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A közszolgálati törvény
tervezete és a Nemzeti
Civil Alapprogram
pályázatai
az IKSZ-ülés napirendjén

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
elnöksége és képviselõ-testülete június 30-án ült
össze az Országos Széchényi Könyvtárban. Az
ülés napirendjén aktuális kérdések, a közszolgá-
lati törvény tervezete és a Nemzeti Civil Alap-
program pályázatai szerepeltek.

Fodor Péter tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy az októberben rendezendõ Összefogás a
könyvtárakért – összefogás a használókért címû
országos rendezvénysorozatra egységes, orszá-
gos felhasználású plakát készül, melynek ter-
veit még júliusban megkapják a testület tagjai
véleményezésre.

Az összefogás akció kiemelt programja ezút-
tal is egy szakmai konferencia, amelynek hely-
színe a százéves Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár, témája pedig a könyvtárosképzés lesz. A
konferencia programját a szövetség a Magyar
Könyvtárosok Egyesületével közösen alakítja ki.
Fontos, hogy megvitassuk a képzés tartalmát,
jövõjét, megfogalmazódjanak a munkáltatók el-
várásai stb.

Ismertette az akcióhoz már hagyományosan
kapcsolódó rádiós vasárnap forgatókönyvét is.

A Regionális Fejlesztési Holding Rt. és az
IKSZ 2004. szeptember 23-ára találkozót szer-
vez a kistérségi megbízottaknak, valamint a
megyei és kistérségi könyvtárak vezetõinek, ahol
a tavasszal elkezdõdött együttgondolkodás a tér-
ségek szerepérõl, lehetõségeirõl, fejlõdésérõl
tovább folytatódik.

A Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság szeretne együttmûködni az Informati-
kai és Könyvtári Szövetséggel a HáLóra magyar!
elnevezésû, számítógép-használók távoktatására
készült programcsomag könyvtári alkalmazási le-
hetõségeinek megismertetésében és a koordiná-
cióban. A megjelentek véleménye szerint a prog-
ram koordinálásának felvállalása helyes, a szö-
vetség az elnökség részérõl Pallósiné Toldi

Mártát, a testületi tagok közül pedig G. Szabó

Lenkét jelölte ki kapcsolattartónak, Fodor Péter
vezetése mellett.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Etikai Bi-
zottságának ülésén az IKSZ képviseletében Virá-

gos Márta vett részt. Az ott elhangzottak felkerül-
tek a Könyvtári Intézet megújult honlapjára.

Az áfakompenzáció kérdése még mindig nem
megoldott, ezért az elnökség felhatalmazta Fo-
dor Pétert, hogy levélben forduljon az illetékes
miniszterhez a kérdés mihamarabbi orvoslása
ügyében.  Az IKSZ elnöke jár utána annak is,
hogy mi a helyzet a pedagógusok ingyenes
könyvtári tagsága ügyében.

Kiss Gábor alelnök tájékoztatta a jelenlévõ-
ket a közszolgálati törvény jelenleg a KKDSZ
honlapján olvasható tervezetérõl. A törvény a
tervek szerint 2005 júliusában léphetne életbe,
hivatalos állásfoglalást 2004. augusztus közepé-
re kérnek. A jelenleg olvasható változat nyers,
sok mindenben finomításra, kiegészítésre szorul.

M. Móré Ibolya titkár elmondta, hogy a szer-
vezet hét témában adott be pályázatot a Nemzeti
Civil Alapprogramhoz:

– az Önszervezõdés, Szakmai és Területi
Együttmûködés Kollégiumához kistérségi fóru-
mok tartására,

– a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiumához nemzetközi szervezet
tagsági díjára, valamint a határ menti és határo-
kon átnyúló civil kapcsolatok témakörében,

– a Civil Szolgáltató és Fejlesztõ Információs
Kollégiumhoz rádiós hanganyag, tévéklip készí-
tésére, sajtótermék fejlesztésére és szolgáltatás-
szervezési módszerek átadására, képzés-tréning
indítására.

Az elnökség és a testületi tagok támogatták a
pályázatok benyújtását. Ugyanakkor azt javasol-
ták, hogy a szövetség állítson föl egy pályázatíró
munkacsoportot, mivel a lehetõségek az EU-tag-
ság révén bõvülni fognak.

Ramháb Mária, a Nemzeti Kulturális Alap-
program (NKA) Könyvtári Kollégiumának ve-
zetõje arra kérte a vezetõség tagjait, hogy tegye-
nek javaslatot a következõ pályázati kiírás témá-
ira. A beérkezett kérések: állományvédelem, res-
taurálás, ehhez eszközök beszerzése, hagyatékok
feldolgozása, ellátórendszer, felsõoktatási intéz-
mények és kollégiumok állományának frissítése,
digitalizálás az egyetemi könyvtáraknál, pálya-
elhagyók motivációjának vizsgálata. Ez utóbbi
témához a Könyvtári Intézet együttmûködését
ajánlotta fel Dippold Péter, és javasolta, hogy
Kuti Évát szakértõként vonjuk be a munkába.


