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A Sunbookstól minden könyv jelentõs árked-
vezménnyel szerezhetõ be. Az engedmény mér-
tékét közvetlenül a kiadók határozzák meg, a
tapasztalatok szerint ez normál könyvek eseté-
ben a könyvtáraknak 20-38% közötti árkedvez-
ményt jelent.

A Sunbooks partnereivel 10 területi képvise-
lõn keresztül tartja a kapcsolatot, akik „házhoz
jönnek” és megtanítják a rendszer használatát,
és késõbb is a vevõ rendelkezésére állnak.

A Sunbooks szolgáltatásait kizárólag szerzõ-
dött partnerek vehetik igénybe, ugyanakkor a
csatlakozás a könyvtár számára semmiféle köte-
lezettséggel (tagdíj, vásárlási kötelezettség, stb.)
nem jár.

A Sunbooks szolgáltatásai kedvezõek a könyv-
tárak számára, ugyanis:

– az ingyenes kiszállítás és a jelentõs árked-
vezmények révén adott keretösszegbõl több
könyvvel lehet gyarapítani a könyvtári állományt

– egyszerûvé és kényelmessé válik a beszer-
zés (informálódás, rendelés az Interneten),  a
könyv házhoz jön,

– a Sunbooks honlapján keresztül  meglehe-
tõsen széles választékból válogathat a könyvtár.

A cég tapasztalatai szerint a kisebb városi
könyvtárak mellett számos nagy könyvtár is rend-
szeresen igénybe veszi szolgáltatásaikat. Számos
könyvtár már jó ideje elégedett használója a
Sunbooks rendszernek, õk minden bizonnyal az
érdeklõdõ könyvtáros kollegákkal szívesen meg-
osztják tapasztalataikat – többek között ilyen az
egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár, a szolnoki
Hild Viktor Városi Könyvtár és a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár, a debreceni Méliusz
Juhász Péter Módszertani Könyvtár Központi
Könyvellátása, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Könyvtárak Egyesülete, az érdi Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár, a zalaegerszegi József At-
tila Városi Könyvtár, vagy a sárvári Sylvester
János Könyvtár.

A Sunbooks Kft. azt tervezi, hogy 2004 õszén
egy nagyszabású könyvtáros akció keretében
megkeres minden magyar nyilvános könyvtárat.
Ne lepõdjenek meg könyvtáros kollégáink, ha
egy zöld konténert hoz a postás, amelyben az
akciót támogató kiadók ajándék könyvei és is-
mertetõi mellett a Sunbooks szolgáltatásait is-
mertetõ tájékoztatót találnak. A cég szerzõdést
is küld, hogy az ajánlatra nyitott könyvtárak
minél elõbb élvezhessék a rendszer elõnyeit.

Akinek már most felkeltettük az érdeklõdését
a Sunbooks iránt, az látogasson el a www.
sunbooks.hu weboldalra.

Közlemény

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert
Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton
köszöni meg mindazok támogatását, akik 2003.
évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az
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alapítvány adószámára utalták át. Az összesen
72 457 forintot az alapító okiratban meghatáro-
zott céljaink megvalósítására fordítjuk.

A 2002. évben az alapítvány javára felaján-
lott összeget a kuratórium által a könyvtári szak-

terület doktoranduszai számára kiírt pályázat
alapján ösztöndíj formájú rendszeres tanulmá-

nyi támogatásra fordítottuk. A támogatás felté-
tele a Kovács Máté-életmû, illetve a professzor
tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterületek
elmélyült tanulmányozása volt, ennek eredmé-
nyeit 2006-ra, a professzor születésének 100.
évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmá-
val szeretnénk hasznosítani.

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár

IKSZ-hírek

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
elnöksége és a képviselõk testülete szeptember
1-jén ülést tartott az Országos Széchényi Könyv-
tár Hold utcai tanácstermében.

Fodor Péter összegezte az IFLA-kongresszus
tapasztalatit, s a jövõre vonatkozóan kérte az
elnökségi tagokat, hogy mindenki a maga terü-
letén tegyen lépéseket azért, hogy egy ilyen je-
lentõs szakmai rendezvényre minél több könyv-
táros eljuthasson. Ennek érdekében szponzorok
felkutatását, pályázatok írását javasolta. Az el-
nökség minden tagja egyetértett az elõterjesztett
javaslattal. Jövõre Norvégiában tartják a könyv-
táros szakma legnagyobb kongresszusát, amelyen
számos területen olyan kezdeményezések szü-
letnek, amelyekbõl lehet profitálni, emellett fon-
tos a nemzetközi kitekintés, a személyes kap-
csolattartás.

A Nemzeti Civil Alapprogramhoz benyújtott
pályázatok elbírálásának ideje 2004. augusztus
23. volt, de eddig csak a mûködési költség ese-
tében van eredmény. Az Országos Kollégium
másfélmillió forint támogatást hagyott jóvá. Az
IKSZ további hét pályázata jelenleg „formai
bírálat alatt” van.

Fodor Péter bemutatta az elkészült plakátter-
veket az összefogás országos rendezvényeire. Az
elnökségi tagok tetszését egyik sem nyerte el,
ezért az elnökség további tervek elkészítését
kérte. (Az elkészült újabb terveket minden tag e-
mailben kapta meg véleményezésre.)

Ramháb Mária tájékoztatta az elnökségi ta-
gokat, hogy megjelent a pályázat „Az év
könyvtára” cím elnyerésére. A Bibliotéka Em-
lékéremre viszont javaslatot lehet benyújtani,
átadása 2005. január 22-én lesz.

Az összefogás programmal kapcsolatban az
alábbi állásfoglalást hozta az elnökség:

Dippold Péter vállalta, hogy szeptember 13-
ára összegyûjti a rendezvényeket a könyvtá-
raktól, s elõkészíti a programfüzetté történõ
feldolgozást.

Ramháb Mária javasolta egy koordináló bi-
zottság felállítását a rendezvény lebonyolítá-
sára. Fodor Péter a bizottság tagjának felkérte
Dippold Pétert, Ramháb Máriát, Szlatky Mári-

át. Az IKSZ elnöke maga is részt vesz a mun-
kában, a bizottság szeptember 15-én ült össze
a Könyvtári Intézetben.

Fodor Péter javasolta, hogy a programok
október 1-jétõl 31-éig kerüljenek be a prog-
ramfüzetbe.  A könyves vasárnap végleges
programját szeptember elején állítja össze
Gózon Ákos.

Kiss Gábor tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
egyelõre nincs változás a KKDSZ honlapján,
a közszolgálatról szóló végleges anyagra s
annak véleményezésére még várni kell.

Fodor Péter kérte a jelenlévõket, hogy az
IKSZ alapszabályában jelöljék be a változta-
tásra vagy átdolgozásra szánt részeket, és
javaslatukat legkésõbb október 8-áig küldjék
be a titkárságra. Szeretné, ha az IKSZ alap-
szabálya lehetõvé tenné a hatékonyabb és ered-
ményesebb mûködést.

Az elnök gratulált Pallósiné dr. Toldi Már-

tának a Szinnyei-díj elnyeréséhez.

Az áfakompenziációval kapcsolatban elmond-
ta, hogy az a negyedik negyedévre várható.

Ramháb Mária a pedagógustámogatás átuta-
lását hiányolta, s javasolta, hogy ezzel kap-
csolatban levélben keresse meg az IKSZ Hiller

István és Magyar Bálint minisztereket, hogy
minél hamarabb döntés szülessen ebben az
ügyben is.

Virágos Márta tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy az Etikai Bizottság vitafórumot rendez
az õsz folyamán.




