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AZ IKSZ-elnökség hírei

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2005.
november 3-án tartotta elnökségi és tagozatve-
zetõi ülését, ahol az alábbi napirendi pontok
szerepeltek:

• a közgyûlés elõkészítése, tagdíj,
• az országos könyvtári digitalizálási terv vé-

leményezése,
• jelölés a Magyar Könyv Alapítvány kura-

tóriumába,
• a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

meghívásos pályázata,
• aktualitások.

Fodor Péter tájékoztatta a jelenlévõket a köz-
gyûlés idejérõl és helyszínérõl: 2005. decem-
ber 14. szerda, 10 óra 30, Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár. Ismertette a tagdíjemelésrõl
elõkészített javaslatokat, s az elnökség tagjai úgy
határoztak, hogy tíz százalékos emelést a ter-
jesztenek közgyûlés elé.

Az országos könyvtári digitalizálási tervrõl
beérkezett véleményeket az IKSZ titkársága
összesíti, és november 10-éig megküldi a Nem-
zeti Kulturáluis Örökség Minisztériuma Könyv-
tári Fõosztályának.

Az elnökség határozott a Magyar Könyv Ala-
pítvány kuratóriumába történõ jelölésrõl is,
Egyházy Tibornét, a Veszprémi Egyetem Köz-
ponti Könyvtárának igazgatóját delegálta.

Az NKA Kiemelt Kulturális Események Ide-
iglenes Szakmai Kollégiuma kiírta meghívásos
pályázatát, amelyen az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetség is indulhat az Összefogás a könyv-
tárakért – összefogás az olvasókért, országos
könyvtári napok rendezvénysorozat támogatásá-
ért. A pályázat beadási határideje 2005. novem-
ber 8., melyet késõbb november 15-ére módosí-
tottak. Az elnökség hosszas vita után meghozta
határozatát, vállaljuk a megmérettetést, és elké-
szítjük a kért határidõre pályázati anyagunkat. A
projektet elõkészítõ bizottság munkájába Fodor
Péter felkérte Ramháb Máriát, Szlatky Máriát,
Fülöp Ágnest és az  IKSZ titkárát.
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Az Európa Tanács Élõ Nyelvek Európai
Központjának (ECML – CELV) magyarorszá-
gi kontaktpontja új helyre, az Országos Pedagó-
giai Könyvtár és Múzeum (OPKM) Honvéd ut-
cai épületébe költözött. A helyiség ünnepélyes
megnyitója 2005. szeptember 21-én volt. A kon-
taktpont fõ feladata, hogy megismertesse a hazai
nyelvpedagógia megújulásáért tevékenykedõ
szakértõket az Európa Tanács nyelvpolitikájával,
a grazi központnak e nyelvpolitika érdekében
kifejtett tevékenységével, helyet és lehetõséget
biztosítson viták, ankétok, képzések szervezésé-
re. A kontaktpont az ECML-kiadványok mellett
az OPKM teljes állományával hétfõn, kedden és
csütörtökön 9-tõl 16 óráig, szerdán és pénteken
9-tõl 13 óráig az érdeklõdõk rendelkezésére áll.
Címünk: 1055 Budapest, Honvéd utca 19.

Bõvebb információ a kontaktpont honlapján
(http://ecml.opkm.hu) olvasható.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára köszönetet mond mindazoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ával hozzájárultak
Kiss Lajos nyelvész akadémikus könyvhagyaté-
kának megvásárlásához.
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Egész oldalas hirdetés ára
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hirdetési rendelésre
kedvezmények!


