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hit buzgó köve-
tõjének vallja,
szükségképpen
szeretnie kell
a könyvet.”
(Richard de
Bury)

Egyre többet
beszélünk és
hallunk arról,
hogy mennyire
keveset olvasnak a gyerekek és sajnos a felnõt-
tek is. Minden idõt elvesz a média, amely jó
tulajdonságai mellett számos veszélyt is hordoz,
hiszen válogatás nélkül zúdítja ránk az informá-
ciókat.

Én azt a fajta olvasót szeretem, aki úgy olvas,
hogy kizárja maga körül a világot. Sajnos na-
gyon jellemzõ az, hogy tudatlanok mondanak
nagy okosságokat, és úgy érzik, hogy akkor a
kezükben hordozzák az egész világot, holott igazá-
ból bölcsességet a könyvekbõl tudnánk tanulni.

A média és az üzleti érdek is azt sugallja,
hogy nem kell a könyv, hiszen egyszerûbb vala-
mit rövidítve elolvasni, videón megnézni vagy
számítógépen kikeresni. Így nem kell „utána-
bányászni”, fölöslegesen sok idõt tölteni azzal,
hogy megtaláljuk azokat az információkat, ame-
lyek a könyvekben is megvannak.

Több mint harminc éve vagyok könyvtáros,
de máig is, ha megfogok egy új könyvet és
megszagolom, annak semmivel nem pótolható
illata van. A könyv az utolérhetetlen boldogság.

Amellett, hogy nagyon sokat használom az
internetet és elismerem annak összes szépségét,
okosságát, sokszor választok könyvet is az
interneten keresztül, aminek mindig megvan az
a veszélye, hogy nem tudok belelapozni.

Elhangzott a Magyar Rádió Kossuth adóján
2004 november 14-én (vasárnap) az Egy csepp
emberség címû mûsorban. Felelõs szerkesztõ:
Lengyel Anna

Beniczky Péterné

Az Informatikai
és Könyvtári Szövetség

hírei

November 24-én ülést tartott az Informatikai és
Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnöksége és kép-
viselõ-testülete az Országos Széchényi Könyv-
tárban. Napirenden a decemberi közgyûlés elõ-
készítése, szakmai munkacsoport felállítása, tá-
jékoztató a titkárság munkájáról és aktualitások
szerepeltek.

Dr. Fodor Péter elnök ismertette a közgyûlés
végleges programját, s tájékoztatta a résztvevõ-
ket, hogy a tagság kiértesítése határidõre meg-
történt. A végleges program szerint a közgyûlés
vendége lesz és elõadást tart dr. Magyar Bálint

oktatási miniszter és dr. Hajdú Attila, a Regio-
nális Fejlesztési Holdig Rt. elnök vezérigazgató-
helyettese.

A továbbiakban javasolta, az IKSZ kezdemé-
nyezzen tárgyalást az Oktatási Minisztériummal
(OM) arról, hogy együttmûködve állítsanak össze
egy jegyzéket a legkeresettebb szakkönyvekrõl,
s ezeket javasolja digitalizálásra. Ebben az elõ-
készítõ munkában jelentõs szerepe van az egye-
temi, az egyházi és a megyei könyvtáraknak is.
Fontos lenne, hogy kidolgozzanak egy hosszú
távú programot ezen dokumentumok digitalizá-
lására.

Építkezés közben
– és a

végeredmény.
Képek a

Kodolányi János
Fõiskola

könyvtárának
átépítésérõl
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A feladat fontossága miatt az IKSZ elnöksé-
gébõl hárman-négyen már a következõ év ele-
jén, januárban felkeresik az OM, az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium (IHM) és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) il-
letékes vezetõit, és tárgyalást folytatnak az
együttmûködésrõl. El kell kerülni, hogy a könyv-
táros szakma javaslata nélkül jelöljék ki a digi-
talizálásra szánt könyvek.

Fonyó Istvánné a digitalizálás területén érzé-
kelhetõ megtorpanást a szerzõi jog érzékenysé-
gére vezette vissza.

Dippold Péter tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
a Könyvtári Intézet vezetésével az OSZK és a
Neumann Társaság éppen ebben a témában fog
kidolgozni egy javaslatot 2005. március 31-éig,
külsõs szakemberek bevonásával. Fodor Péter
kérte, hogy ebbe a munkába vonják be az IKSZ
képviselõjét is, jelezve, hogy erre a területre
forrás leginkább a IHM-nél található.

Ramháb Mária felhívta a figyelmet, hogy ez
a kérdéskör kifejezetten az OM-hez tartozik,
mivel a hallgatókat támogatják, nem a könyvtá-
rakat. Kérte a szakma képviselõit, hogy minél
hamarabb készüljön el egy százas ajánlólista.

Javasolta még, hogy szülessen arra válasz, hogy
a probléma hogyan illeszthetõ a NAVA-hoz.

Kiss Gábor alelnök jelezte, hogy a pedagógi-
ai és jogi szakkönyvek iránt nagy a kereslet, még
az ODR is erõsen korlátozva tudja kielégíteni az
igényt. Ha ezeket a könyveket digitalizálnák,
sokkal gyorsabb lehetne a használók kiszolgálá-
sa. Ha komolyan vesszük, hogy az oktatás a
nemzeti stratégia része, akkor felelõsen kell gon-
dolkodnunk ezeken a kérdéseken.

Fodor Péter felkérte az IKSZ titkárát, hogy
december 8-áig minden könyvtártól kérjék be azt
a harminc könyvet tartalmazó listát, melyet az adott
térségben a legtöbbet kölcsönöznek. Egyben kérte,
hogy Pallósiné dr. Toldi Mártával történjen egyez-
tetés a munkacsoport tagjait illetõen.

Ramháb Mária felhívta a figyelmet, hogy a
meglévõ konkrét könyvtári statisztikai adatok
elemzésébõl kell kiindulni, a felmérésbe fõleg
ODR-tag, nagy könyvtárakat kell bevonni. Java-
solta, hogy a munkacsoport tagja legyen a
Könyvtári Intézetbõl Somogyi József, a Corvinus
Egyetem Könyvtárából Alföldiné Dán Gabriel-

la, egy fõ valamelyik egyetemi könyvtárból, egy
fõ közkönyvtárból, valamint a FSZEK Szocioló-
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giai gyûjteményének egy munkatársa. Fontos
lenne, hogy a felmérés megkezdése elõtt két-
három nagyobb könyvtár tesztelje az összeállí-
tott kérdõívet, ezt a munkát legkésõbb 2005.
január végére be kell fejezni, mivel a felmérés-
nek 2005 júniusáig kell elkészülnie.

M. Móré Ibolya tájékoztatta a jelenlévõket
a titkárság munkájáról és a változásokról. Di-
namikusabbá kívánják tenni a szövetség mun-
káját, s ennek érdekében mind a külsõ, mind
a belsõ kapcsolati rendszerben megújulás szük-
séges. A titkárság belsõ munkájában fontos a
szervezet tagjaival történõ folyamatos kapcso-
lattartás. Ezt pályázatfigyeléssel, a gyors in-
formációáramlással, a weblap korszerûsítésé-
vel, a levelezõrendszer „felélesztésével” kíván-
ják elérni. Az a céljuk, hogy az ott folyó
munkára a szervezett, ütemezett munkavégzés,
a feladatmeghatározás-feladatmegosztás legyen
jellemzõ. Fontos az egységes megjelenés, a jó
imázs kialakítása, az erõteljesebb marketing-
kommunikáció és PR-munka, a bizalomépítés.
Ennek érdekében tagfejlesztõ találkozók lebo-
nyolítását tervezik, valamint a jövõ évi májusi
közgyûlésig egy elégedettségi felmérést a tagság
körében. Arra szeretnének választ kapni, hogy
milyen elvárásaik vannak a tagoknak a szövet-
séggel szemben, hol látnak hiányosságot, miben
kérnének nagyobb segítséget, támogatást, hol erõ-
södjön az érdekképviseleti munka. Ezen munkák
elvégzéséhez pontos adattárral kell rendelkezniük,
melynek aktualizálása jelenleg folyik. Ezt Lapis

Zsuzsanna végzi.

A külsõ kapcsolati rend-
szer megújítása és bõvítése az
európai uniós elvárásoknak
megfelelõen alakul. Szeretnék
felvenni a kapcsolatot minél
több EU-tagállam hasonló
szervezetével, valamint a ha-
zai civil és gazdasági szféra
képviselõivel, tapasztalatszer-
zés és támogatás, együttmû-
ködés céljából.

A gazdasági ügyeket intézõ
kolléga felmentését kérte, mun-
káját könyvelõirodának adják
át. A beérkezett négy pályázat
közül kettõt terjeszt az elnök-
ség elé a titkárság.

Ismertette az elnyert pályá-
zatokat, a most beadásra elõkészített pályázati
anyagokat, valamint az elnökség jóváhagyását
kérte ahhoz, hogy a szövetség beléphessen a
Nonprofit Marketing Klubba.

Fodor Péter az elnökség felhatalmazását kér-
te, hogy megállapodást köthessen a kiválasztott
könyvelõiroda vezetõjével.

Jehoda Imola kérte, hogy az év lezárása után
a Felügyelõ Bizottság nézze át a mérleget. Az
átadás-átvételen jelen kívánnak lenni.

Kiss Gábor javasolta, hogy a személyi jöve-
delemadó egy százalékának felajánlásával kap-
csolatban az IKSZ tegyen közé kampányfelhí-
vást a Könyvtári Levelezõ/lapban, valamint fel-
hívta a figyelmet, hogy megtartva a KLL híradó
jellegét, az IKSZ kapjon nagyobb teret és lehe-
tõséget benne híreinek közzététele és tagságá-
nak tájékoztatása, informálása céljából.

Fodor Péter tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
a pedagógusok beíratkozásának kompenzációját
az OM közvetlenül a megyei könyvtáraknak kül-
di, a jövõvel kapcsolatos elképzelésekrõl pedig
legkésõbb december 22-éig írásos anyagot küld.

Ramháb Mária tájékoztatta a megjelenteket a
Nemzeti Kulturális Alapprogram munkájáról és
pályázatairól, illetve az azokkal szemben támasz-
tott elvárásokról, majd ismertette a „Nagy könyv-
olvasás” országos programtervezetet. Azt szeret-
nék elérni, hogy megyénként ötmillió forint tá-
mogatást kaphassanak a könyvtárak a program-
hoz. A program sajtótájékoztatója jövõre, a
magyar kultúra napján (január 22-én) várható.

M. Móré Ibolya titkár


