Magyar Könyvtárosok
Egyesülete
Pest Megyei Szervezete
2000 Szentendre,
Pátriárka utca 7.
www.pemeksz.hu

Hírlevél
2012. január
Kedves Kollégák!
Fölhívjuk a figyelmet, hogy az ingyenes múzeumlátogatási kártyát a könyvtárosok közül kizárólag
csak az MKE tagjai kaphatják meg!
Ha szeretnél ilyet kapni, akkor lépj be a Magyar Könyvtárosok Egyesületébe.
A www.pemeksz.hu honlapon megtalálod a jelentkezési lapot és a belépéshez szükséges
információt.
Reméljük, hogy a szervezet programjai is vonzóak lesznek számodra és nemcsak az ingyenes
múzeumi kártya kedvéért választod az MKE tagságot.

Az MKE Pest Megyei Szervezete tagjainak
Kedves Tagtársak!
Elkezdıdött a 2012-es év, mely sajnos nem ígérkezik könnyőnek....

Tagsági kérdések (érvényesítés, befizetés, belépés)
Rögtön egy változásra hívjuk fel a figyelmeteket, amelyrıl valószínőleg már hallottatok korábban
is:
• A korábban kiadott közalkalmazotti igazolások immár nem érvényesek a múzeumokban,
hanem helyettük az érvényes (2012-es) matricával ellátott MKE-tagkártya lesz egyben a
múzeumi belépı is. Az új matricán szerepel, hogy ingyenes múzeumi látogatásra jogosít.
Természetesen a testületi tagok is kapnak új matricát a testületi kártyájukra, viszont ez nem
jogosít ingyenes múzeumi belépésre, azaz az ı matricájuk más lesz. A tavalyi matrica
február 28-ig még használható, ám mivel az ügyintézés idıt vesz igénybe, ezért

kérnénk, hogy legkésıbb február 7-ig fizessétek be a tagdíjat,
hogy így idejében hozzájussatok az idei matricához.
•

Kérjük, hogy banki átutalással fizessétek be a tagdíjat a PEMEKSZ
számlaszámra.
A Pest Megyei Szervezet OTP-számlaszáma: 11742087-20022992, a tulajdonos neve: MKE
Pest Megyei Szervezete, Szentendre.
Az ügyintézés így sokkal gyorsabb és a sárga csekk költségét is szeretnénk megspórolni.

Amennyiben nem a saját számládról történik az utalás, fel kell tüntetni a közlemény
rovatban a befizetı nevét! Hasznos, ha egy-egy könyvtár dolgozói összegyőjtik a pénzt, és
egyben utalják!
Nagyon fontos, hogy a közlemény rovatban ekkor is szerepeljen a névsor, és a nevek mellett
az összeg, mert nem mindenki egyformán fizet. Kérjük még továbbá, hogy Bötkös
Adriennek írjatok egy e-mailt is ezzel párhuzamosan (botkos.adrien@pmk.hu), ahol szintén
szerepel, hogy mely könyvtárból, kik és mennyit fizették be. Aki nem tudja megoldani az
átutalást, az ugyancsak Bötkös Adrient keresse meg a sárga csekk ügyében.
•

A tagdíj mértéke egyelıre nem változott,
aktív dolgozóknak 4000, nyugdíjasoknak 1000, testületeknek 20 000 Ft.
Az új tagok legelsı tagkártyájáért nem kell fizetni: nekik a kártya ingyenes (csak a matricát
kell kifizetni).
A könyvtárakat kérjük, jelezzék Adriennek, hogy testületi tagként szeretnének fizetni, mert
akkor számlát küldünk az átutaláshoz!
Ha valaki elveszítette a kártyáját, annak 500,- Ft pótlási díjat kell fizetnie. Ezt a nagy
egyesületnél (MKE) kell intézni: Molnár Jánosnénál (Ilikénél).
Az érvényesítı matricákat még február hónapban át lehet venni, ezt is érdemes csoportosan
intézni, szintén Adrient kell majd keresni ez ügyben. Aki késıbb fizet tagdíjat, az csak
késıbb juthat majd hozzá a matricához is.

• Befizetési határidık:
-

befizetés február 7-ig, akkor február végén megkaphatod az érvényesítést,
befizetés február 28-ig, akkor csak márciusban kaphatod meg,
befizetés késıbb, akkor természetesen az érvényesítés is csúszni fog.
Adatváltozást
Sebestyénné
Majchrowska
Ewának
kell
jelenteni
(sebestyenewa@csukalib.hu)
Ugyancsak neki küldjék az új tagok is a jelentkezési lapot!

Elızetes a programokról
2012. március 21.

Éves közgyőlés
Szentendre
Beszámoló az egyesület 2011 évi munkájáról, a
2012 évi tervekrıl
Könyvtárakat érintı közigazgatási változások

2012. június 13.

Könyvtáros nap

2012. június 28 – július 1.

Szakmai tanulmányút. Felvidéki várak
Tervezett útvonal: Komárom, Nyitra,
Selmecbánya stb.

2012. szeptember 12.

Gyermekkönyvtári Mőhely

2012. október 10.

Olvasószolgálatos Mőhely
Szerzıi jogok szabályainak
könyvtárban

Leányfalu
Bajmóc,
Gödöllı
Ráckeve
alkalmazása

a

Sajnos az egyesület anyagi helyzete miatt a Könyvtáros napon való részvétel feltételein
változtatnunk kell. A teljes díjat fizetık továbbra is ingyenesen vesznek részt a rendezvényen, a
nyugdíjasoktól és GYES-en, GYED-en lévıktıl 1000 Ft hozzájárulást kérünk. Továbbra sem
változott viszont, hogy testületi tagság révén egy fı ingyenesen részt vehet a programjainkon.
A programokról még részletes tájékoztatást küldünk.

Egyebek
Téka-díj – kérjük az intézmény vezetıket, hogy jelezzék a 25 éve Pest megyében dolgozó kollégák
nevét!
Természetesen ez vonatkozik mindenkire, az érintettek jelentkezésére is számítunk.
Nagy Ferenc-díj. Ez ügyben külön felhívás megy majd, valamint a közgyőlésen is beszélni fogunk
a témáról. A fiatalokat kérjük addig is, jelentkezzenek elıadónak, segítınek, szervezınek stb.!

Fülöp Attiláné
elnök

2012. január 19.

Bötkös Adrien
titkár

Szıts Dávid
hírlevél szerkesztıje

