Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ez
évben május 31-én tartotta közgyûlését az Országos
Széchényi Könyvtárban. A tíz órára meghirdetett ülés
nem volt határozatképes, ezért a jogszabályok értelmében  a meghívóban elõre jelzett módon  a levezetõ elnök, Ambrus János fél tizenegyre ismételten összehívta.
Fél tizenegykor Ambrus János köszöntötte a
megjelenteket, és ismertette a napirendet, melyet a
tagok egyhangúan elfogadtak. Ezt követte a szakmai
program, mely a kétszáz éves nemzeti könyvtár elõtti tisztelgés jegyében állt össze.
Elsõként Berke Barnabásné beszélt a könyvtár
gyûjteményérõl és a gyûjteményre alapozott szolgáltatásairól, majd Kürti Lászlóné ismertette az OSZK
Dokumentumellátó Szolgálatának szerteágazó tevékenységét. Végül az on-line szolgáltatásokat mutatta
be Bánki Zsolt.
Ezt követte a közgyûlés hivatalos programja.
A szövetség írásban kiküldött közhasznúsági jelentését az elnök, Zalainé dr. Kovács Éva egészítette ki. Elmondta, hogy az IKSZ továbbra is törekszik
az új könyvtári módszerek elterjesztésére, ezért akkreditáltatta a minõségmenedzsment tanfolyamát. A
bizottság a benyújtott anyagot elfogadta, az akkreditált tanfolyam alapítója az IKSZ, indítója a kecskeméti Katona József Könyvtár. Ebben az évben még
három képzés indul, júniusban, szeptemberben és novemberben a második, harmadik és negyedik modul
(természetesen azok számára, akik már részt vettek
az eddigi képzésben), elsõ modul pedig a jövõ év
elején lesz. A tanfolyamot kiegészítõ könyvnek most
készül az újabb, átdolgozott kiadása.
Hangsúlyozta, hogy több szakmai kérdésben is
közösen lépett fel a szervezet a Magyar Könyvtárosok Egyesületével, ezek közül kiemelte az OMIKK
ügyében hozott állásfoglalást. Jó az együttmûködés
az ágazati irányítással is, ami az egész szakmának
hasznos.
Az idei tervek közül megemlítette az õszi szakmai programokat (regionális konferenciák a szakfelügyeletrõl, országos konferencia a tartalomszolgáltatásról, a könyvtáros életpálya modell megvitatása).
Az információáramlás hatékonyabbá tétele érdekében ebben az évben az IKSZ fejleszti, korszerûbbé teszi a honlapját. A szövetség elnöke felhívta a
figyelmet a közvetlen kapcsolattartás fontosságára
egyrészt a honlapon keresztül (www.vein.hu/library/
iksz), amelyen lesznek interaktív kapcsolódási lehetõségek, másrészt a levelezõlistán. Ez utóbbinak a
kihasználása már most is nagyrészt a tagság aktivitásán múlik, hiszen a listára bárki feliratkozhat, és
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bármirõl írhat. (A feliratkozáshoz egy levelet kell
küldeni a listserv@listserv.iif.hu címre, amelynek tartalma a következõ: subscribe iksz teljes név  a levélnek tárgyat nem kell adni.) A beszámolót és a
kiegészítést a közgyûlés egyhangúlag elfogadta.
Jehoda Imola, a felügyelõ bizottság elnöke ismertette ezt követõen a bizottság vizsgálatának eredményét. Elmondta, hogy a szövetség az alapszabálynak megfelelõen mûködik. Részt vesz a megjelenõ
törvények és rendeletek véleményezésében, szakmai
állásfoglalásokat tesz közzé, továbbképzéseket és
programokat szervez. A szervezetei a saját mûködési szabályzatuk szerint dolgoznak, az elnökség és a
képviselõk testülete rendszeresen ülésezik. Fontos
szakmai kérdések kapcsán bizottságok mûködnek. A
naplófõkönyv és a bizonylatok kezelése szabályszerû. Hozzátette, hogy a nagy mennyiség dacára példás rendben tartott iratokért dicséret illeti a szövetség pénzügyekkel foglalkozó munkatársát, Rakovszky
Évát. A beszámolót a megjelentek egyhangúlag elfogadták.
Végül Zalainé dr. Kovács Éva ismertette az IKSZ
elnökségének javaslatát a tagdíjak emelésére. Az
emelés mértékének meghatározásánál az elnökség
figyelembe vette a különbözõ könyvtárak pénzügyi
lehetõségeit. A megjelentek az elõterjesztett javaslatot egy tartózkodás mellett egyhangúan elfogadták.
Határozatok:
1. A közgyûlés egyhangúlag elfogadta az IKSZ
szakmai munkájáról készített közhasznúsági beszámolót.
2. A megjelentek egyhangúlag elfogadták a felügyelõ bizottság beszámolóját.
3. A közgyûlés egy tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta az elõterjesztett tagdíjemelési javaslatot.
 az országos hatókörû könyvtárak tagdíja 18000 Ft,
 a regionális hatókörû könyvtáraké (kiegészülve a
megyei jogú városok könyvtáraival) 13000 Ft,
 a helyi hatókörûeké 8000 Ft,
 a községi könyvtáraké 2000 Ft.

Közhasznúsági jelentés
az Informatikai és Könyvtári
Szövetség 2001. évi
tevékenységérõl
Az Informatikai és Könyvtári Szövetséget a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 22.
§-ának /3/ bekezdése alapján a Fõvárosi Bíróság
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1999. december 28-ai végzésével 1998. január 1.
napjától közhasznú szervezetté sorolta át.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség tevékenységét alapszabálya és szabályzatai alapján végzi, a
hatályos jogszabályok elõírása szerint.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
közhasznú tevékenysége
I. Szervezeti élet
A szövetség a közhasznú szervezetté való nyilvánítással együtt a szervezet mûködésében is változásokat vezetett be. A munkát, az információtovábbítást és a kapcsolattartást az elnökbõl, két alelnökbõl,
az elnökségbõl és a képviselõk testületébõl álló vezetõség jelentõsen megkönnyíti. Erre azért is nagy
szükség volt, mert a tagok száma gyarapodik, de mind
több helyen alakulnak területi tagozatok is. Ezek összetétele esetenként különbözõ, van, ahol csak városi
könyvtárak, van, ahol városi és községi könyvtárak a
tagjaik, és van, ahol az adott terület minden könyvtártípusa szerepel a tagok között. Ez a bõvülés folyamatosan tágítja az IKSZ hatókörét is.
A szövetség a közhasznú szervezetté nyilvánítás
folyamán elfogadott új alapszabály szerint mûködik.
Az elnökség havonta, a képviselõk testülete kéthavonta ülésezik. Ezzel biztosítjuk, hogy az információáramlás a tagok között folyamatos legyen. A szövetség
szervezeti élete az elõzõ évben bekövetkezett változások mentén egyenletesen és hatékonyan zajlott.
Az elnökség és a képviselõ-testület fontosnak
tartotta és tartja, hogy a tagság a legújabb szakmai
információkat minél elõbb megismerje, szakmai vitákat folytasson azokról. Ehhez a megfelelõ színtérnek az országos, regionális és helyi szakmai napok
szervezése bizonyult.
A Városi Könyvtári Tagozatban a múlt évben
létrehozott szervezeti változás megkönnyítette a kapcsolattartást mind a tagok, mind a szövetség, illetve
annak vezetõi között. A tagozatok a kapcsolattartás
minden eszközét használják.
A tagozat 2001-ben szakmai napot tartott A települési, városi könyvtárak helye, szerepe a könyvtári
rendszerben. A lehetséges jövõ címmel.
A szakmai nap elõadói és az elõadások témái a
következõk voltak:
Batári Edina (Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság): Az IKB fejlesztési elképzelései, az eddigi pályázatok tapasztalatai
Dr. Skaliczki Judit (Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma): Minõségi változások, fejlesztések a
könyvtári rendszer mûködésében
Dr. Magyar Levente (Kisvárosi önkormányzatok
Országos Érdekszövetsége): A kisvárosok szerepe
Kopcsay Ágnes (Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma): A városi könyvtárak szerepe a szakfelügyeleti rendszerben
Barátné dr. Hajdu Ágnes (NKÖM Könyvtári
Akkreditációs Bizottság): Aktuális akkreditációs
kérdések
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A Megyei Könyvtári Tagozat az év során két
tagozati ülést tartott, április 45-én Tatabányán, majd
október 2425-én Gyõrött. Az üléseken meghívottként jelen voltak az IKSZ vezetõi, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári osztályának
vezetõje és munkatársai, a Könyvtári Intézet vezetõje és munkatársai, valamint más könyvtári szakemberek. A tagozat tevékenységét a tanácskozásokon hozott
határozatok és további megállapodások alapján végezte.
Ezek közül az alábbiakat emeljük ki:
 Határozat született a dr. Ungváry Rudolf által
kifejlesztett, a Kaposvári Megyei és Városi Könyvtár tulajdonában lévõ tezaurusz megismertetésére és
használatba vételére. A tanfolyamok az NKA támogatásával, az MKE közremûködésével lezajlottak, s
a szakma birtokba vette az adatbázist.
 A Könyvtári Intézet szervezési és elemzõ osztálya reprezentatív felmérést kezdeményezett a kistelepülések könyvtári ellátásáról; a munkát hat megyében, az érintett könyvtárak támogatásával végezték,
a tagozat képviselõi a vizsgálat értékelésében és a javaslatok kidolgozásában is részt vettek és vesznek.
 A tagozat képviselõje felvette a kapcsolatot
az OSZK illetékes fõosztályával a MIT-HOL szolgáltatás kiterjesztése és intézményesítése érdekében.
A gyõri tanácskozáson megállapodás született arról,
hogy a MIT-HOL szolgáltatás új néven, a könyvtárak konzorciumaként mûködik a továbbiakban. A
LibInfO nevû szolgáltatás konzorciumi szerzõdését
elsõként a megyei könyvtárakkal írta alá az Országos Széchényi Könyvtár. A tagozat konzorciumi képviselõjének dr. Gellér Ferencnét választották meg.
 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
könyvtári osztálya régóta dolgozik a könyvtári szakfelügyelet létrehozása érdekében. A Megyei Könyvtári Tagozattal is folytatott tárgyalások nyomán kialakult a jogszabály tervezete, mely a 14/2001. (VII.
5.) NKÖM rendeletben öltött végsõ formát; a gyõri
tanácskozást követõen pedig sikerült kialakítani a
mûködési szisztémát is. Megbízást kaptak a megyei
szakfelügyelõk (nagy többségben a tagozat tagjai) és
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári osztálya elfogadta a 2002. évi megyei szakfelügyeleti terveket is.
 Foglalkozott a tagozat az ODR helyzetével,
mûködésével és a könyvtárközi kölcsönzés bonyolításával is. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári osztálya szorgalmazza, hogy a
könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét a nyilvános
könyvtárak számára térítésmentessé lehessen tenni,
de ennek mindenki számára elfogadható módozatát
még nem sikerült kialakítani. A Megyei Könyvtári
Tagozat véleménye az, hogy a Magyar Postával
kellene felújítani a tárgyalásokat, és egyfajta egységes bérmentesítõ jegyet kellene bevezetni, melynek
ellenértékét az állam közvetlenül a Magyar Postának
fizeti meg, így mindenki számára könnyen kezelhetõvé válna a könyvtárközi kölcsönzés.
A Munkahelyi Tagozat tizennyolc intézményt tart
nyilván tagjai között. A tagozat hatékony mûködését
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fontosnak tartjuk, bár ez egyre nehezebb, hiszen az
ide tartozó könyvtárak helyzete nem jó, az állami
költségvetési mûködési támogatás kevés.
Nagy öröm volt a tagozat számára, hogy a 2001.
évi szeptemberi bérfejlesztés rájuk is vonatkozott.
A tagozathoz tartozó könyvtárak ma már nyilvános közmûvelõdési könyvtárként mûködnek, városi,
illetve megyei, területi, települési feladatokat látnak
el. Többségük szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékében.
A tagozat két rendezvényt tartott az év során:
 Foglalkoztak a könyvtárakat érintõ törvényekkel, rendeletekkel és azok gyakorlati alkalmazásával. (A szerzõi jogvédelemrõl szóló törvényt követõ
rendeletek, a könyvtári szakfelügyeletrõl szóló rendelet, a kulturális örökség védelmérõl szóló tvr., a
2001. évi 62. tvr., az ún. kedvezménytörvény
könyvtári vonatkozásai.)
 Másik rendezvényük témája: A munkahelyi
könyvtárak szerepe a magyar könyvtári rendszerben. Jelen, jövõ, közös gondolkodás a lehetséges
megoldásokról. Vendégük volt dr. Skaliczki Judit,
az NKÖM könyvtári osztályának vezetõje és Kopcsay
Ágnes, a könyvtári osztály tanácsosa.
Az IKSZ megyei tagozatainak tagjai is több alkalommal ültek össze az elmúlt év folyamán, hogy teret
biztosítsanak az aktuális szakmai információk gyors
és szakszerû továbbításának, az új kezdeményezések
bemutatásának és támogatói legyenek minden olyan
folyamatnak, amely hozzájárul a könyvtárak és szolgáltatásaik korszerûsítéséhez, fejlesztéséhez.
A szövetség 234 tagja az alábbi tagozatokban
végzi munkáját:
Megyei Könyvtári Tagozat
Munkahelyi Könyvtári Tagozat
Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat
Városi Könyvtári Tagozat
Baranya Megyei Tagozat
Bács-Kiskun Megyei Tagozat
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozat
Csongrád Megyei Tagozat
Fejér Megyei Tagozat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozat
Kisalföldi Tagozat
Tolna Megyei Tagozat
Vas Megyei Tagozat
Veszprém Megyei Tagozat
Zala Megyei Tagozat
II. Rendezvények, szakmai napok
Az Összefogás a könyvtárakért címû akciót 1995ben indítottuk el. Azóta az ország egész területén
hagyománnyá vált ez a rendezvénysorozat, amely a
társadalom figyelmét a könyvtárakra irányítja. 2001ben is szerveztünk egy ünnepélyes, országos nyitó
rendezvényt, ezúttal kibõvítve a címet: Összefogás a
könyvtárakért  Összefogás az olvasókért.
Az akció ebben az évben az Eséllyel a jövõbe 
A kistelepülések helyzete, könyvtári ellátása címû
konferenciával indult.
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Az Európai Unióhoz való csatlakozás közeledtével különös hangsúlyt kap a kistelepülések felzárkóztatása, bekapcsolása az országos könyvtári rendszer mûködésébe. A rendkívül aktuális problémakört
vizsgáló konferencián elõadást tartott a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének fõtitkára,
Zongor Gábor, az Informatikai Kormánybiztosság
képviseletében Batári Edina, a Könyvtári Intézettõl
Fehér Miklós, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári osztályáról dr. Kenyéri Katalin,
az Országos Dokumentumellátási Rendszert koordináló Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárából Koltay Klára és egy kistelepülési ellátórendszer munkájában részt vevõ kolléga a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárból, Németh Tiborné.
Amint az ebbõl a felsorolásból is látszik, az elõadók
felkérésekor fontos szempont volt, hogy minél több
oldalról lássuk és láttassuk a jelenlegi helyzetet és a
jövõ lehetõségeit.
A sikerhez nagyban hozzájárult az is, hogy a
tanácskozást megelõzõ napon már egy asztalhoz ültek a könyvtárosok, és megvitatták a kistelepülések
könyvtári ellátásának gyakorlatát. Igazi munkamegbeszélés volt ez (workshop), amelyen ütköztek a
vélemények. Az egybegyûlt kollégák nagyon különbözõ településszerkezetû megyéket képviseltek, s ez
megnyilvánult a jövõrõl alkotott elképzeléseikben is.
Némely vélemények szerint szükség van a kis könyvtárak fenntartására, mert azok fontos szerepet játszanak egy falu életében, másutt egyre inkább az elektronikus kapcsolattartás, kölcsönzés kerül elõtérbe.
Mindezt kiegészítette az immár szintén hagyományos rádiós nap, a Könyves vasárnap. A Magyar
Rádió Gordiusz Szerkesztõségével együttmûködve
igyekszünk ezt a médiumot is felhasználni arra, hogy
tudatosítsuk a társadalomban a könyvtárakban rejlõ
lehetõségeket, hogy erõsítsük a könyvtárak központi
szerepét a tudás társadalmának építésében. Az egész
napos mûsorfolyam részeként, egyenes adásban elhangzott beszélgetés szereplõi a másnapi konferencia elõadói voltak, helyszíne pedig a Katona József
Könyvtár kávézója. A program egyúttal szélesebb
körben is hírt adott az Összefogás a könyvtárakért
akció nyitórendezvényérõl és az azt követõ könyvtári programokról.
Csatlakoztunk a nemzetközi Internet Fiestához,
amelyet március 2-án és 3-án rendeztek meg. A szervezésben és a könyvtárak minél tömegesebb részvételének biztosításában vállaltunk szerepet. Az Internet
Fiesta célja, hogy az internethasználatot népszerûsítse, ezzel is segítve az állampolgárok felkészítését a
tudás társadalmában való aktív részvételre.
A Magyar Minõség Társaság és az EOQ MNB
(Európai Minõségi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága) által szervezett Minõség Hét keretében
november 7-én ismét megszerveztük a könyvtári
szakmai napot.
Kiváló elõadók számoltak be azokról az eredményekrõl, amelyeket a szakma az elmúlt évben a minõségmenedzsment területén elért.
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A Minõségmenedzsment a hazai könyvtári és
információs terület fejlesztésében címû szakmai program elõadója volt dr. Skaliczki Judit, az NKÖM
könyvtári osztályának vezetõje, dr. Kenyéri Katalin,
az osztály munkatársa, Ramháb Mária, a Katona
József Könyvtár igazgatója, Virágos Márta, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõigazgatója,
Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osztályvezetõje és
Zalainé dr. Kovács Éva, az IKSZ elnöke. Felkért
hozzászólóként az MTA Könyvtárában folyó fejlesztésekrõl beszélt dr. Domsa Károlyné, a könyvtár fõigazgató-helyettese.
A DAT 2001. évi konferenciája során november
27-én tartott könyvtári szakmai nap megszervezésében fõvédnökként vettünk részt. A nap témája az
elektronikus tartalomszolgáltatás volt.
A szövetség tagjai részére tartottunk szakmai
napot április 3-án a képzés és a továbbképzés problémáiról. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy változnak
a könyvtárosokkal szemben támasztott elvárások,
mindig újabb kihívásokkal kell szembenéznünk.
Megjelent a kötelezõ szakmai továbbképzésrõl szóló
rendelet is. A változó követelményekhez kell alkalmazkodnia a képzésnek és a továbbképzésnek, az
ehhez kapcsolódó kérdésekrõl beszéltek elõadóink,
dr. Pálvölgyi Mihály, a Berzsenyi Dániel Fõiskola
Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének
vezetõje, Barátné Hajdu Ágnes, az NKÖM Könyvtári Akkreditációs Bizottságának elnöke és Rónai
Iván, az NKÖM titkárságvezetõje.
A május 24-én megrendezett közgyûlésünk témája az információs társadalom és a könyvtárak volt,
ehhez elõadónak dr. Szemerei Pétert, a MEH Informatikai Kormánybiztosság Információs Társadalom
Fõcsoport fõnökét kértük fel. A program a szervezeti életrõl és a gazdálkodásról szóló beszámolókkal
egészült ki.
III. Továbbképzések
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a megalapításától fogva rendkívüli jelentõséget tulajdonít
a korszerû vezetési, szervezési, ellenõrzési és marketing módszerek elterjesztésének a magyar könyvtárak körében. Az új szemlélet meghonosítása érdekében évrõl évre újabb tréningeket és tanfolyamokat
szervez a könyvtárosoknak.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk közeledtével a minõség kérdése egyre inkább elõtérbe
kerül nemcsak az iparban, de más területeken, így a
könyvtáraknál is. A szövetség az elmúlt években
megvalósított könyvtári menedzsment és marketing
tréningjeire alapozva 1999-ben már szervezett minõségbiztosítási tréninget, és tekintettel az elõzõ tanfolyam iránt megnyilvánult rendkívüli érdeklõdésre,
2000-ben is megszervezte. Mivel a jelentkezõk száma
egyre nõtt, 2001-ben további három alkalommal indított minõségmenedzsment tanfolyamot, a minõségbiztosítási tréninget bõvítve és továbbfejlesztve.
Az 1/2000. (I. 14.) NKÖM képzési rendelet kapcsán az IKSZ benyújtotta akkreditáltatásra a minõ2002. június

ségmenedzsment tanfolyamot 120 órás keretben,
felsõfokú továbbképzésként. Az NKÖM Könyvtári
Akkreditációs Bizottsága 2001 novemberében a tanfolyamot akkreditálta.
A tanfolyamokon eddig sokszorosítással készült
segédanyagot kaptak a résztvevõk. Felmerült azonban annak az igénye, hogy ezeket az anyagokat a
napi munka során, rendszeresen használni szeretnék
a könyvtárakban, ezért az IKSZ a Veszprémi Egyetemi Kiadóval közösen megjelentette a minõségmenedzsment kérdéseivel foglalkozó tankönyvet, Minõségmenedzsment a könyvtárban címmel. A könyv
elméleti részét Skaliczki Judit és Zalainé Kovács Éva
írta, az esettanulmányt, amely egy minõségbiztosítási projekt gyakorlati megvalósítását mutatja be,
Ramháb Mária készítette.
IV. Kapcsolatok
Tovább erõsítettük kapcsolatainkat a szakmai
szervezetekkel, a Magyar Könyvtárosok Egyesületével megállapodásunk alapján az együttmûködésünk
szorosabb és hatékonyabb lett.
Az elmúlt évben is részt vettünk a különbözõ
szakmai szervezetek és fórumok munkájában:
a Magyar Kulturális Szövetség elnökségi és
választmányi ülésein és közgyûlésén,
a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári
Kollégiumának munkájában,
a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány
kuratóriumában,
a Szinnyei-díj kuratóriumában,
a Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetségének
elnökségében,
a Könyv, Könyvtár Könyvtáros szerkesztõbizottságában,
az Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum non-profit tagozatának,
a Publica Magyarországnak,
és az EOQ MNB-nek a munkájában,
valamint az Internet Fiestában.
Az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által létrehozott, az iskolai könyvtárak helyzetével foglalkozó tárcaközi bizottságba is meghívást kapott az IKSZ.
Az IKSZ által megalakított könyvtári kerekasztal
munkájában részt vevõ szervezetek közös álláspontot alakítottak ki az év folyamán a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kuratóriumába történõ
jelölésekrõl.
V. Egyéb tevékenység
Véleményeztük a kulturális törvényt követõ jogszabályok koncepcióit, képviselõink dolgoztak az Országos Dokumentumellátási Rendszer mûködését segítõ bizottságban, a határon kívüli magyar könyvtárakat támogató bizottságban, a könyvtárosképzés és továbbképzés
kérdéseivel foglalkozó bizottságban, melyet az MKEvel együttmûködve hoztunk létre, és a szerzõi jog könyvtári alkalmazása kapcsán fölmerülõ problémák kezelésére létrehívott, ugyancsak közös bizottságban.
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A szövetség továbbra is kiadja a Könyvtári Levelezõ/lap címû szakmai folyóiratot, amivel az a célja, hogy
az aktuális információk a lehetõ leggyorsabban és legszélesebb körben juthassanak el a könyvtárakhoz, Magyarországon és a határokon kívül is. Emellett fórumot

is biztosít a könyvtárosoknak a tapasztalatcserére, szakmai problémák megvitatására. A lap kiadását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja, ez teszi lehetõvé, hogy az
árát a könyvtárak számára még elfogadható szinten tartsuk.
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