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A Füzéki István Emlékérem 2005. évi díjazottja
Füzéki István az 1956-os forradalom egyetlen ismert könyvtáros mártírja, akinek emlékére
testvére 2002-ben emlékérmet alapított, amelyet évrõl évre a forradalom kitörése vagy leverése
napján adnak át a díjazottnak. (Az elismerést eddig Horváth Tibor és Kasánszky Zsombor kapta
meg.)

Az emlékérem 2005. évi díjazottja, Papp István kimagasló és példamutató szakmai életmû-
véért a Füzéki István OSZK-beli márvány emléktáblája elõtt rendezett koszorúzási ünnepségen
vette át az elismerést. Gratulálunk!

Évfolyamváltás
Lapunk januári számának kolofonjában (sajnos, nem
automatikusan váltódik az év fordulóján), még a
XVII-es szám olvasható.

Nehéz elhinni: immár tizennyolcadik élvfolya-
mába lépett a Könyvtári Levelezõ/lap! A hibát mos-
tani számunkban javítottuk, olvasóinktól (fõként a
feldolgozó könyvtárosoktól!) elnézést kérünk a fi-
gyelmetlenségért. – A szerk.
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség február
l-jén tartotta évnyitó elnökségi és tagozati ülését
az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).

Fodor Péter üdvözölte a megjelenteket, kü-
lön köszöntötte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Könyvtári Kollégiumának új elnökét, Komlósi
Józsefet, és egyúttal az elnökség nevében meg-
köszönte Ramháb Mária eddigi elnök munkáját.
Ezután az elnökség és a jelenlévõ képviselõ ta-
gok egyeztették és véglegesítették az IKSZ 2006.
évre tervezett programját.

Beszámoló hangzott el a 2005. év gazdálko-
dási adatairól, a jelenleg folyó számlázási prog-
ramokról és a beadott, illetve beadás elõtt álló
pályázatokról.

Az NKA által kiírt meghívásos pályázatra
készített anyagunkat újra be kell nyújtanunk, a
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szak-
mai Kollégiuma a szakmai program kiegészíté-
sét kérte. A határidõ 2006. február 17. A pályá-
zat átdolgozását és újbóli beadását az elnökség
egyhangúlag megszavazta. A szöveget Fodor
Péter, Ramháb Mária és Ambrus János véglege-
síti a bekért javaslatok alapján.

Két pályázat összeállítását egyeztette és sza-
vazta meg az elnökség, melyeket 2006. február
28-áig kell benyújtani az NKA-nak, az egyik a
Nemzeti Civil Alapprogram kiírásán már nyert
dániai tanulmányút, melyhez kiegészítõ támoga-
tást kérünk, a másik az Internet Fiesta lebonyo-
lítása.

Az ülésen döntöttek a májusi közgyûlés idõ-
pontjáról: 2006. május 11-én, csütörtökön ren-

dezzük meg az OSZK VI. emeleti tanácstermé-
ben. A közgyûlés szakmai programját is megha-
tározták.

Az elnökség felkérte Kiss Gábor alelnököt
egy bizottság felállítására, mely a következõ el-
nökségi ülésre (2006. március 2.) javaslatot ter-
jeszt elõ az IKSZ által alapítandó díjra.

Kijelölte a közhasznúsági beszámoló elkészí-
tésének idejét is (2006. március 2.), melyet áp-
rilis elején megküldünk tagjainknak. Ennek
megfelelõen a tagozati beszámolókat 2006. feb-
ruár 15-ére kéri beküldeni az elnökség az IKSZ
titkárságára.

Ramháb Mária az IKSZ szakmai támogatását
kérte egy új akció kezdeményezéséhez az NKA-
nál, mely a Nagy könyv-olvasás címet viselné.

Fodor Péter megköszönte Jehoda Imolának
fáradhatatlan munkáját, melyet az alapszabály
meg a szervezeti és mûködési szabályzat módo-
sításának elõkészítésénél tanúsított, majd bezár-
ta az ülést.
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