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Új tartalom – új megoldások 
A KTE tavaszi konferenciasorozata 2012-ben

I s k o l a i  k ö n y v t á r a k

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE)
Tavaszi regionális szakmai napok címen
2012. március 20. és április 12. között
konferenciasorozatot tartott hat helyszí-
nen: sorrendben Szombathely, Kaposvár,
Szeged, Miskolc, Debrecen és Székesfe-
hérvár várta az érdeklõdõ kollégákat.

A rendezvény a KTE és az Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Gyermekkönyvtáros Szekciója együtt-
mûködésében jöhetett létre. A konfe-
renciára az adott régióból érkeztek szak-
emberek szakmai eszmecserére, közös
gondolkodásra, tapasztalatcserére.

A 2012-ben tizenöt éves1 Könyv-
tárostanárok Egyesülete éves rendezvé-
nyei között szerepel két szakmai nap 
(tavasszal és õsszel), 2012 tavaszán azon-
ban egy a Nemzeti Kulturális Alap által
támogatott pályázat keretében nem egy
nagy központi, budapesti, hanem orszá-
gosan 5+1 állomásos konferenciasorozat
valósulhatott meg az MKE Gyermek-
könyvtáros Szekciójával karöltve. A re-
gionális rendezvények nem csak a köny-
nyebb eljutást biztosítják a fõvárostól 
távolabb élõ kollégák számára, hanem az
egy környéken élõk kapcsolatait is erõsí-
tik, valamint lehetõséget adnak a helyi
jellegzetességek hangsúlyozására, ki-
emelésére.

A konferenciák célja a jogszabályi
változások ismertetése, az iskolai és
gyermekkönyvtárak közti együttmûködé-
si lehetõségek további bõvítése volt. Ki-
emelt hangsúlyt kapott a könyvtárak sze-

repe a gyerekek olvasási, szövegértési
kompetenciáinak fejlesztésében.

A rendezvénysorozat céljai a követ-
kezõk voltak:

• a kollégák tájékoztatása a folya-
matban lévõ jogszabályi változásokról,

• közös gondolkodással megtalálni
a gyermekek, fiatalok könyvtárhasználó-
vá nevelésének új kereteit, lehetõségeit,

• az iskolai könyvtárak és a gyer-
mekkönyvtárak között meglévõ együtt-
mûködések erõsítése, ösztönözése annak
érdekében, hogy könyvtári szolgáltatása-
inkkal, célkitûzéseink megvalósításával
minél több tanuló váljon aktív könyvtár-
használóvá.

A konferenciasorozat programjai sok-
színûek, érdekesek voltak, a szakma elis-
mert szakemberei tartottak elõadásokat
azonos témában, ám helyszínenként elté-
rõ elõadókkal. Aki eljött, megismerte és
megértette az új jogi szabályozás könyv-
tárra vonatkozó részeit, képet kapott a ré-
gióban mûködõ könyvtárak szakmai
munkájáról, a bemutatott jó gyakorlato-
kat beépítheti saját könyvtári munkájába.
A szigorúan vett szakmai vonatkozáson
túl a régió kollégái találkozhattak, megis-
merhették egymást, számos új együttmû-
ködés és intézményi kapcsolat született.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. május36

1 A KTE 1986-tól az MKE szekciójaként, 

majd 1997. március 25-étõl önálló 

egyesületként mûködik.



A rendezvénysorozat eredményei 
a számok tükrében

Egy-egy szakmai napunkon, általában
budapesti helyszíneken, korábban a
legsikeresebb rendezvényeink esetében
sem haladta meg a résztvevõk száma a
nyolcvan–száz fõt. Az idei konferencia-
sorozat azonban a közelebbi helyszínek-
nek köszönhetõen összesen 389 regiszt-
rált résztvevõt vonzott. Ez igazolni 
látszik az eredeti elképzeléseinket: azzal,
hogy a szakmai napokat regionális kere-
tekben szerveztük meg, sokkal többen
tudtak részt venni a programokon, mint-
ha Budapestre kellett volna utazniuk.

Az egyesület tagjainak nagyobb há-
nyada ugyan Közép-Magyarországon,
azon belül zömmel Budapesten él, ám
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vidéki
kollégák jelzéseit sem: az utóbbi idõkben
sokunk leterheltsége megnõtt az iskolai
könyvtárakban, a leépítések, státuselvo-
nások miatt az intézményvezetõk sok
esetben nem támogatják vagy idõnként
lehetetlenné is teszik a kollégák távolma-
radását a munkahelyekrõl – még a szak-
mai továbbképzések esetében is. A regio-
nális szervezés az útiköltség tekintetében
is hatékonyabbnak bizonyult.

A 98 KTE-tag mellett nagy örömünk-
re 19 gyermekkönyvtáros is részt vett a

programokon (az MKE Gyermek-
könyvtáros Szekciójának tagjai), va-
lamint az MKE más szervezeteiben tevé-
kenykedõ 70 kolléga (MKE-tag) is 
érdeklõdött a szakmai napok iránt.

Érdekesen alakult a résztvevõk száma
más tekintetben is: 201 fõ érkezett az
adott városon kívüli, más településrõl,
118 fõ egyenesen más megyébõl vett
részt az egyes helyszínek programjain.

A rendezvénysorozat elõadói 
és támogatói

A hat helyszínen összesen 59 elõadó
munkája és szakértelme biztosította az
elõadások szakmai színvonalát. Szinte
minden helyszínen példaértékû volt a kü-
lönbözõ intézményekben és könyvtártí-
pusokban dolgozó helyi szervezõk
együttmûködése, lelkes munkája a szak-
mai nap sikere érdekében.

A legtöbb helyszín programjában sze-
mélyesen részt vett és közremûködött
egyesületünk elnöke, Szakmári Klára, al-
elnökünk, Dömsödy Andrea, illetve társ-
szervezetünk, az MKE Gyermek-
könyvtáros Szekciója elnöke, Kucska
Zsuzsanna.

A rendezvénysorozat további elõadói
és közremûködõi: Baráthné Hajdu Ág-
nes, Beck Éva, Béres Erika, Bíróné Tóth
Erika, Bondor Erika, Bozzai Judit, Buda-
vári Klára, Cs. Bogyó Katalin, Czeglédi
Natália, Derekasné Orosz Andrea,
Domoszlai Krisztina, Erdélyi Eszter,
Galgóczi Dóra, Gáspárné Balázsi And-
rea, Gerölyné Kölkedi Éva, Gombos Pé-
ter, Gulyás Józsefné, Györei Istvánné,
Horváthné Imre Adél, Horváth Katalin,
Szandi Ágnes, Iványiné Nagy Kinga,
Juhászné Belle Zsuzsa, Károly Frigyes,
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Kószó Andrásné, Kovács Zoltán, Kulcsár
Marianna, Madarassi Zoltánné, Magony
Imre, Márton Kálmánné, Meskóné
Dékány Dóra, Miklós Katalin, Molnár
Anna, Nagy Viktória, Nagyné Takács
Krisztina, Németh Eszter, Orbán Gizel-
la, Oros Sándor, Östör Szabina,
Palánkainé Sebõk Zsuzsanna, Petri Ág-
nes, Regéczi Zoltánné, Sándorné
Milbacher Kinga, Sass Bálintné, Sava-
nya Ildikó, Simon Krisztina, Sutka Irén,
Szabó Zoltán, Szilágyi Irén, Tóth Viktó-
ria, Tóthné Nagyistók Katalin, Tsík Sán-
dor, Várady Zita, Varga Lilla, Vargáné
Halász Anett, Vaskó János, Venyigéné
Makrányi Margit, Vóna Mária, Zseli
Klára.

Konferenciasorozatunk egyes hely-
színeit támogatták: Fõtámogatónk a
Nemzeti Kulturális Alap. További támo-
gatóink: Galgóczi Dóra író, Oktatáskuta-
tó és Fejlesztõ Intézet – Országos Peda-
gógiai Könyvtár és Múzeum.

Szombathely: Berzsenyi Dániel
Könyvtár, Nemzeti Tankönyvkiadó, Nyu-
gat-magyarországi Egyetem (NYME)
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium, NYME Regionális Peda-
gógiai Szolgáltató és Kutató Központ,
NYME SEK Könyvtára, Roznár Pékség.

Kaposvár: Kaposvár Megyei Jogú Vá-
ros, Kaposvári Egyetem, Kaposvári
Egyetem Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium, Megyei és Városi Könyvtár,
Kaposvár.

Szeged: Csongrád Megyei Könyvtá-
rosok Egyesülete, Mozaik Könyvkiadó,
Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár.

Miskolc: II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár.

Székesfehérvár: Klett Kiadó.

A rendezvénysorozat elõadásainak 
témái

A szakmai napokat úgy szerveztük, hogy
a résztvevõk lehetõség szerint minden
helyszínen azonos információkat kapja-
nak, így az elõadások témáit „szabványo-
sítottuk”. Természetesen az alapinformá-
ciókat minden elõadó a saját személyisé-
gével és szakterületének megfelelõen szí-
nesítette. Elõadásaink témái ennek meg-
felelõen a következõk szerint alakultak:

• Jogi, szakmai változások az iskolai
könyvtárügyben

• Az új NAT-ról könyvtár-pedagógiai
szempontból

• Szükségszerû változások az iskolai
könyvtárakban

• Hogyan érintik a jogszabályi válto-
zások és az új NAT a gyerekkönyvtára-
kat?

• Csoportmunka az együttmûködési
formák témakörben

• Mi így mûködünk együtt: gyermek-
könyvtár – iskolai könyvtár (bemutató
foglalkozások)

Minden helyszínen nagyon népszerû-
nek bizonyult a Papírszínház bemutató
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(Csimota Kiadó), és sikeresek voltak
Galgóczi Dóra írónõ könyvbemutatói is.

A konferenciasorozat helyszíneinek
programja, az elhangzott elõadások a
honlapunkon megtekinthetõk, letölthe-
tõk: http://www.ktep.hu/_programok. 
A rendezvények fotói a http://picasaweb.
google.com/kte1986 címen megtekinthe-
tõk a KTE online fotóalbumaiban.

A regionális konferenciákról készült
helyi, részletes programbeszámolók ha-
marosan olvashatók lesznek a szakmai
lapokban, illetve a KTE blogján is:
http://konyvtarostanar.klog.hu/

A KTE által kiírt pályázatra, amely a
konferenciasorozathoz kapcsolódott (Mi
így mûködünk együtt: gyermekkönyvtár –
iskolai könyvtár) 14 pályamû érkezett.
Az egyes helyszíneken tartott bemutató
foglalkozásokra ezek közül válogattunk
– és a rendezvénysorozat végére ered-
mény is született (http://www.ktep.hu/
node/857).

A konferenciasorozat az elmélet mel-
lett a gyakorlati bemutatókra, jó gyakor-
latok megismertetésére is törekedett.
Úgy véljük, hogy minden résztvevõ szak-
mailag újszerû, gyakorlatban is jól hasz-
nálható információkat, ismereteket szer-
zett, s csak remélni tudjuk, hogy a meg-
ismert jó gyakorlatok mindenkit a part-
nerkapcsolatok bõvítésére, munkájuk
megújítására sarkallnak. ■
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Bajnok Lászlóné 
Nyíregyházi Fõiskola, Nyíregyháza

Bárány Ildikó
Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat

Bondor Erika
Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára, Budapest

Dienes Éva 
FSZEK Központi Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtár,

Budapest

Gergely Ildikó 
Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllõ

Gulyásné Somogyi Klára
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Zenetörténeti

Kutatókönyvtár, Budapest

Hatala Lászlóné 
Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat

Hock Zsuzsanna 
Veres Pálné Gimnázium Könyvtára, Budapest

Horváth Attila 
BME OMIKK, Budapest

Márkusné Sinkó Ildikó 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Paulovics Milán 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Sárközi Andrea Bernadett 
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest

Soldevila Katalin 
Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllõ

Szabó Panna 
ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest

Takács Tímea 
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár, Oroszlány

Török Andrea 
Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllõ

Varga Klára 
ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest

Májusi lapszámunk szerzõi


