Az MKE
Pest Megyei Szervezetének Hírlevele
2007
Kedves Kollégák!
Hírlevelünkben tájékoztatunk benneteket a 2007-re tervezett programjainkról,
jelentősebb feladatainkról. Szeretnénk, ha ezen levél információi nem lennének hatástalanok.
Kérünk benneteket, rögzítsétek őket, illetve a kért reagálásokat tegyétek meg.
Néhány dolog előzetesként: választásra kerül sor az MKE országos vezetőségében,
Bazsóné a választási bizottság elnöke. Három tagunk is a jelöltek között van, ezért is
mindenképpen tájékoztatni fogunk benneteket az eredményről.
A nyilvántartásainkat próbáljuk rendezni. Ennél fogva kérünk mindenkit, ne vegye
zaklatásnak a megkereséseinket!
Írtunk egy pályázatot az NKA-hoz. Bízunk abban, hogy nyerni fogunk. Ez az anyagi
helyzetünkön lendítene.
Ha már az anyagiaknál vagyunk! Eljött a tagdíjfizetés ideje! Változatlanul 4000 Ft,
a regisztrációs díj és a tagdíj együtt, illetve 3000 Ft a regisztráció, ha valaki nem első
helyen tag nálunk. A nyugdíjasoknak 1000,-Ft-ot kell fizetniük. Az intézmények
testületi tagdíjjal támogathatják törekvéseinket. Ennek mértéke 20.000, Ft. Sajnos arra
nincs módunk, hogy ennek befizetése esetén eltekintsünk az ott dolgozók egyéni
befizetéseitől! A tagdíjat március 20-ig kérjük a következő átutalási számra:

11742087-20022992
A határidőt kérjük tartsátok be, egyrészt, mert le kell jelentenünk az Egyesület
titkárságára, másrészt, mert a programoknál számítani fog a tagság!
Amint láttátok elindult az új levelezőlista, melynek címe: pmksz-l@listserv.iif.hu
Kérjük, használjátok! Ugyancsak elérhető a társaság egy része az iwiwen. Ha valaki itt akar
föltenni egy információt, küldje el Bazsónénak, ő az oldal gazdája.
A honlapunkon is lesznek információk, a formáját alakítgatjuk.
Szeretnénk a díjazott könyvtárosok adatbázisát összeállítani, kértük az adatokat,
eddig nem sokat kaptunk. Kérjük, küldjétek vissza a mellékelt adatlapot! Ugyancsak kérjük
azoknak a nevét, akik Téka-díjat kaphatnak!
Az idei évtől létrehozzuk a gyermekkönyvtárosok és a tájékoztató könyvtárosok
munkacsoportját: az elsőt Szamosvári Marika és Béres Magdi, a másodikat pedig Jancskár
Jutka és Fülöp Mirza szervezésével. Kérjük, náluk jelentkezzetek a megadott
elérhetőségeken!
A nyugdíjasok listáját folyamatosan frissítjük, Béres Magdinál jelezzétek, ha valaki
nyugdíjba ment!

Néhány konkrétum:
Április 18-án, Nagykátán, az új Városi Könyvtárban tartunk továbbképzést a tájékoztató
könyvtárosok részére. Szólnánk az új trendekről (digitalizálás, Könyvtár 2.0 stb.) A
tematikát és az előadókat, a szervezést követően, egy Meghívóban tesszük közzé.
Június 13-án, Vácott tartjuk a Pest megyei Könyvtárosnapot
A váci Katona Lajos Városi Könyvtár szervezésében sor kerül egy szakmai előadásra, majd
városnézés keretében ismerkedhetnek meg a résztvevők a megújult városközponttal és Vác
nevezetességeivel. A rendezvény és a szokásos közös ebéd az egyesületi tagoknak ingyenes
lesz, a többieknek részvételi díjat kell fizetni.
Június 27-29. között szakmai tapasztalatcserére Zemplénbe kirándulunk.
Program:
 Az első napon, a szakmai programot közösen tartjuk a Zempléni Könyvtárosok
Szervezetével. Emellett Sárospatak nevezetességeit is elkezdjük feltérképezni.
 A második napon autóbuszos „körsétát” teszünk a Zempléni-hegység nevezetességeit
szemügyre véve. Tervezett útvonal: Széphalom-Fűzér-Telkibánya-Gönc-VizsolyRegéc-Boldogkőváralja
 A harmadik napon folytatjuk Sárospatak látnivalóinak megtekintését, majd Szerencsre
megyünk, ahol meglátogatjuk a Várban lévő könyvtárat. Ezután Mádra utazunk
pincelátogatásra (esetleg ebédre is).
Szállás: Sárospatakon a Tengerszem Camping 4 személyes komfortos kőházaiban.
Ellátás: félpanzió, vagyis az első nap vacsora, második nap reggeli+vacsora, a harmadik nap
reggeli (esetleg ebéd?)

Várható költség: 18.000,-Ft (azaz tizennyolcezer forint)
Egyelőre előzetesen lehet jelentkezni Gerber Györgynél. Tudnunk kellene,
kb. mennyien jönnének!
Szeptemberre tervezzük a gyermekkönyvtárakban dolgozó Pest megyei kollegák
továbbképzését. A tematikára, előadó(k)ra és helyszínre vonatkozó információt Meghívóban
tesszük közzé.
Még egyszer emlékeztető összefoglalásként a feladatokról:
tagdíj
a rendezetlen adatlap tisztázása
díjak, kitüntetések adatlapja, Téka-díj (a nemleges választ is kérjük)
jelentkezés a munkacsoportokba
jelentkezés a zempléni kirándulásra
nyugdíjasok
Kérjük, a tagdíjakat a márciusi fizetésből fizessétek be!
Érd-Szentendre, 2007.03.06.
Üdvözlettel:
Bazsóné Megyes Klára
elnök sk

Gerber György
titkár sk

