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Beszámoló az Informatikai
és Könyvtári Szövetség

év végi közgyûlésérõl

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) 2008. decem-
ber 11-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban tartotta év végi
közgyûlését. A rendezvényt Virágos Márta, az IKSZ alelnöke
vezette, aki – miután köszöntötte a megjelenteket és az Oktatási
és Kulturális Minisztérium (OKM) képviselõjét, Kopcsay Ág-
nest –, ismertette a közgyûlés napirendjét:

1. Fodor Péter, az IKSZ elnöke beszámolója az IKSZ 2008.
évi munkájáról

2. A 2009. évi tagdíjak meghatározása
3. Ramháb Mária, az Összefogás Programbizottság elnöke

beszámolója az Országos tini könyvtári napok 2008. évi rendez-
vénysorozatáról

4. Szörényi Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézete igazgatójának elõadása 2008 – a
reneszánsz éve címmel.

Fodor Péter beszámolójában a 2008. év tendenciáról beszél-
ve megállapította, hogy a lépésváltás, majd ebbõl következõen
a tekintetváltás éve volt ez az év, melynek néhány jellemzõje
között megemlítette a TÁMOP- és a TIOP-pályázatokat, amibõl
a közép-magyarországi régió kimaradt. Másik jellemzõje az
évnek a könyvtári intézményeket érintõ integrációs folyamat:
hol a könyvtárhoz kapcsoltak intézményeket, hol a könyvtárakat
érintõ összevonások történtek. Komoly feladatot jelent a kistelepü-
lések ellátása.

Az IKSZ-rõl szólva kiemelte az együttmûködés fontosságát,
külön említve a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE)
kialakított jó kapcsolatot. Az IKSZ részt vett szakmai érdek-
egyeztetõ fórumok munkájában, az OKM Könyvtári Osztályá-
val hatékony együttmûködést ápol. Számos esetben kérték az
IKSZ véleményezését, ebbõl is a Kjt. módosítását emelte ki. Az
IKSZ részt vett az országos pályázatok véleményezésében.
Hozzájárult a 2013-ig terjedõ könyvtári stratégia kidolgozásá-
nak munkájához.

Szólt arról, hogy kedvezõtlenül alakult a továbbképzési prog-
ram megvalósítása, 2009-ben – reményei szerint – az anyagi
források rendelkezésre állnak.

Kihívás elõtt áll a könyvtári szakma: a hagyományos és a vir-
tuális könyvtár újszerû mûködtetése elõtt. El kell gondolkozni azon,
mit kell másképp csinálni, hogyan lehet megújítani a kulturális
szolgáltatásokat a piaci szempontok figyelembevételével. Szükség
van a megfelelõ programok kidolgozására a többfunkciós,
használóbarát rendszer szolgáltatásainak meghatározására.

2009-rõl szólva elmondta, hogy paradigmaváltásra van szük-
ség, át kell gondolni a pályára kerülés korlátozott lehetõségeit
a képzési rendszer tükrében.

Ezután kiemelte: három fontos esemény zajlott az IKSZ
szervezésében 2008-ban: az Internet Fiesta, amely megrendezé-

sének tizedik évfordulójához érkezünk 2009-ben; a Kárpát-me-
dencei könyvtárosok Csongrádi konferenciája; és végül az Össze-
fogás, amelybõl az országos médiamegjelenést emelte ki, és
hangsúlyozta a helyi média egyre nagyobb megjelenését is a
rendezvényeken, és az azokról való tudósításokban.

2008 márciusában kellett elhagyni a Hold utcai épületet és
költözött az OSZK-ba a szövetség irodája, ahol biztosítottak a
mûködés feltételei.

Végül Fodor Péter azzal zárta beszédét, hogy az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség eredményes évet zárt.

Ezután a közgyûlés határozott a 2009. évi tagdíjakról, ame-
lyek az országos hatókörû és a területi hatókörû, valamint a
megyei és megyei jogú városi könyvtárak esetében 40 000, illet-
ve 28 500 forintra változnak, a többi könyvtár esetében válto-
zatlan marad.

A következõ napirendi pontként Ramháb Mária a 2008. évi
Országos tini könyvtári napok rendezvénysorozatról szólva ki-
emelte, hogy a könyvtárakat népszerûsítõ folyamatról van szó,
mellyel új szolgáltatásokat is indítottak a részt vevõ könyvtá-
rak. Ám, hogy ezek az új szolgáltatások szerepet kapjanak a
könyvtárak életében, európai uniós forrásokra kell pályázni, és
országos szinten is többletráfordításokra van szükség.

A 2007-ben indult babaolvasó programról elmondta, hogy
mára már mindennapos szolgáltatássá vált a könyvtárak életé-
ben, egyre több a bababarát könyvtár országszerte. A könyvtá-
rak az elsõk között léptek a Biztos kezdet program megvalósí-
tásában az együttmûködési megállapodás szellemének megfele-
lõen, melynek többek között a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium is aláírója volt. A Babaolvasó füzet a jövõben is a könyv-
tárak rendelkezésére áll. Arra kéri a megyei könyvtárakat, hogy
a születendõ gyermekek száma szerint igényeljék azt a
babaolvasójeggyel egyetemben.

A 2008. évi Összefogás rendezvénysorozatról szólva Ramháb
Mária elmondta, hogy bár rövidebb volt az idõtartama, a ren-
dezvények száma 2424 volt, 403 település vett részt a progra-
mokban, 438 könyvtár volt a résztvevõk sorában, és a könyves
vasárnapon is 194 könyvtár tartott nyitva.

A levelezõlista jól mûködött, a lista lehetõségeit egyre job-
ban sikerül kihasználni. Az összefogottság volt a jellemzõ a
rendezvénysorozatra a húsz-huszonegy tagú munkacsoportnak
köszönhetõen, amelynek révén az információk és a promóciós
anyagok is mindenkihez eljutottak. A kistelepülések jól tudták
használni a központi programok forgatókönyveit.

A közgyûlés utolsó napirendjeként Szörényi László élveze-
tes elõadást tartott a reneszánsz évérõl. Elõadásában az év fõ
eseményeit ismertetve kitért a reneszánsz történelmi, kulturális
és kiemelten könyvtártörténeti kérdéseire is.

A közgyûlés végén Virágos Márta minden résztvevõnek
békés karácsonyt és az új évre erõt és egészséget kívánt, majd
a közgyûlést bezárta.

Csulákné Angyal Katalin

az IKSZ titkára


