Az MKE
Pest Megyei Szervezetének Hírlevele
2008
Kedves Kollégák!
Hírlevelünkben tájékoztatni szeretnénk Benneteket a 2008-ra tervezett programjainkról,
jelentősebb feladatainkról.
Kérjük azon régi és leendő tagjainkat, akik az első helyen esedékes 4000,-Ft–ot
(regisztrációs díj és a tagdíj együtt) illetve a második helyen fizetendő 3000,-Ft–ot
(regisztrációs díj) eddig még nem fizették be, hogy legkésőbb április 10-ig tegyék meg
azt!!! A nyugdíjasoknak továbbra is 1000,-Ft-ot kell fizetniük.
Mint ismeretes, az intézmények testületi tagdíjjal támogathatják törekvéseinket. Ennek
mértéke 20.000,-Ft. Külön köszönet - Pest megye 43 városi könyvtárából - Budaörs,
Cegléd, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Monor, Nagykőrös, Százhalombatta városi könyvtárai
és Pest Megyei Könyvtár vezetőjének, hogy évek óta rendszeresen számíthatunk e
tekintetben is támogatásukra. Miután úgy gondoljuk, hogy munkálkodásunkkal az idei évben
is igyekszünk a kollegáink jó szakmai és magánéleti közérzetét javítani, ezúton ismételten
kérjük a városi könyvtárak vezetőit, hogy ha lehetőségük van, a testületi tagdíj befizetésével
segítsék tevékenységünket!
Tagdíjat április 10-ig a következő átutalási számra is be lehet fizetni:

11742087-20022992
A határidőt kérjük, tartsátok be, egyrészt, mert a fenti határidővel le kell jelentenünk az
anyaegyesület titkárságára, másrészt, mert a programoknál számítani fog a tagság!
Egyesületi ügyekben is rendelkezésünkre áll egy levelezőlista, melynek címe:
pmko@listserv.iif.hu Kérjük, használjátok!
Ez évben is kérjük azoknak a nevét, akik a Könyvtárosnapon Téka-díjat kaphatnak!
A tavalyi évben sikerrel létrehozzuk a gyermekkönyvtárosok és a tájékoztató
könyvtárosok műhelyeit. Az elsőt Szamosvári Marika és Béres Magdi, a másodikat pedig
Jancskár Jutka és Fülöp Mirza szervezésével. Kérjük, náluk jelentkezzetek a megadott
elérhetőségeken, ha érdeklődtök e műhelyek munkája iránt!
A nyugdíjasok listáját folyamatosan frissítjük, Béres Magdinál jelezzétek, ha valaki
nyugdíjba ment!

Programjaink 2008-ban
Olvasószolgálatos műhely
Január 30. Dunakeszi

Elektronikus szolgáltatások a közkönyvtárakban. Állam az interneten. Felnőttképzés a Pest
megyei könyvtárakban.
Április 23. Biatorbágy
A 60 éves biatorbágyi könyvtár köszöntése. Községi könyvtárból városi könyvtár: az
átalakulás nehézségei, lehetőségei. Kisvárosi könyvtárak szerepvállalásai.
Előadó: Vidra Szabó Ferenc a KI munkatársa
Szeptember 24. Érd
Az irodalmi tájékoztatás hagyományos és új formái. Irodalom az interneten. (Felvidéki és
vajdasági könyvtárosok részvételével.)

Gyermekkönyvtáros műhely
Március 5. Szentendre
Olvasóközpontú olvasásfejlesztés a gyermekkönyvtárakban. Tájékozódás
gyermekirodalomról, rendezvényekről. Folyóiratok a gyerekek számára.
Meghívott vendég: Sándor Csilla a Csodaceruza című folyóirat főszerkesztője

a

friss

Október 29. Dunaharaszti
Integrált művészeti foglalkozások a gyermekkönyvtárakban.
Előadók: Komáromi Gabriella kutató és Jenser Márta pszichológus,

Pest megyei könyvtárosok napja
A hagyományos találkozó évek óta egyre népszerűbb. Tavaly Vácott több mint 150 fő vett
részt e rendezvényünkön, mely a kötetlen, de soha nem szakmaiatlan együttlét jegyében
zajlik. Azt valljuk, hogy a könyvtáros életpálya vonzóvá tételéhez az ilyen fórumok jelentősen
hozzájárulnak. Bepillantást nyerhetünk a szervező könyvtár tevékenységébe, és természetesen
a település nevezetességeinek felkeresése is hozzá tartozik a programhoz.
E napon kerül átadásra a Téka-díj, illetve az idén megalapítandó Nagy Ferenc emlékdíj.
Időpont: 2008. jún. 18.

Helyszín: Cegléd

Szakmai út Kárpátaljára
Augusztus 28-31. között tervezzük az idei tanulmányutunkat, melynek során Kárpátalja
nevezetességeit tekintjük meg. Felkeressük emellett a beregszászi városi és főiskolai
könyvtárat is. A szakmai út célja, a természeti táj, az ember építette értékek felkeresésén
kívül, illetve mégiscsak azon belül, a könyv- és könyvtártörténeti értékek megismerése.
Tagjaink számára a várható költség: 35.000,-Ft (azaz harmincötezer forint)
Egyelőre előzetesen lehet jelentkezni Gerber Györgynél. Tudnunk kellene, kb. mennyien
jönnének! gerber.gyorgy@pmk.hu
Érd-Szentendre, 2008.03.28.
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