Az MKE
Pest Megyei Szervezetének Hírlevele
2011
Kedves Kollégák!
Megújult vezetıségünk Gerber Gyuri nyomdokain lépdelve folytatja a „hírlevélhagyományt”, ezúttal Szıts Dávidot kértük meg a megszerkesztésére!
Mielıtt a 2011. évi munkatervünk megjelenik a honlapunkon, és nagyjából véglegessé válik,
egy elızetes Hírlevéllel adunk tájékoztatást! Felszabadítjuk tehát a szellemet, mindenki tehet
hozzá valamit!
----Kérjük, ezt a hírlevelet alaposan olvasd el, tedd el az archívumodba, nyomtasd ki, stb, hogy
ne feledkezz meg semmirıl! ☺
-----A választási közgyőlés információit már megküldtük a levelezıre, itt most csak azért
rögzítjük, hogy közzétegyük az emailcímeket is. (ezekre már csatolást is lehet küldeni,
ellentétben a honlapon levı elérhetıségekkel)
A január 26-i közgyőlésen a következı összetételő vezetıséget választottuk:
Elnök: Bazsóné Megyes Klára
megyesklara@csukalib.hu
Vezetıségi tagok: Bötkös Adrien
botkos.adrien@pmk.hu
Fülöp Attiláné
fulopm@gvkik.hu
Jancskár Judit
jancskar@gmail.com
Némedi Tivadarné
nemedi20@freemail.hu
Szamosvári Istvánné
mezei.maria@vipmail.hu
Szıts Dávid
szoda@hali.elte.hu
Ell. Biz. Elnök: Dr. Kovács Csilla
kovacs.csilla@pmk.hu
Tagok: Sebestyénné Majchrowska Ewa
sebestyenewa@csukalib.hu
Damner Erzsébet
damner@vipmail.hu
A beszámolók olvashatóak a honlapon, reméljük, fotók is fölkerülnek!
-------------------------

Kérjük régi és leendı tagjainkat, hogy az elsı helyen esedékes 4000,-Ft-ot (regisztrációs
díj és a tagdíj együtt) illetve a második helyen fizetendı 3000,-Ft -ot(regisztrációs díj)
legkésıbb március 10-ig fizessék be!!! A nyugdíjasoknak és a GYES-en lévıknek
továbbra is 1000,-Ft-ot kell fizetniük. Mint ismeretes, az intézmények testületi tagdíjjal
támogathatják törekvéseinket. Ennek mértéke 20.000,-Ft. Ezúton is megköszönjük
Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Cegléd, Dunaharaszti, Dunakeszi, Érd, Gödöllı,
Nagykırös, Százhalombatta, Szigethalom, Szigetszentmiklós városi könyvtárai valamint a
Pest Megyei Könyvtár vezetıjének, hogy évek óta rendszeresen számíthatunk ily módon is

támogatásukra. Ez évben is reméljük, hogy tovább fog növekedni azon könyvtárak száma,
melyek a testületi tagdíj befizetésével kiemelten segítik kitőzött céljaink elérését!
Bár tudjuk, hogy 2011-ben mindenkit sújt a válság, köszönettel vesszük a többi
könyvtár támogatását is!
11742087-20022992
A tagdíjat a következı átutalási számra be lehet fizetni:
Kérjük a nagyobb könyvtárakat, szedjék össze a tagoktól a díjat, és egy összegben
fizessék be, természetesen a nevek föltüntetésével!
A kisebb könyvtárak munkatársai is átutalhatják a tagdíjat a fenti számlaszámra, de kérhetnek
csekket is a befizetéshez – Bötkös Adrientıl.
A határidıt kérjük – a tavalyi évben tapasztalt fegyelemmel - tartsátok be! Programjaink
szervezésekor továbbra is figyelemmel leszünk arra, hogy kik a fizetı tagjaink.
Változatlanul javasoljuk a tagok belépését a társszekciókba! (elsısorban a helyismereti,
gyermekkönyvtáros, zenei, olvasószolgálati, bibliográfiai szekciókra hívjuk föl a figyelmet)!
De tudni kell, hogy ebben az esetben is kell regisztrációs díjat (3000 Ft) fizetni.
----------

Egyesületi ügyekben továbbra is rendelkezésünkre áll egy levelezılista, melynek címe:
pmko@listserv.niif.hu
Kérjük, használjátok!
--------

Jelentkezési lapokkal, jelentkezésekkel
Majchrowska Ewa nyújt.
------

kapcsolatos

információkat

Sebestyénné

Ez évben is várjuk azoknak a nevét április 30-ig, akik Téka-díjat kaphatnak, tehát 25 éve
dolgoznak Pest megye könyvtárügyében.
Kérjük az intézményvezetıket, illetve a „saját magukat” jelölıket, kérjenek visszajelzést és
ezt tegyék el! (Nehogy valaki kimaradjon véletlenül…).
-----A múlt esztendıben is nagy érdeklıdés kísérte a gyermekkönyvtárosok és a tájékoztató
könyvtárosok Mőhelyeit. Az idén tovább folytatódik szervezésükben a közös
gondolkodás/munka. Az ezekre vonatkozó kérdéseket Némedi Tivadarné Erzsikének és
Szamosvári Marikának (gyermekkönyvtáros mőhely), valamint Fülöp Mirzának
(olvasószolgálatos mőhely) jelezzétek!
A nyugdíjasok listáját folyamatosan frissítjük, Szıts Dávidnál jelezzétek, ha valaki
nyugdíjba ment!
------Kedves Fiatal Barátaink!
Négy évvel ezelıtt Szervezetünk új díjat alapított Nagy Ferenc-díj néven. Ezt az a könyvtáros
munkakörben dolgozó kaphatja meg, aki az alábbi kritériumoknak megfelel:
 nem töltötte még be a 35. életévét,
 minimum három éve megszakítás nélkül tagja az MKE Pest Megyei Szervezetének,
 aktívan részt vesz az Egyesület életében, valamilyen szervezési, lebonyolítási, elıadói
stb. munkát végez,
 szakmai munkája kiemelkedı
A díjazott kolléga oklevelet kap, és pénzdíjban részesül. A pénzdíj a Nagy Ferenc özvegye,
Bollobás Boglárka által felajánlott pénzösszeg kamatából, valamint a szervezet által
felajánlott összegbıl tevıdik össze.

Reméljük, hogy meglévı és leendı ifjú tagjainkat megérinti a közösségért tenni akarás
szelleme, és mind többen válnak aktív tagjává Szervezetünknek. Várjuk tehát azok
jelentkezését, akik az alábbi programtervezet ismeretében, szívesen osztoznának velünk a
feladatok végzésében.
A díjra érdemesnek tartott személyre - a taglistán szereplık közül választva – minden
egyesületi tag javaslatot tehet, dönteni a PEMEKSZ vezetısége fog többségi szavazással.
Kérjük a tagjainkat és az intézményvezetıket, tegyék meg javaslataikat a Nagy Ferencdíjra április 30-ig!
------

Programjaink 2011-ben (elızetes terv!)
Csak néhány program tőnik biztosnak, ezeket most közzé tesszük.
Június 15. Pest Megyei Könyvtárosok Napja
Az immár hagyományos éves találkozónk helyszíne ebben az évben Százhalombatta lesz.
Részletes program majd az aktuális meghívóban olvasható lesz Addig is azonban hívjuk,
várjuk a kollégákat – a nyugdíjasokat is! – erre, a minden bizonnyal jó hangulatú találkozóra
E napon kerül sor a Téka-díj, illetve a Nagy Ferenc-díj átadására.

június 23-26. A gótika és az irodalom nyomában a Szepességben. Tanulmányút a
Felvidéken.
Szervezıje: Bazsóné Megyes Klára, közelebbit tıle lehet megtudni. Kérjük, akit érdekel az
út, jelezze elıre, ez természetesen nem jár még kötelezettséggel!
Várjuk a régi
kirándulótársainkat, de újakat is szívesen látunk!!!

Július 6-8. A Helyismereti Szervezet éves konferenciája Gödöllın lesz, csatlakozik
hozzá a PEMEKSZ is.

Októberben és novemberben lesz egy-egy mőhelytalálkozó. Felelıs: Fülöp
Attiláné, illetve Némedi Tivadarné és Szamosvári Istvánné.
A tavasz folyamán nem tervezünk ilyen tanácskozásokat, mert a TÁMOP befejezıdése
miatt több programra is sor kerül.
Ezekrıl természetesen hírt adunk!

Végezetül fölhívjuk a figyelmet honlapunkra.
www.pemeksz.hu
Itt elolvasható a beszámoló az elmúlt évek munkáiról, az archívumban fotók is találhatók, az
elérhetıségek is itt megvannak. Kérünk benneteket, ha valami adatváltozás van (könyvtárak,
tagok listája, elérhetıségek stb.) jelezzétek a Pest Megyei Könyvtárnak és Jancskár
Juditnak.
Tehát még egyszer a határidık:
- tagdíj befizetése: március 10.
- Téka-díjra javaslat, illetve jelentkezés: április 30.

- Nagy Ferenc-díjra javaslat: április 30.
- kirándulásra elızetes jelentkezés: február 15. (igényfölmérés csupán!)
Mindenkinek erıt, kitartást, optimizmust, valamint sok olvasót (használót) kívánunk!
Érd-Szentendre-Budakeszi, 2011. január 31.

Üdvözlettel:
Bazsóné Megyes Klára
elnök sk

Bötkös Adrien
titkár sk

Szıts Dávid
vezetıségi tag sk.

