a csont szárazra aszalt KTE történetnek a fölolvasását. Legyen ez kinek-ki-
nek az egyéni, feladata, házi olvasmánya, amelyről a számonkérő órát – mondjuk 
– az ötvenéves jubileumon tartjuk meg. Előtte azonban kíméletlenül beszedem az 
olvasónaplókat! 

Erre az ünnepi alkalomra pedig az jut, ami a KTE történetből kimaradt. Jöhetnek 
a hangulatok, a személyes emlékek, jöjjön alkalmasint a líra! Már csak annyi a tisz-
tázandóm, hogy vajon csak a derű óráit számoljam-e, miként a régi napórák latin 
felirata sugallja: „Nil numero horas, nisi serenas.” Szívesen tenném, de nem tehe-
tem. Egy napórának könnyű: ő tényleg csak akkor „ketyeg” – ha süt a nap. Nekünk, 
egyszerű földi halandóknak, KTE alapítóknak és továbbvivőknek viszont kijutott 
egykor derűből-borúból, egyformán és válogatás nélkül. Nem volna igazságos, 
nem volna őszinte, ha csak a boldog órák emlékezete maradna fönn. 

Ott voltak mindjárt kezdetnek az indulás bonyodalmai, az előkészítés nehézsé-
gei, majd azután a megalakulási aktus eufórikus pillanatai. Azért az egy másik 
világ volt, a maga szabályaival és szabálytalanságaival, nem mindenki emlékezhet 
rá a jelenlévők közül – már csak a koránál fogva sem. Hiába voltunk túl akkor már 
két sikeres Nyári Akadémián, hiába voltunk tagjai több tucatnyian, iskolai könyv-
tárosok, a különféle szakmai és megyei MKE szekcióknak, új szekciót indítani 
mégsem volt egyszerű. 

Egyrészt mert akkoriban szinte mindent politikának hívtunk, így volt kultúr-
politika, könyvtárpolitika, egyesületpolitika, s talán még szekciópolitika is. Amit 
pedig politikának hívtunk, ahhoz leginkább fölülről lehetett hozzányúlni, ahhoz 
minimum kultúr-, könyvtár-, egyesület- és/vagy szekciópolitikusok dukáltak. 
Másrészt az is baj volt, hogy több, afféle kultúrtényezőnek számító szakmabeli, 
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főleg egyesületi ember élénken ellenezte az új szekció ötletét. Hogy miért, abba 
most inkább nem bonyolódnék bele, estig azért nem érünk rá. Tény az, hogy végül 
is 1986. június közepén Ugrin Márta szakmai tanácskozást szervezett a Veres 
Pálné Gimnázium könyvtárában, szabályos meghívókkal, szabályos napirendi 
pontokkal, és az akkori MKE elnök, Billédi Ferencné ugyancsak szabályos aláírá-
sával. Az a tizenkilenc szakember, aki eljött, akkurátusan megtárgyalta a fő napi-
rendet, az iskolai könyvtárosok továbbképzése időszerű helyzetét, miközben min-
denki pontosan tudta, hogy ez itt most fedőnév, konspiráció. Igazából az „egyéb 
ügyek” című napirend kedvéért jöttünk össze. Végül el is értünk odáig, és akkor 
Ugrin Márta mintegy mellesleg fölemlítette, hogy nagyon kéne már egy iskolai 
könyvtáros szekció. Ezt viszont a jelenlévők túlnyomó többsége maradéktalanul 
támogatta. Vagyis jónak bizonyult a résztvevők kiválogatása.

Ezután öt mozgalmas hónap következett. A frontok a kulisszák mögött feszül-
tek egymásnak, s nem látványosan, de keményen zajlott a kulturkampf. Az MKE-n 
belül még mindig többen ellenezték az önállósodást, ezért fölmerült, hogy a 
Pedagógiai Társaság égisze alatt alakítunk tagszervezetet. Ezt az ötletet erősítet-
te, hogy sokáig nem akadt alkalmas könyvtáros szakember, aki elvállalta volna az 
elnöki tisztet.

Így jutottunk el november 28-án, pénteken délután 2 órakor a Csengery utcai 
Fáklya klubba. A szebb napokat is megért, kopott és poros nagyterem nézőterén 
ötvenhárman ültünk, amikor Márta kiállt elénk, és javasolta levezető elnöknek 
Celler Zsuzsát, jegyzőkönyvvezetőnek pedig engem. Érdekes volt szembesülni 
most, közel negyedszázad után azzal a jegyzőkönyvvel! Férfiasan be kell vallanom, 
hogy azzal a hangulattal, amit ott és akkor megéltünk, köszönőviszonyban sem volt 
az én jegyzőkönyvem. Hogy milyen volt a hangulat? Egyszerre feszült és örömteli. 
Összeszorult bennünk a „mi lesz ebből?” aggodalma, az „azért is megmutatjuk” 
büszke daca, s nyilván a „kezünkbe vesszük a szakmánk sorsát” felelős öröme is. 

Egyszóval jó volt ott lenni, jó volt szerepet vállalni abban a közösségben, amely-
nek a tagjai közül egyébként sokan akkor találkoztak először. Voltunk ott néhá-
nyan, akik nem először vettünk részt fontos, de legalább is annak vélt dolgokban, 
mégis máig hiszem, hogy mindannyiunk szakmai életében emelkedett, emléke-
zetes pillanat volt, amikor a szavazásokat követően Celler Zsuzsa bejelentette az 
MKE Iskolai Könyvtáros Szekciója megalakulását, és amikor Tóthné Király Kati, 
friss-ropogós elnök asszonyunk szólásra emelkedett, hogy elmondja elnöki szék-
foglalóját.. 

Ezután következett egy „mézesév”, sok munkával, ütemes taglétszám gyarapo-
dással, és egy jelentős áttörést, elismerést hozó, lendületes, nyári akadémiával. 
A három pesti nap után két napra elvittük Kunszentmiklósra a 130 résztvevőt, 
ahol szakmai ajánlásokat fogadtunk el. De talán mindennél emlékezetesebb volt 
az utolsó délután, amikor Apajpusztán előbb elraboltattuk Mártát egy nyalka csi-
kóslegénnyel, bőrig áztunk a hirtelen jött, fenséges pusztai viharban, majd mél-
tóképpen zártuk a hetet a szentmiklósi koöllégiumban fölcsendülő közös népdal-
énekléssel. Rossz íróknál ilyenkor jön az obligát fordulat: a hangulat leírhatatlan 
volt. Ehhez tartom magam én is…
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De ahogy ígértem elébb, nem csak a derű óráit számolom! A harmadik évünk-
ben valahogyan megtört a lendületünk. A jubileumi emlékkönyvben ezt a fordu-
latot – diplomatikusan – így vezettem elő: „Mind inkább eltért az elnök és a tit-
kár véleménye a szekció irányításáról.” Valójában az történt, hogy maga a vezető-
ség is megoszlott, a meddőnek bizonyuló viták elszaporodtak, végül az elnök le-
mondott, s vele együtt még ketten leköszöntünk a vezetőségből. 

Itt meg kell állnom egy szóra. Valahol egyszer leírtam, s a Dosztojevszkij után 
szabadon előadott parafrázisomat már idézni is láttam azóta, hogy tudniillik az 
iskolai könyvtárak világában mindannyian Ugrin Márta köpönyegéből bújtunk 
ki. Három éve készülök Mártától elbúcsúzni, de máig nem tudtam pontosan meg-
fogalmazni, hitelesen szavakba önteni a szakmai és emberi kapcsolatunk esszen-
ciáját, túl a köpönyeg metaforán. Remélem, megadatik nekem, hogy egyszer túl-
essek ezen a tartozásomon is. Addig csak annyit, amennyi most mindenképpen 
ide kívánkozik. Homlokegyenest másként gondoltuk megélni a gyakorlatban a csa-
patmunka fogalmát, különös tekintettel egy olyan, társadalmi alapú szakmai ér-
dekvédelmi szervezetre, és annak vezetésére, mint amilyen az iskolai könyvtáros-
ok szekciója volt.

Akkor az idő múlásával úgy láttuk, minket igazol a szekció életének alakulása, 
a csökkenő taglétszám, a Nyári Akadémiák iránt fogyó érdeklődés. Ebben a hely-
zetben kerestek meg többen 1991 nyarán: miután az elnök, Celler Zsuzsa munka-
helyi elfoglaltságága miatt leköszönt, vállaljam el az elnöki tisztet. Nem ugrottam 
érte, hiszen pontosan tudtam, mit vállalok, ha vállalom. Végül elmentem a szep-
temberi veszprémi tisztújításra, ami határozatképtelenség miatt elmaradt, viszont 
kemény vitákban bővelkedett. Az az este nem fog az egyesület aranyoldalaira ke-
rülni. Noha durva személyeskedésig nem fajultak a dolgok, bizony adtunk és kap-
tunk nehezen gyógyuló lelki sebeket, kölcsönösen. Máig bánt, hogy valamikor ké-
sőbb nem álltam oda Márta elé, az elnézését kérni, ha megbántottam. Ugrin Márta 
végül szinte teljesen magára maradt, majd átmenetileg ki is lépett a szekcióból.

Novemberben ismét választottunk, és összeállt az a legitim vezetőség, amely 
azután kevés változással hat éven át együtt dolgozott. Tényleg együtt, igazi csa-
patmunkában! Az előzmények után más irányítási filozófiát és gyakorlatot nem is 
követhettünk volna. (Ha csak zárójelben is, hadd soroljam föl legalább a neveket 
– ábécé szerint: Ambrus Andrásné, Celler Zsuzsa, Dán Krisztina, Homor Tivadar, 
Lukács Zsuzsa, Kalmárné Morcsányi Rozália.)

Iskolai könyvtárosból könyvtárostanárrá változott a nevünk, a kettős kötődés 
és a kettős professzió hangsúlyozásául, szekcióból pedig szervezetté avanzsáltunk, 
bővülő önállással. Újra lendületet kapott a szervezeti élet, a taglétszámunk 250 
főre szaporodott. Népes rendezvényeinken oldott hangulatban „szakmáztunk”, 
igyekeztünk ott lenni mindkét ágazat minden olyan eseményén, amely érintette 
az iskolai könyvtárak világát.

Együtt örültünk a négy egymást követő, eredményes pályázatunknak, meg a 
szervezet első önálló kiadványának, amelyet a díjazott pályamunkák anyagából 
szerkesztettek a kollégák, s amely 1400 példányban mind egy szálig elfogyott, 
pedig pénzért adtuk.
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Hadd ragadjak ki néhány érdekes, emlékezetes pillanatot – persze szubjektíven. 
Máig élénken él bennem az 1992-es nyár, a sárospataki vándorgyűlés, ahol plená-
ris előadóként képviselhettem a szervezetet, s ahol – tekintettel a nagy hőségre 
– két előadás közt tényleg vándorrá vált a gyűlés, a türelmetlenebbek ugyanis nagy 
zajjal menekültek a Bodrog-parti strand enyhületébe. 

Azon az őszön Debrecenben az új jelenségnek számító alternatív tankönyvek-
ről tanácskoztunk. Egy szobában aludtam Esztergályos Jenővel, aki egy öreg Wart-
burggal pöfögött el Celldömölkről Debrecenbe, s a csomagtartóban hozta a köny-
veit. Jenő tele volt bizonytalansággal. Vajon jól döntött-e, amikor a biztos tanári 
állást föladva belevágott a tankönyvcsinálás bizonytalan vállalkozásába. Aki leg-
alább egy kicsit ismeri az Apáczai Kiadó- birodalmat, az tudja helyes választ. 

A következő évben résztvevői csúccsal rendeztük meg az Fővárosi Pedagógiai 
Intézetben a nyári akadémiát, ahová német és dán előadókat hívtunk. Máig derü-
lök, ha eszembe jut a két dán kolléga záró karikatúrája, amely a saját iskolai könyv-
tárügyüket volt hivatva összefoglalni, nem kis öniróniával. A rajzon két fickó szá-
guldozik egy motoron, erdei fák közt – a fejükön megfordított bukósisakkal. 

– Jó felé megyünk, Olaf? – kérdi a hátul ülő a motor vezetőjétől.
– Azt sajnos nem tudom, Gert, de hogy gyorsan haladunk, az biztos – feleli a 

másik.
Lélekemelő és lélekszorító színfoltja egyszerre volt ennek az akadémiának a kör-

nyező országokból érkezett számos Kárpát medencei magyar iskolai könyvtáros 
megszólalása. Ellmondták többek között, hogy nekik mi vagyunk az áhított, a kö-
vetendő példa, miközben nekünk meg a németek, s a dánok, akiket viszont ők már 
nem is mindig értenek igazán, még a tolmács segítségével sem, olyan nagyok a 
szakmai távolságok.

Egy év múlva tizenketten a helyszínen is rácsodálkozhattunk a dán iskolai 
könyvtári rendszerre. Arról beszélni egy délután sem volna elég, csak elég idő kel-
lene hozzá. Pedig még mennyi minden történt velünk, azután is! Szinte tolulnak 
elő az emlékek: a közös munkából kinövő érelemes, szép emberi kapcsolatokról; 
az esti nagy, világmegváltó beszélgetésekről; a győri vándorgyűlésről, ahol egy 
héten át velünk volt az amerikai Peter Genko, persze valamiféle homályos magyar 
gyökerekkel, aki aztán 2001-ben az IASL, a nemzetközi iskolai könyvtáros szövet-
ség elnöke lett. Az ő világszerte széttekintő előadásának óriási revelációja volt szá-
momra, hogy pénz ehet több máshol, az iskolai könyvtárosok alap problémái mégis 
mindenfelé nagyjából azonosak a mi gondjainkkal. 

És ha már Győr – hát menetrendszerűen jött az újabb nagy csalódás! Még 1995 
őszén, a tízéves évfordulónkon is letargikusan mondtam el az elnöki beszámo-
lómban, hogy a szervezet, illetve a vezetőség a saját kudarcának (is) tekinti a köz-
oktatási törvény 1996-os módosítását, amely szerint az általános iskolai könyv-
tárostanári feladatok ellátására csak fél tanári státust garantál a központi költség-
vetés. (Bár mai fülnek – a megszűnések és összevonások prolongált évadján – már 
ez a garancia is másképpen cseng azért...) 

Külön dráma feszült a „végeredmény” bejelentésének körülményeiben. Miután 
hónapokon át jártuk a törvénytervezet egyeztető értekezleteit, és tettünk szóvá 
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mindent, amit negatívnak találtunk, és miután az utolsó, általunk ismert válto-
zatban még a – kényszrűen ugyan, de elfogadott – egy iskola-egy könyvtáros szisz-
témát láthattuk leírva, az akadémia záró előadójaként hozzánk érkezett államtit-
kár bejelentette az örömhírt, hogy a parlament jóváhagyta a törvényt, majd a ke-
zembe nyomott egy példányt. Ösztönösen lapoztam bele, és kerestem meg a lét-
számot tartalmazó mellékletet.. Ott pedig feketén-fehéren írva volt, hogy általá-
nos iskolában fél könyvtárost kell alkalmazni. 

A lehető legdurvábban becsaptak minket, és amikor ezt frissiben szóvá tettem 
a megnevezésre sem érdemes – egyáltalán nem félnek, sokkal inkább egésznek 
tűnő – államtitkárnak, azt válaszolta lazán, könnyed mosollyal, vagy száz iskolai 
könyvtáros füle hallatára: 

– Ejnye, ejnye! Hát miért nem előbb szóltatok!”
Erre mondják, hogy se köpni, se nyelni… Mindenesetre nálam ekkor kezdődött 

az öregség. És ekkor dőlt el, hogy leköszönök az elnökségről…
Kedves kollégák! Itteni előadói időm lejárván, még gyorsan elnézést kérek, hogy 

nem valamiféle optimistább zárszóval köszönök most el Önöktől, tőletek. De ha 
mégis szemrehányás érne ezért, hadd idézzek egy igazi klasszikust: 

„Ejnye, ejnye! Hát miért nem előbb szóltatok?” 
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1986 előtt

1971. december 9.: MKE vezetőségválasztó közgyűlés. Vita a szervezeti élet fejlesz-
téséről. Felvetődik az ifjúsági könyvtáros szekció alakításának gondolata.

1973. április 10-11.: Miskolcon több mint 70 fő részvételével megalakul az Ifjúsági 
Könyvtáros Szekció. Vezetőség Balog Ferencné, Győri Erzsébet, Károlyi Zsig-
mondné, Klein Judit, Könyves Tóth Lilla (Közülük Könyves Tóth Lilla iskolai könyv-
táros, Károlyi Zsigmondné pedig az OPKM iskolai könyvtári módszertanos mun-
katársa.)

1974. március 27.: Megtartja alakuló ülését a gyermekkönyvtáros szekció. Vezetőség: 
Kerekes Pálné, Kiss Györgyné, Pápai Lászlóné, Ballér Endréné, N. Rácz Aranka 
(Közülük Ballér Endréné iskolai könyvtáros, N. Rácz Aranka pedig az OPKM is-
kolai könyvtári módszertani osztályának korábbi vezetője.)

1975. június 4-5.: Az ifjúsági könyvtáros szekció ülése a könyv- és könyvtárhasz-
nálati ismeretek elsajátításának módszereiről.

1978. március 14-15.: Ifjúsági könyvtáros szekció kecskeméti tanácskozása az ál-
talános iskolai gyermekkönyvtárból a felnőtt könyvtárba való átmenet biztosítá-
sáról, a zenei nevelés könyvtári eszközeiről, a zeneműtárak fejlesztéséről.

1980. október 2.: Az MKE elnökség megvitatja az ifjúsági könyvtáros szekció meg-
alakulása óta végzett munkáját.

1982. április 7-8.: Az ifjúsági könyvtáros szekció hódmezővásárhelyi rendezvénye 
az olvasás-irányításról, a könyvtárhasználati ismeretek oktatásáról. Kiállítás és 
módszertani bemutató.

1983. július 4-8.: Az Iskolai Könyvtárosok I. Nyári Akadémiája Budapesten, a Veres 
Pálné Gimnáziumban. Témája: az iskolai könyvtár a könyvtárügy része. Ezen a 
rendezvényen 37-en vettek részt. Társrendezők: ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 
OPI
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1984. április 16-17.: Az Ifjúsági Könyvtáros Szekció ülése a könyvtárostanárok kép-
zéséről, a pedagógusok továbbképzéséről, a szakmunkástanulók irodalmi kísér leti 
oktatásáról.

1984. június 20.: A Gyermekkönyvtáros Szekció fóruma az általános iskolai könyv-
tárak helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről.

1985. július 1-5.: Az Iskolai Könyvtárosok II. Nyári Akadémiája Budapesten és 
Veszprémben. Témája: olvasáspszichológia – a könyvtárostanárok szerepe az ol-
vasás képességének fejlesztésében.

1986–1989

1986. július: Ugrin Gáborné kérelme Bilédi Ferencnéhez, az MKE elnökéhez az 
Iskolai Könyvtárosok Szekciójának megalakítása tárgyában.

1986. október 9.: Az MKE új szekció alakítását jóváhagyó döntést tartalmazó le-
vele.

1986. november 28.: a Pedagógusok Szakszervezete Fáklya Klubjában 50 taggal 
megalakul az MKE Iskolai Könyvtárosok Szekciója. Elnöknek dr. Tóth Gyulánét, 
titkárnak Ugrin Gábornét választják meg.

1987. június 29. – július 4.: Az iskolai könyvtárosok III. Nyári Akadémiája Budapesten 
és a Kunszentmiklósi ÁMK könyvtárában. Tárgya: Könyvtárostanárok munkája 
az oktatás folyamatában. 

1988. április 7-8.: Az MKE ifjúsági és iskolai könyvtárosi szekciójának közös to-
vábbképzése A tantestület és a könyvtáros címmel a gyulai Mogyoróssy János 
Városi Könyvtárban. 

1989. április 6-7.: Az MKE iskolai könyvtárosi szekciója és AV-munkabizottsága 
által rendezett ülés az ELTE Ságvári Endre Gyakorlóiskolájának könyvtárában és 
a Budai Tanítóképző Főiskola könyvtárában, A gyakorlóiskolák könyvtárai, vala-
mint és a Számítógép – iskolai könyvtár c. témákról.

1989. július 3-8.: Az iskolai könyvtárosok IV. Nyári Akadémiája Budapesten és Pest 
megyében. Tárgya: könyvtár az iskolavezetésben – szervezői tevékenység az isko-
lai könyvtárosok munkájában.

1989. november 23.: Az MKE iskolai könyvtárosi szekciójának ülése Budapesten, 
a Deák téri általános iskolában az Iskola és információ témáról. A lemondott dr. 
Tóth Gyuláné helyébe dr. Celler Zsuzsannát választották meg a szekció elnökévé. 
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1990–1994

1990. április 9-10.: Az MKE iskolai könyvtárosi szekciójának ülése a Füzesabonyi 
Városi Könyvtárban és Besenyőteleken. Tárgy: az iskolai könyvtárosok és az ÁMK 
könyvtárosok helyzete, pályaképe.

1990. május 29.: Az MKE iskolai könyvtárosi szekciójának tanácskozása a buda-
pesti Kaffka Margit Gimnáziumban a speciális iskolai könyvtárakról. 

1990. október 12-13.: Az MKE iskolai könyvtárosi szekciójának továbbképzése és 
vezetőségválasztó taggyűlése Budapesten, a Kaffka Margit Gimnáziumban. 

1991. március 8-9.: Az MKE iskolai könyvtári szekciójának továbbképzése a Győri 
Városi Könyvtárban a könyvtári állomány alakításáról. 

1991. június 24-29.: Az iskolai könyvtárosok V. Nyári Akadémiája, Budapesten.

1991. szeptember 27-28.: Az MKE iskolai könyvtárosi szekciójának szakmai tanács-
kozása Veszprémben.

1991. november 15.: a szekció vezetőségválasztó taggyűlése a Budai Tanítóképzőben. 
Balogh Mihályt választják elnökké.

1992. március 11.: Az MKE társadalomtudományi szekciójának és a könyvtáros-
tanárok szervezetének ülése az OSZK-ban Iskolai könyvtáraink múltja, muzeális 
értékeik és jelenük címmel. 

1992. április 13-14.: Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének továbbképzése 
Számítógép az iskolai könyvtárban címmel a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola központi könyvtárában. 

1992. november 10.: Iskolai könyvtárostanárok fóruma Győrött a Kisfaludy Károly 
Megyei Könyvtárban a pedagógiai intézetek információs tevékenységéről és is-
kolai könyvtárügyi informatikai kérdésekről a Komárom-Esztergom Megyei, a 
Vas Megyei, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet és Kísérleti 
Regionális Fejlesztési Központ, valamint a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 
rendezésében. 

1993. június 28. – július 2.: Az iskolai könyvtárosok VI. Nyári Akadémiájának ren-
dezvényei, összejövetelei Budapesten Helyünk a világban, helyünk az iskolában 
címmel az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének és a Fővárosi Pedagógiai 
Intézetnek a rendezésében. 
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1993. november 12-13.: Tehetséggondozás könyvtárban/könyvtárral címmel ta-
nácskozás a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán az MKE Könyvtárostanárok 
Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Közművelődési 
Intézete és a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola rendezésében.

1994. március 25-26.: Egy tantárgyközi feladat: az olvasás (szövegértés és szöveg-
értelmezés a humán és reál tárgyakban) címmel tanácskozás Székesfehérváron, 
az Árpád Szakképző Iskolában az MKE Könyvtárostanárok Szervezete és a Magyar 
Olvasástársaság (HUNRA) rendezésében.

1994. szeptember 24.: Az MKE könyvtárostanárok szervezetének taggyűlése a 
Fővárosi Pedagógiai Intézet dísztermében, a Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár! 
címmel kiírt szakmai pályázat értékelése. Mivel a tisztújítás eredménytelen ma-
radt, okt. 18-án megismételték.

1994. október 18.: Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének tisztújító taggyűlé-
se. A szervezet elnökévé ismét Balogh Mihályt választották.

1995–1997

1995. május 5-6.: Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének továbbképzése és 
taggyűlése Kunszentmiklóson, az ÁMK könyvtárában.

1996. március 26.: Az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének összejövetele a 
Fővárosi Pedagógiai Intézetben Partnerkapcsolatok a Nemzeti Alaptanterv meg-
valósításában címmel. 

1996. július 1-5.: Az iskolai könyvtárosok VII. Nyári Akadémiája Könyvtár az is-
kolában – iskola a könyvtárban címmel Győrött, az Apor Vilmos Iskolában.

1996. november 26.: Az MKE Könyvtárostanárok Szervezete az OSZK-ban ünne-
pi ülést tartott megalakulásának 10. évfordulója alkalmából.

1997. március 25.: A Fazekas Mihály Gimnázium dísztermében tartott közgyűlé-
sén Könyvtárostanárok Egyesülete néven önállóvá – az MKE társult tagjává – vált 
az MKE Könyvtárostanárok Szervezete. 

1997. november 7-8.: A Könyvtárostanárok Egyesületének konferenciája a gyön-
gyösi Berze Nagy János Gimnázium könyvtárában Iskolai könyvtár a hálózaton 
– könyvtár az informatikában, informatika a könyvtárban címmel.

1997. december 9.: A Könyvtárostanárok Egyesületének tisztújító közgyűlése az 
OSZK-ban. Az egyesület új elnökévé Kalmárné Morcsányi Rozáliát (Szolnok) vá-
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lasztották. Az alakuló közgyűlésen elfogadott Alapszabályban talált, döntően for-
mai kifogások korrekcióját követően – meg kellett ismételni az egyesületté átala-
kulás szavazási procedúráját.

1997–2000

1998. február 14.: A Könyvtárostanárok Egyesületének tanácskozása Pedagógus-
továbbképzés, -átképzés, szakvizsga címmel az ELTE Tanárképző Főiskoláján.

1998. május 12.: A Könyvtárostanárok Egyesületének továbbképzése a Fővárosi 
Pedagógiai Intézetben a könyvtárostanárok szakmai irányítói – szaktanácsadók, 
szakértők – részére, az FPI-vel, az OKSZI-val és az OPKM-mel közös szervezés-
ben. Tárgya: információcsere és érdekvédelem, a szaktanácsadói és a szakértői 
munka feladatai, jogszabály-értelmezés.

1998. november 6-7.: A Könyvtárostanárok Egyesületének tanácskozása A tanulás 
tanítása címmel Esztergomban, a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző 
Főiskolán.

1999. január 18-20.: A könyvtárak szerepe a közoktatásban címmel konferencia az 
OSZK-ban a Könyvtárostanárok Egyesülete, az MKE és a Műszaki Könyvkiadó 
rendezésében.

1999. június 28. – július 2.: Az iskolai könyvtárosok VIII. Nyári Akadémiája, 
Székesfehérvárott, Foglalkozás, mesterség, hivatás? Címmel, a Könyvtárostanárok 
Egyesülete és a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet rendezésében.

1999. november 12-13.: A Könyvtárostanárok Egyesületének közgyűléssel egybe-
kötött szakmai konferenciája a Könyvtárhasználat a tantervezésben és a pedagó-
giai gyakorlatban címmel, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gim-
náziumban. Kalmárné Morcsányi Rozália munkahely-változtatás miatt lemon-
dott elnöki tisztségéről. Utódává Hock Zsuzsát választották. 

2000. április 7-8.: Könyvtárhasználattan a gyakorlatban címmel a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete által rendezett országos konferencia Budapesten, az Arany 
János Általános Iskola és Gimnáziumban.

2000. május 26.: Minőségbiztosítás és iskolai könyvtár címmel szaktanácsadók és 
szakértők számára rendezett országos konferenciát a Könyvtárostanárok Egyesülete 
és a Fővárosi Pedagógiai Intézet.

2000. november 27.: Esély? Egyenlőség? Iskolai könyvtárügy 2000 címmel szakmai 
nap a Városmajori Gimnáziumban a Könyvtárostanárok Egyesületének rendezé-
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sében. A lemondott Hock Zsuzsanna helyett az egyesület új elnökének Varga 
Zsuzsannát, a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet könyvtárának vezető-
jét választották meg.

2001–2005

2001. október 15.: Emlékülés az OSZK-ban a Könyvtárostanárok Egyesülete (illet-
ve elődszervezete), az MKE Iskolai Könyvtáros Szekciója, majd Könyvtárostanárok 
Szervezete megalakulásának 15. évfordulója alkalmából.

2002. május 17.: Iskolai könyvtári szaktanácsadók, szakértők részére időszerű jogi, 
pénzügyi és szakmai kérdésekről szervezett országos konferencia a Fővárosi 
Pedagógiai Intézetben – az intézetnek és a Könyvtárostanárok Egyesületének ren-
dezésében. 

2002. június 24-28.: A könyvtárostanárok IX. Nyári Akadémiája, Debrecenben, Az 
iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban címmel. (A tanácskozás anyaga azo-
nos címmel, a Könyvtárostanárok Egyesületének kiadásában, Emmer Gáborné 
szerkesztésében 2004-ben megjelent a Flaccus Kiadónál.).

2002. november 20.: A Könyvtárostanárok Egyesületének közgyűlése az OPKM 
Könyves Kálmán körúti székházában. Témája: az OPKM és az iskolai könyvtárak 
kapcsolata. 

2003. március 19.: Könyvtárostanárok tanácskozása az OPKM dísztermében a köz-
oktatási törvény tervezett módosításáról, illetve a Nemzeti Alaptanterv (NAT) kí-
nálta könyvtári lehetőségekről.

2003. május 16.: A Könyvtárostanárok Egyesületének a szaktanácsadók, szakér-
tők számára rendezett értekezlete a Fővárosi Pedagógiai Intézetben a NAT 2004. 
évi tantervi programjával foglalkozott, és A jogalkotástól a megvalósításig cím-
mel kerekasztal-beszélgetés formájában megtárgyalta az iskolai könyvtárakkal 
kapcsolatos törvényi szabályozás időszerű kérdéseit. 

2003. november 25.: A Könyvtárostanárok Egyesületének Őszi Szakmai Napja. 

2004. április 24.: A Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napja a 
Szent-Györgyi Albert 12 évfolyamos iskolában és a könyvfesztiválon Könyvtár-
pedagógia és tehetséggondozás címmel. – Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia 
c. könyvének bemutatója a Kongresszusi Központban.

2004. december 2.: Korszerűen, szakszerűen Európában címmel könyvtárostaná-
rok nak szervezett szakmai nap a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 
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Tárgya: az iskolai könyvtárakban végzett szakértői és szakfelügyeleti vizsgá-
latok.

2005. január 27.: A Könyvtárostanárok Egyesületének elnökévé Bondor Erikát, 
szakmai alelnökévé Hock Zsuzsannát, ügyvezető alelnökévé Horváthné Szandi 
Ágnest választották a szervezetnek Budapesten, a Markó utcai Xantus János 
Idegenforgalmi Középiskolában tartott tisztújító közgyűlésén.

2005–2008

2005. március 18.: KTE baráti köre, tavaszi találkozó a budapesti Berzsenyi dániel 
Gimnázium könyvtárában.

2005. április 29.: A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny döntője a budapesti 
Vá rosmajori Gimnázium könyvtárában. Ebben a tanévben a versenyt teljes egé-
szében az egyesület szervezte és rendezte.

2005. május 26.: A Könyvtárostanárok Egyesülete a Magyartanárok Egyesületének 
közreműködésével szakmai napot tartott az OPKM Könyves Kálmán körúti épü-
letében – elsősorban a Nagy Könyv akció jegyében. 

2005. június 29. – július 2.: A Könyvtárostanárok Egyesületének X. Nyári Akadémiája 
Az iskolai könyvtárak helye a pedagógiai programokban címmel Szombathelyen, 
a Berzsenyi Dániel Főiskolán, valamint a BDF Bolyai János Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnáziumban. 

2005. július 22.: MKE XXXVII. Vándorgyűlés, Gödöllő, önálló KTE szekció kere-
tében a vándorgyűlés fő témájához kapcsolódóan a könyvtárostanárok etikai alap-
elveit ismerték- és vitatták meg a résztvevők

2005. szeptember 20.: A könyvtárostanárok első műhelybeszélgetése – az OSZK-
ban – a Könyvtárostanárok Egyesülete és a Fővárosi Pedagógiai Intézet rendezé-
sében.

2005. október 13.: A Könyvtárostanárok Egyesületének Őszi Szakmai Napja az 
Or szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dísztermében Iskolai könyvtári fejlesz-
tési stratégia – tapasztalatok és tervek címmel.

2006. március 14.: A Könyvtárostanárok Egyesülete regionális munkacsoport jainak 
tevékenységét segítő koordinátorok értekezlete Budapesten, a Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban.
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2006. április 1.: Somogyi kalandozások címmel szakmai, kulturális kirándulás a 
KTE szervezésében.

2006. május 4.: A Könyvtárostanárok Egyesülete által rendezett Tavaszi Szakmai 
Nap az OSZK-ban Olvasásfejlesztés és könyvtár-pedagógia az esélyteremtésért 
címmel – kiállítással egybekötve

2006. november 30.: Kapcsolódási pontok – az iskolai könyvtár a közoktatásban és 
a könyvtári rendszerben címmel a Könyvtárostanárok Egyesületének az OPKM 
Könyves Kálmán körúti dísztermében tartott őszi szakmai konferenciája, majd a 
jogelődnek, az MKE Iskolai Könyvtárosok Szervezetének 20 évvel ezelőtt történt 
megalakulására emlékező jubileumi ülés. Az évforduló kapcsán alapított KTE em-
lékérem – Életműdíj kitüntetés átadása 20 könyvtárostanárnak. 

2007. április 19.: A Könyvtárostanárok Egyesületének Tavaszi Szakmai Napja 
Kompetenciafejlesztés az iskolai könyvtárban címmel a Fővárosi Pedagógiai 
Intézetben.

2007. július 2-5.: A Könyvtárostanárok Egyesületének XI. Nyári Akadémiája 
Kecskeméten, az ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollé-
giumban az Arculattervezés – marketing – kommunikáció. Az iskolai könyvtár 
menedzselésének új és hagyományos eszközei témakörökről.

2007. augusztus 8-10.: a M.I.K.E.S (Magyar Iskolai Könyvtárak Együttműködése 
Sepsiszentgyörgyön) című nemzetközi konferencián erdélyi, felvidéki és vajdasá-
gi iskolai könyvtárosok találkoztak és tanácskoztak együtt anyaországi könyvtár-
pedagógusokkal.

2007. október 25.: Kistérségek és települések iskolai könyvtári ellátása. Többcélú 
és kettős funkciójú intézmények szervezése, intézmény-összevonások kezelése 
címmel, ill. alcímmel rendezték meg a Könyvtárostanárok Egyesületének Őszi 
Szakmai Napját az Apáczai Kiadó budapesti központjában.

2008. április 5.: Tavaszi Szakmai Nap, Szervezetek összefogása az olvasáskultúra 
fejlesztéséért címmel az OFI-OPKM dísztermében. Együttműködő partnerek: 
Magyar Olvasástársaság, IBBY Magyarországi Egyesülete, MKE Gyermekkönyv-
táro s ok Szekciója, OFI-OPKM

2008. ősz: A KTE és az Iskolai Könyvtári Világnap magyar honlapja egy közös 
megújult felületen üzemel tovább.

2008. október 17.: Őszi Szakmai Nap az OFI-OPKM dísztermében Infor máció-
technológia, informatikai eszközök a könyvtárostanári munkában címmel.
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2008. november 27.: Tisztújító közgyűlés az OFI-OPKM Könyves Kálmán körúti 
dísztermében. Az egyesület új elnöke Lázárné Szanádi Csilla lett.

2008–2012

2009. március 28.: Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány – Hagyomány és meg-
újulás az iskolai olvasmányok kánonjában címmel kerül megrendezésre az OPKM 
dísztermében a Tavaszi Szakmai Nap, melynek társrendezői a Magyar Ol va-
sástársaság és az OFI-OPKM.

2009. június 30 – 2009. július 3.: Az Iskolai Könyvtárosok XII. Nyári Akadémiája 
a pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnáziumban, „Iskolai könyvtár és tehetséggon-
dozás, esélyteremtés multikulturális környezetben” címen.

2009. november 5.: Őszi Szakmai Nap az OPKM dísztermében, a házigazda intéz-
ménnyel közösen, Iskolai könyvtári projektek – Iskolai projektek a könyvtár tá-
mogatásával címen. 

2010. március 1.: az OPKM-mel rendezett közös Tavaszi Szakmai Napot a KTE, a 
Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa, az IBBY Magyar Egyesületének A mese 
útja című olvasásnépszerűsítő projektjéhez kapcsolódva. Az OPKM székházában 
megtartott rendezvény a Tündérek a Tündérpalotában címet viselte.

2010. március 29.: A mese útja Tündér hava programsorozat zárórendezvénye a 
szegedi SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolai könyvtárban.

2010. július 15.: Az MKE 42. Vándorgyűlése keretében Baján közös szekcióprog-
ram az MKE Gyermekkönyvtáros Szekcióval. Korábbi elnökünk, Bondor Erika 
MKE emlékéremben részesül.

2010. október 27.: a KTE Őszi Szakmai Napja a budapesti Árpád Gimnáziumban, 
Iskolai könyvtárat építünk címmel.

2011. március 9.: Tavaszi Szakmai Nap az OPKM dísztermében, eTwinning az is-
kolai könyvtárakon keresztül címmel. A szakmai program után részleges tisztújí-
tó közgyűlésre került sor, a lemondott Lázárné Szanádi Csilla helyett a tagság 
Szakmári Klárát választotta elnöknek. Az ellenőrző bizottság elnöke dr. Eigner 
Judit lett.

Ekkor került sor – Magyarország EU-s elnöksége kapcsán – az Egyesületnek az 
uniós országok oktatásért felelős minisztereihez írt Ajánlása ünnepélyes elfoga-
dására. Az Ajánlás az IFLA – UNESCO 1999-es közös manifesztumára hivatkoz-
va az európai iskolai könyvtárak közös működési és fejlesztési alapelveit foglalja 
össze. 
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2011. június 29 – július 3.: Az iskolai könyvtárosok XIII. Nyári Akadémiája a Békés 
Megyei Tudásház és Könyvtárban, Békéscsabán. Az Akadémia a Modern iskola-
kép, modern könyvtár-pedagógiai módszerekkel címet viselte.

2011. július 14-15.: Az MKE 43. Vándorgyűlése keretében Pécsen a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete iskolai könyvtárlátogatása, kötetlen szakmai beszélgetése és 
tapasztalatcseréje a Mecsekaljai Iskola Pázmány Péter Utcai Általános Iskolában. 
Majd másnap közös szekcióprogramra került sor a Gyermekkönyvtáros Szekcióval.

2011. október 26.: a KTE Őszi Szakmai Napja az OPKM Könyves Kálmán körúti 
dísztermében, Az elektronikus tájékozódás módszertani kérdései címmel. A részt-
vevők a nap során megemlékeztek az egyesület fennállásának negyedszázados év-
fordulójáról, és sor került a KTE Emlékérmek ünnepélyes átadására is.

2011. november 9.: Szász Éva tag kezdeményezésére útjára indul a Könyvtárostanárok 
szellemi műhelye programsorozat. Az első kötetlen beszélgetésre az ötletgazda 
könyvtárban, a budapesti Xantus János Két Tanítási Nyelvű Gyakorló Iskola könyv-
tárában kerül sor.

2012. március 20 – április 12. között: KTE Tavaszi Regionális Szakmai Napok. 
Rendhagyó módon, a vidéki kollégákkal való hatékonyabb kapcsolatteremtés ér-
dekében hat vidéki helyszínen (Szombathely, Kaposvár, Szeged, Miskolc, Debrecen, 
Székesfehérvár) kerül megrendezésre közel azonos programmal a szokásos Tavaszi 
Szakmai Nap. A rendezvénysorozat az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójával kö-
zös szervezésben került megrendezésre.

2012. június 5.: Könyvtárostanárok 2. szellemi műhelye a budapesti Árpád 
Gimnáziumban Hogyan tovább iskolai könyvtár? címmel.

2012. július 13.: Az MKE 44. Vándorgyűlése keretében Győrben a Gyermekkönyv-
táros Szekcióval együttműködve a Kossuth Lajos Általános Iskolában szekcióülés 
Inspirál-e a stabilitás, a tradíció? Hol is van az innováció? címmel.

A kronológia összeállítása során felhasznált irodalom

Gerő Gyula (összeáll.): Magyar könyvtártörténeti kronológia, 996-2007, Budapest, 
OSZK – Könyvtári Intézet, 2007, 3db

Künstler Ferenc, Somkuti Gabriella, Kovács Dezső (összeáll.): A Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete ötven évének kronológiája, 1935-1985, Budapest, MKE, 
1985, 60 p.; URL: http://mke.info.hu/tevekenysege/kiadvanyok/kronologia/ 
Utolsó letöltés: 2012.10.10.
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Egyesületi vezetők

Tisztség szerinti bontásban

Elnökök

dr. Tóth Gyuláné Király Katalin 1986-
dr. Celler Zsuzsann 1990-
Balogh Mihály 1991-
Kalmárné Morcsányi Rozália 1997-
Hock Zsuzsanna 1999 -
Varga Zsuzsanna 2000-
Bondor Erika 2005-
Lázárné Szanádi Csilla 2008-
Szakmári Klára 2011- 

Alelnökök

Dán Krisztina (szakmai) 1997- 
Homor Tivadar (ügyvezető) 1997- 
Kovácsné Garamszegi Mariann (ügyvezető) 1999-
Hock Zsuzsanna 2005-
Dömsödy Andrea 2008-

Titkárok

Ugrin Gáborné 1986-
Kalmárné Morcsányi Rozália 1991-
Varga Zsuzsanna 1997-
Emmer Gáborné 2000-
Dékány Dóra 2008- 
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Ellenőrzőbizottság elnöke

Lukács Zsuzsanna 1997-
Gérnyi Ferencné 2000-
Szakmári Klára 2005-
dr. Eigner Judit 2010 -

Vezetőségi, elnökségi tagok teljes névsora

dr. Ambrus Andrásné 1988-2000
dr. Ballér Endréné 1986-1989
Balogh Mihály 1986-1990
Bondor Erika 2008- 
dr. Celler Zsuzsanna 1989-1990, 1994-2000 
Dán Krisztina 1992-2000
Dékány Dóra 2008- 
Dömsödy Andrea 2008-
Emmer Gáborné 2000-2005
Főrhécz Istvánné 1986-1990
Hock Zsuzsanna 2005-2008
Homor Tivadar 1994-1999
Horváthné Szandi Ágnes 2000-
Juhászné Belle Zsuzsanna 2005-2008
Kalmárné Morcsányi Rozália 1990-1997
Kovácsné Garamszegi Mariann 1999-2005
Lukács Zsuzsa 1990-1997
Marton Imre 1990-1992
Melykóné Tőzsér Judit 2000-
Paszternák Ádám 2008-
Paulheim Kinga 1986-1988
Rónyai Tünde 2008-
Sáráné dr. Lukácsi Sarolta 2005-2008
Soós Sándorné 19911994
Szabó Sándor 1986-1991
Szakmári Klára 1997-2005
Dr. Tóth Gyuláné 1991-1994
Tóth Józsefné 2000-2008
Tóth Viktória 2000-2005 
Ugrin Gáborné 1986-1991
Varga Zsuzsanna 1997-2000
Zseli Klára 2005-
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Tagok

Statisztika a tagság alakulásáról

Tagok 2012-ben

2012. október végi állapot, 134 fő

Albert Anikó, Eger
Bacsó Ildikó, Budapest
Bagó Istvánné, Győrújbarát 
Bajiné Takács Margit, Debrecen
Ballangó Jánosné, Budapest
Balog Ferencné, Kiskunmajsa
Balogh Mihály, Kunszentmiklós
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Bekkné Papp Erika, Balatonföldvár
Bereczki Anna, Békéscsaba 
Bezzeg Andrásné, Tököl
Bilicsi Erika, Budapest
Bodánszky Ágota
Bondor Erika, Budapest
Bozsóné Kolosai Éva, Vadna
Csányiné Pap Gyöngyi, Budapest
Cséffán Szilvia, Gyula
Csüllögné Bogyó Katalin, Szeged
Dán Krisztina, Budapest
Donkó Erika, Budapest
Dömsödy Andrea, Budapest
Dusa Diána, Debrecen
Égetőné Nagygyörgy Sára, Hódmezővásárhely
dr. Eigner Judit, Budapest
Éliás Katalin, Pécs
Erdélyi Andrea, Budapest
Eszes Erzsébet, Budapest
Fábián Beatrix, Budapest
Falvainé Juhász Ágnes, Seregélyes
Farkas Éva, Makó
Fazekasné Sin Gyöngyi, Székesfehérvár
Felszeghyné Molnár Eszter, Budapest
Fuchsné Fasang Márta, Budapest
Geiger Klára, Budapest
Gérnyi Ferencné, Budapest
Gerölyné Kölkedi Éva, Táplánszentkereszt
dr. Goda Éva, Debrecen
Gráberné Bősze Klára, Budapest
Gulyás Józsefné, Miskolc
Habók Lilla, Budapest
Halmi Erzsébet, Oroszlány
Haraszti Istvánné, Kazincbarcika
Hársas Oszkárné, Budapest
Házyné Horváth Éva, Budapest
Herczigné Kemény Ágnes, Dunaújváros
Hermesz Zoltánné, Pécs
Hock Zsuzsanna, Budapest
Horváth Viktória, Budapest
Horváthné Czérna Klára, Budapest
Horváthné Szandi Ágnes, Szombathely
Hubert Ildikó, Oroszlány
Imre Adél, Kaposvár
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Iványiné Nagy Kinga, Szombathely
dr. Juhászné Belle Zsuzsanna, Debrecen
Kalmárné Morcsányi Rozália, Budapest
Kámán Veronika, Budapest
dr. Kasuba Jánosné, Karcag
Keszthelyi Zsuzsanna, Miskolc
Kiss Anna, Kecskemét
Kolláthné Botkó Judit, Veszprém
Kolozsváriné Kottán Eleonóra, Gödöllő
Konrádné Papp Orsolya, Tárnok
dr. Kovácsné Bödei Ágota, Szombathely
Környei Márta, Esztergom
Kristóf Ibolya, Budapest
Kuslits Ildikó, Sopron
László Barbara, Várda
Lázárné Szanádi Csilla, Solymár
Lovász Erzsébet, Kaposvár
Magyari Filoména Szilvia, Pomáz
Marincsákné Nagy Ildikó dr., Miskolc
Marton Eszter, Bő
Márton Kálmánné, Kaposvár
Máténé Horgos Éva, Budapest
Melykóné Tőzsér Judit, Hatvan
Menczeleszné Varga Judit, Budaörs
Meskóné Dékány Dóra, Budapest
Mikulás Gábor, Kecskemét
Molnár Gáspárné, Budapest
Molnárné Vajda Zsuzsanna, Budapest
Molnárné Vörösmarti Ágnes, Budapest
Nagy Attiláné, 
Nagyné Falucskai Anna, Békéscsaba (Gerla)
Németh Klára, Siófok
Nyírő Gizella, Pécs
Olajos Éva, Lakitelek
Orbán Gizella, Budapest
Örményiné Farkas Andrea, Budapest
Palágyi Ernőné, Pécs
Palkovics Ágnes, Budapest
Pap Éva, Hódmezővásárhely 
Patakfalvi János, Szeged
Petri Ágnes, Budapest
Pfuscher Emese, Budapest
Pletserné Duffek Ágnes, Budapest
Polánszkiné Nádas Ildikó, Budapest



57Tagok

Rakonczás Szilvia, Békéscsaba
Regéci Zoltánné, Miskolc
Rókusfalvy Ilona, Budapest
Rónyai Tünde, Budapest
Sándor Lászlóné, Gyál
Sáráné Dr. Lukátsy Sarolta, Szeged 
Savanya Ildikó, Szeged
Schieszler Anna, Esztergom 
Schmél Ferencné, Budapest
Simon Jánosné, Budapest
Sinkó Márta, Gödfelső
Somodi Szilvia, Vecsés
Somogyi Zoltánné, Gyula
Streng Jánosné, Mór
Strobl Imréné, Budapest
Sunyovszky Anna, Érd
Szabó Melinda, P., Budapest
Szák-Kocsis Pálné, Budapest
Szakmári Klára, Budapest
Szász Éva, Budapest
Szepesi Hajnal, Budapest
Szilágyiné Gárdos Ildikó, Budapest
Szlávik Jánosné, Gödöllő
Szlávikné Cséfalvay Krisztina, Budapest
Szűcs Ildikó Zsuzsanna, Szentes
Tolnainé Korcz Ilona, Alsónémedi
Tóth Józsefné, Kecskermét
Tóth Mária Lujza, Siófok
Tóth Mónika, Tiszakécske 
Tóth Viktória, Budapest
dr. Tóthné Nagyistók Katalin, Szeged
Valakovicsné Lakatos Marianna, Hatvan
Vargáné Herman Anna, Mátészalka
Vass Marianna, Komló
Vincze Mária, Kozármisleny
Zajaczné Dora Éva, Kecskemét
Zseli Klára, Székesfehérvár
Zselinszky Lászlóné, Nyíregyháza
Zsupos Gabriella, Debrecen
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KTE által kitüntetett kollégák

Emléklap

1996

dr. Ballér Endréné, Könyves Tóth Lilla, Szepesi Hajnal

KTE emlékérem

2006

dr. Apai Béláné, Balogh Mihály, Dr. Celler Zsuzsanna, Csepeti Péterné, Dán 
Krisztina, Főrhécz Istvánné, Győri Gáspárné, Halmi Erzsébet, Hegedűs Péterné, 
Kalmárné Morcsányi Rozália, Kiss Ibolya, Nagyné Félix Anna, Pásztor Emilné, 
Platthy Pálné, dr. Rózsás Józsefné, Sáráné dr. Lukátsy Sarolta, Szepesi Hajnal, Tóth 
Józsefné, Ugrin Gáborné, Zsoldosné Cselényi Gyöngyi

Elismerő oklevél:
Ambrusné Szalai Katalin, Dr. Balogh Ernőné, Benkő Ilona, Csókai Lászlóné, Farkas 
Péterné, Fehér Antalné, Haralyi Ervinné, Homor Tivadar, Kiss Anna, Kovácsné 
Garamszegi Mariann, Mészáros Antal, Mohai Lajos, Dr. Nagy Attila, Varga 
Zsuzsanna, Zelles Ilona

2007

Blaskóné Brösztl Márta, Leskovar Rudolfné, Kiss Anna, Terdik István

2008

Szathmári Lajosné, Baka Istvánné Ökrös Tünde, Szakmári Klára, Dékány Dóra

2009

dr. Kasuba Jánosné, Hock Zsuzsanna, Melykóné Tőzsér Judit, Keresztfalviné Ilyés 
Renáta
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2010

Hársas Oszkárné, Papp Éva, Szoka Beáta, Vincze Mária

2011

Pintér Aranka, Balog Ferencné, Gérnyi Ferencné, Kámán Veronika

2012

Tanczerné Jakus Emőke, Rónyai Tünde, Horváthné Szandi Ágnes, Murányi Adrienn
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Alapdokumentumok

Alapszabály 1997

I. fejezet
AZ EGYESÜLET ÉS CÉLJAI

1. § Az egyesület adatai

(1) Az egyesület neve: Könyvtárostanárok Egyesülete (rövidítése: KTE)
(2) Székhelye: Budapest, Múzeum utca 7.
(3) Pecsétje, köriratban: Könyvtárostanárok Egyesülete, Budapest, 1986.

2. § Az egyesület jogállása

(1) Az egyesület párt semleges, politikai pártokokkal szervezeti kapcsolatban 
nem álló, szakmai jellegű szerveződés.

(2) Jogelődje: MKE Könyvtárostanárok Szervezete (1986).
(3) A Könyvtárostanárok Egyesülete társult egyesületként tagja a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének (továbbiakban: MKE)

3. § Az egyesület tevékenységi területe

(1) A Könyvtárostanárok Egyesülete (továbbiakban: egyesület) a közoktatás és 
a pedagógusképző felsőoktatás területén dolgozó magyar könyvtáros ta-
nárok, iskolai és intézményi könyvtárosok, szakirodalmi tájékoztatást vég-
zők önkéntesen létrehozott szervezete, amelynek önkormányzata (elnöksé-
ge, ellenőrző bizottsága) és nyilvántartott tagsága van.

(2) Tevékenységét az oktatásügy szakmai szervezetei, egyesületei, valamint az 
MKE célkitűzéseivel összhangban végzi.

4. § Az egyesület céljai és feladatai

(1) Az egyesület
a) gyarapítja tagjainak szakmai ismereteit, fejleszti hivatástudatát,
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b) együttműködik, kapcsolatokat épít ki a közoktatás és a pedagógusképző 
felsőoktatási könyvtárügy irányító szerveivel, intézményeivel, könyvtári 
és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel, intézményekkel, képviseli 
a közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai intézmé-
nyek könyv tárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak szakmai 
érdekeit.

(2) Céljai megvalósítása érdekében tagjai számára biztosítja
a) egyesületi tevékenységük szervezeti kereteit, tagságukból eredő szerve zeti 

és egyéb jogaik gyakorlását,
b) A szakmai információk összegyűjtését és áramoltatását.

(3) Működése során
a) szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket, tanfolyamokat szervez, köz-

reműködik az MKE illetve más könyvtári és/vagy pedagógiai szervezet, 
egyesület, intézmény szakmai programjainak szervezésében és lebonyo-
lításában,

b) szakmai tapasztalatcseréket, tanulmányutakat szervez,
c) tanácsadással, tájékoztatással áll a tagok rendelkezésére,
d) szakmai ajánlásokat készít az iskolai könyvtárügyet és könyvtárpolitikát 

érintő kérdésekkel kapcsolatban,
e) támogatja tagjainak konferenciákon, tapasztalatcseréken, tanulmányuta-

kon való részvételét, ösztöndíjakhoz juttatását,
f) pályázatok kiírásával segíti tagjainak szakmai fejlődését,
g) kiadványokat, szakmai dokumentumokat jelentet meg, illetve támogatja 

az ilyen kiadványok megjelentetését,
h) Vállalkozási tevékenységet csak másodlagos jelleggel folytat.

II. fejezet
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

5. § Az egyesület tagjai lehetnek

(1) Az egyesület egyéni tagjai lehetnek – állampolgárságuktól függetlenül – az 
alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben, valamint az oktatás-
ügyben dolgozó könyvtárostanárok, könyvtárosok, továbbá mindenki, aki 
a KTE alapszabályát elfogadja. A tagok felvételéről az elnökség dönt.

(2) A KTE testületi tagjai lehetnek azok a könyvtári, pedagógiai intézmények, 
társadalmi szervezetek (vállalatok, vállalkozások, vállalkozók) is, amelyek 
az egyesület szakmai célkitűzéseit elfogadják, tevékenységét támogatják.

(3) Az egyéni tag
a) szavazati joggal rendelkezik az egyesületben,
b) megválasztható a KTE és az MKE, illetve az őt regisztráló MKE tagszer-

vezet (egyesület) választott testületeinek bármely tisztségére,
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c) javaslattételi és kezdeményezési joga van a KTE-t és az MKE-t érintő kér-
désekben,

d) tájékoztatást kap és kérhet a KTE és az MKE tevékenységéről,
e) részt vehet a KTE és az MKE által szervezett egyéb rendezvényeken, ill. 

igénybe veheti a tagok számára nyújtott kedvezményeket,
f) pályázhat a KTE és az MKE által meghirdetett tanulmányutakra és ösz-

töndíjakra,
g) részesülhet minden olyan egyéb kedvezményben vagy juttatásban, ame-

lyet a KTE és az MKE nyújt egyéni tagjainak.
(4) A testületi tag

a) képviselőjének szavazati joga van a KTE közgyűlésén,
b) képviselőket küldhet a KTE és az MKE által szervezett szakmai rendez-

vényekre,
c) képviselője választhatósági joggal nem rendelkezik.

6. § A tagsági viszony létrejötte és megszűnése, jogok és kötelességek

(1) A tagsági viszony létrejöttéről és megszűnéséről az elnökség dönt, továbbá 
ellátja a döntést követő adminisztratív feladatokat.

(2) A KTE tagja alapdíja ellenében az MKE valamely szervezetében vagy más 
(az MKE-ben társegyesületként működő) könyvtáros egyesületben is re-
gisztráltathatja magát.

(3) Az MKE valamely szervezetének vagy más (az MKE-ben társegyesületként 
működő) könyvtáros egyesületnek tagja másodikként a KTE-ben is regiszt-
ráltathatja magát.

(4) Megszűnik a tagság a tag kilépése, kizárása, halála esetén vagy ha a nap tári 
évben nem fizeti a tagdíjat.

(5) Kilépés vagy a tagdíj nem fizetése miatt megszűnt tagsági viszony a tag ké-
résére helyreállítható. A tagsági viszony azonban csak az elmaradt tagdíj 
pótlólagos megfizetése után tekinthető folyamatosnak.

III. fejezet
AZ EGYESÜLET SZERVEZETEI

7. § Szervezet alakítása, megszűnése, jogállása

(1) Az egyesületen belül területi, vagy szakmai elvek szerinti szervezetek ala-
kíthatók. A szervezet megalakítását legalább tíz egyéni és/vagy testületi tag 
írásban kezdeményezheti.

(2) A szervezet – az alapszabály keretei között – működési rendjét saját szer-
vezeti és működési szabályzatában határozza meg, amelyet előzetesen vé-
leményeztet a KTE ellenőrző bizottságával.
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(3) Szervezet alakítását a KTE elnöksége hagyja jóvá.
(4) A szervezet megszűnik, ha taggyűlés kimondja feloszlását, vagy ha a tag-

létszáma tartósan 10 fő alá csökkent.
(5) A szervezet nem jogi személy, nem rendelkezik önálló gazdálkodási joggal.
(6) A szervezet tagjai ügyvezetői és egy fő vezetőségi tagot választank a szer-

vezet munkájának irányítására.

IV. fejezet
A KÖZGYŰLÉS

8. § Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés

(1) Az egyesület legfelső szerve az egyéni tagokból, ill. a testületi tagok egy-egy 
képviselőjéből álló közgyűlés, amelynek hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály elfogadása és módosítása,
b) az egyesület elnökének és elnökségi tagjainak, az ellenőrző bizottság el-

nökének és tagjainak megválasztása, visszahívása,
c) az egyesület tevékenységének elveinek meghatározása,
d) az egyesület gazdálkodási irányelveinek jóváhagyása,
e) a szervezeteknek nyújtandó anyagi támogatás jóváhagyása,
f) az elnökség és az ellenőrző bizottság beszámolójának megvitatása és jó-

váhagyása,
g) az egyesület feloszlásának vagy más egyesülettel, társadalmi szervezet-

tel történő egyesülésének elhatározása, döntés a vagyon hovafordításá-
ról,

h) állásfoglalás, illetve döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály 
a közgyűlés hatáskörébe utal, illetve amelyeket az elnökség, az ellenőrző 
bizottság, vagy valamely szervezet határozata megvitatásra javasolt,

i) döntés fellebbezési ügyekben,
j) az MKE küldöttközgyűlés küldötteinek megválasztása.

(2) A közgyűlést az elnökség hívja össze:
a) legalább kétévenként, az MKE küldöttgyűlését megelőzően,
b) soron kívül, ha a bíróság elrendeli, az elnökség elhatározza, az ellenőrző 

bizottság javasolja, vagy ha tagok és/vagy a szervezetek legalább egyötö-
de – az ok és a cél megjelölésével – kéri.

(3) A közgyűlésen minden egyéni tagnak és testületi képviselőnek egy szava-
zata van.

(4) A közgyűlés határozatképes, ha a tagoknak több mint fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 30 napon belül újra össze kell hív-
ni. Az így összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében 
a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

(5) A közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg határozatait.
(6) A szavazatok kétharmada szükséges az alapszabály jóváhagyásáról és 
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módosításáról, valamint az egyesület feloszlásáról vagy más szervezettel 
való egyesüléséről, az egyesület vagyonának hovafordításáról szóló határo-
zat meghozatalához.

(7) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg. A tisztségviselők 
megválasztása titkos szavazással történik.

V. fejezet
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE. TISZTVISELŐI, BIZOTTSÁGAI

9. § Az elnökség

(1) Az egyesület legfőbb ügyintéző, és két közgyűlés közötti képviseleti szerve 
az elnökség.

(2) Az elnökségnek az elnökkel együtt hét – a közgyűlés által választott – tag-
ja van.

(3) A közgyűlés által választott póttag az elnökségi tagok valamelyikének tar-
tós akadályoztatása esetén az akadályoztatott tag feladatainak átmeneti el-
látásával megbízható.

(4) Az elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van. 
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén 
az elnök szava dönt.

(5) Az elnökség ülésein – tanácskozási joggal – részt vesz az ellenőrző bizott-
ság elnöke vagy az általa megbízott tagja. Az elnök meghívására az ülésen 
tanácskozási joggal más személyek is részt vehetnek.

(6) Az elnökség
a) gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, tervezi és szer-

vezi az egyesület az egyesület tevékenységét, koordinálja és segíti a szer-
vezetek munkáját,

b) dönt az egyesület tevékenységét meghatározó ügyekben,elkészíti az egye-
sület ügyrendjét, valamint gazdálkodási szabályzatát, gondoskodik azok 
végrehajtásáról,

c) elkészíti az egyesület éves munkaprogramját és költségvetését, beszámol 
annak teljesítéséről és tájékoztatja az MKE elnökségét,

d) javaslatokat terjeszt az MKE elnöksége, illetve tanácsa, valamint a szak-
mai irányító és felügyeleti szervek elé,

e) véleményezi a szakmai irányító és felügyeleti szervek, illetve az MKE ál-
tal készített – hozzá ilyen céllal eljuttatott – dokumentumokat,

f) javaslatot tesz kitüntetésekre, dönt az egyesület saját kitüntetéseinek oda-
ítéléséről,

g) dönt, illetve javaslatot tesz a külföldi tanulmányutakon és hivatalos ki-
küldetésen részvevők, valamint az ösztöndíjban részesülők személyére,

h) állást foglal az egyesület más testületekkel, intézményekkel, szervezetek-
kel fenntartott kapcsolatainak kérdéseiben,
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i) előkészíti az egyesület közgyűléseit, elkészíti a közgyűlés elé terjesztendő 
dokumentumokat, gondoskodik a választás előkészítéséről és feltételeiről,

j) megtárgyalja az ellenőrző bizottság által az egyesület illetve szervezetei 
tevékenységéről, gazdálkodásáról készített jelentéseket, feljegyzéseket, 
intézkedik az ellenőrző bizottság által észrevételezett ügyekben,

k) dönt, illetve intézkedik minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály, il-
letve a közgyűlés az elnökség hatáskörébe utal, illetve az egyesület mű-
ködéséhez szükségesek.

10. § Az elnökség tisztségviselői

(1) Az elnökség tisztségviselői az elnök, a szakmai alelnök és az ügyvezető al-
elnök.

(2) Az elnökség munkáját az egyesület elnöke irányítja. Akadályoztatása ese-
tén a szakmai alelnök vagy az ügyvezető alelnök helyettesíti.

(3) Az elnök
a) képviseli az egyesületet az MKE elnökségével, az ellenőrző bizottsággal, 

országos hatóságokkal, intézményekkel fenntartott kapcsolatokban, to-
vábbá a bíróság előtt,

b) képviseli jogkörében az elnökség állásfoglalásai, határozati szerint köte-
les eljárni,

c) vezeti az elnökség üléseit, gondoskodik az ott hozott határozatok, állás-
foglalások, intézkedési kötelezettségek végrehajtásáról, ellenőrzéséről, 
szükség esetén a végrehajtás feltételeinek biztosításáról.

(4) A szakmai alelnök
a) helyettesíti az elnököt, annak akadályoztatása esetén az elnök és/vagy az 

elnökség által meghatározott esetekben,
b) irányítja, szükség szerint ellátja az egyesület szakmai (közéleti, rendez-

vény- és propagandaszervezési) feladatait,
c) segíti a szervezetek szakmai tevékenységét,
d) képviseli az egyesületet az MKE tanácsában,
e) szervezi az egyesület sajtókapcsolatait, propaganda, public relations te-

vékenységét.
(5) Az ügyvezető alelnök

a) az elnök vagy az elnökség megbízásából helyettesíti az elnököt,
b) képviseli az egyesületet más szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel 

fennálló kapcsolatokban,
c) segíti a bizottságok, munkacsoportok munkáját, koordinálja az eseti meg-

bízásokból készített dokumentumokkal kapcsolatos feladatokat,
d) irányítja az egyesület gazdálkodási és ügyviteli tevékenységét,
e) összefoglalja, szervezi az elnökség tevékenységét, előkészíti az elnökségi 

üléseket, gondoskodik az ott hozott határozatok, döntések eljuttatásáról 
az illetékesek számára.
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(6) Az egyesület tisztségviselői fenti jogaik és kötelezettségeik közül egyes fel-
adatokat – meghatározott időre vagy állandóan – az elnökség más tagjára, 
vagy jogi képviselőre átruházhatnak.

(7) Az egyesület tisztségviselői az azonnali állásfoglalást, intézkedést követe-
lő esetekben végzett tevékenységükről, intézkedéseikről mielőbb kötelesek 
tájékoztatni az elnökséget és kérni annak jóváhagyását.

(8) Az elnökség további tagjainak feladatkörét, munkamegosztását saját hatás-
körében határozza meg, amelyet az ügyrendben rögzít.

11. § A bizottságok, munkacsoportok

(1) Az elnökség állandó vagy ideiglenes bizottságokat, munkacsoportokat hoz-
hat létre.

(2) A bizottságok, munkacsoportok képviselői tanácskozási joggal vehetnek 
részt az általuk kidolgozott, véleményezett dokumentumot megtárgyaló, 
véglegesítő testületi ülésen.

VI. fejezet
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

12. § Az ellenőrző bizottság összetétele

(1) Az ellenőrző bizottság elnökből és két tagból áll, egy póttagja van.
(2) Tagjai sem közvetlen családi, sem munkahelyi alá- vagy fölérendeltségi kap-

csolatban nem lehetnek egymással és az elnökség, valamint az MKE ellen-
őrző bizottságának tagjaival.

13. § Az ellenőrző bizottság tevékenysége

(1) Az egyesületnek és szervezeteinek az alapszabály, valamint az ügyrend és 
gazdálkodási szabályzat szerinti működését, a gazdálkodás jogszerűségét 
az egyesület ellenőrző bizottsága ellenőrzi.

(2) Az ellenőrző bizottság kétévente köteles a közgyűlésen beszámolni műkö-
déséről.

(3) A közgyűlések közötti években az ellenőrző bizottság az elnökség elé ter-
jeszti a végzett munkáról szóló összefoglaló jelentését, a feltárt hiányossá-
gokról soron kívül is köteles tájékoztatni a KTE elnökségét.

(4) Ha az ellenőrző bizottság észrevételeit követően az intézkedések nem meg-
felelőek, vagy elmaradnak, a bizottság a következő közgyűlés elé terjeszti 
észrevételeit. Indokolt esetben rendkívüli elnökségi ülés vagy közgyűlés ösz-
szehívását kezdeményezheti.
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VII. fejezet
A VÁLASZTÁSOK

14. § Az egyesület testületeinek és tisztségviselőinek megválasztása

(1) Az egyesület elnökségét és az ellenőrző bizottságot a négyévente összehí-
vandó tisztújító közgyűlés választja meg.

(2) Az egyesület és az ellenőrző bizottság elnökét a közgyűlés választja meg a 
15.§ (1-2) bekezdés figyelembe vételével.

(3) Az elnökség további tisztségviselőit (alelnökök) és a reszortfelelősöket az 
elnökség bízza meg saját tagjai közül.

(4) Az egyesület elnökségében és ellenőrző bizottságában ugyanazt a tisztsé-
get egymás után csak két választási időszakban töltheti be a megválasztott 
tag.

(5) Az egyesületen belül alakult szervezet vezetőségének tagját és ügyvezető-
jét a szervezet tagjai választják meg.

15. § A választások előírásai

(1) Az egyesület elnökét és elnökségét, az ellenőrző bizottság elnökét és tagja-
it, az egyesületen belül alakult szervezet ügyvezetőjét és vezetőségi tagját 
titkos szavazással kell megválasztani.

(2) A közgyűlésen a választás első fordulójában kell megválasztani az egyesü-
let és az ellenőrző bizottság elnökét, ha a tisztségre több jelölt van.

(3) Ha az elnökségből, az ellenőrző bizottságból bárki kiválik, helyére a köz-
gyűlés választ új tagot.

(4) Az egyesület vagy az ellenőrző bizottság elnökének kiválása esetén az el-
nökség saját tagjainak egyikét megbízza az ügyvezető elnöki feladatok ellá-
tásával, és harminc napon belül összehívja az egyesület közgyűlését, a meg-
üresedett tisztség választással történő betöltésére.

(5) A szervezeti egység ügyvezetőjének kiválása esetén feladatait a következő 
taggyűlésig a másik vezetőségi tag, vagy az egyesület elnöksége által meg-
bízott tag veszi át, aki intézkedik az új választás előkészítéséről.

VIII. fejezet
GAZDÁLKODÁS ÉS NYILVÁNTARTÁS

16. § Az egyesület bevételi forrásai

(1) Az egyesület bevételi forrásai:
a) az egyéni tagok által befizetett tagdíjak,
b) a testületi tagok által fizetett tagdíjak,
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c) jogi és magánszemélyek hozzájárulásai,
d) az MKE támogatásai,
e) pályázatokon nyert támogatások,
f) országos és/vagy helyi költségvetési szervek által nyújtott támogatások,
g) rendezvények pénzmaradványa, gazdálkodásai eredménye,
h) az adójogszabályok alapján felajánlott összeg. 

(2) A KTE közgyűlés állapítja meg
a) Az egyéni tagdíjak mértékét (évenként minimálisan a tag havi bruttó jö-

vedelmének a 2 %-a),
b) a testületi tagok által fizethető minimális tagdíjat (évenként minimáli-

san az egy hónapra megállapított minimálbér fele),
c) a tagdíj megoszlásának arányát, az MKE-vel egyetértésben,
d) a szervezeteknek nyújtandó támogatás irányelveit, főbb szempontjait.

(3) A tagdíj beszedését, nyilvántartását, kezelését az egyesület elnöksége végzi.
(4) A tagdíjat a naptári év első negyedévének végéig (március 31-ig kell befizet-

ni készpénzben, vagy az egyesület által rendelkezésre bocsátott csekk fel-
használásával.

(5) Jogi és magánszemélyek felajánlása, hozzájárulása
a) a küldöttközgyűlés által meghatározott minimális tagdíjon felüli összeg is,
b) célját, felhasználásának módját, kereteit a támogató meghatározhatja.

17. § Az egyesület vagyona

(1) Az egyesület vagyonának alapja az MKE Könyvtárostanárok Szervezetétől, 
mint jogelődtől átvett vagyon.

(2) Az egyesület tartozásaiért saját vagyona fele.
(3) A szervezetek önálló vagyonnal nem rendelkeznek, vezetőségük az elnök-

ségtől a kiadásokra átvett vagy más módon számukra juttatott összegekért 
felelősek.

(4) A tagok csak éves tagdíjuk mértékéig felelősek.
(5) Az egyesület feloszlása esetén vagyonáról a közgyűlés dönt.

18. § Az egyesület gazdálkodása

(1) Az egyesület a hatályos jogszabályok, valamint a jóváhagyott ügyrend és 
gazdálkodási szabályzat szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2) Az egyesület pénzforgalmát pénzintézetnél vezetett számlán és – a szük-
séges mértékben – házipénztár útján kell lebonyolítani.

(3) A szervezeteknek felajánlott támogatásokat a KTE számláján kell kezelni, 
tevékenységükhöz az elnökségtől kapott összegekről a kiadási bizonylatok 
alapján kötelesek elszámolni.
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(4) A pénzintézeti számlán aláírási joggal rendelkezik első helyen az egyesület 
elnöke, második helyen a két alelnök, vagy az elnökség gazdasági tevékeny-
séggel megbízott tagja.

19. § Nyilvántartások

(1) Az egyesület elnöksége a vonatkozó jogszabályok alapján köteles a pénz-
ügyi, gazdálkodási nyilvántartásokat vezetni.

(2) Az egyesület nyilvántartást vezet egyéni és testületi tagjairól.
(3) A nyilvántartás létrehozásáról és rendszeres karbantartásáról az elnökség 

gondoskodik.
(4) Az elnökség felelős az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért.

IX. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § Az egyesület alapítóinak tekintendők mindazok, akik az egyesület alakuló 
közgyűlésén részt vettek, valamint belépési szándékukat kinyilvánították.

21. § A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesületi törvény 
és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

22. §. Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés dönt feloszlásáról, vagy egyesülé-
séről más egyesülettel, továbbá ha arra jogosult szerv feloszlatja vagy megszűné-
sét megállapítja.

23. § Az alapszabályt elfogadta a KTE alakuló közgyűlése 1997. december 9-én15, 
hatályba lépett a bírósági bejegyzés napján.

15 Az Egyesület 2012. március 25-én alakult, de formai okok miatt szükséges volt az eredetileg 
megfogalmazott alapszabály módosítására.
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Alapszabály 200616

I. fejezet
AZ EGYESÜLET ÉS CÉLJAI

1. § Az egyesület adatai

1) Az egyesület neve: Könyvtárostanárok Egyesülete (rövid névváltozata: KTE)
a) School Librarian’s Association, Hungary (angolul)
b) Association des Documentalistes de l’Enseignement Public, Hongrie 

(franciául) 
c) Verein der Lehrer-Bibliothekare, Ungarn (németül)

2) Székhelye: Budapest, Múzeum utca 7.
3) Postacíme:1462 Bp. Pf.611.
4) Honlapja: www.ktep.hu
5) Pecsétje, köriratban: Könyvtárostanárok Egyesülete, Budapest, 1986.

2. § Az egyesület jogállása 

1) A Könyvtárostanárok Egyesülete (a továbbiakban: egyesület) országos egye-
sület, működése kiterjed a Magyar Köztársaság területére 

2) Az egyesület az 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Egyesülési tv.) által 
szabályozott társadalmi szervezet.

3) Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a 
továbbiakban: Közhasznúsági tv.) alapján közhasznú szervezet.

4) Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, kizárólag szakmai szerve-
ződésű társadalmi szervezet.

5) Az egyesület történeti elődje a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Iskolai 
Könyvtárosok Szervezete

 

3. § Az egyesület tevékenységi területe

1) Az egyesület tevékenysége országos hatókörű.
2) Az egyesület a közoktatás és a pedagógusképző felsőoktatás területén dol-

gozó magyar könyvtárostanárok, iskolai és intézményi könyvtárosok, szak-
irodalmi információs tevékenységet végzők önkéntesen létrehozott szerve-
zete, amelynek demokratikusan választott önkormányzata (elnöksége, el-
lenőrző bizottsága) és nyilvántartott tagsága van.

16 Jelenleg is érvényes alapszabály.
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3) Tevékenységét az oktatás és könyvtárügy szakmai szervezeteivel, egyesüle-
teivel összhangban végzi, és velük megállapodásokat köthet.

4. § Az egyesület céljai 

1) Az egyesület céljai:
a) gyarapítsa tagjainak szakmai ismereteit, fejlessze hivatástudatát,
b) együttműködjék, kapcsolatokat építsen ki a közoktatás és a pedagógus-

képzés, valamint a könyvtárügy irányító szerveivel, intézményeivel, könyv-
tári és pedagógiai szervezetekkel, egyesületekkel, intézményekkel,

c) képviselje a közoktatás, a pedagógusképző felsőoktatás és a pedagógiai 
intézmények könyvtárostanárainak, könyvtárosainak és könyvtárainak 
szakmai érdekeit,

d) lehetőségei szerint képviselje a határon túli magyar iskolai könyvtáros-
ok ügyét,

e) az egyesület közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás; 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevé-
kenység; a kulturális örökség megóvása; a hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

f) az egyesület közhasznú tevékenységét elsősorban a könyvtárostanárok, 
a köz- és felsőoktatási intézmények és azok használói, továbbá a vele 
együttműködő társadalmi szervezetek, egyesületek ill. azok tagjai érde-
kében folytatja. Közhasznú szolgáltatásait, az ügyrendi szabályzatban 
rögzítettek szerint bárki igénybe veheti.

2) Céljai megvalósítása érdekében tagjai számára biztosítja:
a) egyesületi tevékenységük szervezeti kereteit, tagságukból eredő jogaik 

gyakorlását,
b) a szakmai információk összegyűjtését és áramoltatását.

3) Feladatai, tevékenysége:
a) szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket, tanfolyamokat szervez, köz-

reműködhet más könyvtári és/vagy pedagógiai szervezet, egyesület, in-
tézmény szakmai programjainak szervezésében és lebonyolításában,

b) szakmai tapasztalatcseréket, tanulmányutakat szervez,
c) tanácsadással, tájékoztatással áll a tagok rendelkezésére,
d) szakmai ajánlásokat készít az iskolai könyvtárügyet és könyvtárpolitikát 

érintő kérdésekkel kapcsolatban,
e) az iskolai könyvtári tevékenységre vonatkozó irányelvek, normatívák ki-

dolgozásában vesz részt, lehetőségei szerint támogatja tagjainak konfe-
renciákon, tapasztalatcseréken, tanulmányutakon való részvételét, ösz-
töndíjakhoz juttatását,

f) pályázatok kiírásával segíti tagjainak szakmai fejlődését,
g) kiadványokat, módszertani segédleteket, szakmai dokumentumokat je-

lentet meg, illetve támogatja az ilyen kiadványok megjelentetését,
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h) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érde-
kében végez.

i) az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel; azt az 
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja, befektetési tevé-
kenységet nem végez.

II. fejezet
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

5. § A tagsági viszony létrejötte

1) Az egyesület egyéni tagjai lehetnek – állampolgárságuktól függetlenül – az 
alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekben, valamint az oktatás-
ügyben dolgozó könyvtárostanárok, könyvtárosok, továbbá mindenki, aki 
a KTE alapszabályát elfogadja és azok érdekében a jelen alapszabály szerin-
ti kötelezettségek teljesítését vállalja. 

2) A tagsági viszony létrejön, ha valamely természetes vagy jogi személy a be-
lépési szándékát írásban bejelenti, és az egyesület elnöksége tagként nyil-
vántartásba veszi

3) Az egyesület más egyesületekkel írásbeli együttműködési megállapodást 
köthet.

4) A KTE testületi tagjai lehetnek azok a könyvtári, pedagógiai intézmények, 
társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint egyéni vállalkozók is, ame-
lyek az egyesület szakmai célkitűzéseit és alapszabályát elfogadják, tevé-
kenységét támogatják.

5) A tag éves tagdíjat fizet. 
6) Évente érvényesített tagkártyát kap, mellyel igazolja a KTE-hez való tarto-

zását. 
7) Az egyéni tag jogai és kötelezettségei: 

a) szavazati joggal rendelkezik az egyesületben,
b) megválasztható a KTE választott testületeinek bármely tisztségére,
c) javaslattételi és kezdeményezési joga van a KTE-t érintő kérdésekben,
d) tájékoztatást kap és kérhet a KTE tevékenységéről,
e) részt vehet a KTE rendezvényeken, ill. igénybe veheti a tagok számára 

nyújtott kedvezményeket,
f) pályázhat a KTE által meghirdetett tanulmányutakra és ösztöndíjakra,
g) részesülhet minden olyan egyéb kedvezményben vagy juttatásban, ame-

lyet a KTE egyéni tagjainak nyújt.
h) Az egyéni tag kötelessége betartani az egyesület alapszabályának rendel-

kezéseit.
8) A testületi tag jogai és kötelességei:

a) képviselőjének szavazati joga van a KTE közgyűlésén,
b) képviselőket küldhet a KTE által szervezett szakmai rendezvényekre,
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c) megilletik továbbá a 7. bekezdésben felsorolt azon jogok, és terhelik azon 
kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem kizárólag természe-
tes személyhez fűződhetnek. 

6. § A tagsági viszony megszűnése

1) Az elnökség határozatban állapítja meg a tagsági jogviszony megszűnését, 
továbbá – az ügyrendben foglaltak szerint – ellátja az ehhez kapcsolódó ad-
minisztratív feladatokat.

2) Megszűnik a tagság a tag kilépése, kizárása, halála esetén vagy ha a naptá-
ri évben nem fizeti meg a tagdíjat.

3) Kilépés vagy a tagdíj nem fizetése miatt megszűnt tagsági viszony a tag ké-
résére helyreállítható. A tagsági viszony azonban csak az elmaradt tagdíj 
pótlólagos megfizetése után tekinthető folyamatosnak.

4) Az az egyesületi tag zárható ki az egyesületből, aki az alapszabály rendel-
kezéseit súlyosan megsértette.

5) A tagság megszűnésével kapcsolatos döntés ellen a tag fellebbezéssel élhet 
a közgyűlésnél a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül.

III. fejezet
AZ EGYESÜLET SZERVEZETEI

7. § Szervezet alakítása, megszűnése, jogállása

1) Az egyesületen belül területi, vagy szakmai elvek szerinti szervezetek ala-
kíthatók. A szervezet megalakítását legalább tíz egyéni és/vagy testületi tag 
írásban kezdeményezheti.

2) A szervezet a hivatalos névhasználat során köteles a nevében utalni vagy 
szerepeltetni a KTE rövidítést.

3) A szervezet – az alapszabály keretei között – működési rendjét saját szer-
vezeti és működési szabályzatában határozza meg, amelyet előzetesen vé-
leményeztet a KTE ellenőrző bizottságával.

4) Szervezet alakítását a KTE elnöksége hagyja jóvá.
5) A szervezet megszűnik, ha a taggyűlés kimondja feloszlását, vagy ha a tag-

létszáma tartósan 10 fő alá csökkent.
6) A szervezet nem jogi személy, nem rendelkezik önálló gazdálkodási joggal.
7) A szervezet tagjai vezetőt és két fő vezetőségi tagot választanak a szervezet 

munkájának irányítására. 
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IV. fejezet
A KÖZGYŰLÉS

8. § Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés 

1) Az egyesület legfelső szerve az egyéni tagokból, ill. a testületi tagok egy-egy 
a) képviselőjéből álló közgyűlés, amelynek hatáskörébe tartozik:
b) az alapszabály elfogadása és módosítása,
c) az egyesület elnökének és elnökségi tagjainak, az ellenőrző bizottság el-

nökének és tagjainak megválasztása, visszahívása,
d) az egyesületi tevékenység elveinek meghatározása, 
e) az egyesület gazdálkodási irányelveinek jóváhagyása,
f) a szervezeteknek nyújtandó anyagi támogatás jóváhagyása,
g) az elnökség és az ellenőrző bizottság beszámolójának megvitatása és jó-

váhagyása,
h) az egyesület feloszlásának elhatározása, döntés a vagyon felhasználásá-

ról,
i) állásfoglalás, illetve döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapsza-

bály a közgyűlés hatáskörébe utal, illetve amelyeket az elnökség, az el-
lenőrző bizottság, vagy valamely szervezet határozata megvitatásra java-
solt,

j) döntés fellebbezési ügyekben.
2) A közgyűlést az elnökség hívja össze:

a) legalább kétévenként, 
b) soron kívül, ha azt a bíróság elrendeli, az elnökség elhatározza, az ellen-

őrző bizottság javasolja, vagy ha tagok és/vagy a szervezetek legalább egy-
ötöde – az ok és a cél megjelölésével – kéri. 

3) A közgyűlés idejét annak időpontja előtt legalább 30 nappal közzé kell ten-
ni. A meghívóban közölni kell a közgyűlés napirendjét. A tárgyalandó do-
kumentumokat a közgyűlés időpontja előtt tíz nappal nyilvánosságra kell 
hozni.

4) A közgyűlésen minden egyéni tagnak és testületi képviselőnek egy szava-
zata van. A közgyűlés nyilvános.

5) A közgyűlés határozatképes, ha a tagoknak több mint fele jelen van. A meg-
hívóban a közgyűlést határozatképtelenség esetére, változatlan napirend-
del, 30 napon belüli időpontra újra össze kell hívni. Az így összehívott köz-
gyűlés a meghívóban feltüntetett eredeti napirendi pontok tekintetében 
– kivéve a kétharmados döntést igénylő ügyeket- a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes.

6) A közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg határozatait.
7) A szavazatok kétharmada szükséges az alapszabály jóváhagyásáról és mó-

dosításáról, valamint az egyesület feloszlásáról vagy más szervezettel való 
egyesüléséről, az egyesület vagyonának felhasználásáról szóló határozat 
meghozatalához.
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8) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg. A tisztségviselők 
megválasztása titkos szavazással történik.

9) A közgyűlés lefolyásáról két tag által hitelesített jegyzőkönyvet kell készí-
teni, melynek tartalmaznia kell a közgyűlésen elfogadottak tartalmát, idő-
pontját és hatályát, a döntést támogatók, ellenzők és a tartózkodók szám-
arányát. A jegyzőkönyvet és az elfogadott dokumentumokat nyilvánosság-
ra kell hozni és az irattárban meg kell őrizni.

V. fejezet
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE. TISZTVISELŐI, BIZOTTSÁGAI

9. § Az elnökség 

1) Az egyesület legfőbb ügyintéző, és két közgyűlés közötti képviseleti szerve 
az elnökség.

2) Az elnökségnek az elnökkel együtt kilenc – a közgyűlés által választott – 
tagja van, melyek a következő tisztségek: elnök, szakmai alelnök, titkár, gaz-
dasági felelős, külföldi kapcsolatok felelőse, pályázati felelős, kommuniká-
ciós felelős, irattáros, tagnyilvántartó

3) A közgyűlés által választott póttag az elnökségi tagok valamelyikének tar-
tós akadályoztatása esetén megbízható az akadályoztatott tag feladatainak 
átmeneti ellátásával.

4) Az elnökséget az elnök ill. akadályoztatása esetén az elnököt helyettesítő 
alelnök vagy a titkár hívja össze, legalább három havonta, illetve ha ezt az 
elnökség tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri.

5) Az elnökség tagjait és az ellenőrző bizottság elnökét a tervezett napirendi 
pontok feltüntetésével az elnökségi ülés előtt legalább egy héttel írásban 
vagy elektronikusan értesíteni kell.

6) Az elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van. 
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén 
az elnök szava dönt.

7) Az elnökség ülésein – tanácskozási joggal – részt vesz az ellenőrző bizott-
ság elnöke vagy az általa megbízott tagja. Az elnök meghívására az ülésen 
tanácskozási joggal más személyek is részt vehetnek.

8) Az elnökség:
a) gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, tervezi és szer-

vezi az egyesület tevékenységét, koordinálja és segíti a szervezetek mun-
káját,

b) dönt az egyesület tevékenységét meghatározó ügyekben,
c) elkészíti az egyesület ügyrendjét, valamint gazdálkodási szabályzatát, 

gondoskodik azok végrehajtásáról,
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d) elkészíti az egyesület éves munkaprogramját és költségvetését, beszámol 
annak teljesítéséről és tájékoztatja a tagságot,

e) javaslatokat terjeszt a szakmai irányító és felügyeleti szervek elé,
f) véleményezi a szakmai irányító és felügyeleti szervek hozzá ilyen céllal 

eljuttatott dokumentumait,
g) javaslatot tesz kitüntetésekre, dönt az egyesület saját kitüntetéseinek oda-

ítéléséről,
h) dönt, illetve javaslatot tesz a külföldi tanulmányutakon és hivatalos ki-

küldetésen részvevők, valamint az ösztöndíjban részesülők személyére,
i) állást foglal az egyesület más testületekkel, intézményekkel, szervezetek-

kel fenntartott kapcsolatainak kérdéseiben,
j) előkészíti az egyesület közgyűléseit, elkészíti a közgyűlés elé terjeszten-

dő dokumentumokat, gondoskodik a választás előkészítéséről és feltét-
eleiről,

k) megtárgyalja az ellenőrző bizottság által az egyesület illetve szervezetei 
tevékenységéről, gazdálkodásáról készített jelentéseket, feljegyzéseket, 
intézkedik az ellenőrző bizottság által észrevételezett ügyekben,

l) dönt, illetve intézkedik minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály, il-
letve a közgyűlés az elnökség hatáskörébe utal, illetve az egyesület mű-
ködéséhez szükségesek.

10. § Az elnökség tisztségviselői, feladatai 

1. Elnök 

1) Az elnökség munkáját az egyesület elnöke irányítja. Akadályoztatása ese-
tén az alelnök helyettesíti eseti jelleggel.

2) Az elnök tartós akadályoztatása esetén: 
a) – ha ez előre látható – megbízhatja helyettesítéssel az elnökség tagjainak 

egyikét,
b) amennyiben előre nem látható akadályoztatás történik – és az elnök emi-

att nincsen döntésképes állapotban – legfeljebb hat hónap időtartamra 
az elnöki teendők ellátására az elnökség 50% + 1 fő szavazati aránnyal 
(minimum 5 szavazattal) saját tagjai közül választ megbízott elnököt.

3) A megbízott elnök és az ellenőrző bizottság elnöke a teljes vezetőség rész-
vételével hivatalos átadás-átvételt bonyolít le, és a megbízott elnök kötele-
ző jelleggel 30 napon belül kiírja a rendkívüli tisztségmegújító közgyűlés 
időpontját, amelynek legkésőbb hat hónapon belül meg kell történnie. Az 
első intézkedések az elnök személyének változása esetén: a banki ügyvitel 
módosítása (aláírási jogosultságok bejelentése), a Fővárosi Bíróság és az 
APEH irányában történő adat-bejelentési kötelezettség teljesítése.

4) Kapcsolatot tart fenn az egyesület képviseletében a szakmai (könyvtári és 
pedagógus) szervezetek elnökségeivel.
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5) Képviseli az egyesületet az országos hatóságokkal, intézményekkel fenntar-
tott kapcsolatokban, továbbá a bíróság előtt.

6) Az egyesület hivatalos fórumainak és honlapjának felelős szerkesztője, va-
lamint kiadványainak felelős kiadója. 

7) Banki ügyek elindításakor kötelező aláíró, a bizonylatokon utalványozóként 
szerepel, ellenőrzi és irányítja az egyesület gazdálkodási tevékenységét. 

8) Szakmai anyagok véleményezését irányítja, koordinálja. Szakmai kezdemé-
nyezéseket indít. 

9) Irányítja és ellenőrzi a pályázatok benyújtását és elszámolását
10) Kapcsolatot tart a KTE ellenőrző bizottságával, irányukban tájékoztatási 

kötelezettsége áll fenn.
11) Az elnök az egyesület vezetőségi tagjainak munkáját szervezi, támogatja és 

ellenőrzi. 
12) Vezeti az elnökség üléseit, gondoskodik az ott hozott határozatok, állásfog-

lalások, intézkedési kötelezettségek végrehajtásáról, ellenőrzéséről, szükség 
esetén a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. Javaslatokat tesz kitünteté-
sekre.

13) A KTE emlékérmekre beérkező felterjesztések nyomán összehívja az em-
lékéremről döntő kuratóriumot, amelynek mindenkori elnöke egyben.

14) Az elnök képviselői jogkörében az elnökség állásfoglalásai, határozatai sze-
rint köteles eljárni. 

2. Titkár 

1) Az elnök vagy az elnökség megbízásából esetenként helyettesíti az elnököt.
2) Képviseli az egyesületet más szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel 

fennálló adminisztratív kapcsolatokban.
3) Segíti a bizottságok, munkacsoportok munkáját, koordinálja az eseti meg-

bízásokból készített dokumentumokkal kapcsolatos feladatokat.
4) Elkészíti és karbantartja az egyesület munkáját szabályozó dokumentumo-

kat (SZMSZ, ügyrendi szabályzat, éves munkaterv) , az elnökkel és az alel-
nökkel egyeztetve.

5) Irányítja az egyesület ügyviteli tevékenységét.
6) Banki ügyek intézésekor az elnök mellett banki bejelentés után az egyik le-

hetséges aláíró.
7) Az egyesület működéséhez szükséges igazolásokat beszerzi (bíróság, VPOP).
8) Összefogja, szervezi az elnökség tevékenységét, előkészíti az elnökségi ülé-

seket, jegyzőkönyvet készít, gondoskodik az ott hozott határozatok, dönté-
sek eljuttatásáról az illetékesek számára.

9) Az elnökség belső kommunikációjának felelőse: elvégzi a postabontást, a 
küldemények és információk megfelelő munkatárshoz továbbítását, az egye-
sületi küldemények postázását. Évente meghosszabbítja az egyesület bérelt 
postafiókját.
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10) Koordinálja a rendszeres információs anyagok (Hírlevél) elkészítését, kap-
csolatot tart a nyomdával.

11) Részt vesz az egyesület szakmai rendezvényeinek szervezésében, előkészí-
tésében, biztosítja annak technikai hátterét (meghívók, programfüzet, re-
gisztráció megszervezése, technikai eszközök biztosítása).

12) A közgyűlés és az elnökségi ülésen készített jegyzőkönyv alapján kötelező 
olyan külön nyilvántartást vezetni, melyből a vezető szerv döntésének tar-
talma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők szám-
aránya, ha lehetséges, személye is megállapítható. (lásd 18.§.7. pont)

3. Alelnök 

1) Az elnök vagy az elnökség megbízásából esetenként helyettesíti az elnököt.
2) Koordinálja az egyesület szakmai tevékenységét. Az elnökséggel egyetér-

tésben véleményezi az egyesülethez eljuttatott szakmai anyagokat.
3) Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi könyvtári, iskolai könyvtári tren-

deket, a könyvtártudományi, iskolai könyvtárügyi fejlődési irányokat.
4) Szakmai kapcsolatot tart fenn az egyesület és más könyvtári, valamint pe-

dagógus szervezetek között.
5) Szakmai rendezvényeken vesz részt, s azokról beszámol az egyesület elnök-

ségének és tagságának.
6) Szakmai kezdeményezéseket javasol és indít el az elnökség egyetértésével.
7) Háttéranyagokat készít a felmerülő törvényi változásokhoz, egyéb javasla-

tokhoz.
8) Támogatja a munkabizottságok és régiók szakmai tevékenységét.
9) Az elnökkel és a titkárral egyeztetve elkészíti az egyesület éves munkaterv-

ét.
10) Részt vesz az egyesület szakmai kiadványainak előkészítésében, javaslato-

kat tesz kiadványok megjelentetésére.
11) Javaslatokat tesz szakmai programokra, előkészíti az egyesület szakmai ren-

dezvényeit tartalmi szempontból (témák, előadók)
12) Más szervezetek, intézmények kitüntetéseire az elnökség javaslatait és dön-

tését figyelembe véve elkészíti a kitüntetésekre történő felterjesztéseket.
13) Pályázatíráshoz a pályázati felelősnek szakmai programtervezeteket készít, 

a pályázati elszámolásokhoz elkészíti a szakmai beszámolót.

4. Gazdálkodási felelős

1) Elkészíti és aktualizálja az egyesület gazdálkodási szabályzatát 
2) Gazdasági nyilvántartásokról dokumentációt vezet, a bankszámlakivona-

tokról és a készpénzforgalomról szintén.
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3) Banki ügyek intézésekor az elnök mellett banki bejelentés után az egyik le-
hetséges aláíró.

4) Nyilvántartja a tagdíjbefizetéseket és erről tájékoztatást ad a tagnyilvántar-
tást vezető elnökségi tagnak.

5) Kapcsolatot tart az egyesület könyvelőjével. A számlákat és bizonylatokat 
gyűjti, és havi rendszerességgel átadja neki. 

6) Figyelemmel kíséri és betartja az egyesület gazdasági-pénzügyi működését 
érintő határidőket (APEH, nyugdíjjárulék, pályázatok pénzügyi beszámo-
lói).

7) A pályázatokhoz szükséges APEH igazolásokat beszerzi.
8) Kifizetéseket, átutalásokat bonyolítja. Számlát ír, számlákat postáz.
9) Kezeli a házi pénztárat, azért anyagilag felel. Elszámolási kötelezettséggel 

tartozik az elnöknek és/vagy az ellenőrző biz. elnökének.
10) Előkészíti a számlákat a pályázati elszámolásokhoz.
11) Gyűjti, irattárba teszi a gazdasági ügyintézéssel kapcsolatos iratokat 
12) A bizonylatokat a pénzügyi előírásoknak megfelelően kezeli.
13) Éves gazdasági beszámolót készít.

5. Pályázati felelős 

1) Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, ez ügyben kap-
csolatot tart fenn a kommunikációs felelőssel is.

2) Előkészíti a pályázati anyagokat az elnök és az alelnök közreműködésével.
3) Követi a pályázati folyamatokat a döntéstől a szerződéskötésig, valamint a 

programnak megfelelő lebonyolításáig, ill. a pályázat elszámolásáig.
4) Koordinálja a pályázati elszámolásokat az elnök, a gazdálkodási felelős, az 

alelnök és a titkár közreműködésével.
5) A pályázatok teljes körű menedzselése során különös tekintettel van a ha-

táridők betartására, az igazolások, elszámolások határidőre történő postá-
zására.

6) Részt vesz lehetséges szponzorok felkutatásában, az egyesületi célok meg-
valósításához szükséges források megteremtésében.

6. Kommunikációs felelős

1) Szervezi az egyesület sajtó- és médiakapcsolatait, marketing tevékenységét 
(arculattervezés, propaganda, public relations).

2) Koordinálja az egyesület külső kommunikációját, kapcsolatait.
3) Egyesületi információs anyagokat, szóróanyagokat készít és rendel meg.
4) Részt vesz az egyesület kiadványainak előkészítésében, publikálásában, ter-

jesztésében.
5) Szerkeszti az egyesület honlapját, ennek érdekében folyamatos kapcsolatot 
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tart fenn az elnökkel és az elnökség tagjaival. A honlap felelős kiadója a KTE 
mindenkori elnöke.

6) Kapcsolatot tart fenn a szerveren történő frissítés érdekében a rendszergaz-
dákkal.

7) Folyamatos kapcsolatot tart az egyesület elnöksége és a könyvtári levelező-
listák moderátorai között.

8) Kapcsolatot tart a társszervezetek honlapjainak szerkesztőivel, valamint a 
társszervezetek kommunikációs bizottságaival, kommunikációs felelősei-
vel.

9) Az egyesületet támogató szponzorokat kutat fel.
10) Rendezvényeken segíti a regisztrációt és részt vesz a szervezési-lebonyolí-

tási munkában.

7. A tagnyilvántartás felelőse

1) Kapcsolatot tart az egyesületi tagokkal telefonon, postai és elektronikus 
úton, eleget tesz a tagság információs igényeinek.

2) Új tagokat szervez, intézi az új és régi tagok nyilvántartásával kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat, az információs anyagok postázását.

3) Megrendeli a munkájához szükséges átutalási csekkeket a gazdálkodási fe-
lelőstől.

4) Évenként megrendeli az egyesületi tagkártyát az ügyvezető titkár közremű-
ködésével a nyomdától.

5) Pontos nyilvántartásokat vezet a tagok adatairól, befizetéseiről és felelős 
ezek biztonságos kezeléséért az adatkezelés szabályainak megfelelően.

6) Kapcsolatot tart a társszervezetek tagságának nyilvántartóival, különös te-
kintettel az MKE-re, és azokra a szakmai szervezetekre, amelyekkel együtt-
működési szerződést kötött az egyesület. (kölcsönös tájékoztatás, egymás 
tagságának nyújtott kedvezmények, stb.)

7) Kapcsolatot tart folyamatosan a gazdálkodási felelőssel a beérkező tagsági 
díjak tekintetében.

8) Rendezvényeken segíti a regisztrációt és részt vesz a szervezési-lebonyolí-
tási munkában.

8. Az irattár és archívum felelőse

1) Az iratkezelési szabályok szerint rendszerezi és kezeli az egyesület irattárát.
2) Az elektronikus ügyviteli dokumentumokat évente archiválja. (CD-n vagy 

DVD-n)
3) Archiválja az egyesület kisnyomtatványait, kiadványait, a rendezvények hát-

téranyagait, az információs anyagokat (Hírleveleket) és a rendezvényeken 
készült fotókat.
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4) Az egyesület történetének feldolgozását kezdeményezi, koordinálja.
5) Alkalmanként kiállításokat szervez.
6) Részt vesz az egyesület történetével kapcsolatos rendezvények, emlékülé-

sek előkészítésében és szervezésében. 
7) Figyelemmel kíséri az egyesületet érintő publikációkat a médiában, és eze-

ket gyűjti, rendszerezi – évente bibliográfiát készít belőlük.
8) Rendezvényeken segíti a regisztrációt és részt vesz a szervezési-lebonyolí-

tási munkában.

9. A nemzetközi kapcsolatok felelőse

1) Kapcsolatot tart fenn a nemzetközi könyvtáros és pedagógus szervezetekkel 
és intézményekkel – az egyesület nemzetközi kommunikációjáért felelős.

2) Az egyesület részvételét koordinálja a nemzetközi szervezetek munkájában. 
Előkészíti vagy megújítja az egyesület tagsági viszonyát.

3) A nemzetközi levelezésben közreműködik, fordítással támogatja az elnök-
ség munkáját.

4) Kapcsolatot tart fenn az információs anyagok készítőivel, a honlap szerkesz-
tőjével annak érdekében, hogy az egyesület legfontosabb információi ide-
gen nyelven is publikálhatók legyenek.

5) Figyelemmel kíséri a nemzetközi szaksajtót és szakirodalmat – javaslatai-
val, információival támogatja az elnök és az alelnök munkáját.

6) Kapcsolatot tart a határon túli régió felelősével és az egyesület pályázati fe-
lelősével annak érdekében, hogy az egyesület támogatni tudja a határon túli 
magyar iskolai könyvtárosok részvételét szakmai programjainkon.

7) Rendezvényeken felelős a külföldi vendégekkel kapcsolatos feladatokért.

Fontosabb együttműködési körök 

1) Az egyesület képviselete, főbb irányelvek, kezdeményezések, tudományos 
kutatások meghatározása, éves munkaterv elkészítése: elnök, titkár, alelnök. 

2) Forrásteremtés, gazdálkodás, pénzügyi elszámolások: elnök, gazdálkodási 
felelős, pályázati felelős.

3) Belső gazdálkodás, éves költségvetés tervezése: elnök, tagnyilvántartás fe-
lelőse, gazdálkodási felelős.

4) Szponzorok felkutatása, velük kapcsolattartás: elnök, pályázati felelős, kom-
munikációs felelős, gazdálkodási felelős.

5) Külső kommunikáció, PR: elnök, kommunikációs felelős, nemzetközi kap-
csolatok felelőse.

6) Belső kommunikáció és tagokkal való kapcsolattartás: elnök, titkár, tagnyil-
vántartás felelőse.
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7) Archiválás, egyesületi kronológia, történet: elnök, kommunikációs felelős, 
irattár és archívum felelőse.

8) Kiadványok előkészítése, publikálása, terjesztése: elnök, titkár, alelnök, nem-
zetközi kapcsolatok felelőse, kommunikációs felelős.

Közös feladatok és kötelezettségek

1) Nagyobb projekteknél, célfeladatok megvalósításánál az alapfeladatokon és az 
együttműködési körökön túlmutató összefogás és csoportmunka szükséges. 
(Pl. egyesületi publikációk, évenkénti szakmai rendezvények, Nyári Akadémia.)

2) Az egyesület elnöksége együttesen vesz részt a KTE emlékérmek odaítélé-
sében: a mindenkori elnökség egyúttal – az emlékérem alapító okiratának 
megfelelően – a díjak odaítélését végző kuratórium, az egyesület elnöke a 
kuratórium elnöke.

3) Az elnökség minden tagjának kötelezettsége az egyesület elnökségi ülése-
in történő aktív részvétel, és a feladatkörén túlmenően felmerülő munkák 
esetenkénti ellátása felkérés és egyeztetés után. 

10. § A bizottságok, munkacsoportok 

1) Az elnökség állandó vagy ideiglenes bizottságokat, munkacsoportokat hoz-
hat létre.

2) A bizottságok, munkacsoportok képviselői tanácskozási joggal vehetnek 
részt az általuk kidolgozott, véleményezett dokumentumot megtárgyaló, 
véglegesítő elnökségi ülésen.

VI. fejezet
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

11. § Az ellenőrző bizottság összetétele

1) Az ellenőrző bizottság elnökből és két tagból áll, egy póttagja van.
2) Tagjai sem közvetlen családi, sem munkahelyi alá- vagy fölérendeltségi kap-

csolatban nem lehetnek egymással és az elnökség tagjaival.

12. § Az ellenőrző bizottság tevékenysége

1) Az egyesületnek és szervezeteinek az alapszabály, valamint az ügyrend és 
gazdálkodási szabályzat szerinti működését, a gazdálkodás jogszerűségét 
az egyesület ellenőrző bizottsága ellenőrzi.
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2) Az ellenőrző bizottság legalább kétévente köteles a közgyűlésen beszámol-
ni működéséről.

3) A közgyűlések közötti években az ellenőrző bizottság az elnökség elé ter-
jeszti a végzett munkáról szóló összefoglaló jelentését, a feltárt hiányossá-
gokról soron kívül is köteles tájékoztatni a KTE elnökségét.

4) Ha az ellenőrző bizottság észrevételeit követően az intézkedések nem meg-
felelőek, vagy elmaradnak, a bizottság a következő közgyűlés elé terjeszti 
észrevételeit. Indokolt esetben rendkívüli elnökségi ülés vagy közgyűlés ösz-
szehívását kezdeményezheti. 

VII. fejezet
A VÁLASZTÁSOK

13. § Az egyesület testületeinek és tisztségviselőinek megválasztása

1) Az egyesület elnökségét és az ellenőrző bizottságot a négyévente összehí-
vandó tisztújító közgyűlés választja meg.

2) Az egyesület és az ellenőrző bizottság elnökét a közgyűlés választja meg a 
14.§ (1-2) bekezdés figyelembe vételével. 

3) Az egyesület elnökségében és ellenőrző bizottságában ugyanazt a tisztséget 
egymás után csak két választási időszakban töltheti be a megválasztott tag.

4) Az egyesületen belül alakult szervezet vezetőségének tagját és ügyvezető-
jét a szervezet tagjai választják meg.

14. § A választások előírásai

1) Az egyesület elnökét és elnökségét, az ellenőrző bizottság elnökét és tagja-
it, az egyesületen belül alakult szervezet ügyvezetőjét és vezetőségi tagját 
titkos szavazással kell megválasztani.

2) A közgyűlésen először kell megválasztani az egyesület és az ellenőrző bi-
zottság elnökét, ha a tisztségre több jelölt van.

3) A közgyűlésen másodjára az alapszabályban rögzített feladatkörök tisztség-
viselőit kell megválasztani. 

4) Ha az elnökségből, az ellenőrző bizottságból bárki kiválik, a megválasztott 
póttag lép a helyébe vagy új választást kell kiírni a tisztségre.

5) Az egyesület vagy az ellenőrző bizottság elnökének kiválása esetén az el-
nökség saját tagjainak egyikét megbízza az ügyvezető elnöki feladatok ellá-
tásával, és harminc napon belül összehívja az egyesület közgyűlését, a meg-
üresedett tisztség választással történő betöltésére. 

6) A szervezeti egység ügyvezetőjének kiválása esetén feladatait a következő 
taggyűlésig a másik vezetőségi tag, vagy az egyesület elnöksége által meg-
bízott tag veszi át, aki intézkedik az új választás előkészítéséről.
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VIII. fejezet
GAZDÁLKODÁS ÉS NYILVÁNTARTÁS

15. § Az egyesület bevételi forrásai

1) Az egyesület bevételi forrásai:
a) az egyéni tagok által befizetett tagdíjak,
b) a testületi tagok által fizetett tagdíjak,
c) jogi és magánszemélyek hozzájárulásai,
d) pályázatokon nyert támogatások,
e) országos és/vagy helyi költségvetési szervek által nyújtott támogatások,
f) rendezvények pénzmaradványa, gazdálkodásai eredménye,
g) az adójogszabályok alapján felajánlott összeg. 

2) A KTE közgyűlés állapítja meg:
a) az egyéni tagdíjak mértékét,
b) a testületi tagok által fizethető minimális tagdíjat,
c) a szervezeteknek nyújtandó támogatás irányelveit, főbb szempontjait.

3) A tagdíj beszedését, nyilvántartását, kezelését a gazdálkodási felelős és a 
tagnyilvántartó végzi.

4) A tagdíjat a naptári év első negyedévének végéig (március 31-ig) kell befi-
zetni készpénzben, vagy banki átutalással, vagy az egyesület által rendelke-
zésre bocsátott csekk felhasználásával.

5) Jogi és magánszemélyek felajánlása, hozzájárulása a küldöttközgyűlés által 
meghatározott minimális tagdíjon felüli összeg is, ennek célját, felhaszná-
lásának módját, kereteit a támogató meghatározhatja.

16. § Az egyesület vagyona

1) Az egyesület vagyonának alapja az MKE Könyvtárostanárok Szervezetétől, 
mint jogelődtől átvett vagyon. 

2) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
3) A szervezetek önálló vagyonnal nem rendelkeznek, vezetőségük az elnök-

ségtől a kiadásokra átvett vagy más módon számukra juttatott összegekért 
felelősek.

4) A tagok csak éves tagdíjuk mértékéig felelősek.
5) Az egyesület feloszlása esetén vagyonáról a közgyűlés dönt. 

17. § Az egyesület gazdálkodása

1) Az egyesület a hatályos jogszabályok, valamint a jóváhagyott ügyrend és 
gazdálkodási szabályzat szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik.
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2) Az egyesület pénzforgalmát pénzintézetnél vezetett számlán és – a szük-
séges mértékben – házipénztár útján kell lebonyolítani.

3) A szervezeteknek felajánlott támogatásokat a KTE számláján kell kezelni, 
tevékenységükhöz az elnökségtől kapott összegekről a kiadási bizonylatok 
alapján kötelesek elszámolni.

4) A pénzintézeti számlán aláírási joggal rendelkezik első helyen az egyesület 
elnöke, második helyen a titkár vagy az elnökség gazdálkodási felelőse. 

18. § Nyilvántartások

1) Az egyesület elnöksége a vonatkozó jogszabályok alapján köteles a pénz-
ügyi, gazdálkodási nyilvántartásokat vezetni.

2) Az egyesület nyilvántartást vezet egyéni és testületi tagjairól.
3) A nyilvántartás létrehozásáról és rendszeres karbantartásáról az elnökség 

gondoskodik.
4) Az elnökség felelős az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért.
5) Az elnökség és a közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza 

a kisebbségi véleményeket és javaslatokat is. A jegyzőkönyvet a jelenléti ív-
vel kell irattárazni.

6) A közgyűlés és az elnökségi ülésen készített jegyzőkönyv alapján kötelező 
olyan külön nyilvántartást vezetni, melyből a vezető szerv döntésének tar-
talma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők szám-
aránya, ha lehetséges, személye is megállapítható. Ennek elkészítése a tit-
kár feladata.

7) Az egyesület közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett iratok, így a 
határozatok, az éves beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés őrzési he-
lye az irattár. Az iratokba való betekintés rendjét a szervezeti és működési 
szabályzat tartalmazza, a személyiségi és adatvédelmi jogok betartásával 
összhangban. Az éves közhasznúsági jelentésről saját költségre másolat ké-
szíthető.

8) Az egyesület irattárában és a honlapján megtekinthető választott szervei-
nek működési rendje, a szolgáltatások igénybevételének módja, az éves be-
számolók és az éves közhasznúsági jelentések közlésének rendje, valamint 
a beszámolókba és a működéssel kapcsolatos iratokba való betekintés rend-
je és módja. A részleteket a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rög-
zíteni. A szervezet szervei által hozott döntések, határozatok, az éves be-
számoló, az éves közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatalának eszkö-
ze az egyesület honlapja és/vagy Hírlevele. 
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IX. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § A közgyűlés, az elnökségi és az ellenőrző bizottság ülései nyilvánosak. 
Időpontját, témáját és helyszínét az egyesület honlapján és/vagy Hírlevelében te-
szi közzé.

20. § A közgyűlés és az elnökség döntéshozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki vagy akinek a PTK 685.1b. pontjában meghatározottak szerint hozzátartozó-
ja vagy élettársa a határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b) bármilyen más anyagi előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügy-

letben érdekelt.

21. § Az egyesület alapítóinak tekintendők mindazok, akik az egyesület alakuló 
közgyűlésén részt vettek, valamint belépési szándékukat kinyilvánították.

22. § A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesületi törvény 
és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

23. § Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés dönt feloszlásáról, vagy egyesülésé-
ről más egyesülettel, továbbá ha arra jogosult szerv feloszlatja vagy megszűnését 
megállapítja.

24. § Az alapszabályt elfogadta a KTE közgyűlése, hatályba lépett a bírósági be-
jegyzés napján.17

A Könyvtárostanárok Egyesületének ügyrendje

Bevezetés

A Könyvtárostanárok Egyesületének (a továbbiakban: egyesület) ügyrendi szabá-
lya az alapszabály 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.; 10., 12., 13., 14. §-a alapján készültek, és 
az alapszabályt egészítik ki, az egyesület minden tisztségviselőjére, illetve érin-
tett tagjára nézve kötelező erővel. Az ügyrendi szabályokat az egyesület elnöksé-
ge hagyja jóvá, az egyesület ellenőrző bizottságának állásfoglalását követően. Az 
ügyrendi szabályok a fentiek szerinti jóváhagyásuk napján lépnek hatályba.

17 A módosított Alapszabályt a Közgyűlés 2007. november 30-án fogadta el.
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I. fejezet
A választási eljárás szabályai

Jelen ügyrendi szabályozás az alapszabály szerint meghatározza a tisztségviselők 
jelölésének és választásának az alapszabályban foglaltakon túlmenő szabályait. Az 
alapszabálynak e tárgyra vonatkozó cikkelyei: 13.,14.§ Ezek rendelkezéseit az ügy-
rendi szabályozás általában nem ismétli meg.

I. A választási bizottság 

1. § 

(1) A választások előkészítését választási bizottság végzi.
(2) A választási bizottság készíti elő az egyesület egészére kiterjedő hatáskörű 

tisztségviselők (elnök, elnökségi tagok, az egyesület ellenőrző bizottságá-
nak elnöke, illetve tagjai) választását. 

2. § 

(1) A választási bizottság tagjait az elnökség kéri fel, az ellenőrző bizottság 
egyetértésével. A bizottságnak legalább három tagja van. Nem lehet tagja a 
hivatalban lévő 

(2) elnökség vagy az egyesület ellenőrző bizottságának tagja.
(3) A választási bizottság maga választja meg elnökét.

3. § 

(1) A választási bizottság munkájáról a tisztújító közgyűlésnek számol be.
(2) A választási bizottság feladatai:

a) A tagság tájékoztatása a tisztségekre történő jelölés módjáról, határide-
jéről, valamint – folyamatosan, illetve szükség szerint – a beérkezett ja-
vaslatokról és a jelöltek nyilatkozatairól.

b) A jelölések gyűjtése, feldolgozása és nyilvántartása.
c) A jelöltek megkérdezése arról, hogy vállalják-e a jelölést, továbbá – igen-

lő esetben – szakmai életrajzi adataiknak, valamint az egyesület elnöké-
nek, és ellenőrző bizottsági elnökének programnyilatkozataiknak beké-
rése, majd közzététele a jelölési eljárás során és a választáskor.

d) A jelöltek jegyzékének összeállítása és előterjesztése a közgyűlésen.
(3) A választási bizottság nem nyújthat tájékoztatást arról, hogy az egyes jelöl-

teket kik és melyik posztra javasolták. A bizottság a jelölő lapokat az érvé-
nyes választást követően megsemmisíti.
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II. A jelölés

4. § 

(1) Az egyesületi tisztségviselőket (az egyesület elnökét, az elnökség további 
nyolc tagját, az egyesületi ellenőrző bizottságának elnökét és további két 
tagját) jelölhetik: 
a) az egyesület egyéni tagjai, ideértve a tiszteletbeli tagokat is, 
b) az egyesület testületi tagjai,

(2) A jelölés jelölőlap kitöltésével és a választási bizottság által megadott ha-
táridőre való visszaküldésével történik. A jelölés folyamata elektronikus 
úton is történhet.

(3) Az egyéni tag, illetve a testületi tag csak egy jelölőlapot küldhet be. A jelö-
lőlap csak akkor érvényes, ha szerepel rajta az egyéni tagnak, illetve a tes-
tületi tag képviselőjének aláírása és a tárgyévi tagkártya száma. Az elekt-
ronikus jelölés esetén a tagkártya száma a hitelesítő.

(4) A jelölőlapon benyújtott javaslatok száma nem lehet nagyobb a megfelelő 
tisztségre megválasztható tisztségviselők számánál. A javaslatok érvényes-
ségének feltétele, hogy megjelöljék azt a tisztséget, amelyre a jelöltet java-
solják. Nincs akadálya annak, hogy egy személy az őt jelölő egyéni vagy tes-
tületi tagtól több tisztségre is kapjon javaslatot.

(5) Ha a valamely személyre tett, a jelölt által elfogadott javaslatok az egyesüle-
ti tisztségek tekintetében megoszlanak, az alábbi szabályokat kell követni:
a) Ha a több tisztségre javasolt személy egy tisztséget illetően megkapta a 

szükséges számú javaslatot, akkor az adott tisztségre jelöltnek tekintendő.
b) Ha a személy több tisztségre egyenként egyaránt megkapta a szükséges 

számú javaslatot, akkor ezek mindegyikére jelöltnek tekintendő.
c) Az egyesület elnöke, illetve az egyesületi ellenőrző bizottság elnöke tiszt-

ségére jelöltnek elfogadott személy elnökségi tagként az általa vállalt tiszt-
ségre, illetve az egyesületi ellenőrző bizottság tagjaként is jelöltnek te-
kintendő még akkor is, ha ez utóbbi tisztségekre nem kapta meg előre a 
szükséges számú javaslatot.

d) Ha a javasolt személy egyetlen tisztség jelöltjeként sem kapta meg a szük-
séges számú javaslatot, de az elnöki és az elnökségi tagság valamely tiszt-
ségére, illetve az ellenőrző bizottság elnöke és az ellenőrző bizottság tag-
ja tisztségre együttesen megkapta, az elnökségi tagság általa vállalt tiszt-
ségére, illetve az ellenőrző bizottsági tag tisztségére jelöltnek tekinten-
dő.

(6) A közgyűlés jelöltlistájára az az egyesületi tag kerülhet, aki 
a) az adott tisztség(ek)re legalább az adott évi taglétszám 10 %-nak jelölési 

egységét megszerezte, 
b) a jelöltség(ek)et vállalja, és erről a választási bizottságnak írásban nyilat-

kozik,
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c) szakmai életrajzi adatait, a kiemelt jelöltek esetében pedig megválasztá-
sa esetén képviselt programjának rövid ismertetését írásban közli.

(7) A fentiek figyelembe vételével összeállított jelöltlistát a közgyűlés időpont-
ja előtt legalább 30 nappal meg kell küldeni az elnökségnek és nyilvános-
ságra kell hozni. A jelöltlistához mellékelni kell a jelöltektől kapott szakmai 
életrajzi adatokat, továbbá a kiemelt jelöltek programnyilatkozatait.

5. § 

(1) A közgyűlés elé terjesztett jelöltlistára további jelöltek csak akkor vehetők 
fel, ha a tagság által javasolt jelöltek száma elmarad az adott tisztséget az 
alapszabály szerint betöltő tagok számától. 

(2) Ilyen esetben a közgyűlésen részt vevő tagok állíthatnak további jelölteket, ha 
a) a jelölt a jelöltség elfogadásáról nyilatkozik, és szakmai életrajzi adatait 

közli, 
b) a javasolt személy jelöltségét az erről tartandó nyílt szavazásban részt 

vevő tagok több mint 50 %-a támogatja.

III. A választás

6. § 

(1) A közgyűlésen részt vevő tagokat a választási bizottság szóban tájékoztat-
ja a jelölés eredményéről. Az egyesületi tisztségviselőkként vagy a válasz-
tások előkészítése során, illetve – szükség szerint, a 5. § alapján – a helyszí-
nen jelölt személyek nevét szavazólapokra kell venni. A szavazólap csak a 
tisztség megnevezését, és a jelöltek betűrendbe szedett névsorát tartalmaz-
hatja. A szavazólapok elkészítése, illetve kiosztása előtt módot kell adni a 
közgyűlésen részt vevő tagoknak tárgyi, ügyrendi jellegű észrevételek téte-
lére. Ezekről – ha a résztvevők többsége kívánja – szavazni kell.

(2) Ha a közgyűlés másként nem határoz, az egyesület tisztségviselőinek vá-
lasztását két részben kell lebonyolítani. A választás első részében kell meg-
választani az egyesület elnökét és az egyesület ellenőrző bizottságának el-
nökét. A választás második részében kell megválasztani az elnökség tiszt-
ségviselőit és az ellenőrző bizottság tagjait. Ha ugyanazon jelölt az egy-egy 
választási részben betöltendő posztok közül többre is megszerezte a jelölt-
ség jogát, és a választási bizottság kérdésére jelöltségi szándékát fenntart-
ja, a megfelelő funkciókra külön választási fordulót kell tartani.

(3) Az egyesületi választás első részében elnökként illetve az egyesület ellen-
őrző bizottsága elnökeként nem megválasztott jelöltek – a 4. § (6) bekez-
dés c) pont alapján – a választás második részében jelöltként figyelembe 
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veendők, az adott tisztségre amennyiben ezt a választási bizottság kérdé-
sére vállalják. 

7. § 

(1) Választani a választási bizottság által elkészített, és a helyszínen kiosztott 
szavazólapon az adott tisztségre választott személy neve mellett lévő négy-
zetbe kereszt vagy átló bejegyzésével kell. Minden egyéb bejegyzés vagy más 
feljegyzés érvényteleníti a megfelelő tisztségre leadott szavazatot.

(2) Az egyesület elnökét, az egyesület ellenőrző bizottságának elnökét, csak ab-
szolút többséggel, vagyis az érvényes szavazatok több mint 50 %-ával lehet 
megválasztani. Ha az e tisztségekre jelöltek egyike sem kapja meg a szük-
séges szavazatokat, akkor a két legtöbb szavazatot elért jelölt között újabb 
választási fordulót (szavazást) kell tartani. 

(3) Az elnökség tisztségviselői, az ellenőrző bizottság tagjai azok lesznek, akik 
az e tisztségekre elfogadott jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapják. Ha e 
határon szavazategyenlőség alakul ki, az érintett jelöltek között újabb sza-
vazással kell dönteni.

(4) Szavazategyenlőség esetén a (3) bekezdésben megnevezett tisztségekre nem 
jelölhető újra a szavazásra az a jelölt, aki nem kapta meg az érvényes szava-
zatok legalább 20 %-át. Ha e feltétel következtében nem lehetett megválasz-
tani a szükséges tisztségviselőt, akkor újabb választási fordulót kell tartani 
a nem megválasztott személyek közül, az első fordulóban kapott szavaza-
tok sorrendjét alapul véve a jelölt és további két jelölt részvételével, a vállalt 
tisztségre. A második fordulóban a 20 %-os szavazati arány feltételét nem 
kell figyelembe venni. 

8. § 

(1) Ha a közgyűlés másképp nem határoz, vagyis nem választ külön két pótta-
got az elnökségbe és egy póttagot az ellenőrző bizottságba, akkor e póttag-
ok azok lesznek, akik az adott tisztségre meg nem választott jelöltek közül 
a legtöbb szavazatot kapták. 

9. § 

(1) A választás további lebonyolítását az elnökség által felkért, és a közgyűlés 
által jóváhagyott 3 tagú szavazatszámláló bizottság végzi, amelynek tagjai 
maguk közül megválasztják a szavazatszámláló bizottság vezetőjét.

(2) A szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság állapítja meg, és veze-
tője jelenti be. 
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II. fejezet
Egyéb rendelkezések

A nyilvántartások vezetése

10. §

(1) A határozatok tára egy olyan írásbeli nyilvántartás, amelynek az oldalai szá-
mozottak, és lapjai nem cserélhetők. A határozatok tára nem selejtezhető, 
a megkezdett nyilvántartást az egyesület elnöke hitelesíti.

(2) A közgyűlés és az elnökség határozatainak szövegét a határozatok tárában 
kell rögzíteni. A bejegyzésnek – az alapszabályban felsoroltak mellett – tar-
talmaznia kell a jegyzőkönyv iktatószámát, és a határozathozatal keltét. 
A közgyűlés határozatainak jelölése „Kgy.”, az elnökség határozatainak je-
lölése „Eln.”. A határozatokra való hivatkozás módja: jelölés, sorszám/dá-
tum. (Pl. Eln. 22/2006. március 3.) A sorszámozás az év első napjától újra 
indul, külön számozva a küldöttközgyűlési, és külön az elnökségi dönté seket.

11. §

(1) A tagnyilvántartó őrzi és gondozza a tagfelvételi nyilatkozatokat, azok alap-
ján számítógépes nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak kétséget kizáró-
an tükröznie kell az egyesület tagságát, az egyéni tagokat, a testületi tago-
kat, a tiszteletbeli tagokat.

(2) A tiszteletbeli tagok névsorát a tagnyilvántartó gondozza, egyúttal gondos-
kodik arról, hogy a tiszteletbeli tagok meghívást kapjanak az egyesület köz-
gyűlésére, rendezvényeire.

(3) Az egyesületi tagság tényéről harmadik személynek felvilágosítás adható, 
adataik harmadik személynek azonban csak jogszabály által előírt esetben 
hozhatók tudomására. (Bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, stb.)

(4) A tagsági jogviszony megszűnését követően, a volt tagra vonatkozó szemé-
lyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők, a tagság megszűnését a nyil-
vántartásban 60 napon belül fel kell tüntetni.

Nyilvánosság

12. §

(1) Az egyesület híreinek, határozatainak, közleményeinek bármilyen nyilvá-
nosságra hozatala során a személyhez fűződő jogok sérelmével járó infor-
máció nem tehető közzé. Ugyanezen szabályok vonatkoznak az egyesület 
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weblapján, blogján történő közzétételre is, amelyre elnökségi, vagy elnöki 
döntés alapján kerül sor.

(2) A közzétételre a döntést követő három napon belül kerül sor, és legkeve-
sebb harminc nap időtartamig kell megtörténnie.

13. §

(1) Az egyesület közhasznú tevékenységét tükröző (és más, a Közhasznúsági 
tv.-ben előírt) iratok megtekintését az elnök és az irattár kezelője biztosít-
ja, az érdeklődővel történt előzetes időpont-egyeztetést követően.

(2) Az iratbetekintés jogával az elnök és/vagy az irattár kezelője jelenlétében 
lehet élni.

(3) Az (1) bekezdésben említett iratokról másolat rendelhető. A munkaügyi vo-
natkozású iratok és a tagnyilvántartás adatlapjai e rendelkezés keretében 
nem másolhatóak, az egyesület által készített pályázatok, szakmai tanul-
mányok másolása elnöki engedély alapján történhet, térítés ellenében. 

Tagfelvétel, törlés

14. § 

(1) Az egyesület elnöke vagy a tagnyilvántartást vagy a gazdasági ügyeket in-
téző tisztségviselő az aktuális elnökségi ülésen ismerteti a tagként belépni 
szándékozók névsorát. Amennyiben a tagdíjat a jelentkező befizette, és a 
nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok rendelkezésre állnak, az elnök-
ség határozatban állapítja meg a tagsági jogviszony létrejöttét, ellenkező 
esetben hiánypótlást rendel el.

(2) Az újonnan jelentkező egyéni tag az 1. sz. melléklet szerinti adatlap kitöl-
tésével, és aláírásával nyilvánítja ki belépési szándékát, egyúttal arról is nyi-
latkozva, hogy a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

(3) Az újonnan jelentkező testületi tag képviselője a 2. sz. melléklet szerinti 
adatlap kitöltésével és aláírásával nyilvánítja ki belépési szándékát.

(4) Az egyéni tagok megváltozott adataikat a 3. sz. melléklet szerinti adatlap 
kitöltésével jelentik az egyesületnek.

(5) A tagnyilvántartó a tárgyév első negyedévében sorra kerülő egyik elnöksé-
gi ülésen ismerteti azon tagok névsorát, akik a megelőző év december 31. 
napjáig, felszólítás ellenére sem rendezték tagdíjukat. Az elnökség határo-
zatban állapítja meg a tagsági jogviszony megszűnését.
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15. § 

(1) Az KTE elnöksége legalább négyévente felülvizsgálja az általa különböző 
kuratóriumokba és bizottságokba delegáltak megbízatását.

(2) Az KTE titkára külön nyilvántartást vezet az (1) bekezdésben említett 
kuratóriumok ról, bizottságokról, valamint az azokba delegáltak személyé-
ről.

(3) A (2) bekezdésben említetteket az KTE weblapján, blogján közzé kell tenni.
(4) A kuratóriumokba és bizottságokba delegáltak az KTE elnökétől megbízó-

levelet kapnak.

Az ügyrendi szabályzatot az ellenőrző bizottság véleményének figyelembe vételé-
vel, az elnökség fogadta el. Az új szabályok az elfogadás napjától alkalmazandók.

A könyvtárostanári hivatás etikai alapelvei

Bevezetés

A könyvtárostanári pálya felsőfokú szakképesítést feltételező, arra igényt tartó hi-
vatás.

A könyvtárostanár munkája során azonos súllyal esik latba az etikus magatar-
tás, a pedagógusi és könyvtárosi szakmai felkészültség.

A könyvtárostanári hivatás etikai alapelvei (továbbiakban: Etikai alapelvek) azokat az értéke-
ket, magatartásformákat igyekszik összefoglalni, amelyek a két szakma határán létrejött hiva-
tás képviselőinek szolgálhatnak alapelvekként. Célja, hogy igazodási pontokat nyújtson a 
könyvtárostanároknak olyan helyzetekben, amelyek nem szabályozhatók pusztán jogi eszkö-
zökkel. Szakmai közmegegyezésen alapuló elveket tartalmaz, melyek a velük való azonosulás 
révén erősíthetik a belső összetartozást, a könyvtárostanári hivatás magas szintű gyakorlását, 
a pálya társadalmi megbecsültségét.

A könyvtárostanárnak A magyar könyvtárosság etikai kódexe és a pedagógus etikai normák 
nyújtanak biztos alapot szakmai döntéseinek meghozatalához, szakmai ügyekben való auto-
nóm eljárásához, a gyűjteményi és szolgáltatási kérdésekben jelentkező külső nyomásgyakor-
lás elhárításához.

1. A könyvtárostanári hivatás etikai alapelveinek érvényességi köre

Az Etikai alapelvek érvényes minden olyan könyvtárostanárra, aki hivatását ne-
velési-oktatási intézményben gyakorolja.

A könyvtárostanár mellett dolgozó munkatársak számára az Etikai alapelvek ajánlásnak tekin-
tendő. Tájékoztatásul szolgál az iskolai könyvtár használóinak, valamint a közvéleménynek.
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2. Alapértékek

A könyvtárostanár nevel, oktat. Vezérlő eszméjének a gyermekek értékközpontú 
nevelését tartja. Akkor teljesíti pedagógiai küldetését, ha az iskolai könyvtár a ta-
nulás, az információszerzés és a kulturális rekreáció színtere. 

A könyvtárostanár az iskolai könyvtár eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtár haszná-
lói a tanuláshoz, művelődéshez és az információszerzéshez való jogukat gyakorolhassák. 

3. A könyvtárostanári hivatás

A könyvtárostanári hivatás a felhasználók iránt tiszteletet és odaadást, valamint 
állandóan fejlesztett szakismereteket kíván meg. A könyvtárostanár szakmai dön-
téseit a jogi szabályozás és az intézmény pedagógiai programja alapján, személyé-
ben feddhetetlenül, személyes anyagi vagy egyéb jogosulatlan előnyét vagy hasz-
nát kizárva hozza meg.

A könyvtárostanár a társadalom számára szükséges és hasznos feladatot lát el. Elhivatottan, az 
emberiség szellemi teljesítményei iránti tisztelettől vezérelve, személyes felelősségének vállalá-
sával folytatja oktató-nevelő munkáját. Tevékenysége során a hibák megelőzésére, illetve kijaví-
tásukra törekszik. Jogkövető magatartást tanúsít, s másoktól is ugyanezt várja el. Saját világné-
zete, tudományos vagy politikai álláspontja, nézetei nem befolyásolhatják szakmai munkáját.

A könyvtárostanár – a nevelőmunka eredményessége érdekében – hozzáértéssel, szakmai 
felkészültséggel, kompetenciával és méltósággal, legjobb tudása szerint végzi munkáját. Te het-
sége szerint maga is hozzájárul hivatása gyakorlatának és elméletének fejlődéséhez.

Viselkedését udvariasság, mások elfogadása (empátia), szolgálatkészség, fegyelmezettség jel-
lemzi. Viselkedése és külső megjelenése összhangban áll a szakmájával szemben támasztott tár-
sadalmi elvárással. Sem tetteivel, sem nyilatkozatai val nem csorbítja intézményének, hivatásá-
nak jó hírét.

Döntéseit a felhasználók érdeklődését és érdekeit szem előtt tartva, az intézmény pedagógi-
ai programjában megfogalmazottak érvényre juttatásával hozza meg.

Ismereteit folyamatos önképzéssel bővíti, korszerűsíti, képességeit fejleszti. Felkészül, meg-
szervezi a foglalkozásokat, amelyeken csak olyan ismereteket és véleményeket közöl, amelyek 
nevelő hatásáról meg van győződve, de nyitott marad a más vélekedésről történő tájékoztatás 
előtt. A növendékek érdekeit szem előtt tartva készít fel vizsgákra, versenyekre, nyilvános sze-
replésekre. 

Munkája társadalmi hasznával arányos erkölcsi és anyagi elismerés illeti meg. 

4. A gyűjtemény gondozása

A könyvtárostanár gyűjteményépítő munkáját a pedagógiai célokhoz igazodva az 
intézmény jellegére, a használók igényeire és az emberiség értékeire alapozza. 
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Nem cenzúráz. Feltáró munkájával a könyvtár teljes gyűjteményét hozzáférhető-
vé teszi.

A rábízott könyvtári gyűjteményt, a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően, az emberi értékek-
re alapozva, a pedagógiai célokra, az egyéni és csoportos igényekre tekintettel gyarapítja és 
apasztja. A beszerzésben és selejtezésben visszautasítja a könyvtáron kívüli és belüli önkényes 
cenzúrát. A művészileg silány vagy áltudományos munkáknak nem ad helyet. A gyűjteményépí-
tésben nem befolyásolhatják saját nézetei és nem érvényesíti személyes ízlését és érdeklődését.

A könyvtárostanár törekszik arra, hogy a gondjaira bízott gyűjteményt minél nagyobb mér-
tékben megismerje. Feltárja a könyvtár teljes állományát és eredetiben vagy másolatban a hasz-
nálók rendelkezésére bocsátja. Az igényekkel és a lehetőségekkel összhangban a dokumentum-
állomány minél nagyobb részét szabadon hozzáférhető módon helyezi el. A használók számá-
ra lehetővé teszi a tájékozódást a könyvtár saját gyűjteményében nem elérhető információk-
ról, dokumentumokról, azok elérhetőségéről.

A könyvtáros az anyagi lehetőségekhez, adottságokhoz és a dokumentumok értékéhez ké-
pest mindent megtesz a gyűjteménybe tartozó dokumentumok tartalmának és fizikai állapo-
tának megőrzéséért. Ha más könyvtárak állományából származó dokumentumokról tudomást 
szerez, azt haladéktalanul a tulajdonos tudomására hozza.

5. A könyvtárhasználók szolgálata

Az iskolai könyvtár a nevelési-oktatási intézmény szerves része, szolgáltatásaiban 
az ott folyó pedagógiai munkához igazodik. Megkülönböztetés nélkül rendelke-
zésére áll az oktatási intézmény minden dolgozójának: pedagógusoknak, tanulók-
nak, technikai dolgozóknak. A könyvtárhasználókkal közvetlen, nyílt, barátságos 
viszonyt ápol. 

A könyvtárostanár védelmezi a könyvtárhasználó személyiségi jogait, tiszteletben tartja és óvja 
személyes szféráját. A felhasználók személyes adatait a jogszabályok alapján kezeli.

A könyvtárostanár arra törekszik, hogy a könyvtár szolgáltatási kínálata összhangban legyen 
az adott használói kör igényeivel. Kettős feladatából fakadóan az iskolai könyvtár biztosítja hasz-
nálói részére a könyvtári, illetve az intézmény pedagógiai munkáját segítő szolgáltatásokat nyújt.

Az iskolai könyvtárban folyó munka akkor lesz sikeres, ha a könyvtárhasználók minden kö-
rével intenzív, tartalmas kapcsolatot épít ki a könyvtárostanár. Fontos, hogy komplex tevékeny-
sége során együttműködjön a pedagógus kollégákkal.

A könyvtárostanárt tevékenységében a használók iránt tanúsított tisztelet és jóindulat vezér-
li, eljárásaiban életkorukhoz, egyéniségükhöz és mentális képességeikhez igazodik. Vélemé-
nyüket tiszteletben tartja és kiszolgálásukat a maga érdekei elé helyezi.
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6. Az információk közvetítése

A könyvtárostanár tőle telhetően mindent megtesz azért, hogy a használó szaba-
don és korlátozás nélkül hozzáférhessen az információkhoz. A kor és a szakma 
követelményeinek megfelelő, az adott nevelési-oktatási intézmény helyi pedagó-
giai programjához igazodó, korszerű információs műveltséget közvetít úgy a diá-
kok, mint a felnőtt felhasználók számára.

A könyvtár az információközvetítés alapintézménye, a könyvtárostanár pedig 
az információközvetítés meghatározó szakembere intézményen belül és kívül egy-
aránt.

A könyvtárostanár nemcsak közvetíti az információkat, hanem igyekszik minden használójá-
nak megtanítani, készségszintre emelni az információszerzés- és kezelés eljárásait. Lehetővé 
teszi, hogy kritikus gondolkodóvá, a különböző típusú és műfajú információhordozók haté-
kony használójává váljanak minden élethelyzetben. 

7. Az iskolai könyvtár, mint munkahely

A könyvtárostanár elkötelezett intézménye, könyvtára iránt, és tiszteletben tart-
ja a pedagógiai programban megfogalmazott célokat. Minden helyzetben a neve-
lési-oktatási intézmény érdekeit képviseli.

A könyvtárostanár az intézményvezetés, a tantestület döntéseinek megfelelően végzi munká-
ját. Ha könyvtárszakmai szempontból fentiek ellen kifogása van, véleményét egyezteti az in-
tézményvezetéssel.

Tiszteletben tartja, hogy az iskolai könyvtár a pedagógusok, a tanulók és a könyvtáros szá-
mára is munkahely. Az iskolai könyvtárban úgy alakítja ki a nyugodt munkavégzéshez szük-
séges feltételeket, hogy a vonzó, otthonos, könnyen használható, szakszerűen kialakított kör-
nyezet folyamatosan valamennyi partner rendelkezésére álljon.

A feldolgozás és egyéb belső könyvtárosi teendők végzése során nem akadályozza az olva-
sók munkáját. A könyvtárostanár munkaidejét a könyvtárhasználók igényeinek kielégítésére, 
a gyűjtemény gondozására és – esetenként – szakmai feltöltődésre fordítja. Magánügyeit nem 
az iskolai könyvtárban bonyolítja le.

8. A könyvtárostanári szakmai közösség

A könyvtárostanár két hivatást – a könyvtárosit és a pedagógusit – ötvözve, fo-
kozott együttműködési készséggel őrzi és növeli a könyvtárostanári szakma te-
kintélyét. Részt vesz a szakmai közéletben és együttműködésben. Készségesen 
osztja meg tudását és tapasztalatait.
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A könyvtárostanár helyzete erőteljesen indokolja a különböző szakmai közösségekhez való 
kapcsolódást. Fontos a nevelési-oktatási intézményen belüli és kívüli szakmai együttműködés. 
Emellett elengedhetetlen a más könyvtártípusokkal, közoktatási és kulturális intézményekkel 
való együttműködés is.

A pedagógus és a könyvtárostanár a jól megtervezett és szervezett tanítási-tanulási folya-
matban közösen vesznek részt, ki-ki saját szakmája-hivatása specialistájaként.

9. Társadalmi kapcsolatok

A könyvtárostanárok közössége elfogadja azokat az etikai normákat, amely a könyv-
tárosság és a pedagógusok etikai kódexe e kérdésben vall.

A könyvtárostanár számára elengedhetetlenül fontos, hogy a nevelési-oktatási intézmény tár-
sadalmi környezetének valamennyi tagjával előítéletektől, elfogultságtól mentes kapcsolatot 
tartson fent. A nevelési-oktatási intézményben kiemelten hangsúlyos, hogy az iskolai könyv-
tár valamennyi szolgáltatását egyenlő mértékben használhassa valamennyi felhasználó.

A könyvtárostanár – mint valamennyi könyvtáros – tiszteltben tartja a szellemi tulajdon-
hoz való jogot.

10. Az Etikai alapelvek megvalósulása

Az etikai szabályzatban foglalt követelmények a könyvtárostanárok tevékeny köz-
reműködésével valósulnak meg. Ezt a folyamatot a Könyvtárostanárok Egyesülete, 
mint kibocsátó egy etikai bizottság felállításával segíti.

Az alapelvekben foglaltak vállalását a nevelési-oktatási intézmények kijelenthetik pedagógiai 
programjukban, értelmezhetik Szervezeti és Működési Szabályzatukban.

A könyvtárostanárok etikai szabályzatához csatlakozhat minden könyvtáros tanár, iskolai 
könyvtári alkalmazott, könyvtáros(tanár)képzésben résztvevő hallgató és könyvtárostanári 
szakmai közösség.

A Könyvtárostanárok Egyesülte (KTE) etikai bizottsága vitás esetek eldöntése érdekében 
állásfoglalást ad közre.

Budapest, 2006.
Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége
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