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Digitális oktatás - digitális iskolai könyvtár
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Pályázó: Könyvtárostanárok Egyesülete (könyvtári és olvasásszakmai szervezet)
NKA kollégium: Közgyűjtemények Kollégiuma
4. Pályázati cél: Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék,
műhelybeszélgetések rendezésére
Altéma kódszáma: 204108
Szakterület: Könyvtár

Adatlap azonosító: A2025/N4334
Pályázati azonosító: 204108/01662

Igényelt támogatási összeg: 1 501 000 Ft
Megítélt támogatási összeg: 1 501 000 Ft

A programok honlapjai (program + prezentációk + fotók):

● Tavaszi szakmai nap: https://portal.ktep.hu/TSZN2021 utolsó letöltés: 2021.11.01.

● A szakmai naphoz kapcsolódó kiadvány: Dömsödy Andrea - Németh Szilvia -
Savanya Ildikó (szerk.): Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért. Ötletek,
foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt, után. (Kis KTE könyvek, 11.)
Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2021, 380 p. ISBN 978-615-81914-0-1,
https://portal.ktep.hu/index.php/KKK11 utolsó letöltés: 2021.11.01.

Nyertes pályázatunkkal a jelenlegi járványügyi helyzetre reflektáltunk. Az elmúlt karantén
időszakok ugyanis sokakban felvetette a kérdést, hogy a digitális oktatás idején hol a helye az
iskolai könyvtárnak, könyvtárostanároknak.
A jövő kihívásának tekintjük ezen kérdések megválaszolását, szakmai alátámasztását,
melynek első lépései közzé tartozott online szakmai napunk megrendezése, és
„karanténkötetünk” megjelentetése, melyekről részletes információk szerezhetőek a fenti
elérhetőségeken.
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A pályázat rövid összefoglalása 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai
Egyesületünk 1986 óta működő szakmai szervezetként évről évre megszervezi tavaszi és őszi
szakmai napjait, melyek hiánypótlóak a könyvtárszakmai életben, a terület specifikumai
miatt. Az iskolai könyvtárakban folyó munka szakmai előadásokkal, interaktív
műhelyfoglalkozásokkal való támogatása még inkább felértékelődött a pandémiás
időszakban, amikor sok intézményvezető tanácstalanul állt az iskolai könyvtár online
működtetési kérdéseivel, a könyvtárostanárok foglalkoztatásával szemben. Jelen szakmai
napunk témája ezért is volt nagyon aktuális.

Előző online konferenciánkat még a kényszer szülte, jelen pályázat tervezésénél már
tudatosan készültünk arra, hogy esetleg ismét az online térben kell megvalósítani kitűzött
céljainkat. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummel való együttműködésünk végül a
szakmai előadáson kívül a közvetítés informatikai hátterének biztosításával valósult meg.
A tervezett bérleti díj összegét pedig a konferenciához kapcsolódó könyv kiadási költségeibe
csoportosítottuk át. Örömmel mondhatjuk, hogy bőséges, színes, szakmailag előremutató jó
gyakorlat gyűlt össze. Végül a felmerülő igények kielégítéséhez megfelelő számú kiadvány
megjelenéséhez egyesületünk saját pénzügyi forrásait is használni kellett.

A résztvevők összetétele bővült, mely az online megvalósítás pozitív hatásának is tekinthető.
Az alábbi táblázatok részletes adatokat tartalmaz a bejelentkezőkre vonatkozóan, mely több
területre fókuszál.

KTE tag 70 fő

MKE tag (KTE-n túl, egyéb szekcióban) 14 fő

CSMKE tag 6 fő

KKKE 2 fő

nappali tagozatos hallgató 4 fő

iskolai könyvtárban dolgozó 99 fő

határon túli résztvevő 12 fő

Bejelentkezett résztvevők száma:

április 14. plenárisra bejelentkezők száma: 94 fő

április 15. plenárisra bejelentkezők száma: 95 fő

Eredeti terveink szerint jelenléti szakmai napot szerettünk volna, de miután kiderült, hogy
online tarthatjuk meg rendezvényünket, felmérve az igényeket inkább két szakmai délutánt
szerveztünk, hogy azok a kollégák is részt tudjanak venni, akik munkaidőben nem tudtak
volna eljönni.
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Azok számára pedig, akik még így se tudtak részt venni egyik vagy másik rendezvényünkön,
YouTube csatornánkon elérhetővé tettük az elhangzott előadások anyagait, a műhelymunkák
tapasztalatait, elkészült produktumait.

A megvalósult programok részletezése

2021. április 14. szerda

14.00 órakor Simon Krisztina elnök megnyitójával kezdődött a rendezvénysorozat, majd
meghallgathatták a résztvevők az „Iskolai könyvtár új,
online környezetben” pályázati eredményhirdetését,
melyben Németh Szilvia összegezte is a pályázat
tapasztalatait. A legfrissebb szövegértési
teszteredmények és a digitális világ kapcsolatát Péterfi
Rita az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
főigazgatója mutatta be, majd Dömsödy Andrea adott
betekintést az
iskolai könyvtári
munkába és

szolgáltatásaiba a járvány idején. Előadásának alapja a
Könyvtárostanárok Egyesülete által szerkesztett és
közreadott kérdőív és annak eredményeire épülő
szakmai műhelybeszélgetések tapasztalatai voltak.

A délután további részében párhuzamos szekciókban zajlottak a műhelymunkák, melyek
platformjait a műhelyvezetők választották ki és a regisztrálóknak egyesületünk elküldte az
általuk választott szekciók elérhetőségét. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy
többeknek gondot okozott a választás, mert olyan színes volt a paletta, a létszámok gyorsan
megteltek. Az érdeklődők együtt gondolkodhattak Pataki Mariannal - Savanya Ildikóval azon,
hogy milyen formában folytatódjon a KTE „Közelítés - könyvtári közvetítés” élő sorozata.
Németh Norbert videós szakembertől pedig technikai segítséget, ötleteket kaphattak.

A szakképzési intézmények iskolai könyvtáraiban dolgozó kollégákat Halupa-Tiba Gabriella
könyvtárostanár invitálta egy munkacsoport létrehozására, hisz az ő feladatuk még
specipikusabb, ezért az egyesület fontosnak tartotta egy külön platform létrehozását, ahol
tapasztalataikat, jó gyakorlataikat megoszthatják.

Iványiné Nagy Kinga szekciójában “Kinga néni virtuális könyvtárát” mutatta be. Nemcsak
tapasztalatait, ötleteit osztotta meg a résztvevőkkel, hanem konkrét sablont, útmutatást is
kaptak a felület létrehozásához, a használt alkalmazások kezeléséhez. Ez a műhely már a
regisztrációkor olyan sokakat érdekelt, hogy csütörtökön is megrendezésre került, új
résztvevőkkel.
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Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a határon túli kollégákkal való együttműködésre, így
mindkét délután volt egy-egy olyan szekció is, ahol külföldi jó gyakorlatokat ismerhettünk
meg. Először Egyházi Dóra a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke azt
mutatta be, hogy a szlovákiai könyvtárosok és könyvtárak hogy reagáltak az új kihívásra,
milyen új megjelenési formákkal, szolgáltatásokkal álltak helyt a megváltozott körülmények
között az online könyvtári világban.

2021. április 15. csütörtök

Második szakmai délutánon a megnyitó után egy nagyon fontos témával ismerkedhettek a
hallgatók, a biztonságos internethasználatról tartott előadást Fülöp Hajnalka a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat, Safer Internet Program munkatársa, melynek során sok kapcsolódó
szervezetet, használható gyakorlati segédanyagot, honlapot ismerhettek meg a résztvevők.

A következő blokkban Pollini Petra az
eTwinning Program, OKTATÁSI HIVATAL
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások
Koordinációs Főosztályának munkatársa
bemutatta a virtuális együttműködések
lehetőségeit a világ legnagyobb
pedagógusközösségében az eTwinning
Programban. A programhoz kapcsolódóan a

későbbiekben Kiss Mónika a Dél-alföldi régió eTwinning nagykövete workshopot is tartott
„eTwinning projektek az iskolai könyvtárakban – Tervezéstől a megvalósításig” címmel.

A párhuzamos műhelyekben az előző napnál
már bemutatott “Kinga néni virtuális
könyvtára” mellett, újabb külföldi kollégák
munkájával ismerkedhettünk meg. Borbé
Levente csíkszeredai könyvtáros mesélt az
erdélyi iskolai könyvtárak elindulásáról,
rendeltetésének változásairól, és annak
jelenlegi szerepéről/aktualitásáról.

Továbbá betekintést kaptunk a székelyföldi online tevékenységek eljárásainak megtervezésébe
és kivitelezésébe.

Ezen a délutánon, több konkrét téma köré szervezett online projekt került a fókuszba, így
Pataki Marianna könyvtárostanár a holocausthoz, Schriffert-Tóth Eszter könyvtárostanár Dr.
Farkasné Csató Katalin magyartanárral a Candidehoz kapcsolódó digitális projektjét
ismertette interaktívan, bevonva a hallgatóságot is. Seressné Barta Ibolya pedig az iskolai
könyvtár lehetőségeibe nyújtott betekintést az Erasmus programon belül.

Az első közvetítések és a vágott összefoglalás a KTE videócsatornáján tekinthető
meg: https://www.youtube.com/channel/UC7Arviy2yZgGvPb2aDxPR3w/featured
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A megvalósított pályázat tapasztalatai és a megvalósítás eredményessége

Kitűzött céljaink mentén mutatjuk be eredményeinket, tapasztalatainkat:

1. Reagálás a korszak új, aktuális kihívásaira, megoldási lehetőségek bemutatása

Témaválasztásunk aktualitása egyértelmű. A pandémia következtében elrendelt tantermen
kívüli digitális tanrendről mutatunk be iskolai könyvtári vizsgálati eredményeket, hazai és
határon túli tapasztalatokat, jó gyakorlatokat.

2. A kollégák jó gyakorlatának bemutatása, szakmai  elismerése

A cél érdekében pályázatot hirdettünk Iskolai könyvtár új, online környezetben címmel. Ezzel
ösztönöztük a kollégákat jó gyakorlataik bemutatására, így a legjobbakat elismerésben is
tudtuk részesíteni, valamint bemutatkozási lehetőséget kaptak a szakmai nap keretében,
műhelyvezetőként. A pályaművek többsége a megjelent konferenciakötetben továbbfejlesztett
változatban, így az érdeklődők részleteiben is megismerhetik azokat. Felhívásunkra hat
pályamű érkezett, melyeket a zsűri bemutatásra érdemesnek ítélt.
A jövőben szeretnék erőteljesebb össztönzőrendszert kiépíteni, hogy minél több kolléga
pályázzon. Erre megoldás lehet a magasabb pénzdíj. (Bővebben:
https://portal.ktep.hu/paly2021)

Szakmai napunk keretében hagyományosan az előadások mellett gyakorlati műhelyeket is
szervezünk. Erre most 9 témában 10 műhely keretében volt alkalmuk a kollégáknak.

Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért. Ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén
előtt, alatt, után c. konferenciakötetünk 24 könyvtárostanár és más szakos pedagógus 33 jó
gyakorlatának részletes leírását tartalmazza. Ezek hiánypótló leírások mind a
könyvtárhasználat tanítása, mind az iskolai könyvtári szolgáltatások fejlesztése területén.

3. Innovatív kollégák felfedezése, lehetőség biztosítás arra, hogy munkájukat

megismerje a szakma 

A már fentebb említett Iskolai könyvtár új, online környezetben c. pályázat egyik célja volt,
hogy a szakmai nap előadói, a konferenciakötet szerzői ne csak a szervezők által ismert, már
“bevált” kollégák közül kerüljenek ki. Ezt sikeresnek ítéljük, hiszen a pályázók fele még nem
volt konferenciánkon előadó, ketten pedig még pályázók sem. A Iskolai könyvtárak a digitális
műveltségért. Ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt, után c.
konferenciakötetben pedig hét könyvtárostanár szakos hallgatónak 8 munkája jelent meg.
Mindegyikük elsőszerzős a szakmában.
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4. A tagságon belüli együttműködések, a szakmai kooperáció erősítése

Konferenciáinkon évek óta nem csak előadásokat szervezünk, hanem műhelyeket is, melyek
szerves része a csoportmunka és a beszélgetés. Az online konferencia nagy hátránya a
szünetek beszélgetéseinek elmaradása. A műhelymunkákat viszont itt párhuzamos
kiscsoportokban szerveztük, így a közvetlenebb megbeszélések, ismerkedés nem maradhatott
el. A műhelyekben bemutatkoztak a résztvevők, közösen oldottak meg feladatokat és
szabadon kérdezhettek.
Konferenciakötetünket 3 kolléga együtt szerkesztette, mely önmagában is magas fokú
kooperációt igényelt. 24 szerzővel tartották a kapcsolatot. A publikált szövegek pedig
egytől-egyig online kollaboratív munka folyamán fejlődtek, amíg kialakult a nyomtatásban
megjelent változatuk. Ebből szerzők és szerkesztők egyaránt sokat tanultak.
Az együttműködést kiterjesztendő külön műhely foglalkozott az Erasmus program adta
együttműködési lehetőségekkel és két műhelyben ismerhettünk meg határon túli kollégákat.

5. Tájékoztatás a szakmai aktualitásokról

Programunk, mint mindig az egyesület elnökének tájékoztatásával indult, melyben felhívta a

figyelmet a legfontosabb aktualitásokra. Az első plenáris blokk mindkét előadása pedig friss

kutatási eredményeket mutatott be.

Az egyikből a KTE által folytatott “karantén-kérdőíves” vizsgálatok eredményeit mutatta be,

a másik a legfrissebb PISA eredményekből emelt ki.

A műhelyek között pedig önállóan jelent meg a szakképzési iskolai könyvtárak témája, hiszen

ez a terület az új jogi, szervezeti környezetben most keresi a helyét, lehetőségeit.

Budapest, 2021. 11.01.
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