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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) elnökségének és a képviselõ-testület tag-
jainak 2007. évi elsõ ülésén, január 31-én Fodor

Péter elnök tájékoztatta a megjelenteket az IKSZ-
ben bekövetkezett változásról: M. Móré Ibolya

2007. január 15-ével távozott a szövetségtõl, a
munka, a kézipénztár és az eszközök átadása-
átvétele rendben megtörtént. Feladatait átmene-
tileg Csulákné Angyal Katalin látja el.

A tisztújító közgyûlésre (2007. április 26.)
Fonyó Istvánné jelölõbizottsági elnök vezetésé-
vel megalakult a jelölõbizottság. Tagjai: Király

Istvánné, Varga-Sabján Gyula és Ignácz Józsefné.
A jelölõlista elkészítésének határideje: 2007.
február 28.

Az Összefogás-pályázattal kapcsolatban Fo-
dor Péter elmondta: a programbizottság –
amely 2006-ban Ramháb Mária vezetésével
alakult – változatlan összetétellel mûködik.
2007-re az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség ismételten meghívást kapott a Nemzeti
Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Kollégiumától.

A pályázatot a tavalyi szlogennel nyújtotta
be: Könyvtárak összefogása a társadalomért –
Könyvtárba mentem, gyere utánam! A pályá-
zat címe: Nagy olvasásshow, egyik kiemelt
rendezvénye a Könyves vasárnap Debrecen-
ben, amelynek aktualitást ad majd az új me-
gyei könyvtár. Formálódnak a tervek egy új
olvasási mozgalom indítására „Nyisd ki a
könyvet!” címmel.

A Könyvtárügyért elnevezésû díjjal 2007-ben
egy egyén és egy intézmény munkáját köszöni
meg a szervezet a tavaszi közgyûlés alkalmából.
E célból megalakult a díj odaítélésére az elsõ
kuratórium, amelynek két évre (egyhangú sza-
vazással) Kiss Gábort választották elnökéül.
Öttagú kuratórium kezdi meg mûködését, amely-
nek felhívására az IKSZ tagjai március 20-áig
tehetnek javaslatot a díjazottakra.

Fodor Péter megbeszélést folytatott Bakos

Klárával, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) elnökével, és etikai bizottság létrehozá-
sáról döntöttek, amelybe az IKSZ Virágos Már-

tát delegálja.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Könyvtári Akkreditációs Bizottságába új tago-
kat kell javasolnia az Informatikai és Könyvtári
Szövetségnek is. Az elnökség egyhangú szava-
zással Bényei Miklós, Bertalanné Kovács Piros-

ka és Egyházi Tiborné jelölését fogadta el.
A Neumann János Számítógéptudományi

Társaság ismét felkérte az IKSZ-et, hogy vegyen
részt az Internet Fiesta megrendezésében (2007
márciusa). A szövetség pályázatot nyújt be a
szervezésre, és egyúttal kéri a tagkönyvtárakat,
hogy helyi programok szervezésével járuljanak
hozzá a rendezvény sikeréhez.

Cs. Angyal Katalin

FELHÍVÁS
kitüntetési javaslatra

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
2006-ban díjat alapított a magyar könyvtár-
ügyben és a szövetség munkájában kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó természetes és jogi
személyek tevékenységének elismerésére.

A díj elnevezése:
– A KÖNYVTÁRÜGYÉRT – Informati-

kai és Könyvtári Szövetség
Formája:

– oklevél és kisplasztika, melybõl évente
kettõ adományozható

Az elismerésre javaslatot tehetnek:
– az IKSZ tagjai és tagozatai
Az elismerésre zárt borítékban, részletes

indoklással kell javaslatot tenni. A levelet az
IKSZ titkárságához (1054 Budapest, Hold u.
6.) kell címezni, a borítékon megjelölve: A
KÖNYVTÁRÜGYÉRT.

Benyújtási határidõ: 2007. március 23.
A díj odaítélésérõl az elnökség által fel-

kért öttagú bizottság dönt.
A díj átadása a tavaszi közgyûlésen (2007.

április 26-án) történik.
Budapest, 2007. február 14.

Az IKSZ Elnöksége


