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1. Tagsági információk

A tagok száma: 2016-ban 170 egyéni tag és 10 testületi tag. Utóbbiak mindannyian
könyvtárak voltak (megyei és városi könyvtárak). A taglétszám a tavalyi évhez viszonyítva
csökkent 5 fővel. A csökkenés oka elsősorban az, hogy előző évben olyanok is beléptek az
egyesületbe, akiknek semmi köze a szakmához, és csak a múzeumlátogatási kedvezmény
miatt volt a jelentkezésük. Van, aki maradt közülük, de sokan nem újították meg a tagságukat.
Természetesen volt egyéb lemorzsolódás is, pl. állásváltoztatás, nyugdíjba vonulás, de
helyükre jöttek mások.
A tagság korcsoport szerinti megoszlása:
Korcsoportok 2015.
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2016.

2016.

fő

%

Fő

%

3

1.7

3

1,8
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22

12.6

20

11,8

36 – 50
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39.4
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38,2
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66

37.7

67

39,4

64 -

15

8.6

15

8,8

Összesen

175

100

170

100,0

-

25

Az egyesület törzsgárdáját nagyobbrészt a középkorú aktív könyvtárosok alkotják.
Pályakezdők kevesen vannak, de a fiatal korosztály megfelelő számban képviselteti magát. A
megye könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatott könyvtárosainak 33 %-a
csatlakozott az egyesület megyei szervezetéhez. A nyugdíjas tagok száma 25 fő, a nem
könyvtáros tagoké 6 fő.
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Jellemző, hogy az elmúlt két évben több „külsős” érdeklődő időközben lemorzsolódott. Ha a
területi megoszlást vizsgáljuk, Pest megyéből 148 fő, a budapesti könyvtárakból 22 fő van a
tagjaink között. Kiemeljük, hogy az OSZK-ból 7 fő tagunk van, de pl. felsőoktatási
könyvtárakból is vannak aktív tagjaink! (Sajnálatos, hogy a megye felsőoktatási
intézményeiből nincs tagunk.)
Ha könyvtártípusok szerint vizsgáljuk a tagság összetételét, megállapítható, hogy főként a
városi könyvtárban dolgozó kollégák erősítik meg tagságukat. Az is szembetűnő, hogy
néhány nagy városi könyvtárból nincsenek tagok, érdemes lesz a jövőben ennek okát
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megvizsgálni. Örvendetesen nagy a megyei könyvtár taglétszáma.
Örömünkre nőtt a községekből regisztrált könyvtárosok száma, a 2015. évi 18 fővel szemben
2016-ban 25 fő volt tag. Törekvésünk, hogy a települési könyvtárakban dolgozó kollégák
szakmai munkájához szükséges, gyakorlatban jól használható ismereteket adjunk, valamint a
kollégáknak találkozási, véleménycserélési alkalmat biztosítsunk, bár némi hatás érezhető, de
nem éri el a községi könyvtárban dolgozókat.
A tagdíjfizetés 2016. első két hónapjában rendben lezajlott, a kollégák nagy többsége
határidőre átutalta a tagsági díjat. Az érvényesítő matricák a februári közgyűlésen kerülnek
kiosztásra, ekkor vesszük fel az új jelentkezőket is.
A tagsági adminisztrációt Bazsóné Megyes Klára és Sebestyénné Majchrowska Ewa végzik,
a nyilvántartások (jelentkezési lapok, taglisták) naprakészek és a kapcsolattartás a tagokkal
folyamatos.
2. A vezetőség
2016-ban nem volt változás a vezetőségben.
Elnök: Fülöp Attiláné
Titkár: Bazsóné Megyes Klára
Vezetőség: Hajdú Zoltánné, Jancskár Judit, Péterfi Rita, Szamosvári Istvánné, Szőts Dávid
Ellenőrző Bizottság elnöke: Sebestyénné Majchrowska Ewa
Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr. Kovács Csilla és Vadászi Istvánné
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A kommunikáció elsősorban a vezetőségi levelező listán zajlik, ahol a kapcsolattartás
folyamatos. A programok szervezéséről, a felmerülő ügyekkel kapcsolatos lépésekről azonnal
információt kap a vezetőség. A vezetőségi ülésekre rendszerint a közgyűlések és a könyvtáros
nap előtt került sor. Az egyesület vezetőségi ülésein a teljes vezetőség részt vett, és a
feladatokból is mindenki részt vállalt.
3, Közgyűlés
2016. február 24. OSZK Budapest
A közgyűlés 96 fő jelent meg, 10 testületi tag képviseltette magát, ezért a közgyűlés
határozatképes és az alábbi napirend szerint zajlott:
• „Erős könyvtár – felkészült könyvtárosok”. Barátné dr. Hajdú Ágnes az MKE elnök
vetített képes előadása.
• Bemutatkozott a Pest Megyei Könyvtár igazgatója, Werner Ákos. A megyei
könyvtárban folyó a szélesebb szakmát érintő munkákról adott információt.
• „Gyorsjelentés a városi könyvtárakról”. Jávorka Brigitta és Tóth Máté, a Könyvtári
Intézet munkatársai a városi könyvtárak körében végzett kutatásukat összegezve, a
működésről, problémákról, a szolgáltatásokról és a könyvtárosok közérzetéről adtak
gyorsjelentést.
• Beszámoló a PEMEKSZ 2015. évi munkájáról. Fülöp Attiláné, PEMEKSZ elnök
A beszámolóban részletesen bemutatta a PEMEKSZ taglétszámának alakulását,
összetételét. Számot adott az év legfontosabb eseményeiről, a szakmai napok
tartalmáról, az Olvasószolgálatos és a Gyermekkönyvtáros szakmai műhely
munkájáról. Kiemelte a különböző szintű szakmai elismerések könyvtárosait, majd az
egyesületi kommunikációról, a honlapról és a levelező lista működéséről szólt.
A pénzügyi beszámolóban bemutatta a bevételek és kiadások alakulását. Kitért azokra
a tisztségekre, tevékenységekre, amelyet egyes tagok az MKE-ben fejtenek ki.
•

Képes beszámoló a délvidéki és felvidéki tapasztalatcserékről. Bazsóné Megyes Klára,
titkár, a kirándulások szervezője tartott élmény dús bemutatót a szakmai
tapasztalatcserében bővelkedő programról.

• Az Ellenőrző Bizottság beszámolója. Sebestyénné Majchrowska Ewa, Ellenőrző
Bizottsági elnök bejelentette, hogy a bizottság áttekintette, ellenőrizte az egyesület
gazdálkodását, és a beszámolót elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek.
• A Közgyűlés a 2015. évi elnöki beszámolót elfogadta.
• A PEMEKSZ 2016. évi munkatervét Fülöp Attiláné PEMEKSZ elnök terjesztette a
Közgyűlés elé, amelyet a tagok elfogadtak.
• Tagsági helyzetkép, információk belépésről, tagkártyáról. Bazsóné Megyes Klára
• Új tagok bemutatkozása, felvétele, kártyák átadása. Fülöp Attiláné, PEMEKSZ elnök
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3. Pest megyei Könyvtárosnap
2016. június 8. Zsámbék – Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár
A Pest megyei Könyvtárosnapon 135 kolléga vett részt, a könyvtárosokat a vendéglátó
település polgármestere is köszöntötte. Az egyesület szívesen viszi a programjait a kisebb
városokba is, mert a helyi vezetés előtt növeli a település könyvtárának elismertségét. Az
összevont intézmény vezetője, a művelődési ház igazgató is partner volt a szervezés során,
vendégszeretetük, figyelmességük élménnyé tette ezt a napot. Ünnepélyes programmal indult
a szakmai nap, a helyi népdalkör műsorával, majd a Pemeksz vándorbotjára felkerült
Zsámbék szalagja is. Ezt követően átadásra kerültek a Téka-díjak, Pest megyében végzett 25
évi könyvtári munka elismeréseként, Valamint a Nagy Ferenc-díj is, amely a megye fiatal
könyvtárosainak díja. (Díjazottak felsorolása a 9. pontnál.)
A szakmai előadást Bárdosi Mónika, a KSH munkatársa tartotta a kulturális statisztikák
hasznosulásáról.
Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztályvezetője beszámolt az OSZK-ban történt személyi
változásokról, és ismertette az OSZK elhelyezésére irányuló terveket. Ezt követően a frissen
csatlakozott tagjaink vehették át kártyájukat, majd be is mutatkoztak néhány mondatban.
Az előadás után következett ízletes bográcsebéd, kemencében sült kenyér várta a
könyvtárosokat, melyet a ház udvarán készítettek el. Megtekintettük a helyi kézművesek
(fafaragó, tűzzománc-készítő, ékszerkészítő) munkáit.
Délután három kiscsoportban, három helyszínt jártunk be, a városi könyvtárat, a sváb
hagyományokat bemutató népi lakóházat és a világviszonylatban is egyedülálló
Lámpamúzeumot, ahol az alapítóval, Borus Ferenccel is találkozhattunk.
Végül mindannyian szakszerű tárlatvezetésen vettünk részt a zsámbéki romtemplomnál.
Szakmailag érdekes és idegenforgalmi látványosságban gazdag nap után tértünk haza
Zsámbékról.
4. Olvasószolgálatos műhelytalálkozók
2016. április 13. Csomád Művelődési Ház és Könyvtár
Csomád kis település Budapesttől északi irányban 15 kilométerre található . A tanácskozásnak
helyet adó új művelődési ház 2010-ben épült, uniós pályázat jóvoltából. A település
fejlődéséről, jellegzetességeiről a könyvtárosokat köszöntő polgármester szólt.
Ezt követően a Napsugár Óvoda néptánccsoportjának bemutatója következett, majd
a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója volt. Ő is beszélt a település történetéről, a
korábban említett intézményfejlesztéseket képekkel is illusztrálva, majd az intézmény
fejlődését is bemutatta az 1951-es megalakulástól az új épület átadásáig. A csomádi könyvtár
2013 óta a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) tagjaként működő intézmény.
A tájékoztató szolgáltatások fejlődésébe és mai helyzetébe kaptunk betekintést. Dr. Nagy
Enikő szentesi könyvtárostól, majd Királyné Dorogi Edina, a Pest Megyei Könyvtár
igazgatóhelyettese beszélt az adatbázisoknak a tájékoztatás gyakorlatában valóhasználatáról,
előadását példákkal illusztrálta.
A bőséges ebéd elfogyasztása után sétára indultunk, hogy megismerjük Csomád
nevezetességeit (evangélikus templom és a szlovák tájház). Szokatlan programmal zártuk a
napot, megtekintettük Merész Sándor tehenészetét. A tulajdonos végigvezetett minket a
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legmodernebb technikával felszerelt gazdaságán, a séta végeztével a könyvtárosok is kaptak is
egy kis dobozban tejföl- és túrókóstolót.
A szakmai napon 66 kolléga volt jelen.

5. Gyermekkönyvtáros Műhelytalálkozó
2016. október 19. - Vác Katona Lajos Városi Könyvtár
A szakmai nap címe: Kisgyerekek, baba olvasók – legkisebbek a könyvtárban
A programban elsősorban a megye könyvtáraiban meglévő jó gyakorlatokat kívántuk
bemutatni, így több könyvtárnak is lehetősége volt bemutatni eredményeit. Elsőként a váci
könyvtár nem régen kinevezett vezetője mutatkozott be és szólt fejlesztési terveiről.
Ezt követően a Vácon működő Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
mutatkozott be. Rendhagyó órákat, előadásokat, szakköröket, képzéseket tartanak, a
képzésekhez kapcsolódóan kiadványokat szívesen vásárolták a könyvtárosok.
A váciak bemutatkozását Tóthné Uzonyi Ottilia gyermekkönyvtáros zárta, előadásának címe a
következő idézet volt: „A betűt még nem ismerem – ő se ismer, fogadom – könyveimből épp
ezért csak a képet olvasom” – a legkisebbeknek szóló könyvtári programokról.
Ezt követően a Csuka Zoltán Városi Könyvtárból munkatársa Kondriné Varga Nelli mutatta
be az érdiek munkáját, „A legkisebb óriások” címmel.
A monoriak a sok tevékenységük közül egyet mutattak be előadásukban, a ringató
foglalkozásokat. A Dr. Borzsák István Városi Könyvtárat Szánthóné Horváth Éva
gyermekkönyvtáros és Hajdú Zoltánné könyvtárigazgató képviselte.
A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője, Kovács Marianna mesemondó,
előadásával – aki kinevezése előtt gyerekkönyvtárosként dolgozott -, előadásban a népmese
szerepét, fontosságát emelte ki.
Bartalus Boglárka és Fucskár Erika gyermekkönyvtárosok Szentendréről, a Pest Megyei
Könyvtárból érkeztek, és a babaolvasók és óvodások könyvtári „szokásairól” tartottak
előadást „A legkisebbek könyvtere és könyvtára” címmel.
Az utolsó előadó Bánréviné Bujdosó Erika a Dunaharaszti Városi Könyvtár
gyermekkönyvtárosa volt. Ő azt mutatta be, hogyan lehet egy olyan helyen dolgozni, ahol egy
légtérben van minden.
Az előadásokat követően szét lehetett nézni a könyvtárban, sokak élvezettel hallgatták Kovács
Mariana mesemondását az olvasóteremben.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán elköltött finom ebéd után fakultatív programként
városnézésen vehettünk részt Cservenák Péter helytörténésszel, aki nem csak a
székesegyházat és a „fehérek” templomát mutatta be, hanem – amennyire az időnk engedte –
a város történetét is elmesélte.
A programon 43 könyvtáros vett részt.
6. Bejegyzési cím, számlaszám
Neve: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete
Elnevezésének rövidített jelölése: PEMEKSZ
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Levelezési cím: MKE Pest Megyei Szervezete 2100 Gödöllő Dózsa György út 8.
E-mail: pemeksz@listserv.niif.hu
Honlap: www.pemeksz.hu
Számlázási cím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 1827
Budapest Budavári Palota F. épület
Alszámla száma: 11708001-20570567
Működési területe: Pest megye
Létesítésének időpontja: 1978.

7. Iratok, szabályzatok
Működésünket szabályzó dokumentumok:
• MKE Alapszabály
• PEMEKSZ Szervezeti és Működési Szabályzata
• MKE egységes ügyviteli szabályzatát, amely a gazdálkodást és a könyvelési
rendet szabályozza. Rendelkezünk a készpénzmozgásra vonatkozó
előírásokkal.
A havi pénztárjelentések és a hozzá kapcsolódó számlák másolata elektronikusan és
papír alapon, valamint az OTP bankszámlakivonatok elektronikusan a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban találhatók. Ugyanitt vannak a jegyzőkönyvek és
jelenléti ívek is.

8. Kommunikáció
Honlap: www.pemeksz.hu
A honlapon a tagsági információk pontosak és naprakészek. A rendezvények előtt a program
és meghívó a honlapon megtalálható, a jelentkezőket is itt regisztráljuk. Az előadások
prezentációit a weboldalon közzétesszük. A Nagy Ferenc –díj nyertes pályaművei is elérhetők
a Pemeksz oldalán.
A honlapra felkerülő beszámolók elkészítésében Szőts Dávid vállalta az oroszlánrészt, de
Jancskár Judit, Bazsóné Megyes Klári, Kiss Regina, Béresné Dávid Magdolna is küldött
szövegeket és fotókat az eseményekről.
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A honlap látogatónak száma az elmúlt évhez képest csökkent, a látogatási alkalmak viszont
erőteljes növekedést mutatnak. Ez azt jelenti, hogy több alkalommal használta a tagság
informálódásra, vagy a felkerült prezentációk, fotók letöltésére.
Év
2014
2015
2016

Látogatók
száma
2993
4171
3904

Látogatási
alkalmak
5637
7483

A honlapra az év során 6 előadás prezentációja került fel és elérhetőek voltak azok az
anyagok is, amely a médiában programokról megjelent.
Levelező listák: Az egyesület két levelező listát működtet, az egyiken a vezetőség cserél
információkat, a másikon Pemeksz tagjaival (aki a listára regisztrált) tartott kapcsolatot.
Mindkét listán élénk információcsere zajlik.
Hírlevél: A hírlevél elkészítésére az idén nem került sor. A levelező lista hatásosan és jól
működött, az információt gyorsan eljutatta a tagsághoz.

9. Díjak
Téka-díj: 25 éve Pest megyében dolgozó kollégák kapják (azok is, akik nem tagjai a
PEMEKSZ-nek). 2016-ben a következő kollégák részsültek ebben az elismerésben:
Bajnok Éva
Mistéth Erika
Sebestyénné Majchrowska Ewa
Tóthné Kurán Julianna

Dunaharaszti
Veresegyház
Érd
Százhalombatta

Nagy Ferenc-díj: a díjat azok a 35 év alatti fiatal egyesületi tagok kapják, akik kiemelkedő
szakmai munkájuk mellett az egyesület életében is aktívan részt vesznek. A díjra pályázatot
írtunk ki, így tesszük vonzóvá a fiatal kollégák számára a jelentkezést.
2016-ban Sárady Regina szentendrei kolléganő kapta az elismerést, a hangzó anyagok
digitalizálása témakörében beadott pályamunkája alapján.
10. Tanulmányutak, kirándulások
Muravidék és Szlovénia - Tanulmányút
2016. június 16-19.
Az a program részben követte azt a koncepciót, hogy meglátogassuk, megismerjük a határon
túli magyar lakta területeket – a Muravidék is a Trianonig a magyar állam része volt – de jelen
esetben az is cél volt, hogy meglátogassuk az I. Világháború hadszíntereit, Doberdó, Isonzó
vidékét.
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A szlovéniai magyarság kulturális központjában, Lendván indult a program, a szép város
magyar emlékeinek megtekintésével – helyismereti kiállítás, Szent Katalin plébániatemplom,
a lendvai vár, a Makovecz Imre építette Művelődési Központ. A Bánffy-központ a helyi és
környékbeli magyarság hagyományainak őrzője, ápolója, és az a hely, ahol az 5500 magyar
ajkú lakos rendszeresen találkozik. Meglátogattuk a város könyvtárát is, amely egy olyan régi
polgári épületben kapott elhelyezést, melynek az ablaküvegeit Róth Miksa készítette
Lendvától a horvátországi Csáktornyára, a Zrínyi várhoz vezetett az utunk. Zrínyi Miklós
emlékoszlopánál koszorút helyeztünk el, a fő utcán megtekintettük a ferences templomot,
hazafelé megálltunk a Zrínyiek temetkezési helyét.
A második napon Szlovénia fővárosába, Ljubljanába mentünk, a vár megtekintése volt a
program. Végigjártuk azokat a kis cellákat, ahol a ’48-as magyarok raboskodtak. Batthyány
Lajos, az első magyar miniszterelnök is itt volt fogva. Rövid sétát tettünk a Ljubljanica folyó
partján fekvő óvárosban.
Délben indultunk az I. világháború nevezetes helyszíneinek, emlékhelyeinek megtekintésére.
Redipugliában megnéztük a Nagy Háború emlékmúzeumát, az elesett olasz katonák
tiszteletére emelt monumentális emlékművet. Koszorút helyeztünk el Fogliánóban, az
osztrák-magyar hadsereg hősi halottaira emlékezve. A következő állomás a San Michele
emlékhely volt, ahonnan el lehet látnia Doberdó-fennsíkra, a Júliai-Alpokra és az Isonzó
völgyére is. Ezt követően meglátogattuk a San Martino del Carso-i Nagy Háború múzeumát,
amelyet a Karszti Barlangász Csoport önkéntesei gondoznak. Utunk következő állomása a
Magyar Kápolna volt.
Másnap Tolminba utaztunk, a Jávorca Szentlélek Emléktemplomhoz, amelyet 1916-ban
kezdtek építeni szabadidejükben a fronton szolgáló katonák és fatábláiba közeli csatatereken
1915 és 1916 között elesett 2564 osztrák-magyar katona nevét égették bele.
Hazafelé tartva Rédicsen találkoztunk Lendvai Zoltánnal a „gördeszkás pappal”, Bántornyán
megnéztük a gótikus templomot, sétáltunk a radamosi Fekete erdőben a Mária-fához és
megnéztük a dobronaki Orchidea-farmot. Lendván még a szőlőhegyre felkapaszkodva a
Szentháromság templomot meglátogattuk, és a muravidék lankáinak, szőlő-dombjainak
látványával zárult a kirándulás.
11. Pénzügyi helyzet
Az egyesület pénzügyi helyzete stabil. 2016 év elején 828.948 Ft volt a szervezet vagyona. Ez
az összeg tartalmaz 200.000 Ft-ot, amelyet az alapító a Nagy Ferenc díjra adományozott. Ez
az összeg évenként 50.000 forinttal csökken.

Bevételek:
2016-ban a banki jóváírások összege: 1.448.382 Ft a pénztári befizetések összege 74000 Ft
volt, mindösszesen 1.522. 282 Ft volt.

Kiadások:
A banki kiadások összege: 1.321.871 Ft, a pénztári kiadásoké 82.995 Ft, mindösszesen:
1.404.866 Ft
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Bevételek

Megnevezés

összeg Ft

2016 évben
Tagdíj
Programok részvételi díja
Kirándulás költségei

Banki kamatok
Pénztári befizetés
Bevételek mindösszesen:

965.000
81.500
426.226

104
49.438
1.522.268

Kiadások:
MKE tagdíjhányad átutalás

361.000

Kirándulás útiköltség

388.000

Banki költségek

17.747

Posta költségek

3.480

Tiszteletdíjak, Nagy Ferenc-díj
Csoportos érkeztetés (közgyűlés,
könyvtáros nap, műhely napok)

75.005
412.940

Virág, koszorú, könyvek,
nyomtatványok

32.122

Honlap fenntartás

25.908

Terembérlet

3.000

Téves utalások visszaküldése

36.226

Pénztári befizet a bankba

49.438

Kiadások mindösszesen:

1.404.866

A PEMEKSZ számláján 2016. 12. 31-én 946.364 Ft van.
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12. Kapcsolatok
Az Egyesület jó kapcsolatokat ápol a felvidéki könyvtárakkal, és a vajdasági könyvtárakkal is
megtörtént kapcsolatfelvételt.
Szoros a kapcsolat az MKE Elnökséggel – a Tanács elnökén keresztül – a szervezet
működéséről, a szakmai hírekről a vezetőségnek naprakész információi vannak.
A Fitz-díj bizottságának munkájában, Bazsóné Megyes Klára elnökként vesz részt.
Összegyűjtötte a Pest megyei javaslatokat, kapcsolatot tartott a minisztériummal és a
kiadókkal.
A Szinnyei–Díj Bizottságban Fülöp Attiláné képviseli a MKE-t.

13. Média megjelenések:
Az egyesület munkájáról 8 média megjelenést tartunk nyilván, valamennyi elérhető a
PEMEKSZ honlapján.
A csomádi műhelynap
https://drive.google.com/a/team.ps.hu/file/d/0BMma8ChuIFVNERBR2VJclkyS2M/view?pref=2&pli=1
A Gyermekkönyvtáros Műhelyének váci tanácskozásáról:
http://estv.hu/download.php?view.1913

Pest megyei Könyvtárosnap, Zsámbék
http://www.budakornyekitv.hu/telepulesek/zsambek/2770-pest-megyeikoenyvtarosok-vandorgylese-zsambekon

A Könyvtárvilágban megjelent cikkek, tudósítások
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/03/hirek-a-pest-megyeiszervezet-eletebol/2875/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/07/a-pest-megyei-szervezetszloveniai-tanulmanyutjarol/3249/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/05/olvasoszolgalatosmuhelytalalkozo-csomadon-2016-04-13/3073/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/07/konyvtarosnapzsambekon/3215/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/11/gyermekkonyvtarosmuhelytalalkozo-vacon/3595/
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14. Egyéb
• A PEMEKSZ képviselői részt vettek az MKE 81 éves konferenciáján a veszprémi
vándorgyűlésen.
• Könyvtárvilág szerkesztésében Bazsóné Megyes Klára, a Könyv, könyvtár,
könyvtáros szerkesztőbizottságában Fülöp Attiláné vett részt.
• Bazsóné Megyes Klári kiegészítette a PEMEKSZ történetét, - a kronológiát és a
személyi nyilvántartást, képviselte a szervezetet a tanács ülésein és a Fitz bizottságban
is aktívan dolgozott.
• Szamosvári Istvánné, Marika a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon segítette a
Könyvtáros Klub munkáját.
Gödöllő, 2017. 02. 10.

Fülöp Attiláné
elnök
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