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 Elnöki köszöntő 
 

Kedves Kollégák, KTE-tagok!   
 

„Az élet fő célja a tett. Tehát tégy! S tégy minden jót, 
ami tőled telik, s mindenütt ahol alkalom nyílik rá.” 

(Kölcsey Ferenc) 
 

 A KTE megválasztott tisztségviselői nevében köszöntöm tagságunkat. Ezúton 
szeretném megköszönni, hogy bizalmatokat élvezve négy évre megválasztottatok 
bennünket, hogy az egyesület nevében képviseljük és segítsük munkátokat. 

Elmondhatjuk, hogy egyesületünk vezetése megújult, a korábbi hagyományokat 
őrző vezetőségi tagokkal kiegészülve. Meggyőződésem, hogy a felállt vezetőség 
szakmai felkészültsége és tapasztalata biztosítéka annak, hogy a következő 4 évben 
is tagjaink hasznára legyünk. 

Hírlevelünk hasznos szakmai tudnivalókat tartalmaz lapozgatója számára, s 
egyszersmind betekintést nyújt egyesületi munkánk mindennapjaiba. Éves 
programjaink emellett megtekinthetők a KTE megújuló honlapján illetve 
blogunkon. 

Ahogy a mottóul választott Kölcsey idézetben megfogalmazódik, a 2009-es 
esztendőben is tenni akarunk az iskolai könyvtárügyért, amely az aktuális 
gazdasági környezetben kihívást, sokrétűbb, egyszersmind örömteli feladatot jelent 
majd mindannyiunk számára. 

Lázárné Szanádi Csilla, KTE-elnök 
 

 1. A korábbi elnökség rövidített beszámolói 
 

1.1. Elnöki beszámoló  
 

Idei évünkben is a hagyományőrzés és a megújulás összhangjára törekedtünk. 
Megszerveztük a szokásos programjainkat, folytattuk kiadványainkat, részt vettünk 
azoknak a szervezeteknek a programjain, kezdeményezéseiben, amelyekkel 
szakmai kapcsolatokat tartunk fent.   És egy kicsit újítottunk is: elsősorban az 
egyesület infokommunikációján és a szervezeti felépítésén. Mindezek tényszerűen:  
 

I. A KTE által szervezett programok 
Három Tavaszi és négy Őszi Szakmai Nap, két Nyári Akadémia (2005, 2007), két 
közgyűlés (2005, 2008), egy kirándulás (2006), két iskolai könyvtári világnapi 
pályázat (2007, 2008) 
 

II. Együttműködések 
Számos MKE, IBBY, HUNRA, IKSZ, ISZE rendezvényen vettünk részt. Tovább 
építettük szakmai kapcsolatainkat a Kárpát-medencei iskolai könyvtárosokkal.  
Erősödtek a szakmai kapcsolataink háttérintézményünkkel, az OFI - OPKM-mel. 
Képviseltettünk magunkat a VI. Országos Neveléstudományi Konferencián és a 
VII. Nevelésügyi Kongresszuson. 
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III. A KTE kiadványai 
Egy évben kétszer megjelentettük hírlevelünket, mely a tagság tájékoztatását 
szolgálja. Útjára indítottuk az egyesület könyvsorozatát Kis KTE könyvek címmel, 
melynek keretében három kötetet jelentettünk meg. 
 

IV. Információs csatornáink 
Továbbra is működik két levelezőfórumunk és elindítottunk és működtetünk egy 
blogot, felújítottuk egyesületi honlapunkat. 
 

V. Hagyományőrzés 
2006-ban a KTE 20. évi jubileumi ülésén hagyományteremtő szándékkal 
alapítottuk meg a KTE emlékérmet is, amelyet 2007-től kibővítve ítélünk oda négy 
kategóriában. 
 

VI. Szakmai érdekvédelem 
Az elmúlt négy évben ezen a területen küszködtünk a legtöbbet. Sok jogi probléma 
merült fel az intézmény-összevonások, gazdasági megszorítások következtében.   
Állásfoglalásokat kértünk és írtunk, sok minisztériumi szakmai anyagot 
véleményeztünk. Nem a fejlesztések, hanem a megmaradás lett a cél. Mindezek 
nem adnak okot nagy derűlátásra, de folytatni kell. 
 

VII. Szervezeti működés 
A hatékonyabb egyesületi működés érdekében módosítottuk az alapszabályt, így a 
választásokon már konkrét munkaköri leírással meghatározott tisztségekre 
szavazunk meg jelölteket. A 2006. évi közgyűlés határozott arról is, hogy 
egyesületünket közhasznúvá nyilváníttatjuk. Ez a folyamat most érkezett el a 
bíróságon a végső szakaszba. 
 

Megköszönöm az egyesület tagságának a támogatást, vezetőségi társaimnak az 
elmúlt négy év közös örömeit és közös kudarcait: mert a kudarcokból is tanultunk, 
az örömökből meg erőt merítettünk.   Hadd zárjam beszámolómat Vörösmarty záró 
sorával (Gondolatok a könyvtárban) – ámbár ez kissé képzavar a mi esetünkben:   
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!” 
 

Budapest, 2008. november 27-én.                 Bondor Erika a KTE leköszönő elnöke 
 

1.2. A KTE 2008. évi pénzügyi tájékoztatója  
 

Beszámolási időszak: 2008. januártól - novemberig tart. A kimutatás Jakócs Tamás 
könyvelőnk adataiból származik. 
 

A) 2008. január 1-jén a rendelkezésre álló pénzügyi forrásunk: 1.642.953 Ft  
OTP elszámolási bankszámlánk nyitó egyenlege: 482.278 Ft 
A lekötött betétszámla egyenlege: 1.117.800 Ft 
A házipénztár nyitó egyenlege: 42.875 Ft 
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Ki nem egyenlített számlakövetelés, kötelezettség nem volt, így az egyesületi 
vagyonunk nyitó egyenlege 2008. január 1-jén: 1.642.953 Ft volt. 
 

B)  Bevételek 2008. január 1-jétől összesen:  2.979.250 Ft 
Tagdíjakból, regisztrációs díjakból:1 585.220 Ft 
Pályázati támogatásunk összesen:2 2.200.000 Ft 

OM 152. pályázati támogatás: 200.000 Ft 
NKA 2112/04 pályázati összeg: 600.000 Ft 
NCA 0382/2008. pályázati támogatás: 400.000 Ft 
NKA  2104/11 26 pályázati összeg: 1.000.000 Ft 

 

Szakmai kiadvány értékesítése (CD, Kis KTE könyvek): 12.600 Ft 
Szponzoráció:3 150.000 Ft 
Kamatbevétel (a lekötött betétek után): 31.430 Ft 

 

1 November 15-ig 125 fő  regisztrált tagunk volt. 
• 3 fő tiszteletbeli tagunknak ingyenes a tagság 
• Regisztrációs díjat szakmai napjainkon a nem tag résztvevőktől kérünk. 

2 Ez köszönhető pályázati felelősünknek Zseli Klárinak, aki minden lehetséges 
eszközt megragad, hogy pénz álljon a házhoz. Pályázni nem könnyű, de elszámolni 
a nagyon nehéz pályázati pénzeket. Nem adják ingyen. 
Most van még egy győztes pályázatunk, ami 300.000, amelynek átutalása  
folyamatban van,  nem érkezett meg még a számlánkra. 
3 Ez Bondor Erika elnök marketing tevékenységének köszönhető. 
 

C) Kiadások 2008. január 1-jétől összesen: 1.251.451 Ft 
Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség: 92.610  Ft 
Útiköltség, telefonhasználat: 154.926 Ft 
Szakmai díjak, szakértési díjak, könyvelői díj: 270.000 Ft 
Reprezentáció: 219.336 Ft 
Bankköltség: 46.809 Ft 
Tagdíjakra: (HUNRA, MKE tagdíjhányad): 103.000 Ft 
Tárgyi eszközök vásárlására:1 120.750 Ft 
Nyomdaköltség (hírlevél), kiadvány készítés: 159.000 Ft 
Kongresszusi részvételi díj: 16.500 Ft 
MKE Vándorgyűlésen való részvétel: 30.200 Ft 
Csongrád megyei konferencia részvételi díja: 6.900 Ft 
Egyéb szakmai kiadások 31.420 Ft 

 
1 Mobiltelefon, fényképezőgép + tartozékai. Ezek a KTE vagyontárgyai, amiket a 
következő elnökségnek átadunk. A beszámolási időszakban még nincs elszámolva, 
de szintén az egyesületi vagyont növeli az a laptop, amit szintén pályázati pénzből 
vásároltunk, és a következő elnökség fogja használni. 
 

D) Tárgyévi eredmény (2008. január 1 – 2008. november 1.): 1.727.799 Ft 
 

Budapest, 2008. november 27.                                     Petri Ágnes gazdasági felelős 
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1.3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2008. évről  
 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy sikeres és mozgalmas év áll az egyesület 
mögött! Az elnökség tagjai mindent megtettek, hogy az alapszabályban 
megfogalmazott célok és feladatok megvalósuljanak.  

A szakmai munkáról: Az elnökség a 2008-ra tervezett munkatervét 
megvalósította. Az Alapszabály előírásait megtartva rendszeresen ülésezett az 
elnökség  A szakmai munka megvalósulásáról szól az elnöki beszámoló, az 
ellenőrző bizottság ezzel egyetért. 

A programok megvalósíthatóságát és az egyesület színvonalas működését négy 
sikeres pályázat biztosította anyagilag. Az elnökség minden tagja igyekezett 
lehetőségei és tudása szerint rész vállalni a munkából, sokszor erőt, időt nem 
kímélve, a családi élet hátrányára történik az egyesületi ügyek intézése. Elkészült 
az elnökség ügyrendje, irattári szabályzata, rengeteg szakmai anyagot 
véleményeztünk   A mindennapokban elsősorban az elektronikus levelezés segíti 
az elnökség munkáját A pályázati elszámolások rendkívül részletesek, sok 
adminisztrációval, fénymásolással, pecsételéssel járnak, és nagyon pontosnak kell 
lenni. Az elnökség egyes tagjai azért nem tudták hatékonyabban segíteni a munkát, 
mert sok a távol lakó, nehéz hiányozni a munkahelyről és egyre nagyobb kiadást 
jelentenek a közlekedés költségei. Az elnökség valamelyik tagja mindig igyekezett 
részt venni a társszervezetek rendezvényein, erről tájékoztatta az elnökség tagjait. 
A Hírlevelek, tagkártyák és MKE tagbélyegek szerkesztése, kiadása és postázása is 
időben megtörtént. Megjelent Kis KTE könyvek sorozat harmadik tagja is. A KTE 
emlékérem kiadására az idén is mód volt, ez figyelemre méltó, elismerést vált ki 
tágabb szakmai körökben is. Nagyon sikeres volt az Iskolai könyvtárak 
világhónapjának pályázata ill. a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
segítése. 

Az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése: rendszeresen megkapom a 
könyvelőtől a havi adatokat, figyelemmel kísérem pénzügyi helyzetet. A pénzügyi 
nyilvántartások és számlák rendben vannak, a kifizetések és bizonylatolások a 
pénzügyi előírásoknak megfelelően történnek. A házi pénztár kezelése 
szabályszerű és hiánytalan. 

Összegzésként megállapítjuk, hogy a KTE elnöksége a rábízott munkát 
lelkiismeretesen, tervszerűen, nagy szakmai hozzáértéssel és demokratikusan 
végezte. Az elmúlt négy évben egyesületünk ismertsége és elismertsége nőtt, sok 
sikeres szakmai programot valósítottunk meg határainkon innen és túl. Három 
szakmai kiadványa jelent meg az egyesületnek és egy CD-je. Megalapította az 
Emlékérmeket, működtette ennek kuratóriumát, megpályázta ennek pénzügyi 
alapjait és megszervezte a szakmai elismerés e formáját. Pályázatokat írt ki, 
melyen sokan vettek részt, erősítve ezzel az iskolai könyvtár szerepét, jelentőségét. 
A tagoktól és a tágabb szakmából is sok pozitív visszajelzést kaptunk, melyet 
ezúttal is köszönünk! 
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Az eredményes munkát elősegíti az elnökségi tagok egymás, az egyesület és a 
szakma iránti elkötelezettsége és lelkesedése, mely dicséretet és köszönetet 
érdemel! 

 

Budapest, 2008. november 27.          Szakmári Klára az Ellenőrző Bizottság Elnöke 
 

 2. Az új elnökség bemutatkozása 
 

A KTE új elnökségének cégbírósági bejegyzése 2009. január 26-án jogerőre 
emelkedett. Az elnökségi tagok fényképes szakmai önéletrajza honlapunkon 
megtalálható az Elnökség / Tisztújítás / Jelöltek menüpont alatt, így itt 
mindenkinek csak a rövid bemutatkozása olvasható. 
 

Elnökségi poszt: elnök 
Név: Lázárné Szanádi Csilla 
E-mail: szanadi.csilla@gmail.com 
Munkahely: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola, Budapest 
Szakmai bemutatkozás: 
Budapest agglomerációs körzetében lakom és a fővárosban dolgozom. 
Informatikus könyvtárosi és pedagógiai végzettséggel könyvtárosként egyetemi, 
intézeti, dokumentációs központi és iskolai könyvtárakban dolgoztam. Jelenleg 
gyakorlóiskolában vagyok könyvtárvezető, ahol alkalmam nyílik egyetemi 
hallgatók gyakorlatát vezetni. Szakmai publikációimban főként iskolai 
könyvtártörténettel, valamint az iskolai könyvtárakban alkalmazható projekt 
módszerrel foglalkozom. 
 

Elnökségi poszt: alelnök 
Név: Dömsödy Andrea 
E-mail: domsody.andrea@opkm.hu 
Munkahely: OFI - OPKM, Budapest 
Szakmai bemutatkozás: 
Könyvtáros és pedagógia szakos tanár végzettséggel 8 éve dolgozom az OPKM-
ben iskolai könyvtári szakreferensként. A KTE-nek 2001 óta vagyok tagja. 
Munkakörömben szervezem a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt és 
koordinálom az iskolai könyvtári szakfelügyeletet. A felsőoktatásban pedagógia 
szakosoknak tanítok könyvtárhasználatot. Kutatási területem a könyvtár-
pedagógia, jelenleg a könyvtárakról való gyermeki gondolkodás. A KTE 
tevékenységébe eddig a világnap szervezésébe és a honlap szerkesztésébe 
kapcsolódtam be erőteljesebben. 
 

Elnökségi poszt: titkár 
Név: Dékány Dóra 
E-mail: dede2@freemail.hu 
Munkahely: Teleki Blanka Gimnázium, Budapest 
Szakmai bemutatkozás: 
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Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
végeztem 1999 és 2005 között magyar - színház szakon, majd könyvtár 
informatikán. Immár három éve vagyok büszke könyvtárostanár és két éve tagja 
lettem a KTE-nek is. Nagyon szeretem a könyvtárat összekötni más területekkel, 
így a mindennapok aktív elemévé tenni. Például teret engedünk az iskola 
énekkarának, színjátszó csoportjának, a diák munkának és a szabadidős 
tevékenységeket is támogatjuk. Gyakran szervezünk színházlátogatást a diákokkal 
közösen, és pályázatokon való induláshoz is segítjük őket. 
 

Elnökségi poszt: gazdálkodási felelős 
Név: Rónyai Tünde 
E-mail: ronyai.tunde@arpad.sulinet.hu 
Munkahely: Árpád Gimnázium, Budapest 
Szakmai bemutatkozás: 
Budapesten élek és dolgozom. Felsőfokú tanulmányaimat az ELTE BTK magyar - 
könyvtár szakán végeztem. Mindig könyvtárostanárként dolgoztam, mellette 
magyart tanítok. Jelenleg szaktanácsadói, szakértői, szakfelügyelői és érettségi 
elnöki munkát végzek emellett. Iskolámban a humán tantárgyak oktatási 
középvezetője vagyok. Oktatási informatikus végzettséggel és pedagógus 
szakvizsgával rendelkezem. Publikációim főleg a könyvtáros szakma gyakorlati 
kérdéseivel foglalkoznak: könyvtárépítés, tankönyvkérdés, feldolgozás. 
 

Elnökségi poszt: pályázati felelős 
Név: Zseli Klára 
E-mail: zseli.klara@gmail.com 
Munkahely: Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár 
Szakmai bemutatkozás: 
Tizenkilenc éve dolgozom könyvtárostanárként Székesfehérváron, egy 
tehetséggondozó belvárosi iskolában. Szívügyemnek tekintem a könyvtárhasználati 
órákat, a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre való felkészítést. A 
könyvtár erősségei közé sorolnám a rendezvényeket: Népmese Napja, Iskolai 
Könyvtári Világnap, Ünnepi Könyvhét, Internet Fiesta, rendhagyó irodalomóra. Az 
egyesület elnökségének 2004 óta vagyok a tagja, az előző ciklusban is 
pályázatírással foglalkoztam. 
 

Elnökségi poszt: kommunikációs vezető 
Név: Bondor Erika 
E-mail: bondor.erika@gmail.com 
Munkahely: Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest 
Szakmai bemutatkozás: 
Az ELTE BTK magyar-könyvtár szakán végeztem. 1994-től dolgozom a budapesti 
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban főállású könyvtárostanárként. Jelenlegi 
munkahelyemen kezdtem érdeklődni a könyvtári informatika és az új 
infokommunikációs lehetőségek iránt. 1995-től vagyok a KTE (illetve 
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elődszervezetének) tagja. 2005-2008-ig voltam a KTE elnöke. A hazai és határon 
túli könyvtárostanárok szakmai fejlődését, továbbképzését, információkkal való 
ellátását nagyon fontos feladatunknak érzem. Az egyesület munkáját ebben a 
ciklusban elsősorban ezen a területen szeretném erősíteni. 2006-tól közoktatási 
szakértőként és iskolai könyvtári szakterületen szakfelügyelőként is 
tevékenykedem. 
 

Elnökségi poszt: tagnyilvántartó 
Név: Horváthné Szandi Ágnes 
E-mail: szandiagi@gmail.com 
Munkahely: NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
Szakmai bemutatkozás: 
30 éve dolgozom a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium Könyvtárában, főfoglalkozású könyvtárostanára vagyok az 
intézménynek, és közel ennyi ideje vezetem a főiskolai hallgatók iskolai könyvtári 
gyakorlatát. Pár éve szaktanácsadói feladatokat látok el a megyében, előtte a 
szombathelyi könyvtárostanárok munkaközösségének voltam a vezetője. 
A Könyvtárostanárok Egyesületének 2000 őszétől vezetőségi tagja vagyok, 2004-
től az egyesület tagnyilvántartása a feladatom. 
 

Elnökségi poszt: irattáros 
Név: Melykóné Tőzsér Judit 
E-mail: melykoju@freemail 
Munkahely: Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 
Szakmai bemutatkozás: 
1986 óta dolgozom könyvtárostanárként ugyanabban a hatvani iskolában. A KTE-
nek 1993-óta vagyok tagja, az elnökség munkájában 2000 óta veszek részt. 
Könyvtárostanári munkám mellett továbbképzéseken oktatok, versenyeket 
szervezek, továbbá a kollégák munkáját szaktanácsadóként, szakértőként és 
szakfelügyelőként is igyekszem segíteni. Kiemelt szakterületeim: 
minőségbiztosítás, pedagógiai program, könyvtár-pedagógia. 
 

Elnökségi poszt: nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tag 
Név: Paszternák Ádám 
E-mail: adam.paszternak@gmail.com 
Munkahely: Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapest 
Szakmai bemutatkozás: 
Alapító tagja vagyok a klog.hu magyar könyvtárosi blog-közösségnek és a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Fejlett Információs Technológiák és Társadalom (MKE 
FITT) szekciójának. 2006 óta szerkesztem a FIKSZ K2 Webzine-t, elsődleges 
kutatási területem a fiatalság könyvtári ellátásának lehetőségei és a webkettő 
könyvtári alkalmazása. A KTE munkájában 2007 óta veszek részt. Mindeddig 
„külsősként”, immáron elnökségi tagként. Rendszeresen fordítok és referálok 

külföldi cikkeket és írásokat. 
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Elnökségi poszt: Ellenőrző bizottság elnöke 
Név: Szakmári Klára 
E-mail: szklaris@gmail.com 
Munkahely: Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest 
Szakmai bemutatkozás: 
1990-től dolgozom könyvtárostanárként a budapesti Budai Nagy Antal 
Gimnáziumban. Sokat tanultam az iskolai könyvtárról közvetlen kolléganőmtől, 
Marót Károlynétól. Ismereteimet gyarapítottam a SOTE mentálhigiénés szakán, a 
BME Közoktatásvezetői szakán. 2005-től listás kulturális és közoktatási szakértő 
lettem iskolai könyvtár szakterületen. 1994-től vagyok tagja a KTE-nek, elnökségi 
tagként több évig az egyesület gazdaságisa voltam, majd ellenőrző bizottsági tag 
lettem. Az ellenőrző bizottság elnökeként második ciklusomat kezdem.  
 

Elnökségi poszt: ellenőrző bizottsági tag 
Név: Petri Ágnes 
E-mail: petriagnes@freemail.hu 
Munkahely: Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi 
Gimnázium, Budapest 
Szakmai bemutatkozás: 
1997-től KTE tag, majd a 2004-2008. év között elnökségi tag voltam. A 
vezetőségben a gazdasági, pénzügyek intézése volt a feladatom. A következő 
időszakban - munkahelyi feladatok miatt - nem tudom vállalni ezt a megbízatást, 
így egy kicsit háttérbe kell vonulnom. De nem szeretnék teljesen elszakadni az 
egyesületi munkától, továbbra is szívesen vállalok feladatokat, csak kisebb 
mértékben. Úgy érzem, hogy tapasztalataimmal még segítségére lehetek az új 
elnökségnek. 
 

Elnökségi poszt: ellenőrző bizottsági tag 
Név: Tóth Viktória 
E-mail: konyvtar@szgya12.sulinet.hu 
Munkahely: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 
Szakmai bemutatkozás: 
1987 óta dolgozom könyvtárostanárként illetve történelemtanárként jelenlegi 
munkahelyemen. Szakmailag a könyvtárpedagógia tartozik a fő érdeklődési 
területembe, de az iskolai könyvtárak jogi szabályozása is „megérintett”. Az 
egyesületnek az 1990-es évek eleje óta tagja vagyok, a 2000-2004 közötti 
időszakban elnökségi tagként elsősorban a gazdasági ügyeket intézése tartozott 
hozzám. 
 

Elnökségi poszt: póttag 
Név: Csernyánszky Erzsébet 
E-mail: kyzsoka@gmail.com 
Munkahely: Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium 



 10

Szakmai bemutatkozás: 
1993-2008-ig dolgoztam könyvtárostanárként a kiskunfélegyházi volt 
Közgazdasági Szakközépiskolában. Jelenleg kollégiumvezető vagyok, ahol 
kollégáim segítségével létrehoztam egy régi-új könyvtárat. A Bács-Kiskun Megyei 
Pedagógiai Intézet szaktanácsadójaként segítem a megyében dolgozó 
könyvtárostanárok munkáját. Az iskolai könyvtárak fontos feladatának tekintem az 
oktatást. A KTE 2008-as vezetőség választásakor póttagként kaptam meg a tagság 
bizalmát. 
 

Elnökségi poszt: póttag 
Név: Csüllögné Bogyó Katalin 
E-mail: cs.bogyo@gmail.com 
Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Ált. Iskolája 
Szakmai bemutatkozás: 
1996 óta dolgozom könyvtárostanárként, 1998-tól a jelenlegi iskolámban. A KTE-
nek 1996-tól vagyok a tagja, a CSMKE Iskolai Könyvtári Szekcióját 2002-től 
vezetem. 2008-tól vagyok szakértő, ekkortól oktatom az SZTE 
Könyvtárpedagógia-tanár mesterszakán a könyvtárpedagógia módszertanát is. A 
számítógép, az internet, a Web2.0 iskolai könyvtári felhasználásának témakörben 
publikálok és tartok előadásokat. A KTE-ben póttagként azon a területen 
igyekszem hasznossá tenni magamat, ahol szükség van a tudásomra. 
 

 3. A KTE 2009-es feladatterve címszavakban 
 

1. Tagság minél szélesebb körű tájékoztatása 
KTE Hírlevél kiadása 
A KTE honlap visszamenőleges feltöltése és folyamatos aktualizálása 
A blogon és a szakmai levelezőlistákon való híradás, tanácsadás 
 

2. A tagok szakmai ismereteinek gyarapítása 
KTE Tavaszi Szakmai Nap 
KTE XI. Nyári Akadémia 
MKE 41. Vándorgyűlés 
KTE Őszi Szakmai Nap 
Kiadványaink terjesztése, utánnyomása 
 

3. Szakmai érdekérvényesítés, PR 
Az OKM újraalakuló iskolai könyvtári bizottság munkájában való részvétel 
Az egyesülethez érkező anyagok véleményezése, javaslattétel 
Iskolai Könyvtári Világnap 
KTE Emlékérem 
A KTE és a könyvtárostanári szakma médiajelenlétének erősítése (szakmai és napi 

sajtó) 
Jogszabályok, törvényi változások nyomon követése 
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4. Kapcsolattartás a társzervezetekkel, intézményekkel 
A KTE együttműködési megállapodásainak megerősítése, újabbak megkötése 
A társszervezetek rendezvényein való részvétel, tájékoztatás 
 

5. Taglétszám növelése 
Egyesületi szórólap elkészítése 
Stratégia kidolgozása a vidéki könyvtárostanárok bevonására 
Partnerelégedettség-vizsgálat (tagság) 
 

6. Adminisztratív, szervezeti ügyek 
Az elnökségváltással járó adminisztratív változtatások 
Pályázatfigyelés, pályázatírás, elszámolás 
Irattár OPKM-be költöztetése 
Egyesület közhasznúsítási folyamatának befejezése 
Éves beszámolók elkészítése 
 

 3. A KTE Emlékérem díjazottjai 
 

Díjazott Munkahely Felterjesztő 

Életműdíj 

Szathmári Lajosné 
Karcag, Gábor Áron 

Gimnázium Könyvtára 
Karcagi könyvtárostanárok 

munkaközössége 
A könyvtárostanári hivatásért 

Baka Istvánné 
Ökrös Tünde 

Szeged, Dózsa György 
Általános Iskola Könyvtára 

CSMKE könyvtárostanári 
munkaközössége 

Az egyesületért 

Szakmári Klára 
Budapest, Budai Nagy Antal 

Gimnázium Könyvtára 
KTE elnöksége 

Az év ígéretes könyvtárostanára 

Dékány Dóra 
Budapest, Teleki Blanka 
Gimnázium Könyvtára 

Mérei Ferenc FPPTI és a 
Könyvtárostanárok 

Hegyvidéki 
Munkaközössége 

 

Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük munkájukat! 
 

A 2009-es díjakra szeptember 20-ig várjuk a felterjesztéseket. A KTE Emlékérem 
alapító okirata honlapunkon olvasható. 
 

 4. Iskolai Könyvtári Világnap 

4.1. A 2008-as világnapi pályázatok nyertesi  
 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából a KTE két kategóriában írt 
ki pályázatot 2008-ban. A pályaművek és a díjkiosztó képei honlapunkon 
megtekinthetők. A pályázatok eredménye: 
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Honlappályázat 
1. Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Ganz 
Székhelyiskola, Zalaegerszeg 
2. Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola, 
Jászfényszaru 
3. NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely 
Különdíj: Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi 
Gimnázium Budapest 
 

Anekdotapályázat 
1. Szeghy Zsófia, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg 
2. Czár Melinda, BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégium, Komló 
3. Rácz Réka, Szabadhegyi Közoktatási Központ, Győr 
Különdíj: Szabó Krisztina, BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégium, Komló 
Könyvtárostanár kategória: 1. Sipos Mária, Deák Ferenc Gimnázium, 

Fehérgyarmat 
 

Gratulálunk a nyerteseknek! Mindenképpen ajánljuk a pályaműként benyújtott 
honlapok meglátogatását, mert jó példái annak, hogyan segíthetjük a könyvtár 
népszerűsítését, és hogyan növelhetjük szolgáltatásaink minőségét tanulói-tanári 
összefogással. Az anekdoták olvasásához pedig mindenkinek jó szórakozást 
kívánunk! 
 

4.2. 2009-es pályázati előzetes  
 

Az iskolai könyvtárak honlapfejlesztésének serkentése és a jó gyakorlatok 
bemutatása céljából a KTE 2009-ben is meghirdeti világnapi honlappályázatát. E 
mellet egy fotópályázat kiírása is szerepel terveinkben. 
Bővebb információ, részletes pályázati kiírás honlapunkon lesz elérhető, mely 
egyben a világnap hivatalos magyar oldala is. 
 

 5. Beszámoló a KTE Őszi Szakmai Napjáról 
 

Téma: Integrált könyvtári szoftverek, interaktív táblák, Információtechnológia, 
informatikai eszközök a könyvtárostanári munkában 
Időpont: 2008. október 17. 
Helyszín: OFI - OPKM, Budapest 
 

A nap nyitányaként Bondor Erika elnök köszöntötte a megjelenteket az Iskola 
Könyvárak Nemzetközi Hónapja alkalmából, majd a szakmára váró azon 
kihívásokra hívta fel a figyelmet, amelyek a nap témájául szolgálnak. 

A házigazdák nevében Dr. Csík Tibor, könyvtári és tudományos igazgató-
helyettes köszöntője hangzott el, majd a TÁMOP 3.2.4 pályázati kiírás kapcsán 
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szolgált aktuális információkkal. Előadásában hangsúlyozta az iskolai könyvtárak 
összefogásának jelentőségét a pályázat sikeressége érdekében. 

A szakmai nap ünnepélyes részében a KTE Emlékérmek átadására, a díjazottak 
köszöntésére került sor.  

A program következő egységét Dömsödy Andrea előadása vezette be Hogyan 
válasszunk iskolai könyvtári integrált rendszert? Akkreditációs szempontok az 
OKM eljárásában címmel. Ezt követően hat integrált könyvtári rendszer 
ismerhettünk meg oly módon, hogy a fejlesztők bemutatóját egy-egy 
könyvtárostanár korreferátuma követette.  

A következő blokkban a korszerű oktatástechnikai, digitális taneszközök 
kerültek a középpontba. Tarnavölgyi Gábor, az Interaktív Oktatási Portál 
főszerkesztője mutatta be a portál működését, a legkorszerűbb taneszközöket. 
Előadásában a könyvtárostanárok kiemelt szerepére is utalt, amit a szakma művelői 
a digitális írás- és olvasástudás kultúrájának tanítása terén tölthetnek be az 
iskolában. Az interaktív tábla termékismertetője után Csernyánszky Erzsébet 
kolléganőnk tartott gyakorlatorientált előadást Interaktív táblák a 
könyvtárhasználati oktatásban címmel, végül interaktív tananyagok bemutatójára 
került sor. 

A szakmai nap utolsó előadásában Németh Márton rendszerkönyvtáros Az 
Európai Digitális Könyvtár és a TEL + projektről szólt. 

Bondor Erika a nap zárásaként elégedettségének adott hangot, hiszen rengeteg 
információval gazdagodtunk, valamint a KTE Tavaszi Szakmai Napjára invitálta a 
résztvevőket. 

Részletes program, az elhangzott előadások prezentációi, képek a szakmai 
napról a KTE honlapján: http://www.ktep.hu/node/89 

Cs. Bogyó Katalin 
 

 6. KTE Programok 
 

6.1. Tavaszi Szakmai Nap 
 

Téma: Kötelező olvasmányok 
Időpont: 2009. március 28., 10.00-16.00 
Helyszín: OFI - OPKM, 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. 
Partnerek: HUNRA, OFI - OPKM 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.ktep.hu 
oldalon lehet. 
Részletekért figyeljétek honlapunkat és blogunkat! 
 

6.2. XII. Nyári Akadémia 
 

Téma: A tehetséggondozás lehetőségei az iskolai könyvtárban, Esélyteremtés 
multikulturális környezetben 
Tervezett időpont: 2009. július 2 - július 6. 
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Helyszín: Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Pécs 
Pontos költségeket a jelentkezési felhívásban teszünk közzé. 
 

A konferencia anyagát részben a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 30 órás akkreditáltat továbbképzése adja. Akik 
teljesítik a vizsgakövetelményeket, a tanfolyam elvégzéséről oklevelet kapnak, így 
a képzés beszámítható a kötelező továbbképzésbe. A részvételi díj pedig 
elszámolható az iskola továbbképzési költségéből. 

A szakmai programot városnézés, baráti találkozó és hangverseny egészíti ki. A 
részletes program és a jelentkezési lap honlapunkról lesz elérhető, melyről 
blogunkon és levelezőlistáinkon is hírt fogunk adni. 

 

6.3. Őszi Szakmai Nap 
 

Tervezett téma: Iskolai könyvtári projektek - Iskolai projektek a könyvtár 
támogatásával 
Tervezett időpont: 2009. október 
A szakmai napra még keressük a forrásokat, de terveink szerint ezen rendezvény 
lesz az Iskolai Könyvtári Világnap hazai központi eseménye. Így a szakmai 
program mellett ezen alkalommal kerülnek átadásra a KTE Emlékérmek. Továbbá 
szintén ekkorra várható a világnapi pályázatok eredményhirdetése. 
 

 7. Kis KTE könyvek 3. 
 

Ilyés Renáta - Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtárhasználati feladatok, Módszertani 

segédanyag és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források 

használatához (Kis KTE könyvek 3.), Bp., KTE, 2008, 387 p. 
 

A szerkesztő ajánlása 
A Kis KTE könyvek sorozat harmadik köteteként újra egy könyvtárhasználati 
feladatokat, valamint óravázlatokat tartalmazó feladatgyűjteményt tarthat kezében 
az olvasó – amelyet egyesületünk tagjai 2008-ban az NKA támogatásának 
köszönhetően térítésmentesen vehetnek át. 

E kötetünk ezúttal kétszerzős: Melykóné Tőzsér Judit (Hatvan) 
feladatgyűjteménye főként a felső tagozatos korosztályt célozza meg a 
hagyományos forrásokat használtató feladataival – ám ezeket a feladatokat jól 
tudjuk hasznosítani a középiskolák kezdő évfolyamain is. 

Ilyés Renáta (Budapest) a hagyományos források, kézikönyvek mellett az 
internetes források felhasználását is gyakoroltatja feladatsoraival, tematikus 
óravázlataival. Munkája a négy-, hat- és nyolcosztályos középiskolákban, valamint 
az általános iskolák végzős évfolyamain egyaránt alkalmazható a könyvtárostanári 
gyakorlatban. 

Mindkét szerző maga is iskolai könyvtárban dolgozó, innovatív szemlélettel, 
elméleti és gyakorlati tudással rendelkező könyvtárostanár. A kötetben a 
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könyvtárhasználati órákon kipróbált, a gyakorlatban bevált feladatsoraik találhatók, 
amelyeket részben vagy egészben is átvehetnek, felhasználhatnak a kollégák. 

 

Bondor Erika 
 

Azok a tagjaink, akik 2008-ban tagok voltak és a novemberi közgyűlésen nem 
vették át könyvsorozatunk harmadik kötetét, a Tavaszi Szakmai Napon ezt 
megtehetik. Javasoljuk, hogy amennyiben nem tudsz eljönni, hatalmazd meg egy 
kollégád, hogy vegye át a nevedben. 
 

 8. Tagság 
 

Az egyesület tagsága 2008-ban 126 egyéni tagot számlált a következő megyei 
megoszlásban: 
 

Budapest 43  Baranya 4  Borsod-Abaúj-Zemplén 2 
Pest  15  Somogy 4  Nógrád 2 
Bács-Kiskun 14  Békés 3  Vas 2 
Csongrád 10  Fejér 3  Győr-Moson-Sopron 1 
Heves 5  Hajdú-Bihar 3  Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 
Komárom-Esztergom 5  Jász-Nagykun-Szolnok 3  ismeretlen 6 
 

8.1. Tagnyilvántartás, tagdíj 
 

Minden régi és új tagunktól új adatlapot kérünk, akkor is, ha az adatokban semmi 
változás nem történt. A beküldendő tagnyilvántartó lapok letölthetőek a 
honlapunkról: http://www.ktep.hu/node/60 
A kitöltött lapokat postán a következő címre küldjétek: 
      Könyvtárostanárok Egyesülete, Bp. Pf.:611. 1462 
      vagy Horváthné Szandi Ágnes 9700 Szombathely, Budai Nagy Antal u. 6. 
A tagdíj összeg nem változott: A tagsági díj összege 2009-ben is: 

� éves tagdíj: 5.000,- Ft 
� nyugdíjasnak, diáknak, gyesen lévőnek és CSMKE tagnak: 2.000,- Ft 

Aki átutalással szeretne fizetni, a következő számlaszámon teheti meg: 
OTP 11708001-20341237 – Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete 

Az átutalási utalványra vagy a csekkre feltétlen írjátok rá a közlemény rovatba 
a neveteket, elérhetőségeteket, és hogy 2009. évi tagdíj. Csekket mellékeltünk. 

A postai költségek csökkenése miatt kérjük, jelezzétek a következő email címen 
szandiagi@gmail.com, hogy ki kéri az egyesület Hírlevelét csak elektronikus 
formában. 
 

8.2. Tagok véleménye  
 

Mivel szeretnénk megismerni tagjaink és nem tag kollégáink véleményét, ezért egy 
kérdőívet készítettünk. Ennek papír alapú változatát kitölthetik a tavaszi szakmai 
napon vagy hamarosan blogunkon: http://konyvtarostanar.klog.hu/kerdoiv/ 
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 9. Hírek 
 

Az IBBY – Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyarországi Egyesülete 
2009 áprilisában a Nemzetközi Gyermekkönyvnap alkalmával elindítja országos 
mesenépszerűsítő projektjét a Mese útját. Ennek keretében egy éven át minden 
hónapban egy mesei motívum köré szervezve várják az intézmények, szervezetek 
csatlakozó programjait. Ezek közül a KTE tervezi, hogy az OPKM-mel összefogva 
vállalja a Tündér Hava (2010. március) koordinálását. De bármely más hónaphoz 
is bárki csatlakozhat. További hírekért figyeljétek a KTE és az IBBY honlapját! 
 

Megjelent: Fülöp Márta Marianna: Tehetséggondozó projekt készítése és 
használata alulteljesítő tehetségeseknek az informatika segítségével, Bp., ISZE, 
2009, 67 p. – A kötet egy könyvtári projektet mutat be. 
 

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ez év tavaszán, 2009. április 23-26-ig a 
Millenárison kerül megrendezésre. Bővebb információ: www.bookfestival.hu 
 

Az OPKM honlapjának Iskolai könyvtárügy rovata sok hasznos információval 
bővül az elmúlt hónapokban. Ezek közül is külön ajánljuk a jogszabályi 
kivonatokat. 
 

Iskolakönyvtáros – előfizetési felhívás 
Lapunk negyedévente jelenik meg. A pedagógia és társtudományai, a pszichológia, 
szociológia, kultúra, közművelődés témaköréről szóló tanulmányok, dolgozatok, 
cikkek alkotják folyóiratunk tartalmát.  
Lapunk legközelebbi száma 2009. február végén jelenik meg. 
Megrendelhető: emmermarta@gmail.com vagy 30/901-0924 
 

Könyvtárostanár-pályanap a Mérei Intézetben 
A felsőoktatási intézmények hallgatói számára hagyományteremtő pályanapot 
szervez a Mérei Intézet 2009. március 26-án. Várjuk azoknak a posztereit, akik 
iskolai könyvtárukat a rendezvényt kísérő kiállításon szívesen bemutatnák! A 
rendezvény ingyenes. Jelentkezni a hock.zsuzsa@fppti.hu címen lehet!  
 

Vezetőtanár-képzés a Mérei Intézetben 
A Mérei Ferenc Intézet 2009. őszétől 120 órás, akkreditált vezetőtanár-képzést 
indít könyvtárostanároknak. A vezetőtanári feladatok ellátásához szükséges 
végzettség, valamint a könyvtári feltételek olvashatók az Intézet honlapján: 
www.fppti.hu/ könyvtárhasználattan  
 

Ugyanitt: „Csillagok nyomában” játék - végállomása október, a mi hónapunk! 
 

A Könyvtárostanárok Egyesületét és a hírlevél megjelenését támogatják: 
 

              


