
2010. II. félévi munkaterv 

Beszámoló és programok 

 

2010.június 

- Lezajlott a régi és új vezetés közötti átadás, átvétel a könyvelési és régebbi egyesületi 

anyagok tekintetében. 

- Megtartottuk az első vezetőségi megbeszélést, egyeztettünk Varga Róbert igazgatóval a 

Megyei és Városi Könyvtárral való együttműködés lehetőségeiről. Rendezvényeink számára helyiség 

biztosításáról és a közös programok szervezéséről.  

- Nagy számban vettünk részt a 42. Bajai Vándorgyűlésen, amit az tett lehetővé, hogy a Megyei és 

Városi Könyvtár, valamint az Egyetemi Könyvtár járművet biztosított az utazáshoz. Az egyesület a 

részvételi díj átvállalásával támogatta a tagokat. 

2010. július  

- Megkezdtük a honlap készítését. 

- Megállapodást kötöttünk Sándor Csabával a Sándor Informatika Bt. vezetőjével, melynek keretében 

vállalta a domain név regisztráció ügyintézését és támogatva az egyesületet 5 évig biztosít 

térítésmentesen tárhelyet a honlap számára.  A szervezés Tánczosné Wágner Zitának köszönhető.  

- A honlap készítés technikai feladatait Garamvölgyi László végezte. 

- A tartalmi háttéranyag biztosításában nagy segítséget jelentett Gombosné Szabó Sára és Halász 

Lászlóné Judit munkája, a Történelmi kronológia és a Vezetőségi tagok kronológiája az ő 

munkájuknak köszönhető. Az Egyesülettörténet szerkesztése folyamatban van, ezt szintén ők 

készítették. 

- A szerkesztésben Pintérné Kék Krisztina közreműködött. 

2010. szeptember 21. 

- A Megye Város Kulturális Alapjához  szakmai napokra benyújtott pályázatunkban kiemelt helyen 

szerepelt „A népmese napjához” kapcsolódó program,  a Somogy Megyei Egyesület, a Megyei és 

Városi Könyvtár, az Egyetemi Könyvtár közös szervezésben. Az előadók meghívásában 

közreműködött Sándorné Milbacher Kinga és Gombos Péter. 

(Meghívó a „Programok” menüpontban) 

2010. október 19. 

-A Lendvára tervezett könyvtárlátogatással összekötött szakmai utunk programjának elkészítéséhez 

és a kirándulás megszervezéséhez Buzási Évától kaptunk sok segítséget. 

(Részletes információ a „Programok” menüpontban) 



2010. október 25. 

- Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldöttközgyűlése, küldötteink részvételével. 

2010. november 16. 

- Részvétel a Vármegyei Könyvtár 185. születésnapja alkalmából megrendezésre kerülő 

rendezvényen. Törzsgárda könyvtárosok köszöntése. 

2010. november  

- Magyar Könyvtárosok Egyesülete jubileumi ülése - konferencia.  

2010. december 

- Szervezési munkák, előkészületek a januári Kultúra napjára tervezett közös 

rendezvényünkre. 

 

 

 

 


