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KTE emlékérem – Életműdíj

Blaskóné Brösztl Márta
A nyíregyházi, frissen nyugállományba vonult kolléganőt a városi
könyvtárostanári munkaközösség nevében Zsoldos Jánosné terjesztette fel az
Életműdíjra.
36 éves pedagógusi és 25 éves könyvtárostanári múlt áll mögötte, melynek során
újjászervezte a 200 éves múltra visszatekintő Kossuth Lajos Gimnázium
könyvtárát, irigylésre méltó kézikönyvtárat kialakítva, a muzeális állományrészt
is feldolgozva, megőrizve. Személyében szerencsésen ötvöződik az alapos
szaktudással rendelkező könyvtáros és a vérbeli pedagógus. Iskolájában a
könyvtárhasználati oktatás minta értékű, s tevékeny résztvevője volt mindig a
Bod Péter Könyvtárhasználati Versenynek, mind zsűritagként, mind felkészítő
tanárként.
Balskóné a megye könyvtári életének elismert és mindig segítőkész
személyisége, aki mostantól a KTE Életműdíjának is megérdemelt tulajdonosa is
lesz egyben.
http://www.ktep.hu
http://konyvtarostanarok.klog.hu
http://www.ktep.hu/vilagnap/y2007.php

Könyvtárostanárok Egyesülete

1088 Budapest, Múzeum u. 7.

Levelezés: 1462 Budapest, Pf.: 611.
E-mail: ktep@chello.hu

•

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

Leskovar Rudolfné
Felterjesztője a ferencvárosi könyvtárostanári munkaközösség nevében Tóth
Viktória. Leskovar Rudolfné 2006-ban vonult nyugdíjba a ferencvárosi Molnár
Ferenc Általános Iskola könyvtárostanáraként. Ennek az iskolának volt diákja,
majd 28 éven keresztül pedagógusa is. Iskolájában elismerten jó könyvtári és
pedagógiai munkát, s emellett sikeres könyvtárszervező munkát is végzett –
ennek eredményeként 1991-ben és 1995-ben két alkalommal is elnyerte a
könyvtára a „mintakönyvtár” címet.
A IX. kerületben példaértékű módon először Leskovár Rudolfné vezette be a
könyvtárhasználati ismeretek tanítását szervezett formában, s a térségben sokat
tett a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny meghonosításáért is. Könyvtára a
mai napig is a kerületi versenyek színhelye.
Munkája a kerület és a szakmai környezete számára is példa értékű, s ezzel sokat
tett a könyvtárostanár hivatás elismertetése terén is.

http://www.ktep.hu
http://konyvtarostanarok.klog.hu
http://www.ktep.hu/vilagnap/y2007.php
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KTE emlékérem – Az egyesületért

Kiss Anna
Felterjesztője a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége. A kolléganő
egyesületünk tagjaként rendkívül sok szervezési és informatikai probléma
megoldását felvállalta az elmúlt években – többek között a kecskeméti XI. Nyári
Akadémia helyi szervezése, lebonyolítása, a könyvtárostanárok
levelezőlistájának moderálása, a KönyvtárosTanár Blog elindítása fűződik a
nevéhez.
Rendszeresen figyeli és ajánlja a kollégáknak a szakirodalom iskolai
könyvtárakat érintő területeit. A könyvtárostanári munka megújításában
innovatív ötleteivel élen jár, s ezzel is támogatja az egyesület adminisztratív és
információközvetítő feladatait.

http://www.ktep.hu
http://konyvtarostanarok.klog.hu
http://www.ktep.hu/vilagnap/y2007.php
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KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

Terdik István
Felterjesztője a fővárosi könyvtárostanári munkaközösség nevében Hock
Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szakértő.
Terdik István felsőfokú tanulmányainak befejeztével 2004-ben helyezkedett el
könyvtárostanárként a Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskolában. A könyvtár
jelenlegi rendezettsége, fejlesztése már az ő szakmai igényességének
bizonyítéka. Munkája során a könyvtár az iskola központi tere lett, amelynek
használata megkerülhetetlen a munkás hétköznapok és az ünnepek megtartása
idején is. 2005-től bekapcsolódott könyvtárpedagógiai munkáján túl a Bod Péter
Könyvtárhasználati verseny fővárosi és országos megrendezésébe is az
előkészítő bizottság tagjaként és zsűritagként. Ígéretes könyvtárostanári
személyiség, aki elhivatott, annak ellenére is, hogy ebben az évben munkáját
még egy iskola összevonás is megnehezíti. E feladatnak is úgy igyekszik
megfelelni, ahogyan kevesen: az iskolai könyvtár marad a „béke szigete”.

http://www.ktep.hu
http://konyvtarostanarok.klog.hu
http://www.ktep.hu/vilagnap/y2007.php

