Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Műszaki Könyvtáros Szekció
A műszaki, természettudományi és orvosi könyvtárosok szervezete
Adószám: 18054509-1-42   OTP 11708001-20102568
Levelezési cím: 1149 Budapest Pillangó park 16/d V.29.Telefon: 364 1059
muszkon@listserv.iif.hu
Elnök: Balogh Margit Tel./fax 224 1520 e-mail. Balogh_Margit@peto.hu

Kedves Kollégák, kedves Tagtársak!
Többek érdeklődésére ajánlom figyelmükbe 
a tagdíjfizetési táblázatot, 
a levelező-listánkra való feliratkozás módját, valamint
 az 1%-os felajánlásra buzdító felhívásunkat. Csak az MKE javára tudják felajánlani az 1%-ot, de az Egyesület természetesen mindannyiunk javára használja fel a befolyt összeget.
Elérkezett a 2004. évi tagdíjbefizetés lehetősége. Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbiakat és minden  felmerülő kérdésükkel keressék Fenyves Mártát – tel.: 364 1059, aki készségesen megválaszolja a lehetséges tagdíjfizetési módozatokat, az  adományként, szolgáltatásként stb. nyújtható támogatások különféle verzióit. Ha lehetséges, utalják át a fejlécben megadott folyószámlánkra az alábbi táblázat szerint kiszámított összeget, vagy pedig a csekket OTP fiókban fizessék be számunkra.

 Kivonat az MKE 2001. december 4.-i küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből:
Egyéni tagoknál
SZINTEK
JÖVEDELMI KATEGÓRIÁK
TAGDIJ
I.
0 - 30.000.-
kötelező a tagdíj, mértéke      1.000.-
II.
30.000 -  50.000.-
1.500.-
III.
50.000 -  70.000.-
2.000.-
IV.
70.000 - 100.000.-
3.500.-
V.
100.000 - 150.000.-
4.000.-
VI.
150.000 - 200.000.-
6.000.-
VII.
200.000.-Ft fölött
10.000.-

Tehát a tagdíjfizetés mindenkit érint, a nyugdíjasokat is. A határon túli, avagy más külföldi államban élő magyar könyvtárosok - belépésük esetén - 1.000-Ft tagdíjat fizetnek.
Az egyéni tagok egy szervezetnél fizetnek tagdíjat. A többes regisztráció tagdíjvonzata megszűnik, ugyanakkor a tagoknak változatlanul lehetősége lesz több szervezet tevékenységébe való bekapcsolódásra. Mi változatlanul megküldjük minden korábban nálunk regisztrált tagnak híradónkat, (melyet egyúttal a Muszkon (saját) listára, majd a Katalistre is felteszünk), kérjük jelezzék, ha nem tartanak igényt rá.
Testületi tagoknál
A testületi tagság után fizetendő díj 20.000.-Ft. Ez minimum tagdíjat jelent. 
Köszönjük összes testületi Tagunk befizetését, nagy szükségünk volt rá eddig is. Kérjük, hogy a jövőben is támogassank minket, és amennyiben ez az összeg túl magas Önöknek és nem mindenki számára fizethető, kérjük a kedves, korábban 20.000,- Ft alatt fizető testületi tagunkat, keressék fel telefonon Fenyves Mártát a továbbiak megbeszélésére.

Kedves Kollégák!

Működik az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció levelezőlistája - MUSZKON néven - az NIIF szerverén. Mintegy hetvenen iratkoztak fel eddig.
"….célja, hogy tájékoztassa az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció tagjait az egyesület programjairol és lehetőséget adjon a műszaki, természettudományos és orvosi könyvtárosoknak, hogy kérdéseiket, tapasztalataikat megosszák egymással."

Feliratkozni a http://listserv.iif.hu/archives/muszkon.html címen lehet, vagy egy e-mailt küldve a listserv@listserv.iif.hu címre SUBSCRIBE MUSZKON (a tárgy részt üresen kell hagyni). A listát lehet reklámozni a kollégák között, többek között az idei első Híradónk is szerepel a MuszKon listá és a katalisten is. A listára levelet írni a muszkon@listserv.iif.hu címre lehet.             
Üdvözlettel: Fazekas Andrea 				
a.fazekas@richter.hu




Kedves Tagtársunk!
Bizonyára ismert előtted, hogy a személyi jövedelemadó 1%-át közhasznú szervezetnek ajánlhatod fel. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete talán eddig is élvezte megtisztelő támogatásodat. Ha támogatóink közé tartozol, reméljük, hogy továbbra is elnyerhetjük bizalmadat. A 2002. évi felajánlások alapján összegyűlt 91.444.-Ft-ot az egyesület tevékenységét bemutató kiadvány elkészítésére használjuk fel.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének célja a könyvtárosok szakmai érdekképviselete, támogatása, képzése, annak érdekében, hogy a könyvtár kaput nyithasson a világra, hogy a könyvtárban az olvasó második otthont találhasson, ahol a könyvtáros még szakszerűbben látja el feladatait. 
Kérjük, hogy személyi jövedelemadód 1%-ával támogasd szervezetünket! Az adóbevallás kitöltésénél ne felejts el nyilatkozni: 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Adószám: 19000895-1-41
Bankszámlánk száma: OTP 11708001-20102575
Bakos Klára
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke

