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Az Informatikai
és Könyvtári Szövetség

decemberi közgyûlése
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2007.
december 13-án tartotta év végi közgyûlését a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár dísztermében.

A közgyûlés napirendi pontjai a következõk
voltak:

1. Ramháb Mária beszámolója az Összefogás
2007. évi programsorozatáról

2. Svastics Carmennek, a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium (SZMM) nemzeti szakértõi
munkacsoportja titkárának elõadása 2007. esély-
év címmel

3. Fodor Péter elnöki beszámolója
4. A 2008. évi IKSZ-tagdíjak meghatározása
5. Fodor Péter elnöki zárszava
Ramháb Mária azzal kezdte beszámolóját a

2007. évi Nagy olvashow októberi rendezvény-
sorozatáról, hogy az országot átfogó program
mindenképpen sikeresnek bizonyult, hiszen 366
település 417 könyvtára vett részt benne. 3467
programon l51 324 résztvevõt regisztráltak a
szervezõk.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a kiemelt
kulturális események között részesítette közpon-
ti támogatásban a rendezvénysorozatot, így egy-
séges programot egységes arculattal lehetett le-
bonyolítani a legkisebb településekig eljutva.

Lehetõség nyílt új könyvtári szolgáltatások
elindítására, mint a Külügyminisztérium tabló-
sorozata a Római Szerzõdés ötven évérõl, amely
hétszáznál több helyen volt kiállítva, vagy az
Országos Egészségfejlesztési Intézet informáci-
ós szóróanyagainak terjesztése a helyi együtt-
mûködés igénybevételével.

Ramháb Mária beszélt arról is, hogy a tévés
reklámspotnak nagy sikere volt, hét csatornán
összesen kilencvennyolc alkalommal vetítették a
Nagy olvashow reklámját.

A programokkal sikerült új partnereket sze-
rezni, akikkel Együtt a társadalomért címmel
együttmûködési megállapodást kötött az IKSZ.
Ennek értelmében a bababarát programokról, a

gyermek és ifjúsági esélynövelõ programokról
és az idõskorúak életminõségét javító programok-
ról született megállapodás az Oktatási és Kultu-
rális Minisztériummal, a Szociális és Munkaügyi
Minisztériummal, a Nemzeti Kulturális Alappal,
az Országos Tisztiorvosi Hivatallal, a Magyar
Védõnõk Egyesületével, a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamarával és az Egyszervolt.hu
internetes honlap szerkesztõivel.

Ezek a szándéknyilatkozatok szolgálnak ga-
ranciául arra, hogy a jövõben is hasonló sikere-
ket érjünk el az összefogás rendezvénysorozatá-
val.

Ezután Svastics Carmen, az SZMM nemzeti
szakértõi munkacsoportjának titkára tartott elõ-
adást, amelyben ismertette az Egyenlõ esélyek
mindenki számára európai év 2007 programját,
és szólt arról is, hogy az esélyév 2007 célja a
társadalmi egyenlõség megteremtése oly módon,
hogy ez az alkotmányban is rögzítve legyen.

A magyarországi eredmények között felsorol-
ta, hogy 2003-ban törvény született az egyenlõ
bánásmódról, 2004-ben megalakult az Egyenlõ
Bánásmód Hatóság, és a célok közt megemlítet-
te az általános antidiszkriminációs törvény meg-
alkotását.

Elõadása után Fodor Péter, az IKSZ elnöke
átadta Svastics Carmennek az együttmûködési
megállapodást, hogy azt továbbítsa Lamperth
Mónika miniszternek.

Fodor Péter, az IKSZ elnöke következett, aki
elnöki beszámolójában a következõket mondta el:

Az IKSZ év végi közgyûléseinek hagyomá-
nya, hogy áttekintést, számvetést adjanak az el-
múlt évrõl, arról, ami 2007-ben új, fontos volt,
illetve gondot okozott.

Soha ilyen jellegû együttgondolkodás, kreati-
vitás nem volt még egy rendezvénysorozat ese-
tén, mint 2007-ben, így ennek köszönhetõen a
Nagy olvashow hatásos és eredményes volt, in-
tézmény- és célközösség-orientált. A médiában
való megjelenés példátlan volt, az egyetlen prob-
lémát a Magyar Rádióval való együttmûködés
okozta.

2007-ben sikeres volt az Internet Fiesta ren-
dezvénye is, amelynek keretében növekedett a

IKSZ-hírek
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résztvevõk száma. Új feladatok elé is állít azon-
ban ez az eredményesség. Oda kell figyelni a
pályázatok kiírására, mint azt a NETreKész pá-
lyázat is megmutatta. A pályázott összeg 1%-a
költhetõ csupán promócióra, holott a mi pályá-
zataink sikere nagyban a jó reklámnak köszön-
hetõ.

Fontos volt, hogy részt tudtunk venni a könyv-
tári stratégia 2013-ig terjedõ idõszakának teen-
dõit, lépéseit meghatározó döntések kidolgozá-
sában, véleményezésében.

Nem volt gond nélküli idõszak 2007. A meg-
szorítások következtében ugyanis egyre nõ az
intézmény-összevonások száma.

Fodor Péter végezetül szólt arról, hogy az
IKSZ feladata, hogy a tárca vezetõinek jelezze,
a könyvtárak alapfeladatának megtartása a jövõ-
ben is szem elõtt tartandó.

A 2008. évi tervekrõl Fodor Péter elmondta,
hogy az IKSZ jövõre is megrendezi az Internet
Fiestát, a határon túli könyvtárak konferenciáját
és az összefogás rendezvénysorozatot rendszer-
szemléletû, innovatív és kreatív szellemben.

Beszámolója végén az IKSZ elnöke tájékoz-
tatta a közgyûlést arról, hogy 2008. március 31-
ével ki kell költözni a Hold utcai irodából és az
OSZK-ban kapunk helyet.

A közgyûlés utolsó napirendi pontjaként sor
került a 2008. évi tagdíjak meghatározására, ami
összességében 7,1%-os emelkedést jelent a 2007.
évihez képest.

Fodor Péter megköszönte a részvételt, és be-
zárta az ülést.

Cs. Angyal Katalin
az IKSZ titkára

A Goethe Intézet kiállítása
a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

2008. 

I., II. 

Debrecen, 

Gy r 

Versenyképes ország 

versenyképes könyvtárossal – 

roadshow 

MKE mke@oszk.hu 

II. 5. 

Szeged, 

Regionális 

Teleház 

Forrásközpont 

Országos konferencia 

Dél-alföldi Teleházak 

Regionális Közhasznú 

Egyesülete 

dte@vnet.hu 

III. 17–

19. 

Dunaújváros, 

f iskola 
Networkshop NJSZT 

http://www.niif.hu/re

ndezvenyek/network

shop/ 

IV. 18–

23. 

Békéscsaba, 

Pusztina 

EU könyvtári projektek hazai 

megvalósításának tapasztalatai 

Publika Magyar 

Könyvtári Kör, Békés 

Megyei Könyvtár 

Kovács Beatrix 

kovacs.beatrix@eski

.hu 

VIII. 

27–29. 
Debrecen Informatika a fels oktatásban Debreceni Egyetem 

www.agr.unideb.hu/i

f2008 

Eseménynaptár

Kortárs német gyermekkönyv-
illusztrációk

A Goethe Intézet és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár közös szervezésében 2008. január 26-áig volt lát-
ható a Központi Könyvtár Kisgalériájában a kortárs
német gyermekkönyv-illusztrációk kiállítása.

A kiállítást, mely Európa-szerte vándorol, a
Goethe Intézet és a Troisdorfi Képeskönyv Múze-
um közösen hozta létre. Az anyag tizenhárom rep-
rezentatív német illusztrátor munkáiból áll. Néme-
lyek saját szövegüket, mások kortárs német írók
alkotásait illusztrálták. A nemzetközileg elismert
klasszikusok mellett olyan fiatal alkotókat is meg-
ismerhettünk, akiknek mûvei a német könyvilluszt-
ráció legújabb irányzatait tükrözik. Az alkotók tech-
nikáiban figyelemreméltó sokszínûség mutatkozik,
az akvarellektõl a kollázson át egészen a digitális
kísérletekig a modern képeskönyv-illusztráció mû-
vészetének széles spektrumát ölelik fel.
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