IKSZ – hírek, események
Az elnökség hírei
2005-ben elsõ ízben január 25-én ülésezett az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnöksége és a képviselõ-testület.
A legfontosabb napirendi pont a 2005. évi
programok számbavétele, a munkaterv összeállítása, valamint a „Nagy Könyv” országos programjának, pályázati kiírásainak (beadási határidõ:
2005. február 20.) megbeszélése volt – az utóbbi
sajtótájékoztatóját január 27-én tartották meg a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban.
Több nagy rendezvénynek eldõlt a pontos
idõpontja:
 Workshop a szaksajtó és könyvtári híradók
szerkesztõivel, 2005. február 24. OSZK, VI.
emeleti tanácsterem, 10 órától 15 óráig
 Internet Fiesta 2005. március 14–27. (jelentkezni 2005. február 15-étõl lehet)
 az Internet Fiesta országos konferenciája, 2005
március 21., helye: Hallgatói Információs Központ, Budapest
 az IKSZ tavaszi közgyûlése, 2005. május 18.
OSZK, VI. emeleti tanácsterem, 10 órától 15 óráig
Az IKSZ minden könyvtár figyelmébe ajánlja
a „HáLóra magyar!” programot, melyet a Neumann Társaság koordinál és egyedi megállapodásokat köt a könyvtárakkal a lebonyolítást illetõen.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak beadási határideje 2005. február 28.

„Nagy Könyv”
„Egyetlen energiaforrás sem bocsát ki annyi
fényt, amennyit néha egy kis kötet sugározni tud
magából, és az elektromos áramnak soha nem
lesz annyi energiája, amennyi elektromosság az
írott szóba belefér.” (Stefan Zweig)
„Nagy Könyv” – nagy összefogás… – ezzel
kezdte a sajtótájékoztatóját Hiller István kulturális miniszter, aki kiemelte, hogy a „Nagy Könyv”
játék legfontosabb célja, hogy az olvasás újra
népszerû legyen. A program televíziós játékai
2005. március elején indulnak és 2005. december
17-éig tartanak. A játék lényege, hogy megkeres30

sük Magyarország kedvenc regényét. A top 100as lista április 23-ára áll össze, a top 12-es lista
június 11-ére. Utána õsszel indul a „beszavazóshow” amikor is irodalmi kampánysorozat keretében a regényeket egy-egy közismert személy
népszerûsíti. Magyarország kedvenc könyvét
2005. december 17-ére találjuk meg.
Egy olyan olvasómozgalomról van szó, amely
korunk minden technikai eszközét (televízió, rádió, mobiltelefon, internet) és kommunikációs
stratégiáját e cél érdekében összpontosítja.

Partnerség –
együttmûködés
egy kisvárosi könyvtárral
Mi, ebben a kisvárosi könyvtárban mindig is
úgy gondolkoztunk, hogy a sikerhez több kell,
„játszótársakra”, partnerekre van szükségünk, ezért
minden olyan szakmai szervezetnek tagjai kell
hogy legyünk, amely erõsít, támaszt, védettséget
nyújt, kreatív, jövõbelátó gondolatokat sugall, ahol
a legfrissebb információkat, a szakmával kapcsolatos eseményeket elsõ kézbõl megtudhatjuk.
Tagjai vagyunk több civil szervezetnek, de
elsõsorban természetesen az Informatikai és
Könyvtári Szövetségnek (IKSZ).
Sokszor hallom nálunk is kisebb intézményektõl, hogy mi hasznunk van nekünk abból, ha tagjai vagyunk nagy országos szakmai szervezeteknek. Én azt gondolom, hogy talán leginkább a
kicsiknek, a községi és városi könyvtáraknak lenne elemi érdekük az, hogy ezekbe a szakmai és
érdekképviseleti szervezetekbe belépjenek.
Az IKSZ Csongrád Megyei Tagozata 2000-ben
alakult meg annak érdekében, hogy az addig –1998
óta – spontán módon létezõ együttmûködést hivatalossá tegyük, összehangoljuk fejlesztéseinket, együtt
gondolkodjunk könyvtáraink jövõjérõl.
Együtt szervezzük az IKSZ által elindított
Összefogás a könyvtárakért akció rendezvényeit,
és ami számunkra a legfontosabb, hogy az IKSZ
kezdeményezéseirõl, a szakmában várható törvényi és egyéb változásokról a tagozat vezetõjétõl
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