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Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesülete
Őszi és Tavaszi Szakmai Napjáról
Pályázó:
NKA kollégium:
4. Pályázati cél:

Könyvtárostanárok Egyesülete (könyvtári és olvasásszakmai szervezet)
Közgyűjtemények Kollégiuma
Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék,
műhelybeszélgetések rendezésére
Altéma kódszáma: 204108
Szakterület:
Könyvtár
Pályázati azonosító: 204108/01560
Adatlap azonosító:A2021/N7825
Igényelt támogatási összeg: 2 210 000,-Ft
Elnyert támogatási összeg: 1.500.000 Ft
A programok honlapjai (program + prezentációk + fotók):
● Őszi szakmai nap: https://portal.ktep.hu/OSZN2019
● Tavaszi szakmai nap őszi időpontra halasztva:
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2020/12/03/oszi-szakmai-napunk-prezent
acioi-eloadasai-2020/
Nyertes pályázatunk a fenti linkeken megtalálható, két egymáshoz szorosan kapcsolható
rendezvény megszervezésére irányult. Beszámolónk a rendezvényeket különtárgyalja, mely
döntésünket az a tény is alátámasztja, hogy a jelenlegi pandémiás helyzet kihívásaihoz
alkalmazkodva, végül tavaszi konferenciánkat az online térben, az őszi időszakban
valósítottuk meg. Ez is fel fog kerülni hivatalos honlapunkra. Jelenleg azért csak blogunkról
érhető el, mert időközben a régóta működő honlapunkat is át kellett telepíteni, így az anyagok
feltöltése folyamatos.

A pályázat rövid összefoglalása
A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai
Egyesületünk 1986 óta működő szakmai szervezetként évről évre megszervezi őszi és tavaszi
szakmai napjait, melyek hiánypótlóak a szakmai életben. Az iskolai könyvtárakban folyó
munka szakmai előadásokkal, műhelyfoglalkozásokkal való támogatása fontos a könyvtári
rendszer ezen szegmensében, hisz nagyon speciális a helyzetük, szerepük. A kollégák – akik
fontosnak tartják a folyamatos megújulást – most is várták rendezvényeinket. A résztvevők

számát az iskolákban kialakult helyzet befolyásolta. Azért is tesszük közzé az elhangzott
előadások anyagait, osztjuk meg a műhelymunkák tapasztalatait, elkészült produktumait,
hogy azok is elmélyülhessenek a témában, akik munkahelyi kötelezettségeik miatt nem
tudtak részt venni egyik vagy másik rendezvényünkön.
A szakmai napon átadott kitüntetéseinkkel ebben az évben is ápoltuk azt a hagyományt,
amely rávilágít az iskolában végzett könyvtárostanári munka fontosságára, jelentőségére.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy a tankerületek is ösztönzik az iskolákat a
könyvtárostanáraik felterjesztésére. Úgy gondoljuk, emlékplakettjeink kiosztása erősíti a
szakmánk megbecsülését, elismerését is. A fennálló járványügyi helyet ezen a területen is
újításra ösztönzött bennünket. A díjazottak laudációja helyett 2020-ban rendhagyó, de
reményeink szerint hagyományteremtő online bemutatkozó prezentációk készültek.
A jelenlegi pedagógiai kihívásoknak megfelelő korszerű formákat is meg tudtuk valósítani
mind a jelenléti, mind az online szakmai napjainkon is. Így nagy hangsúlyt fektettünk a közös
gondolkodásra, a műhelymunkákra.

Mivel az elmúlt években megjelent iránymutató dokumentumok szellemiségearra mutatott,
hogy az iskolai könyvtárnak tanulási forrásközponttá kell válni, mert csak így tudnak a kor
kihívásainak megfelelni. A 2019-2020-ban rendezett két szakmai napunk témája arra
fókuszált, hogy mit jelent ez a XXI. század társadalmi, oktatási környezetében. Hogyan lehet
a jelen személyi és tárgyi feltételekkel működtetni? Első alkalommal a könyvtári
szolgáltatások, a második alkalommal a tanulás felől közelítettük meg a témát.
Alkalmazkodtunk a kialakult helyzethez a megvalósított műhelymunkáink témájának apróbb
változtatásaival és az előadói térrel is. Ebben nagy segítséget nyújtottak felkért előadóink,
műhelyvezetőink, akik rugalmasan igazodtak mind a módosított témafelkéréseinkhez, mind a
megváltozott előadói térhez.
Célközönségünk bővült. Egyesületünk tagjai és más hazai könyvtárostanárok, iskolai
könyvtárosok, gyermekkönyvtárosok, pedagógiai intézetek szakkönyvtárosai, közkönyvtárak
könyvtárosain kívül, rendezvényünk könnyebben elérhetővé vált határon túli magyar
könyvtáros kollégáink számára is. Így végül volt résztvevőnk Szlovákiából, Romániából,
Szerbiából is.
Elmondható tehát, hogy a megvalósított pályázatunk túlmutatott a két szakmai nap keretein,
és átlépte az ország határait, támogatva a szakma folyamatos szakmai innovációját.

A megvalósult programok részletezése
Iskolai könyvtár – tanulási forrásközpont – egy régi-új szemlélet a napi gyakorlatban
I. A tanulási forrásközpont szolgáltatásai
A 2019. november 18-án a Csili Művelődési Központban (1201 Budapest, Nagy Győry István utca
4-6.) megrendezett szakmai napon 122 kolléga vett részt. A rendezvényen készült fotókat és a
prezentációkat, háttéranyagokat mindenki számára elérhetővé tettük.
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A plenáris előadásokat és díjkiosztókat követően 8 témában 12 műhelyfoglalkozást tartottunk. Minden
kollégának lehetősége volt két programon is részt venni.

Online forrás: 
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2019/11/14/a-kte-oszi-szakmai-napja-2019/; és https://portal.ktep.hu/OSZN2019

A program során a résztvevőknek lehetőségük volt megtekinteni a Csili Művelődési Központ
könyvtárát. Az ünnepi rész után – ahol átadták a KTE emlékérmeket, és a Testvérkönyvtárak
programban tevékenykedő kollégák is jutalmakat kaptak – az érdeklődők meghallgathatták Németh
Szilviától a Digitális Témahét iskolai könyvtári zsűrijének beszámolóját. Ezután Dömsödy Andrea
mutatta be előadásában központi témánkat „Az iskolai könyvtár – tanulási forrásközpont – egy régi-új
szemlélet” címmel. Az ebédszünet után Pataki Marianna számolt be az IASL 48. dubrovniki
konferenciájáról. A rövid frontális előadás után mindenki megkereshette az általa választott
műhelyeket. A kínálat igen bőséges volt, és biztosítottuk, hogy minden résztvevő két témát is
választhasson, de még így is sokan nehezen döntöttek, mert meg voltak elégedve a témakínálattal.
A műhelymunkák hat párhuzamos szekcióban folytak. Célunk az volt, hogy az adott témáról ne csak
halljanak a résztvevők, hanem közös gondolkodással, tevékenységekkel, kipróbálással segítsük annak
mélyebb megértését, alkalmazását. Műhelymunkát már a szakmai napra való jelentkezéskor
választanikellett, és a regisztrációkor mindenki „jegyet” kapott a műhelyére.
A választható témák és előadóink:
1. Netgeneráció vs katalógus. Hogyan segítsük a katalógushasználatot
Műhelyvezetők: dr. Varga Katalin főkönyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum;
tanszékvezető egyetemi docens, PTE Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, Tóth Viktória
könyvtárostanár, szaktanácsadó, Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnázium
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2. Z generáció a könyvtárban – A csetlés-botlástól a könyvtárajánló diákig
Műhelyvezető: Pataki Marianna könyvtárostanár, Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol
Tannyelvű Gimnázium, Budapest
3. Digitális Témahét – Nincsen projekt könyvtár nélkül!?
Műhelyvezetők: Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum; Szabados Tímea digitális pedagógiai fejlesztő, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ;
Vásárhelyi Virágdigitális pedagógiai fejlesztő, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

4. Iskolai könyvtári online szolgáltatások – Mit, hol, kinek, kivel, hogyan szolgáltassunk?
Műhelyvezetők: Cs. Bogyó Katalin könyvtárostanár, szakértő, Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája; Németh
Szilvia könyvtárostanár, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest
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5. Társasjáték mint tanulást támogató szolgáltatás – Hol a határ a játékterem és a könyvtár között?
Műhelyvezető: Simon Krisztina könyvtárostanár, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola, Budapest
6. A könyvtárostanár a mindenszakos tanár – tanulástámogató szolgáltatások
Műhelyvezető: Mudri Zsuzsa könyvtárostanár, Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges
József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
7. Gyermekkönyvek gyermekszemmel – a dezideráta új megközelítésben
Műhelyvezetők: Szekeres Nikoletta elnök, HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum; Halupa-Tiba
Gabriella könyvtárostanár, Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és
Szakközépiskola
8. Iskolai tudásmenedzsment mint iskolai könyvtári szolgáltatás pedagógusoknak
Műhelyvezetők:
- Fenyvesi Judit könyvtárostanár, Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
- Iványiné Nagy Kingakönyvtárostanár, Brenner János Nevelési Központ, Szombathely
- Lovász Erzsébetkönyvtárostanár, Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium
- Pandur Emese könyvtárostanár, Jálics Ernő Általános Iskola

További fotók megtekinthetők a fotóalbumban:
https://photos.google.com/share/AF1QipMmCYt8gTI6aiEYm70pJtUqy4CACnbu3toOGSt-HMPIXgC
VJZmZ-M-i5OfxQpbTUQ?key=dFlqQzBjbU9Gbl9UUlpaMlZ6U3BWMUtORWNMUzFR
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Tavaszi Szakmai Nap ősszel
Az elmaradt Tavaszi Szakmai Napunk programtervét csoportosítottuk át a 2020-as Őszi Szakmai
Napra, melynek tervezett témája többé-kevésbé megmaradt, kiegészülve az online könyvtári lét
elemeivel, kihívásaival. Mivel a pedagógia elméletében is felerősödtek a forrásalapú tanulással,
könyvtárral jól támogatható megközelítések, módszertanok, a szakmai nap kulcsszavainak a
következőket tekintettük: önszabályozott tanulás, differenciálás, kritikai gondolkodás, esélyteremtés,
adaptív iskola, együttműködés. Ezek köré szerveztük a 2020. november 24-én, kedden 17 és 19 óra
között, valamint november 26-án, csütörtökön 17 és 19 óra között megrendezésre került online
konferenciánkat, mely a FreeConferenceCall felületen keresztül valósult meg.
Az első napon adtuk át a KTE Emlékérmeket és mutatkoztak be a díjazottak (KTE emlékérmesek:
https://konyvtarostanar.wordpress.com/2020/11/28/kte-emlekermesek-2020/), majd mindkét napon
két-két előadással kezdtük szakmai blokkunkat. Dr. Lebanov József, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának főosztályvezetője arról beszélt, hogy hogyan látja az iskolai könyvtárak,
könyvtárostanárok és a könyvtárpedagógia aktualitásait, majd Lénárd Sándor egyetemi docens tartotta
meg előadását „Tanulni? Még a könyvtárban is?” címmel. A második nap első előadása a nyilvános
könyvtári ellátás és az iskolai könyvtárak kapcsolódási pontjait mutatta be Szóllás Péter, azEMMI
Kultúráért Felelős Államtitkársága főosztályvezetőjének tolmácsolásában, majd Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári referens beszélt arról, hogy hogyan lehet támogatni a tanulást támogatni az iskolai
könyvtár eszközeivel. Fókuszba kerültek a NAT és a kerettantervek új kihívásai is.
A választható online műhelymunkák a következő témaköröket ölelték fel:
1. Könyvtáraink a Covid idején… digitális történetmesélés – könyvtárajánló-készítés – Pataki
Marianna könyvtárostanár, Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium,
Budapest
2. Tanulásmódszertanba ágyazott könyvtárhasználat – Németh Szilvia könyvtárostanár, Alternatív
Közgazdasági Gimnázium, Budapest
3. Gamifikáció az iskolai könyvtárban – 
Iványiné Nagy Kinga könyvtárostanár, Boldog Brenner János
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Szombathely
4. Neveljünk Bod-verseny rajongókat, avagy minden, amit a „Bodról” tudni akartál, de sosem merted
megkérdezni – Cserlakiné Hagymássy Krisztina könyvtárostanár, Veres Pálné Gimnázium, Budapest
és Pásztorné Csörgei Andrea könyvtárostanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium
5. Miért és hogyan készítsünk könyvtárpedagógiai programot? – Tóth Viktória könyvtárostanár,
szaktanácsadó, Budapest IX, Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
6. Kivel és hogyan? Működjünk együtt a könyvtárhasználati fejlesztés érdekében! – Simon Krisztina
könyvtárostanár, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Budapest, Cs. Bogyó
Katalinkönyvtárostanár, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Szeged
7. Mi az amit még adhat a könyvtár? Az iskolai könyvtárak offline és online együttműködési
lehetőségei – Halupa-Tiba Gabriella könyvtárostanár, Kocsis Pál Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Szakgimnázium, Kecskemét
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