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1. Hírlevél 
A Hírlevél elkészült, nyomdában van. Postázására 2009. március 10-én kerül sor. 
2009. március 16-tól pedig a honlapon is elérhetı lesz. 
 
2. Tavaszi Szakmai Nap 
- A KTE Tavaszi Szakmai Napját a HUNRA megkeresésére közösen rendezzük meg. Az 
együttmőködésben részt vesz az OFI-OPKM is. 
- A rendezvény helyszíne, idıpontja: 2009. március 28, OPKM 
- Téma: kötelezı olvasmányok 
- A szervezés jól halad. Az elızetes felhívás eredményeként a konferenciához három gyakorló 
könyvtárostanár elıadásával járul hozzá a KTE. 
- A Tavaszi Szakmai Nap végleges programja a Hírlevél melléklete lesz. 
 
3. Tagdíjak 
A 2009-es évi tagdíjak a közgyőlés határozata alapján nem módosulnak, de a tagság figyelmét 
fel kell hívni a mihamarabbi befizetésre és a tagnyilvántartó lapok kitöltésére, mely az ı 
érdekük is. 
 
4. Nyári Akadémia 
- Tekintettel a Nyári Akadémia közeli idıpontjára és arra, hogy az NKA pályázaton nem 
nyertük el a teljes kért összeget. Az új kalkulációkat és a szervezést azonnal el kell kezdeni. 
- Az Egyesület elnöke, szóbeli felhatalmazásával az alelnök és az ellenırzı bizottság elnöke 
elkezdi az elızetes tárgyalásokat és a helyszíni terepfelmérést. 
 
5. Munkaterv 
Az elnökség véglegesítette és elfogadta a 2009. évi munkatervet, melyet a honlapon 
nyilvánosságra is hoz. 
 
6. Közgyőlés 
Mivel a legutolsó közgyőlés a közhasznúsítás ügyében nem volt határozatképes, új közgyőlést 
kell összehívni, melyre az elnökség a Nyári Akadémiát jelölte ki. Amennyiben akkor sem 
sikerül, akkor az İszi Szakmai Napon újra megpróbáljuk. 
 
7. Tagsági igazolvány 
Az idei évre szóló tagsági igazolványok a KTE Tavaszi Szakmai Napján (2009. március 28.) 
átvehetık lesznek azok számára, akik igazoltan befizették a 2009. évi tagdíjat. 
 
8. Egyéb… 
- A KTE hatékony munkáját segítı kérdıív már végleges, kitöltésére elektronikusan és a 
Tavaszi Szakmai Napon is lesz lehetıség. 
- Az MKE Tanácsülését elnapolták, így arról elektronikus beszámolót fog küldeni a képviselı 
az elnökségnek. 
- A Könyvfesztiválon eladható kiadványok és anyagi lehetıség hiányában 2009-ben nem vesz 
részt elıadással a KTE. 
- Az elnökség elfogadta, hogy 2009-tıl az elnökségi ülésekrıl rövid emlékeztetıt tesz közzé 
honlapján a tagság tájékoztatására. 
 


