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1. Az elmúlt év értékelése 
� Az elnök elkészíti a hivatalos szakmai beszámolót. Az ıszi szakmai napon elhangzottakat 

kell kiegészíteni az év végi eseményekkel. Továbbá kell egy változat a Hírlevélbe és a 
pályázati beszámolókhoz is. 

� A 2009-es munkatervet áttekintve az alábbi feladatok maradtok el: az irattár költöztetése, 
rendezése; belsı szabályzatok megalkotása. Továbbá a külsı kapcsolatok erısítése 
gyengébb volt a tervezettnél. 

 
2. Pénzügyi helyzet 
� A lekötött betétet fel kellett bontani, mert utófinanszírozású az OKM pályázat. Az azóta 

megérkezett pénzt újra lekötöttük. 
� Jól mőködik, és biztonságosnak is tőnik az internetes bankolás. 
� Várható elszámolások: OKM 350.000,-Ft (febr. vége), NCA 300.000,-Ft (máj. 31-ig). 
 
3. Pályázatok 
� NKA Könyvtári Kollégiumának pályázata: valószínő, hogy február elején jelenik meg. 

Lehetıségek: Az idén kell megpályázni a jövı évi Nyári Akadémia költségeit, 
pályázhatunk még az İszi Szakmai Napra és kiadványokra. 

� Jogilag, szervezetileg önállóak vagyunk, de szeretnénk, ha egyesületünk közhasznúvá 
válhatna. A több pályázati lehetıség miatt fontos. Ezt a következı közgyőlésen újra meg 
kell próbálni elérni. De ehhez nagyobb számban kell a tagoknak megjelenniük. 

 
4. 2010. évi munkaterv 
� Elkészült a 2010-es munkaterv. 
� A végleges változat kerüljön fel a honlapra. 
 
5. Hírlevél tartalma 
� Az egyes témák elosztásra kerültek. 
 
6. Tavaszi szakmai nap szervezése 
� TSZN-ünk egyben a Mese útja projektben az OPKM-mel közösen elvállalt Tündér hava 

eseménysorozat nyitórendezvénye. 
� A pénzügyi hátteret az IBBY által elnyert MASZRE pályázat és az OPKM ÚMFT és 

Norvég projektje biztosítja. 
� A rendezvény ingyenes lesz. 
 
7. Szentgotthárdi iskolai könyvtári gondok 
� A kollégák az Egyesületet is megkeresték. 
� Néhány iskolában elveszíthetik az állásukat a könyvtárostanárok, a feladatokat, a 

szolgáltatásokat a városi könyvtár akarja átvenni. Ezért az elnökség készít egy hivatalos 
állásfoglalást / ajánlást erre, és hasonló az estekre. 

 
8. Az irattár rendbetétele, felkészülés az ellenırzésre. 
� A KTE szerepel az NKA 2010-es ellenırzési tervében, így az irattár teljes költöztetését 

meg kell szervezni. 


