IKSZ-hírek
Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség tavaszi közgyûlésérõl
✒ Csulákné Angyal Katalin

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2010. május 12-én tartotta közgyûlését az Országos Széchényi Könyvtár VI.
emeleti elõadótermében.
Mender Tiborné levezetõ elnök köszöntötte a közgyûlésen megjelent vendégeket:
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
(OKM) képviseletében Rónai Ivánt, a
Könyvtári Osztály fõosztályvezetõ-helyettesét és Mányoki Jánost, az EKE képviselõjét.

mély és egy intézmény vehet át. 2010-ben
„A Könyvtárügyért” díjban részesült Ásványi
Ilona, a Pannonhalmi Fõapátság Fõapátsági
Könyvtárának helyettes igazgatója és a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár.
A díjat Fodor Péter, az IKSZ elnöke adta át.

A közgyûlés napirendi pontjai a következõk
voltak:
• Schiroky Vilmos elõadása Internet:
lehetõség és felelõsség címmel
• „A Könyvtárügyért” díj átadása
• Az elnökség 2009. évi közhasznúsági
beszámolója
• A 2009. évi pénzügyi beszámoló
• A felügyelõbizottság 2009. évi
beszámolója
Schiroky Vilmos, a Biztonságos Böngészés Program koordinátora azzal kezdte elõadását, hogy „az internet nagyszerû eszköz,
de veszélyeket is rejt. A világhálót olyan
emberek is használják, akik mások, fõleg
gyerekek jóhiszemûségét, kíváncsiságát
használják ki.” Ezért tartja fontosnak a program tevékenységét, amely felhívja a szülõk,
pedagógusok és más szakemberek figyelmét
az internetes chatelés, a társasági oldalak,
fórumok, sõt az e-mailek veszélyeire is. Kidolgoztak egy szûrõszoftvert Dolphin
Knight néven, amelynek használatával biztonságossá tehetõ az internet, mivel kiszûri a
veszélyes tartalmakat, képeket stb. Harmincezer számítógépen mûködik már sikerrel ez a szûrés. A Biztonságos Böngészés
Program chartájához számos civil szervezet
csatlakozott már, további aláírásra a program weboldalán – www.biztonsagosbongeszes.org – nyílik lehetõség.
Ezután került sor „A Könyvtárügyért” díj
átadására, amelyet minden évben egy sze22

Ásványi Ilona

Ezt követõen Fodor Péter beszámolt az
IKSZ 2009. évi közhasznú tevékenységérõl.
Beszámolóját azzal kezdte, hogy lépésváltás
és ebbõl következõen a szemléletváltás éve
volt 2009. Példaként kiemelte a TIOPés TÁMOP-pályázatokat, amelyek, lévén
EU-s pályázatok, igen bonyolult adminisztrációt igényelnek, tehát új feladatok elé állították a könyvtárakat.
Kihívás volt az is, hogy nem zárult le az
az integrációs folyamat, amelynek eredményeként vagy a könyvtárakat vonják össze
más intézményekkel, vagy fordítva.
Az IKSZ kapcsolatrendszerérõl szólva
Fodor Péter kitért a Magyar Könyvtárosok
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. május

Egyesületével (MKE) való együttmûködésre, valamint az OKM Könyvtári Osztályával
kialakult munkakapcsolatra, mely a stratégiai tervezésben való közremûködést, konzultációkat, jogszabály-elõkészítõ véleményezéseket is jelent.
A könyvtáraknak nem kisebb a feladata,
mint annak a végiggondolása, hogy a hagyományos bibliotéka hogyan tud megfelelni
a virtuális világ követelményeinek. A szemléletváltás része az is, hogy a piaci körülmények között a könyvtárak képesek-e a szolgáltatói attitûdváltásra.
Az IKSZ rendezvényeirõl szólva Fodor
Péter kitért arra, hogy az Internet Fiesta, a
csongrádi konferencia és az összefogás-hét
szervezésében ma már a rendszerszemlélet
a meghatározó, és a könyves vasárnap is új
dimenziót kapott. Szólt a NETreKÉSZ pályázatról is, amelynek sikeres lebonyolítása
szintén a rendszerben való gondolkodás
eredménye. A sikeres gazdálkodásnak
köszönhetõen ilyen horderejû programokat
is vállalhatunk, megelõlegezve a forrást.
Szólt a szakmai érdekképviselet hatékonyabbá tételérõl, s végezetül hangsúlyozta,
az IKSZ esetében a mit és a hogyan a fõ kérdés.
Az IKSZ elnöke a 2010. év feladatait is
felvázolta:
A 2010. decemberi közgyûlés az utolsó
alkalom a 2011. évi tisztújítás elõtt, hogy az
alapszabály és az szmsz szükséges módosításait megtegyük. Ezért az elnökség bizottságot kér fel, amely összegyûjti a módosítási javaslatokat, és az év végi közgyûlés
alkalmával azokat elõterjeszti.
Szükség van az IKSZ honlapjának korszerûsítésére, dinamikusabb mûködtetésére.
Ugyancsak át kell gondolni a Könyvtári
Levelezõ/lap jelenlétét a szakmai közéletben.
Az IKSZ mûködéséhez hozzátartozik a
hazai és nemzetközi kitekintés, ennek érdekében szükség van tapasztalatcserékre, kapcsolatok felvételére. A racionális gazdálkodásnak köszönhetõen erre a források a
jövõben rendelkezésre állnak.
Az IKSZ neve megköveteli kezdeményezõ szerepének erõsítését a döntéshozókkal
való kapcsolattartásban.
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. május

Ugyanez vonatkozik a tagság kezdeményezõ szerepére is: növelni kell részvételüket a feladatok megfogalmazásában, valamint hogy tudatosítsák a többiekben, ki
mire képes, ki mit tud elvállalni.
Végezetül át kell gondolni a tagozatok tevékenységét, rendszerét, az esetleges párhuzamosságok megszüntetését.
A beszámoló elfogadása után sor került a
2009. évi pénzügyi beszámolónak és a felügyelõbizottság beszámolójának elfogadására.
Elnöki zárszavában Fodor Péter megköszönte a tagság támogatását, és jó munkát
kívánt a szövetség tagjainak. ■
Gratulálunk a kitüntetetteknek,
Ásványi Ilonának és a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár minden munkatársának.
További munkájukhoz sok erõt és jó
egészséget kívánunk! – szerk.
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