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Egyesületi körkép – Mi történt  
mostanában az egyesület berkeiben? 
 
Kissné Anda Klára 

 

 
Megjelent a Könyv-
tárvilág legújabb, ez 
évi 4. (10.) száma a 
Vándorgyűlés lehető 
legteljesebb összefog-
lalójával. Olvasható a 

Katalistről megismert szervező, Tompáné Szé-
kely Zsófia szubjektív és több szekcióvezető, 
könyvtáros élménybeszámolója. A Komárom-
Esztergom Megyei Szervezet tagjai közül néhá-
nyan (dr. Horváth Géza, Márku Mónika) szintén 
megjelennek az online hasábokon. 

Megemlékeztek a júliusban elhunyt Asbóth Mik-
lós könyvtáros, helytörténészről. 

A Csongrád Megyei Szervezet, mint az MKE 
együttműködő partnere, Szeged legnagyobb 
könyvtárait mutatta be összejövetelén, de a 
könyvtáros nap újdonsággal is szolgált. 
A programajánló és az augusztus 20-án átadott 
állami kitüntetések után a József Attila Megyei s 
Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosát, Erősné 
Suller Ildikót ajánlottuk mentornak a segítségre 
szoruló kollegák számára.  

Az alkotó könyvtáros ezúttal a sokoldalú és 
népi mesterségekben nagyon ügyes, keceli 
Ferróné Mencsik Rita. 

A szokásos szakirodalmi válogatás után az ak-
tuális sziporka sem marad el. 

Bővebben: http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/ii_evfolyam_2014/4-szam/ 

A szerkesztők folyamatosan várják a híreket, az 
egyes rovatok által megihletett írásokat, vélemé-
nyeket, kritikákat, mentori felajánlásokat.  A 
megyei kapcsolattartó Kissné Anda Klára. 

 

Pályázat! Az Országgyűlés Elnöke ismét kiírta 
a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei 
fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” 
című ösztöndíjprogramot. Nyolc határon túli és 

két magyarországi 
(40 év alatti) 
szakember számára 
nyílik lehetőség, 
hogy részt vegyen 
különböző könyv-

tárak szakmai munkafolyamataiban, miközben 
megismerheti az Országgyűlési Könyvtár állo-
mányát, működését, feladatait és a hazai könyv-
tári rendszert. A program kiváló alkalom szak-
mai kapcsolatépítésre, együttműködési projektek 
kidolgozására. Időtartama egy hónap, a nyertes 
pályázók ez alatt díjazásban részesülnek. Pályázó 
országok lehetnek: Horvátország, Magyarország, 
Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukraj-
na. Beadási határidő: 20014. október 3.  
Bővebben:  

http://www.ogyk.hu/wp-content/uploads/2014/09/palyazati_felhivas_2014.pdf 

  



 

 

Kitüntetések. Az MKE minden évben Füzéki 
István Emlékérem kitüntetésben részesíti azt a 

könyvtárost, aki az elmúlt 
év(ek)ben a legtöbbet tette 
vagy kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtott a 
könyvtári szolgáltatások, 
tudományok terén.  A 
kitüntetésre évente 
váltakozóan lehet felterjesz-

teni közkönyvtárban, illetve szakkönyvtárban 
dolgozó könyvtárost. A díj átadására várhatóan 
november 4-én kerül sor. 

Tavaly dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin, 
az Országgyűlési Könyvtár nyugdíjasa, bibliog-
ráfus könyvtáros posztumusz kapta az elismerést. 
Komárom-Esztergom megyéből dr. Monostori 
Imre, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
ma már nyugalmazott könyvtárigazgatója 2011-
ben vehette át a Füzéki István Emlékérmet. Bíz-
va a Kuratórium döntésében, a megyei szervezet 
a felterjesztését idén is megtette. 

Bővebb információ: 
http://mke.info.hu/tevekenysege/dijak/mke-dijak/fuzeki-istvan-emlekerem/ 

Kép forrása:  
http://www.oszk.hu/hirek/fuzeki-istvan-emlekezete 

 

Az iskolai könyvtárak 
világhónapja – 2014. 
október 

Az MKE együttműködő 
partnere, a 
Könyvtárostanárok Egye-
sülete minden évben ki-

emelt figyelmet fordít az Iskolai Könyvtárak 
Nemzetközi Hónapja megszervezésére. Egyaránt 
részt vesz az események szervezésében és támo-
gatásában. A KTE által koordinált programok 
között – már nem először – nemzetközi könyv-
jelző-csere, diák és könyvtárostanári pályázat az 
etikus forráshasználatról, az iskolai könyvtárak 
éjszakája, valamint a KTE őszi szakmai napja 
szerepel. Az egyesület honlapjára folyamatosan 

töltik fel az információkat és a segédanyagokat. 
A csatlakozáshoz regisztrálni szükséges. Bővebb 
információ: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/islm2014_felhivas.pdf 

 

KTE Emlékérem. A Könyvtárostanárok Egye-
sülete őszi szakmai napján, november elején 
kerül sor a kiemelkedő teljesítmény vagy példa-
értékű életpálya emlékéremmel történő elismeré-
sére. Többféle elismerésre terjeszthetők fel 2014. 
október 5-ig e speciális területen dolgozó könyv-
tárosok közül az arra legérdemesebbek. A gya-
korlati és elméleti tevékenységet egyaránt jutal-
mazzák. Elismerésben részesül, aki a legtöbbet 
tette a könyvtárostanári munka megbecsüléséért, 
innovatív módon foglalkozik a tanulókkal, rend-
szeresen jó eredményt ér el a Bod Péter Könyv-
tárhasználati Versenyen, a KTE tagjaként sokat 
tesz az egyesültért vagy pályakezdőként is bizo-
nyított már.  

Komárom-Esztergom megye iskolai könyvtáro-
sai között Tanczerné Jakus Emőke részesült 
2012-ben KTE Emlékérem – Életműdíj elisme-
résben.  

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet tá-
mogatja saját tagjainak vagy a megyében dolgo-
zó KTE tagok felterjesztését. A támogatáshoz a 
KTE honlapján olvasható felhívásnak 
(http://www.ktep.hu/emlekerem_felhivas) meg-
felelően összeállított anyagot a megyei szervezet 
címére, Kissné Anda Klárához kell beküldeni – 
ez esetben 2014. szeptember 30-ig. Cím: 2800 
Tatabánya, Fő tér 2. Érdeklődni szintén nála, a 
34/513-679, 513-670 telefonszámon lehet. 

Az írás olvasás nem-
zetközi napja. 1965 óta 
szeptember 8-án világ-
szerte igyekeznek fel-
hívni a figyelmet az 
analfabetizmus vissza-
szorítására, az írni-
olvasni tudás fontossá-

gára.  A korszerű infokommunikációs eszközök 



 

 

és használatuk jelentősége nem vonható kétség-
be, ugyanakkor kétségtelenül nem pozitív irány-
ba befolyásolja az analfabétizmusra irányuló 
statisztikai felmérések eredményeit. Az 
UNESCO évről évre felhívást tesz közzé és ju-
talmazza azokat a szervezeteket, akik hazájukban 
a legtöbbet teszik az írástudó társadalomért.  

Az MKE idén is csatlakozott a felhíváshoz, ame-
lyet az írás-olvasás napja, valamint a digitalizá-
lás, digitális kerekasztal témában szervezett az 
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága. Hogy a 
könyvtárak hogyan hívhatják fel az olvasás fon-
tosságára a figyelmet, jó példa Kiss Gábor MKE 
alelnök és az általa igazgatott Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár akciója: 
http://zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=11058 

Az MKE-től függetlenül figyelemre érdemes a 
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Köz-
pont 2014. október 3-án megvalósuló nemzetkö-
zi és testvérvárosi konferenciája Könyvtárak és 
a digitális kihívás címmel.  

IFLA konferencia Budapesten. Az MKE Elnök-
sége többször tárgyalta már annak kérdését, hogy 
egy IFLA közgyűlésnek adjon helyet Magyaror-
szág. Barátné dr. Hajdu Ágnes, mint a nemzet-
közi ügyekért felelős MKE alelnök, az IFLA 

Tudásmenedzsment Szekci-
ója Állandó Bizottságának 
tagjaként adódik lehetőség 
egy részkonferencia meg-
szervezésére, ha sikerül 
kormánygaranciát kapni a 
programhoz. Erős 

lobbitevékenységre lesz szükség, de a szakma és 
az ország számára is erkölcsi megbecsülést, hír-
nevet hozna egy ilyen jellegű esemény. Időpont-
ként 2019 merülhet fel, 4-5 ezer résztvevővel 
lehet számolni.  

Kirándulás az MKE Műszaki Könyvtáros 
Szekciójával. Talán sokan nem tudják, de egye-
sületi tagként más szervezet/szekció kirándulá-
sán is szívesen fogadják a jelentkezőket. Egy 
nagy létszámú szervezet pedig, könnyebben  
szervez élményteli és komoly szakmai körutat.  

Kirándulás az MKE KEMSZ tagjaival. A 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet őszi 

szakmai napja 2014. szep-
tember 22-én  volt. A me-
gyei szervezet Dorogra és 
Nyergesújfalura kirándult. 
Következő számunkban 
beszámolót olvashatnak a 
kirándulásról. 

Kirándulás az MKE MKSZ egyesülettel. A 
nyári kaposvári szakmai nap után most, október 
7-11. között az MKE MKSZ tagjai az Őrvidéket, 
a dél-cseh városokat és a Felvidéket járják végig. 
Az emlékhelyek, műemlékek mellett természete-
sen nem maradnak el a könyvtárlátogatások sem, 
például a Dunaszerdahelyi Városi Könyvtárba. 
Az útvonal során érintik az Őrvidék után Kősze-
get, Sopront, Alsó- és Felsőőrt, Rusztot, Kismar-
tont, Ceské Budejovicét és Ceské Krumlovot, 
Dévényt, Pozsonyt, Galántát, Dunaszerdahelyet, 
az északi Komáromot. A beszámoló várhatóan a 
Könyvtárvilág következő számában már olvasha-
tó lesz.  

Dorog. Az eddig Arany János nevét viselő városi 
könyvtár a bányásznap óta megújult keretek kö-
zött, közösségi színtérként 480 m²-en működik 
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Múzeumként a volt Bányakaszinó épületében. 
Vajon, hogyan tud megfelelni funkcióinak, ho-
gyan használják ki lehetőségeiket? 

 

Nyergesújfalu. Jelenleg felújítás alatt áll az Ady 
Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár. 
Kihelyezett tagkönyvtárát lesz alkalom megláto-
gatni, majd a 100 éves iskolatörténeti kiállítás, a 
Kernstock Galéria és Emlékház, valamint a 
Nyerges János Emlékház megtekintése kínál 
kulturális élményt. A program szerint közös 
ebéd, séta a Sánc hegyre és pincelátogatás járul 
hozzá a kirándulás sikeréhez. 



 

 

Tájékoztató a könyvtári életpálya-
modellről 
 
Kissné Anda Klára 

 

Nem csak a társadalmi presztízs, hanem a szemé-
lyes motiváció, a szakmai ön- és megbecsülés, a 
folyamatos szakmai fejlődés és előrelépés lehe-
tősége az, amit egy életpálya-modellnek tartal-
maznia és biztosítania kell az igazságos minősí-
tés mellett. Olyan rendszert jelent, amelyben 
súlya van a szakmai és egyéni tudásnak, a képes-
ségeknek, értékelik az elért eredményeket, a pá-
lyakezdőket támogatják a gyakorlat megszerzé-
sében, a gyakorlattal rendelkezők pedig nem 
hagyják elavulni tudásukat. Nem csupán telje-
sítményalapú bértáblát, hanem szakmai elisme-
rést jelent. Legyen az pedagógus, szociális mun-
kás, ápoló vagy éppen könyvtáros, azért válassza 
azt hivatásának, mert megtalálja benne a helyét, 
vonzó számára az egyéni teljesítmény értékelése, 
támogatást kap fejlődésére és kiszámítható az 
előmeneteli rendszere.   

Hogyan tegyük vonzóvá és kiszámíthatóvá a 
könyvtári dolgozók életpályáját? Nem elég tud-
nunk, hogy a társadalom nélkülözhetetlen szor-
gos kis hangyái vagyunk hatalmas tudás birtoká-
ban. Kevesen vannak, akik ebben megerősítenek 
minket – még azok sem mind, akik rendszeresen 
igénybe veszik képességeinket.  

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete zászlajára 
tűzte, hogy 2015-ig tartó ciklusában lépéseket 
tesz a könyvtári dolgozók életpálya-modelljének 
kidolgozására. Az ezzel kapcsolatos állásfoglalá-
sát az MKE Elnökség 2014 februárjában küldte 
meg az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság 
Közgyűjteményi Főosztályának, felajánlva 
szakmai segítségét és együttműködését a tárcá-
nak. http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2014/02/mke_eletpalya_modell.pdf 

Most szeptemberben a modell kidolgozására 
felállított munkacsoport, élén Barátné dr. habil. 
Hajdu Ágnessel (MKE külügyekért felelős alel-
nök, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE BTK 
Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 
SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet) megkezdte 

működését a modell előkészítésére. A feladat 
súlyos és igencsak időszerű, hiszen a pedagógu-
sok már 2012-től alakítgatják a magukét, de 
hallhattunk már rendvédelmi, közszolgálati és 
szociális életpálya-modellről szóló híreket is. 

 
Kép forrása: 

http://m.cdn.blog.hu/al/aludasmatyi/image//KORSZER%C5%B0%20%C3%89LETP%C3%81
LYAMODELL_1.jpg 

Nem lesz könnyű a saját rendszerünket kidol-
gozni úgy, hogy minden szükséges elemet tar-
talmazzon, igazságos legyen, ne okozzon fe-
szültségeket az azonos vagy a különböző szakte-
rületek között, megteremtődhessen az anyagi 
elismertség feltételrendszere, de az intézmény 
pillanatnyi lehetőségei ne szabjanak gátat a mi-
nősítési fokozatoknak.  

Úgy gondolom, a modell kidolgozása feltételezi 
a munkaterületek, a szakmai feladatok és a sze-
mélyes kompetenciák teljes körű áttekintését, 
felülvizsgálatát. Talán hatástanulmányokra, fel-
mérésekre lesz szükség, meg kell határozni, hogy 
mi mindent és hogyan lehet minősíteni a könyv-
tári szakterületen, milyen indikátorok és értékek 
alapján lehet majd értékelni a könyvtári dolgo-
zók jogszabályok alapján előírt és a munkaköri 
leírásukban rögzített tevékenységeit, azok ellátá-
sát. Ki kell dolgozni a minősítési eljárás folya-
matát, szakembereket kell képezni, akik majd 
megfelelően tudnak minősíteni. Nem utolsó sor-
ban pedig meg kell nyerni magunknak a fenntar-
tókat, el kell fogadtatni a tárcával, a minisztéri-
ummal a könyvtári dolgozók értékeit, törvényi és 
illetménygaranciát kell kapni a modell támogatá-
sára. 



 

 

Sokrétű, szerteágazó és hosszú feladat lesz az 
életpálya-modell kidolgozása. Nem lehet és nem 
is szabad csak az MKE-nek magára vállalnia. Az 
Elnökség szándéka szerint a könyvtári és köz-
gyűjteményi szervezetekkel egyeztetve, együtt-
működve látott munkához. Szükséges a már 
meglévő, kialakuló életpálya-modellek ismerete, 
tanulmányozása. 

 

 

A 2014. évi Országos Könyvtári Napok kereté-
ben október 13-án délután 13.30-tól Tatabányán 
e témát járjuk körül a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtárban. Hallhatunk az előkészüle-
tekről, és szándékunk szerint együtt gondolko-
dunk az előrelépés érdekében. Vendégeink az 
MKE Elnökség tagjai és dr. Kührner Éva 
főkönyvtáros (Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár Nyíregyháza), a könyvtári életpá-
lya-modell kidolgozására alakult munkacsoport 
tagja. Egy, már meglévő modellről, a pedagógus 
életpálya-modellről Turzáné Papp Erika iskola-
igazgató (Szent Margit Általános Iskola) nyújt 
tájékoztatást.  

Aki könyvtárosnak tanul, könyvtárban dolgozik, 
még új, vagy akár nyugdíj előtt áll, mind érintett. 
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet ez 
úton hív minden könyvtári dolgozót és kéri aktív 
részvételre a programon.  

 

Röviden a pedagógus életpálya-
modellről  
 
Kissné Anda Klára 

 
Az Oktatási Hivatal szakértői csoportja egy ki-
emelt uniós projekt keretében fogott hozzá 2012-
ben, hogy a pedagógusminősítés eszközrendsze-
rét kidolgozza. Az életpálya-modell forrása a 
2011. évi közoktatási tv. 64-65. §, az előmeneteli 
rendszerről a 326/2013. (VIII. 30.) kormányren-
delet foglalkozik, valamint született egy ezt tá-
mogató útmutató, amelynek 20014-ben már má-
sodik javított változatát adták ki. Ez utóbbi nem 
egyszerű tájékoztató kiadvány, hanem a minősítő 
vizsgára és minősítési eljárásra való felkészítés-
ben, a minősítési eljárások kivitelezésében és az 
e-portfólióval kapcsolatos minden kérdésben is 
segíteni igyekszik, kitérve az értékelésre, a kom-
petenciaelemek indikátoraira, fogalommagyará-
zatokat és dokumentummintákat is kínál.  

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
végzettségük, képzettségük, munkájuk elvégzé-
séhez kapcsolódó fokozataik alapján a közokta-
tási törvényben meghatározott előmeneteli foko-
zatokat érhetnek el. Beszámítanak minden olyan 
egyéb tényezőt, amely a nevelő-oktató munka 
ellátásához közvetlenül kapcsolódik (pl. akadé-
miai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs te-
vékenység, minősítő vizsgák stb.). A minősítés 
alapján öt fokozatba sorolhatók a pedagógusok: 
gyakornok, pedagógus I. és II., mesterpedagógus 
és kutatótanár. A bértábla fokozatokhoz és fize-
tési kategóriákhoz tartozó garantált illetményalap 
százalékokat határoz meg. Főiskolai és egyetemi 
végzettség a minimálbér 180-200 %-át jelöli 
meg. A fizetési kategóriák a gyakornok kivételé-
vel fokozaton belül háromévenként ugranak. 
Meghatározottak az ágazati és szakmai sajátos-
ságokhoz mért pótlékrendszer elvei, a jutalmazás 
mértéke, a kutatáshoz vagy tudományos tovább-
képzéshez igénybe vehető szabadság ideje, az 
öregségi nyugdíjkorhatárral kapcsolatos egyes 
kérdések.   



 

 

A minősítő bizottság egységes, nyilvános szabá-
lyok szerint végzi feladatát. A jogszabályokból 
adódó és a pedagógus adott munkaköri kötele-
zettségeinek teljesítésére teljes körűen kiterjedő 
vizsgálatot folytat. A pályakezdőknek és gyakor-
nokoknak most kötelező volt a vizsga. Pedagó-
gus fokozatban a rendelet alapján meghatározott 
ideig és formában kell(ett) e-portfoliót feltöltetni 
az Oktatási Hivatal elektronikus felületén. Az 
ehhez szükséges dokumentumok számát már 
csökkentették.  

Decemberig összesen ötezer szakértőt képeznek 
ki a minősítés elvégzésére, szeptembertől több 
ezer tanfelügyeleti ellenőrzés történik. Fedezete 
uniós pedagógusképzési keretből lesz. 

Vannak a modellnek hibái: a minősítés feltétel-
rendszere; nem definiálták az elején a szolgálati 
időt, ami alapja lenne a fokozatok megkülönböz-
tetésének; nem egyértelmű a mesterfokozathoz 
elfogadható végzettség; hogyan lehet elkerülni, 
hogy az anyagi lehetőségek gátolják a pedagógu-
sok számát az egyes kategóriákban; sikeres le-
het-e a minősítési eljárás, ha a magasabb foko-
zatba történő kinevezés felettes szervtől függ? 
Olyan eljárásrendet kell kidolgozni, amely nem 
gerjeszt feszültségeket. 

Előnye, hogy a szakmai elismerés független az 
életkortól és a saját fokozaton belül a szolgálati 
idő növekedésével garantált a fizetésemelés. 
Bízzunk benne, hogy kedvezően alakul minden. 

 

 

A Könyvtárostanárok Egyesületének állásfoglalása  

a pedagógus életpálya-modell törvénykoncepciójához itt olvasható: 

http://www.ktep.hu/sites/default/files/ped_eletpalya_torv_konc_2010_KTE_hozzaszol.pdf 

 

 


