
Informatikus könyvtáros szak jelenleg
tíz helyen végezhetõ (Debrecen – Debre-
ceni Egyetem, Baja – Eötvös József Fõis-
kola, Eger – EKF, Budapest – ELTE, 
Kaposvár – Kaposvári Egyetem, Nyír-
egyháza – Nyíregyházi Fõiskola, Szom-
bathely – Nyugat-magyarországi Egye-
tem, Pécs – PTE, Jászberény – Szent 
István Egyetem, Szeged – SZTE), de
fontos tudni, hogy ez a képzettség nem
elegendõ az iskolai könyvtárostanári
szakképesítéshez, emellé kell még egy
pedagógiai szakot is végezni.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésre
ad lehetõséget a Könyvtári Intézetnek az
Országos képzési jegyzéken szereplõ se-
gédkönyvtáros képzése. A képzés modul-
rendszerû, szakmai gyakorlatot is magá-
ban foglaló, négyszázötven órás képzési
program alapján zajlik, a végzettség
megszerzése szigorú szakmai és vizsgáz-
tatási követelményekhez kötött.

A meglévõ szakképzettség felfrissíté-
séhez is jó néhány érdekes, tartalmas 
továbbképzést kínálnak a felsõoktatási

intézmények. Néhány cím csupán a vá-
lasztékból: Interaktív e-könyvtár (Eger –
EKF), Elektronikus tananyagfejlesztés és
használtatás a könyvtárban (Eger –
EKF), Digitális könyvtár (Kaposvár –
KE), Fejlesztõ biblioterápia (Kaposvár 
– KE). 

Szekcióülésünk utolsó részében 
Cs. Bogyó Katalin (SZTE Juhász Gyula
Gyakorló Általános és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola) mutatta be, hogyan is mûkö-
dik a könyvtárpedagógia-tanár szakos
hallgatók szakmai gyakorlata az iskolai
könyvtárban. A gyakorlóiskola könyvtá-
rában folyó munkát összegzi a Kis KTE
könyvek 5. kötete (Útmutató a gyakorló-
iskolák könyvtárainak szolgáltatásfej-
lesztéséhez / Cs. Bogyó Katalin, Dán
Krisztina, Dömsödy Andrea).

Az MKE 45. Vándorgyûlésének 
iskolai könyvtári szekciójában elhang-
zott információk, anyagok megtekint-
hetõk a Könyvtárostanárok Egyesü-
letének honlapján: http://www.ktep.hu/
MKEvandgy2013. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. augusztus 17

Kitüntetések

Augusztus 20. elõestéjén a könyvtári szak-
területen hosszabb idõn át végzett kiemel-
kedõ teljesítményének elismeréseként
Szinnyei József-díjat kapott:
Fehér Miklós István, a Könyvtári Intézet
könyvtárosa, 
Fonyó Istvánné, a Budapesti Mûszaki- és
Gazdaságtudományi Egyetem Országos
Mûszaki Információs Központ és Könyv-
tár ny. fõigazgatója,
Kokas Károly, a Szegedi Tudományegye-
tem, Klebelsberg Kuno Könyvtár fõigaz-
gató-helyettese,

Takács Ferenc, az Apáczai Nevelési és Ál-
talános Mûvelõdési Központ Könyvtárá-
nak igazgatója.
A felsõoktatás területén végzett kiemelke-
dõ munkájáért Trefort Ágoston-díjat ka-
pott:
Varga Ferencné, a Szegedi Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar Mate-
matikai Tanszékcsoport szakkönyvtár ve-
zetõje. ■

A kitüntetetteknek gratulálunk, továb-
bi munkájukhoz sok sikert kívánunk! 
(a szerk.)


