
2013. március 13-án tartotta a Könyvtá-
rostanárok Egyesülete (KTE) tavaszi
szakmai napját Budapesten, az Országos
Pedagógiai Könyvtárban (OFI-OPKM).

A szakmai napra százhuszonnyolcan
regisztráltak elõzetesen, köztük szép
számmal voltak nem könyvtáros kollégák
is, akik a tankönyvrendelések körüli bi-
zonytalanság, a gyér tájékoztatás miatt
jöttek el, hiszen a délelõtt kiemelt témája
ez volt.

Az alábbi információk hangzottak el
a tankönyvrendelésrõl a KELLÓ három
munkatársától. Bakos Erika mint szak-
mai vezetõ, Nagy-Baló András mint a
tankönyvrendelés internetes felületének
felelõse és Karsai Györgyi próbált rövid
ismertetõt adni a terveikrõl, illetve vála-
szolni a jelenlévõk kérdéseire. Sajnos sok
kérdés megválaszolatlan maradt! 

Amit megtudtunk: a tankönyvellátási
szerzõdést már kipostázták az iskolák
igazgatóinak, s legkésõbb április 15-éig
várják vissza aláírva, tankerületi ellen-
jegyzéssel ellátva. A KIR-adatok áttöl-
tése a végéhez közeledik, ezért elõre-

láthatóan március 14-étõl él a KELLÓ
tankönyvrendelési felülete. Használatá-
hoz a belépési jelszót és a felhasználóne-
vet az iskolaigazgatók elektronikusan
megkapták. A KELLÓ honlapján meg-
nyíló tankönyvrendelési felület csak a ta-
nulói tankönyvek rendelésére szolgál, a
tanári példányokéra nem, azt a webshop-
ban kell majd rendelni. Felhívták a fi-
gyelmet, hogy nézzük a tankönyveknél
az akkreditáció lejártát, meddig lehet
még használni a megrendelt tanköny-
veket.

Többször is elhangzott, hogy az isko-
láknak a tizenkétezer forintos normatív
kedvezménybõl kellene a tankönyvcso-
magot kihozniuk egy tanulónak. Mind-
ezt március végéig, tudtuk meg március
13-án! Parázs vita kerekedett az elmon-
dottakból, hiszen aki figyeli a tankönyv-
árakat és a tantárgyak mennyiségét, az
pontosan tudja, hogy csak néhány alsóbb
évfolyamon oldható ez meg ebbõl az ösz-
szegbõl.

Ez a keretösszeg szintén vonatkozik
majd a belépõ elsõ osztályok tankönyv-
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csomagjára, hiszen õk – rászorultságtól
függetlenül – ingyenesen kapják meg a
teljes tankönyvcsomagot.

A normatív támogatás összege sze-
mélyre szóló támogatás, így csak a jogo-
sult veheti igénybe, nem csoportosítható
át tanulók vagy évfolyamok között, azaz
ha az egyik évfolyam könyvei keveseb-
bõl is kihozhatók, a fennmaradó összeg-
bõl nem lehet más évfolyam könyveinek
keretét kiegészíteni. 

A tankönyvforgalmazás után az isko-
lákat illetõ jutalékot a KELLÓ a KIK-
nek utalja át, s azt a 16/2013. (II. 28.)
rendelet 25. §-a alapján az iskolai könyv-
tár állományfejlesztésére kell fordítani! 

Örömmel láttuk volna a KIK képvise-
lõjét is, hiszen a vélemények, állásfogla-
lások összeegyeztetésének remek terepe
lett volna ez a szakmai nap.

Karlovitz János a TANOSZ (Tan-
könyvesek Országos Szövetsége) képvi-

seletében felvillantotta néhány gondolat-
ban, hogy az õ helyzetük sem könnyû, de
bármilyen nehéz is ez az idõszak, tudja,
hogy a pedagógusokat és a könyvtáros-
tanárokat olyan fából faragták, hogy túl
fognak lépni ezeken a nehézségeken úgy,
hogy a szülõk és a diákok a következõ
tanév kezdetekor a lehetõ legkevesebb
problémával szembesüljenek. 

A délelõtt zárásaként Tolnai József, az
OFI-OPKM munkatársa a Weöres-cente-
náriumról, annak már meghirdetett ese-

ményeirõl beszélt. Várják a csatlakozást a
nagy rendezvényekhez, de bármilyen he-
lyi programról is örömmel fogadnak 
beszámolókat, írásokat, képeket, kisfil-
meket!

A szünet után igazi iskolai könyvtári
kavalkád várta a jelenlévõket. Mivel szû-
kös anyagi keretekkel rendelkeznek az
iskolai könyvtárak ahhoz, hogy progra-
mokat szervezzenek, ezért az elnökség
felhívására többen jelentkeztek: szívesen
bemutatják jó ötleteiket, gyakorlatukat.
Hogyan lehet pénz nélkül vagy nagyon
minimális anyag- és eszközigénnyel jól
mûködõ, a gyerekek számára vonzó fog-
lalkozásokat szervezni és tartani, vagyis:
„Iskolai könyvtár kopp-napon!”

A délutáni csoportfoglalkozások ke-
retében lehetett jó ötleteket a tarisznyába
gyûjtögetni.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. március20



A pályázat következõ nyertesei mu-
tatkoztak be két fordulóban:

1. Andó Anita informatikus könyvtá-
ros – tanító, Hunyadi Mátyás Általános
Iskola, Miskolc: Ötletparádé: Pilvax és
iskolai könyvtár;

2. Horváth Zoltánné pp. szakértékesí-
tési menedzser, T-Systems Magyarország
Zrt., Budapest: A neve QR – mobilizálás
és mobil információ;

3. Károlyiné Nagy Mariann könyv-
tárostanár, Lauder Javne Iskola, Buda-
pest: Hidak korosztályok között;

4. Németh Szilvia könyvtárostanár,
Rókusi Általános Iskola, Szeged: Doboz-
óriások – könyvtári foglalkozás Gimesi
Dóra Tíz emelet boldogság címû meséje
alapján;

5. Nyírõ Gizella könyvtárostanár,
PTE Deák Ferenc Gyakorló Iskola, Pécs:
Ügyes kezek – kézmûves foglakozások a
könyvtárban;

6. Pfuscher Emese könyvtárostanár,
Budapest: Irodalom és film – közös él-
mények és beszélgetés;

7. Szák-Kocsis Pálné könyvtárostanár,
Baár-Madas Református Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Diákotthon, Budapest:
Tanulásmódszertan – ahogy én csinálom.

A nap zárása, a tapasztalatok megosz-
tása után még idõben indult mindenki út-
nak, hogy az ország legtávolabbi részébe
is hazaérjen a nagy hóvihar elõtt.

Van mirõl elgondolkodnunk, van elég
feladat, amit az elkövetkezõ napokban
viharos gyorsasággal kell elvégeznünk,
de remélhetõleg lesz erõnk és fantáziánk
a délután ellesett jó ötleteket hasznosíta-
ni, kreatívan továbbfejleszteni is. 

Jó munkát, kedves kollégák! ■
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