
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. december42

Az önálló fennállásának tizenötödik év-
fordulóját ünneplõ Könyvtárostanárok
Egyesülete az iskolai könyvtárak nem-
zetközi hónapja zárásaként rendezte meg
õszi szakmai napját és tisztségmegújító
közgyûlését az OFI Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum dísztermében 2012. novem-
ber 7-én.

Tradíció és változás – e két fogalom
köré épült a nagyszabású rendezvény. 

Tradíció, hogy az egyesület az iskolai
könyvtárak nemzetközi hónapja alkalmá-
ból, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi
Szervezete (IASL) felhívásához csatla-

kozva, arra buzdítja a könyvtárosta-
nárokat, hogy programjaikkal széles kör-
ben hívják fel a figyelmet az iskolai
könyvtárak sikereire, lehetõségeire,
problémáira. Ugyanakkor ez alkalomból
az egyesület minden évben országos pá-
lyázatot ír ki. 2012-ben a Csimota Kiadó-
val együttmûködve Kalandok az iskolai
könyvtárban címmel papírszínházi pá-
lyázat meghirdetésére került sor diákok
számára, amelynek eredményhirdetése,
díjátadása és a gyõztes pályamû bemuta-

tása a szakmai nap elsõ, örömteli napi-
rendi pontja volt. A következõ eredmé-
nyek születtek:

1. helyezettek lettek az ELTE Gya-
korló Általános Iskola és Középiskola
(Budapest) tanulói Lázárné Szanádi Csil-
la könyvtárostanár vezetésével, Kata és a
lógusok címû munkájukkal,

2. helyezettek lettek a Pécsi Tudo-
mányegyetem Deák Ferenc Gyakorló
Gimnázium és Általános Iskola diákjai
Nyirõ Gizella könyvtárostanár irányításá-
val, Éjjel a könyvtárban címû pályamû-
vükkel,
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3. helyezett a szegedi Rókusi Általá-
nos Iskola lett, a Németh Szilvia
könyvtárostanár segítségével elkészített
pályázatuk címe: A rejtély.

A pályamûveket a helyszínen is meg
lehetett tekinteni, valamint elérhetõk a
KTE honapján: http://www.ktep.hu
/_2012papirszh_palyazok. 

A hagyományok sorába tartozik,
hogy az õszi szakmai napon nyújtjuk át
ünnepélyes keretek között a KTE-
emlékérmeket négy kategóriában a ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtó kollégá-
inknak. A 2012. év díjazottjai:

• Életmûdíj: Tanczerné Jakus Emõke
Emília nyugdíjas könyvtárostanár, Tata-
bánya;

• A könyvtárostanári hivatásért:
Rónyai Tünde, Árpád Gimnázium, Buda-
pest;

• Az egyesületért: Horváthné Szandi
Ágnes, NyME Bolyai János Általános Is-
kola és Gimnázium, Szombathely;

• Az év ígéretes könyvtárostanára:
Murányi Adrienn, Veres Pálné Gimnázi-
um, Budapest.

Hagyomány és egyben változás is,
hogy négyévente az egyesület új elnöksé-
get választ, ugyanakkor beszámoltatja a
leköszönõ elnökséget az elvégzett mun-
kájáról. A szakmai nap így tisztségmeg-
újító közgyûlésként folytatódott tovább,
elõször Szakmári Klára elnök, majd Petri
Ágnes gazdálkodási felelõs, végül Eigner
Judit ellenõrzõbizottsági elnök beszámo-
lójával. Ugyancsak ekkor tett javaslatot
az elnökség a 2013. évi tagdíj mértékére,
mely szerint nem változna az éves tagdíj
összege. A beszámolókat és a javaslatot a
tagság elfogadta. Mindezek után került
sor a titkos szavazással történõ válasz-
tásra.

A választás eredményeképpen a kö-
vetkezõ kollégák nyerték el a tagság bi-
zalmát a következõ négy esztendõre:

Szakmári Klára (elnök), Eigner Judit
(titkár), Dömsödy Andrea (alelnök),
Donkó Erika (gazdálkodási felelõs), 
P. Szabó Melinda (pályázati felelõs), 
Cs. Bogyó Katalin (a tagnyilvántartás fele-
lõse), Rónyai Tünde (irattár és archívum
felelõse), Kámán Veronika (nemzetközi
kapcsolatok) és Nyirõ Gizella (kommuni-
kációs vezetõ), Petri Ágnes (az ellenõrzõ
bizottság elnöke), Horváthné Szandi Ág-
nes és Zseli Klára (az ellenõrzõ bizottság
tagjai). Az új elnökségi tagok bemutatko-
zása elérhetõ a KTE honlapjáról:
http://www.ktep.hu/jeloltek2012. 

Elmondhatjuk, hogy immár ugyan-
csak hagyomány a Kis KTE Könyvek so-
rozat megjelentetése, amelyhez a Nem-
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zeti Kulturális Alap nyújtott támogatást a
Könyvtárostanárok Egyesülete számára.
A sorozat legutóbbi, ötödik és hatodik
kötetét a szakmai napon kapták kézhez a
KTE tagjai, és ekkor került sor a kötetek
bemutatására is. 

A Kis KTE Könyvek ötödik kötete az
Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárai-
nak szolgáltatásfejlesztéséhez címet 
kapta, szerzõi Cs. Bogyó Katalin, Dán
Krisztina és Dömsödy Andrea. A kötetet
Cs. Bogyó Katalin társszerzõ mutatta be
a könyvtárostanárok közösségének, ki-
emelve, hogy a gyakorlóiskolai könyvtá-
rakra nagy feladat hárul a mindenkori is-
kolai könyvtárügy és a pedagógusok
könyvtár-pedagógiai módszertani kultú-
rájának megújítása területén. Ugyanak-
kor a kötet arra törekszik, hogy a gyakor-
lóiskolai mellett az iskolai könyvtárakkal 

kapcsolatos általános jellemzõket, elvá-
rásokat is kiemelje, hogy ezzel egyrészt
jól láthatóvá váljon e sajátos iskolai
könyvtártípus mássága, másrészt más is-
kolák, iskolai könyvtárosok számára is
útmutatóul szolgálhasson. Különösen in-
dokolt ez az útmutató szerep azért is,
mert az elvárásokat, feladatokat összeg-
zõ, rendszerezõ kötet már tíz éve nem je-
lent meg. A szerzõk célja az volt, hogy a
kötetben áttekintsék a gyakorlóiskolai
könyvtári specialitásokat, összefoglalják
azokat a szakmai elvárásokat, amelyek
egy sokszereplõs szakmai párbeszéd
alapját képezhetik; s mindezt úgy tegyék,
hogy kötetük a nem gyakorlóiskolai
könyvtárostanárok számára is útmutatóul
szolgáljon.

Kis KTE Könyvek hatodik kötetét a
szerzõ, Balogh Mihály ajánlotta a kollé-
gák figyelmébe. A magyar könyvtárosta-
nárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig
címû kötet annak tiszteletére jelent meg,
hogy tizentö éve önálló egyesületként
megalakult a Könyvtárostanárok Egyesü-
lete, mely a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Iskolai Könyvtári Szekciójaként
mûködött 1986 óta. A kötet egyik legfon-
tosabb tanulsága, hogy egyesületi célja-
ink megvalósításához nem elegendõ az
ezek eléréséhez szükséges teendõk meg-
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határozása, kell hozzá a múlt ismerete is.
Egyrészt a tapasztalatok birtokában elke-
rülhetjük a hibás döntéseket, de ami még
fontosabb: erõt meríthetünk belõle. A kö-
tet az 1986-os szekcióvá alakulás elõz-
ményeitõl napjainkig sorolja fel a legfon-
tosabb állomásokat, kiegészítve a tagság

statisztikai adataival, névsorával, a kitün-
tetett kollégák felsorolásával, az egyesü-
let alapdokumentumaival (alapszabály,
ügyrend), a könyvtárostanári hivatás eti-
kai alapelveivel, az egyesületi kiadvá-
nyok és egyesületi publikációk bibliográ-
fiájával.

A változást azok a – fõként a közok-
tatást érintõ – jogszabályi változások je-
lentették, amelyekrõl elsõként Szakmári
Klára, a KTE újraválasztott elnöke szólt
A köznevelési törvény iskolai könyvtári
vonatkozásai címû elõadásában. A 2012.
szeptember 1-jétõl hatályba lépett 
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (Nkt.), valamint az annak
módosításáról rendelkezõ 2012. évi
CXXIV. törvény értelemszerûen a közok-
tatás egészére, így az iskolai könyvtárak-
ra, könyvtárostanárokra is vonatkozik,
ezért alapos ismerete valamennyi könyv-
tárostanár számára elemi érdek. Az
elnökasszony végigvette mindazokat a
rendelkezéseket, amelyek közvetve vagy
közvetlenül érintik az iskolai könyvtára-
kat, mint például az intézményi doku-

mentumokban való megjelenés, a tartal-
mi szabályozás, az alkalmazás feltételei,
a könyvtárostanár munkaideje, munka-
köri leírása, a szakmai munkaközösségek
kérdése, a szakfelügyeleti és szakértõi el-
lenõrzés. 

Ugyancsak a változásokról szólt Tóth
Viktória az A 20/2012-es EMMI rendelet
és az iskola könyvtár címû elõadásában
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a
nevelési-oktatási intézmények mûködé-
sérõl és a köznevelési intézmények név-
használatáról). A rendelet szabályozza
többek között az iskolai könyvtár definí-
cióját, fenntartását, az alapkövetelmé-
nyeket, a felszereltséget, a fejlesztését,
nyilvántartását, alap- és kiegészítõ fel-
adatait. Az iskolai könyvtáraknak e ren-
delet szellemében felül kell vizsgálniuk a
szervezeti és mûködési szabályzatukat a
hozzá tartozó mellékletekkel együtt,
majd az új kerettantervek alapján el kell
készíteniük a könyvtár-pedagógiai prog-
ramjukat.

A szakmai nap utolsó órájában cso-
portmunkára került sor három témakör-
ben: az iskolai könyvtár szmsz-e, az isko-
lai könyvtár mellékletei, különös tekin-
tettel a tankönyvtári szabályzatra, vala-
mint a könyvtár-pedagógiai program. 
A csoportok résztvevõi útmutatást, taná-
csokat kaptak a dokumentumok elkészí-
téséhez. A nap a csoportokban végzett
munka beszámolóival zárult. ■


