
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május • 29

HírekHírekHírekHírekHírek

Az Informatikai
és Könyvtári Szövetség

2003. évi közhasznúsági
beszámolója

Az Informatikai és Könyvtári Szövetséget (IKSZ)
a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvény 22. §-ának /3/ bekezdése alapján a Fõvá-
rosi Bíróság 1999. december 28-ai végzésével
1998. január 1. napjától közhasznú szervezetté
sorolta át. Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség 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 nyilvání-
tás folyamán elfogadott új alapszabály szerint
mûködik.

Az elnökség és a képviselõ-testület fontosnak
tartja, hogy a tagság a legújabb szakmai informá-
ciókat minél elõbb megismerje, szakmai vitákat
folytasson róluk, ennek megfelelõ színteret bizto-
sítson az országos, regionális és helyi keretekben.
A szövetség a tárgyévben két alkalommal tartott
közgyûlést.

Elõször május 16-án az Országos Széchényi
Könyvtárban (OSZK), ahol tisztújításra került sor.

A közgyûlés elfogadta Zalainé dr. Kovács Éva
elnök jelentését a szövetség 2002. évi munkájáról,
és szakmai programként meghallgatta az OSZK
informatikai fõigazgató-helyettese, Horváth Ádám
által tartott elõadást, Az Országos Széchényi
Könyvtár digitalizálási tervei, programja címmel.

A tisztújító közgyûlés dr. Fodor Pétert, a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) fõigazgatóját
választotta meg elnöknek. Alelnök lett Kiss Gá-
bor, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyv-

tár igazgatója és Virágos Márta, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõigazgatója.
Az elnökség további tagjai: Ambrus János, az
Országgyûlési Könyvtár fõigazgatója, Egyházy
Tiborné dr., a Veszprémi Egyetem Könyvtárának
igazgatója, Szlatky Mária, a budapesti Közép-eu-
rópai Egyetem Könyvtárának igazgatója és
Venyigéné Makrányi Margit, a tiszaújvárosi
Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és Városi
Könyvtár könyvtárvezetõje.

Második alkalommal – december12-én – a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban tartotta köz-
gyûlését az Informatikai és Könyvtári Szövetség.
Az ülésen Dippold Pétert, a Könyvtári Intézet
igazgatóját választották meg az elnökség új tagjá-
vá, miután Venyigéné Makrányi Margit a tagságáról
– a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatói pályázatának elnyerése miatt – lemondott.
A közgyûlés döntött a 2004. évi tagdíjakról is, vala-
mint dr. Fodor Péter tájékoztatást adott a szövetség
munkájáról. Meghívott vendégként Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési miniszter tartott nagy ér-
deklõdéssel kísért elõadást, Az információs társada-
lom és a könyvtárak címmel.

Az elnökség kiemelten foglalkozott az áfa-
törvény változásával, és az áfakörbe tartozó
könyvtárakat érintõ hátrányokkal. Eredménye-
sen lobbizott az áfa kompenzációs alap létreho-
zásáért az Országgyûlés Kulturális Bizottságá-
nál és a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riumánál (NKÖM), együttmûködve a Könyvtári
Fõosztállyal.

A 2003. év nyarán az elnökség intenzív
lobbitevékenységet folytatott. Tárgyalt az NKÖM,
az Oktatási Minisztérium (OM), az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium (IHM), valamint a
Belügyminisztérium (BM) vezetõivel. A megbe-
szélések eredményesek voltak, sikerült a tárcák
figyelmét felhívni a könyvtárak kínálta lehetõsé-
gekre, a mûködés nehézségeire, a fejlesztések fon-
tosságára.

Az elnökség és a képviselõ-testület rendszere-
sen tartott ülést. Az elnökség öt alkalommal gyûlt
össze, míg a képviselõ-testület hatszor ülésezett.
A tagozatok belsõ ügyrendjük alapján végezték
munkájukat.
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A szövetség 237 tagja az alábbi tagozatokban
tevékenykedik:

• Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat
• Megyei Könyvtári Tagozat
• Városi Könyvtári Tagozat
• Munkahelyi 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

A Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat feb-
ruár 20-án tartotta elsõ szakmai napját az európai
uniós pályázatokról. Koreny Ágnes, az EU Ma-
gyarországi Delegációjának informácós referense
hasznos tudnivalókban bõvelkedõ elõadást tartott
Az Európai Bizottság Magyarországi Delegáció-
jának szerepe a csatlakozásra való felkészítésben
címmel. Zongor Attila, a Kultúrpont Iroda vezetõ-
je tovább folytatta a sort, miközben Információ-
nyújtás, tanácsadás a pályázó intézmények részére
címmel az iroda munkáját mutatta be. Tormássy
Zsuzsanna a Külügyminisztérium könyvtári prog-
ramjáról beszélt, végül pedig a résztvevõk tehet-
tek fel kérdéseket az elõadóknak. A rendezvény
nagyon hasznos és sikeres volt. Novemberben a
könyvtárosképzés megújításának szükségességérõl
rendeztek vitanapot. Az elõadók között köszönt-
hették Szövényi Zsoltot, az OM Felsõoktatási Fõ-
osztályának vezetõjét, Barátné Hajdu Ágnes tan-
székvezetõ fõiskolai tanárt (Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar),
Murányi Pétert, a Berzsenyi Dániel Fõiskola (BDF)
tanszékvezetõ fõiskolai docensét, Pálvölgyi Mi-
hály fõiskolai docenst (BDF), Sebestyén Györgyöt,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Kara (ELTE BTK) tanszékvezetõ egye-
temi docensét. A rövid expozék után élénk vita
alakult ki. A gyakorló könyvtárosok egyetértettek
azzal, hogy a képzést meg kell újítani, a mai kö-
vetelményekhez kell igazítani. Egybehangzóan
állították a hozzászólók, hogy a képzés mai struk-
túrája nem követi az igényeket, a friss diplomáso-

kat újra kell „képezniük” a foglalkoztató könyvtá-
raknak. Vita alakult ki arról is, hogy a bolognai
folyamatban hol lenne jó helyen az informatikus-
könyvtáros képzés, hisz jelenleg is némely helyen
a természettudományi karon, másutt a bölcsész-
képzésen belül van. Javasolták, hogy tovább kel-
lene foglalkozni a témával, a könyvtárosok adja-
nak javaslatokat a képzés átalakításához, össze-
gezzék a képzéssel szembeni elvárásokat. A tago-
zat vezetõinek személyében változás állt be, a
korábbi vezetõk lemondása után a tagság Fonyó
Istvánnét, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem - Országos Mûszaki Információs
Központ és Könyvtár (BME-OMIKK) fõigazgató-
ját választotta meg tagozatvezetõnek.

A Megyei Könyvtári Tagozat az elmúlt évben
is két ülést tartott, az elsõt márciusban, Debrecen-
ben, ahol megvitatták a megyei könyvtárak hely-
zetét és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
várható feladatait. A másodikra október 21–22-én
Agárdon került sor, ahol a testület szakterületen-
ként áttekintette a Könyvtári Intézet tevékenysé-
gét, és foglalkozott a Nemzeti Kulturális Alap-
program (NKA) pályázatainak tapasztalataival. A
tagozat elfogadta dr. Fodor Péter elnök indítvá-
nyát arról, hogy az IKSZ – elsõsorban a megyei
könyvtárak hálózati kapcsolataira számítva – kös-
sön együttmûködési megállapodást a Regionális
Fejlesztési Holding Rt.-vel a kistérségek terület-
fejlesztési, pályázati, európai uniós információval
való ellátása érdekében. Az együttmûködés meg-
kötésére 2003. december 17-én került sor Buda-
pesten, a FSZEK-ben. A regionális értekezletek
2004 tavaszán kerültek lebonyolításra.

A tagozat a beszámolási idõszakban intenzíven
foglalkozott az áfatörvény módosítása miatt elõ-
állt finanszírozási problémával, amely elsõsorban
a nagyobb könyvtárakat érinti.

A tagozat által delegált kollégák folytatták szak-
értõi közremûködésüket a különbözõ munkacso-
portokban. A beszámolási idõszakban két intéz-
mény élén történt igazgatóváltás: Miskolcon
Környei Lászlóné dr. utóda Venyigéné Makrányi
Margit lett, Veszprémben pedig Halász Bélát kö-
vetõen dr. Praznovszky Mihályt nevezték ki könyv-
tárigazgatónak.

Miután Kiss Gábor két cikluson át vezette a
tagozatot, mandátuma lejártakor új képviselõt vá-
lasztottak Pallósiné Toldi Márta személyében.

A Városi Könyvtári Tagozat április 8-án gyûlt
össze az OSZK-ban a Kultúra – települések –
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könyvtárak – finanszírozás összefüggései az euró-
pai uniós csatlakozás tükrében címû tanácskozás-
ra. Petõ Ivánnak, az Országgyûlés Kulturális és
Sajtó Bizottsága elnökének A kulturális terület fi-
nanszírozása, támogatása az uniós csatlakozás
küszöbén címû elõadása nagy érdeklõdést váltott
ki a hallgatóságban. A következõ téma, a telepü-
lési önkormányzatok intézményfinanszírozási
gondjairól, nem kevésbé volt izgalmas. A csatla-
kozás következtében a szakma elõtt álló, várható
kihívásokról Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma Könyvtári Fõosztályának
vezetõje beszélt. Végül Ramháb Mária, a kecske-
méti Katona József Könyvtár igazgatója vázolta a
városi könyvtárak szerepét, lehetõségeit egy térsé-
gi könyvtári ellátási modellben. Az elõadásokat
vita követte a megjelentek aktív részvételével.

A Városi Tagozat képviselõje több fórumon
képviselte az Informatikai és Könyvtári Szövetsé-
get. A tagozat tagjai részt vállaltak a kiküldött
anyagok véleményezésében, javaslataikat továb-
bították az elnökségnek.

A beszámolási idõszakban változás történt az
IKSZ Városi Tagozatának élén. Venyigéné Mak-
rányi Margit visszalépése után a tagozat Csirmazné
Cservenyák Ilonát, a mezõkövesdi Városi Könyv-
tár igazgatóját választotta meg, aki egy alkalom-
mal hívta össze a tagokat, amikor az alapszabály
várható módosítását és a dunántúli összekötõ
megválasztását tárgyalták meg.

A Munkahelyi Könyvtári Tagozat 17 intézményt
tart nyilván tagjai között. A tagozathoz tartozó
könyvtárak többsége ma már nem munkahelyi
könyvtárként mûködik. Közkönyvtári szolgáltatá-
sokat nyújtó, nyilvános közmûvelõdési könyvtá-
rak lettek, területi feladatokat látnak el, szerepel-
nek a nyilvános könyvtárak jegyzékén.

Különösen fontos, hogy az IKSZ segíti a szak-
mai információkhoz való gyors hozzájutást, a ha-
tályos és a készülõ törvények, rendeletek, jogsza-
bályok megismertetését, értelmezését. A tagoza-
ton belül az információtovábbítás megoldott. Ak-
tuális ügyekrõl, szakmai információkról levélben,
illetve egyre több helyen e-mailben kapnak tájé-
koztatást a tagok. Hasznosnak tartják az aktuális
feladatok megoldására létrehozott munkabizottsá-
gokat, igénylik az idõszerû témákkal foglalkozó
országos konferenciákat.

2003-ban egy összejövetelt tartottak a
FSZEK-ben, ahol találkoztak dr. Fodor Péterrel,
az IKSZ új elnökével, aki ismertette a szövet-

ség programját. Újraválasztották a Munkahelyi
Tagozat vezetõjét Pádár Lászlóné személyében,
és megtekintették a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárat.

Fontosnak tartják az együttmûködést más
könyvtárakkal, így elérhetõ, hogy ne párhuzamos
tevékenységet végezzenek, hanem bõvítsék, szí-
nesítsék a könyvtári ellátást, ezzel is erõsítve a
könyvtárak státusát. Ennek megvalósításában to-
vábbra is kérik az IKSZ támogatását.

A Bács-Kiskun Megyei Tagozat 2003. decem-
ber 15-én egyhangúlag újra megválasztotta
Ramháb Máriát a tagozat vezetõjének. Jelenleg a
tagozatnak l5 városi, 11 nagyközségi és egy egyéb
könyvtári tagja van. Több alkalommal tartottak
tagozati ülést, melyek kiemelt témája volt az IKSZ
2003. évi jelentõsebb érdekképviseleti munkája.
Több miniszteri, államtitkári megbeszélésen a ta-
gozat vezetõje személyesen is részt vett, segítve a
közös munkát. A tagozat megtárgyalta az NKÖM
által mûködtetett regionális könyvtári ellátási
munkabizottság Bács megyei vonatkozásait, az
IHM e-Magyarország programját, lehetõségeit.

Kiemelten foglalkoztak a szakfelügyelet ta-
pasztalatival, átgondolták a kistelepülési könyv-
tári ellátás korszerûsítésének lehetõségeit. Ki-
terjesztették az Európai Információs Pont szol-
gáltatásait egészen a kistelepülésekig. Foglalkoz-
tak a Liga Szakszervezeti Könyvtár megszünte-
tésével, segítséget ajánlva fel nekik – jelenleg
alapítványi formában mûködnek tovább. Nagy
sikert aratott a Könyvtárba mentem – gyere utá-
nam elnevezésû akció. Rendszeresen részt vet-
tek a szövetség ülésein, az ott elhangzottakat
továbbították és megvitatták.

A Kisalföldi Tagozat 2003 novemberében meg-
újította mûködési szabályzatát. A tagozatot novem-
bertõl-novemberig egy-egy könyvtárigazgató kép-
viseli. A tagozat városi könyvtár tagjai megálla-
podtak abban, hogy informatikai fejlesztéseiket
összehangolják, és ilyen irányú érdekeik érvénye-
sítésére közösen lépnek fel. Informatikai fejlesz-
tésre közös pályamunkát és cselekvési tervet dol-
goztak ki.

A Vas Megyei Tagozatnál az elmúlt év novem-
berében új képviselõt választottak Mecsériné Dok-
tor Rozália személyében. Adottságaikat figyelem-
be véve néha több, néha kevesebb könyvtár bevo-
násával igyekeztek véleményezni a jogszabályter-
vezeteket, a könyvtárak életét befolyásoló egyéb
döntés-elõkészítéseket.
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A városi könyvtárak színes, de szélsõségektõl
sem mentes rendszerében meghatározó szerepe van
az IKSZ-nek, melynek egyébként az új szervezeti
felépítése több lehetõséget hordoz a korábbiaknál.
Permanens feladatnak tekintik az Összefogás és
az Internet Fiesta rendezvényeibe való bekapcso-
lódást, koordinálást Vas megyében, valamint a
Könyvtári Levelezõ/lap terjesztését. Igyekeznek
eleget tenni az IKSZ alapvetõ célkitûzésének, hogy
minél szélesebb körben képesek legyenek elfogad-
tatni e kultúraközvetítõ intézményt helyi szinte-
ken is. Összefogásuk néhány közös pályázatban,
illetve pályázati lehetõségre való felhívásban is
megvalósult.

A Szolnok Megyei Tagozat könyvtárai elsõdle-
gesen a megyei könyvtár által szervezett szakmai
programokon találkoznak. A szorosabb együttmû-
ködés régiós szinten valósul meg: könyvtárközi
kölcsönzés, szakmai tapasztalatszerzés, közös ren-
dezvények (pl. NKA-támogatással a Nagykunság-
projekt).

A Tolna Megyei Tagozatnak 9 könyvtár a tagja.
A tagozati rendezvényeket általában a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) megyei szerveze-
tével és a megyei könyvtárral közösen szervezik,
tekintettel az egyszemélyes könyvtárakra – így talál-
kozásaik gyakran kötõdnek könyves ünnepekhez.
2003-ban két tagozati ülést tartottak: június 20. és
22. között valamennyien részt vettek a Völgységi
Könyvfesztiválon, Bonyhádon. A második tagozati
ülésen, november 19-én Dombóváron, a kistérségi
ellátórendszer mûködési feltételeinek megteremtésé-
rõl, a térítéses szolgáltatások rendszerének kidolgo-
zásáról, olyan szolgáltatási formákról tanácskoztak,
amelyek csökkenthetik a kistelepüléseken élõk in-
formációs hátrányait. A tagozat tagjai elektromos
levelezés útján és telefonon szinte napi kapcsolatban
állnak egymással.

A Veszprém Megyei Tagozatnál is képviselõ-
váltásra került sor, Kertész Károly lemondása után
Utassy Istvánné, az Ajkai Városi Könyvtár és
Múzeum igazgatója lett a megyei tagozat elnöke.
Beszámolója leginkább az addig eltelt idõszak
gondjait tükrözi, amelyek egyaránt érintik a napi
mûködés problémáit és a távlatos fejlesztési el-
képzeléseket.

A Zala Megyei Tagozat a beszámoló idõszaká-
ban külön ülést nem tartott. A tagozatvezetõ, va-
lamint az IKSZ alelnöke, Kiss Gábor részt vettek
az elnökségi és képviselõ-testületi üléseken, gon-
doskodtak a tagozat tagjainak tájékoztatásáról, az

IKSZ programjainak Zala megyei megvalósításá-
ról. A tagozatvezetõ intézményének technikai le-
hetõségei 2004-ben várhatóan megjavulnak, s a
stabil internetkapcsolat segítségével egyszerûbb és
gyorsabb lesz az információáramlás.

A Csongrád Megyei Tagozat 2000-ben alakult,
5 városi könyvtár részvételével. A tagozat munká-
jába bevonják a megye jelentõsebb önállóan mû-
ködõ nyilvános könyvtárait is, melyekkel elsõsor-
ban e-mailben tartják a kapcsolatot. A könyvtárak
részletes tájékoztatót kapnak az IKSZ képviselõ-
testületi üléseirõl, megvitatják és véleményezik az
ott felmerült szakmai kérdéseket, javaslatokat
dolgoznak ki.

2003 kiemelkedõ eseménye a 120 éves Somo-
gyi-könyvtárban megrendezett Összefogás a
könyvtárakért rendezvénysorozat. A központi ren-
dezvényhez kapcsolódtak a megye települési
könyvtárai is. Az IKSZ szakmai napjain rendsze-
resen részt vesznek.

A Fejér Megyei Tagozat munkáját most is a
kölcsönös tájékoztatás és segítségnyújtás jellemez-
te. Több továbbképzésen és szakmai tapasztalat-
cserén vettek részt.

II. Rendezvények, szakmai napok

A szövetség 2003 márciusában is csatlakozott a
nemzetközi Internet Fiestához. Elsõsorban szervezés-
ben és a könyvtárak minél tömegesebb részvételének
biztosításában vállalt szerepet. Az Internet Fiesta célja,
hogy az internethasználatot népszerûsítse, ezzel is
segítve az állampolgárok felkészítését a tudás társa-
dalmában való aktív részvételre.

Az Összefogás a könyvtárakért címû akciót
1995-ben indította el az IKSZ. Azóta az ország
egész területén hagyománnyá vált ez a rendezvény-
sorozat, amely a társadalom figyelmét a könyvtá-
rakra irányítja. 2003-ban a megalapításának száz-
huszadik évfordulóját ünnepelt szegedi Somogyi-
könyvtárban zajlott le a már hagyományos nyitó-
konferencia, október 6-án, Tudásalapú társadalom
– esélyegyenlõség – könyvtár címmel. A termet
teljesen megtöltõ közönség elõtt Prazsák Gergõ
szociológus, az Informatikai és Hírközlési Minisz-
térium fõtanácsadója az információs társadalom-
ról, Koncz Erika, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma helyettes államtitkára a tárca kul-
turális stratégiájáról, Bódi György, a Miniszterel-
nöki Hivatal fõosztályvezetõje a Nemzeti Civil
Alapprogramról és Szõkefalvi-Nagy Erzsébet, a
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vendéglátó intézmény igazgatója a jubiláló könyv-
tárról beszélt.

A hagyományoknak megfelelõen e program
keretében került sor a Rádiós Vasárnap rendezvé-
nyeire Hiller István kulturális miniszter részvételé-
vel, aki az Év Könyvtára címet is itt adta át a nagy-
kanizsai Halis István Városi Könyvtárnak.

A DAT 2003. évi konferenciája során decem-
ber 10-én tartott könyvtári szakmai nap megszer-
vezésében fõvédnökként vállalt szerepet az IKSZ.
A nap témája a digitális könyvtár volt, Digitális
tartalmat mindenkinek címmel.

III. Továbbképzések

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a meg-
alapításától fogva rendkívüli jelentõséget tulajdonít
a korszerû vezetési, szervezési, ellenõrzési és marke-
tingmódszerek elterjesztésének a magyar könyvtá-
rak körében. Az új szemlélet meghonosítása érdeké-
ben évrõl évre újabb tréningeket és tanfolyamokat
szervez a könyvtárosoknak. Az Európai Unióhoz való
csatlakozásunk közeledtével a minõség kérdése egy-
re inkább elõtérbe került nemcsak az iparban, de a
szolgáltatások területén, így a könyvtáraknál is. A
szövetség az elmúlt években megvalósított könyvtá-
ri menedzsment és marketing tréningjeire alapozva
1999-ben már szervezett minõségbiztosítási trénin-
get, melyet 2003-ban is megrendezett.

A megjelent 1/2000. (I. 14.) NKÖM képzési ren-
delet kapcsán az IKSZ benyújtotta akkreditáltatásra
a minõségmenedzsment tanfolyamot 120 órás keret-
ben, felsõfokú továbbképzésként. Az NKÖM Könyv-
tári Akkreditációs Bizottsága 2001 novemberében a
tanfolyamot akkreditálta. 2003-ban az akkreditált
tanfolyam mind a négy modulján részt vehettek az
érdeklõdõ kollégák.

A tanfolyamokon eleinte sokszorosítással ké-
szült segédanyagot kaptak a résztvevõk. Felmerült
azonban annak az igénye, hogy ezeket az anyago-
kat a napi munka során, rendszeresen használni
szeretnék a könyvtárakban, ezért az IKSZ a Veszp-
rémi Egyetemi Kiadóval közösen megjelentette a
minõségmenedzsment kérdéseivel foglalkozó tan-
könyvet, Minõségmenedzsment a könyvtárban cím-
mel. A könyv elméleti részét Skaliczki Judit és
Zalainé Kovács Éva írta, az esettanulmányt, amely
egy minõségbiztosítási projekt gyakorlati megva-
lósítását mutatja be, Ramháb Mária készítette. Így
2003-ban a tanfolyam résztvevõi már a kibõvített,
újabb kiadást kaphatták kézhez.

IV. Kapcsolatok

Az IKSZ tovább erõsítette kapcsolatait a szakmai
szervezetekkel, a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
vel az együttmûködés szorosabbá és hatékonyabbá
vált. Miután mindkét szervezet új elnököt és részben
új vezetõséget választott 2003-ban, aktuálisnak lát-
szott az 1995-ben kötött együttmûködési megállapo-
dás megújítása. A két vezetõség többszörösen egyez-
tette az új megállapodás szövegét, s a decemberi
közgyûlés felhatalmazta az elnökséget az együttmû-
ködési megállapodás aláírására.

A szövetség az elmúlt évben is részt vett a
különbözõ szakmai szervezetek és fórumok mun-
kájában:
• 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 Tartalomipari Szövetség elnökségé-
ben,
• a Könyv, Könyvtár Könyvtáros szerkesztõbizott-
ságában,
• az Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum nonprofit
tagozatának,
• a Publica Magyarországnak,
• a MOKKA-nak és
• az EOQ MNB-nek a munkájában.

V. Egyéb tevékenység

Az IKSZ véleményezte a kulturális törvényt
követõ jogszabályok koncepcióit, képviselõi dol-
goztak az Országos Dokumentumellátási Rendszer
mûködését segítõ bizottságban, a határon kívüli
magyar könyvtárakat támogató bizottságban, a
könyvtárosképzés és a továbbképzés kérdéseivel
foglalkozó bizottságban, melyet az MKE-vel kö-
zösen mûködtet, és a szerzõi jog könyvtári alkal-
mazása kapcsán fölmerülõ problémák kezelésére
létrehívott bizottságban. Az Internet világában a
szerzõi jog újabb problémákat vetett fel, ezek meg-
oldásán, a törvényi szabályozásnak a könyvtári
használathoz is igazodó befolyásolásán az
INFORUM-on belül létrejött munkabizottságban
külön is dolgoztak az IKSZ képviselõi.

A szövetség továbbra is kiadja a Könyvtári
Levelezõ/lap címû szakmai folyóiratot, amivel az
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a célja, hogy az aktuális információk a lehetõ leg-
gyorsabban és a legszélesebb körben juthassanak
el a könyvtárakhoz, Magyarországon és a határo-
kon kívül is. Emellett fórumot is biztosít a könyv-
tárosoknak a tapasztalatcserére, szakmai problé-
mák megvitatására. A lap kiadását a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti
Kulturális Alapprogram támogatja, ezért lehet az
árát a könyvtárak számára még elfogadható szin-
ten tartani.

Dr. Fodor Péter

elnök

Közhasznúsági jelentés
a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete
2003. évi tevékenységérõl

Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (továbbiakban MKE) az egyesüle-
tekrõl szóló 1989. évi II. törvény értelmében
bejegyzett országos hatáskörû szervezet. 2002.
március 15-étõl a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi törvény alapján regisztráltan közhasz-
nú szervezetként látja el feladatát. A Nemzeti
Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. tör-
vényben foglaltaknak megfelelõen teszi köteles-
ségét, él az õt megilletõ jogokkal.

Az MKE tevékenységét az alapszabályban
megfogalmazottaknak megfelelõen végzi a hatá-
lyos jogszabályok figyelembevételével, céljainak
megvalósítása során az alábbi területeken (Khtv.
26.§ c.): tudományos tevékenység, kutatás; neve-
lés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz-
tés; kulturális tevékenység; a kulturális örökség
megóvása; a hátrányos helyzetû csoportok társadal-
mi esélyegyenlõségének javítása; a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a hatá-
ron túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete közhasznú
tevékenysége

1. Szervezeti élet

Az egyesület területi, szakterületi és testületi
szervezeti keretek között végzi munkáját. A jelen-

leg mûködõ tagszervezetek az alapszabály függe-
lékében rögzítettek. 2003-ban az egyesületen be-
lül nem szûnt meg és nem alakult új tagszervezet.
Az MKE taglétszáma az elmúlt évben növekvõ
tendenciát mutatott, a belépõk száma emelkedett,
bizonyítva az egyesület nyújtotta programok, szol-
gáltatások magas színvonalát és szükségességét, a
nyitottság elvének fontosságát. A tudatos szerve-
zésen túl segítette a növekedést az uniós felkészü-
lés történelmi szituációja, a szakma progresszivi-
tásának, a közös ügynek a demonstrációja.

Az elmúlt év elejéig az MKE tagszervezetei és
küldöttközgyûlése elvégezték tisztújító feladatu-
kat, így a 2003. évben a következõ négyéves cik-
lust megújult szervezeti vezetõségekkel, elnökség-
gel, új elnökkel kezdte az egyesület. A fõtitkári
funkciót azonban sem a tisztújítás során, sem év
közben nem sikerült betöltetni. A tagszervezetek
által delegált tanács tagjai megválasztották elnö-
küket. A küldöttközgyûlés egyhangúlag elfogadta
a 2002. évi közhasznúsági jelentést.

A már létezõ munkabizottságok sora kibõvült a
szervezet egyik elnökségi tagja által szervezett és
vezetett kommunikációs bizottsággal. A munkacso-
port tagjait az egyes tagszervezetek delegálták.

Az MKE elnöksége éves munkaterv és ütemterv
alapján végezte munkáját. Rendszeresen, többnyire
havonta tartotta üléseit, tevékenységét jól szolgálta a
levelezõlista. A tanács az elmúlt év során kétszer
ülésezett, véleményét, javaslatait emlékeztetõ formá-
jában juttatta el az elnökséghez.

Az egyesület vezetésének a beszámolási évben
a titkárságon több személyi kérdést kellett megol-
dania. A személyi változtatások egy része a dol-
gok természetes rendjébõl fakadt, mint az ügyve-
zetõ titkár nyugdíjba vonulása, más része a jobb,
hatékonyabb mûködés érdekében történt. Így sze-
mélycsere volt a 4 órás alkalmazás és a könyvelõi
munka területén, és a már jelzett 8 órás (ügyveze-
tõ titkár) státusnál is. A megnövekedett pályázat-
írási, szponzori kapcsolattartási feladatok, a bõvü-
lõ szolgáltatások szükségessé tették szakértõ fog-
lalkoztatását. Ennek megfelelõen az egyesület 1
fõ szakértõt foglalkoztat az év második felétõl.

Az év folyamán az elnökség folytatta admi-
nisztrációs teendõinek, az iroda mûködésének ra-
cionalizálását, ezen belül továbbvitte a nyilván-
tartások megreformálását, többféle adatbázist
hozott létre (pl. pályázati nyilvántartások, ki-
adási nyilvántartások – nem azonos a könyvelõi
nyilvántartással). Az utóbbiakat feltöltötte ada-


