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1. Feladatterv 2009-re 
A jelenlévı elnökségi tagok bemutatkoztak és a munkaterv alapján rájuk esı feladatokat 
elvállalták. 
Javasolt az alapszabály átolvasása. 
 
2. 2009-es munkaterv összeállítása 
Lázárné Szanádi Csilla, az Egyesület elnöke, felvállalta, hogy egy oldalas formában 
összefoglalja és az elnökségi fórumon véglegesen egyezteti a tagokkal. Munkájában a titkár 
segíti majd. A végleges munkaterv az Egyesület honlapján is olvasható lesz. 
 
3. Tavaszi szakmai nap kijelölése, témája 
A KTE Tavaszi Szakmai Napját a HUNRA megkeresésére közösen rendezzük meg. Az 
együttmőködésben részt vesz az OFI-OPKM is. A 2009-es téma: a kötelezı olvasmányok 
lesz. Az egyesület a „kötelezı olvasmányok projektben” címő módszertani elıadásokhoz több 
aktív könyvtárostanárt kíván felkérni elıadóknak. 
- Esetleges szponzorok megkeresése, például az Európa Kiadó. 
- A rendezvény helyszíne, idıpontja: 2009. március 28, OPKM 
- A Tavaszi Szakmai Nap végleges programja a Hírlevél melléklete lesz. 
 
4. Honlapfejlesztés 
Tervezés és elkészítés alatt van a csak tagok számára hozzáférhetı tartalmak kialakítása. 
 
5. Blog ügyek 
Hasonlóan nagy hangsúlyt kap a tagokkal való kommunikációban és kapcsolattartásban, mint 
a honlap.  
 
6. Tagtoborzás  
A KTE tagok megtartása és új tagok bevonása elsıdleges feladat, ehhez regionálisan is  fel 
kívánunk lépni. Az elkövetkezı idıszakban a rendezvényeinket és a továbbképzéseket 
vidékre is el szeretnénk juttatni. 
- Közös megállapodás továbbá az, hogy a felsıoktatás felé is nyitni fog az Egyesület. 
- További felvetés: a honlapon elhelyezni a „Miért jó tagnak lenni!” összefoglalót, így a 

tagoknak és nem tagoknak közvetlen véleménynyilvánításra is lehetıséget biztosítunk. 
Ezeket az észrevételeket az Elnökségi üléseket megvitatatjuk. 

 
7. Pénzügyi helyzetünk 
A KisKTE Könyvek nyomdai költségeink felülvizsgálata (régi és új kiadványokra, illetve 
szóróanyag készítésére). 
- Célunk, hogy a belsı fórumon a gazdasági ügyek nyomon követhetıek legyenek. 
 
8. Nyári Akadémia szervezése 
- A Nyári Akadémia fı témája a tehetséggondozás könyvtári eszközökkel. 
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- A költségek nagy részére már megnyert NKA pályázat áll rendelkezésünkre. 
- Hock Zsuzsa meghívása a tartalmi rész áttekintéséhez, frissítéséhez, az akkreditációs 
kérdések tisztázásához. A KTE célja ezzel, hogy regionális szinten a tagoknak én nem 
tagoknak minél bıvebb és színvonalasabb programot nyújtson. 
 
9. Hírlevél 
Az Egyesület hírlevele mind papír alapon mind elektronikusan elérhetı lesz. A szerkesztése 
2009. február 13-ig lezárul. 
 
10. Egyéb… 
Új Tagsági Kártyák: 
- A 2009. évre szóló tagkártyákat el kell készíteni és a Tavaszi Szakmai Napon átadni. 
 
Nyomda: 
- A KIS KTE könyvek Utánnyomásának lehetıségei (anyagi, és felmerülı igények) 
kérdésének megvizsgálása. 
 
Tagnyilvántartó lap: 
- A továbbiakban bıvül egy „megye” oszloppal. 
 


