
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2013. május 15-én tartotta beszá-
moló közgyûlését Budapesten, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár VI. emeleti elõ-
adótermében. 

Ramháb Mária,
az IKSZ alelnöke,
a közgyûlés leve-
zetõ elnöke ismer-
tette a közgyûlés
napirendi pontjait: 

1. 2012. évi el-
nöki beszámoló

2. 2012. évi
pénzügyi beszámoló

3. A felügyelõ bizottság beszámolója
a 2012. évrõl

4. „A Könyvtárügyért” díj átadása
Ezután Ramháb Mária felkérte Fodor

Pétert, az IKSZ elnökét, hogy tartsa meg
elnöki beszámolóját.

Fodor Péter egy
bejelentéssel kezd-
te felszólalását. 
A meghívott elõ-
adó, Halász János
kulturális államtit-
kár (Emberi Erõ-
források Miniszté-
riuma – EMMI) a

közgyûlés kezdete elõtt mondta le a meg-
je-lenést, kormányülés miatt. Így Fodor 
Péter arról tudott beszámolni, hogy ápri-
lis 30-án Bakos Klára, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének (MKE) elnöke,
Ramháb Mária IKSZ-alelnök és Fodor
Péter IKSZ-elnök találkozott Halász 

János kulturális államtitkárral. A közeljö-
võben folytatják a személyes megbeszé-
lést. Ugyanakkor Fodor Péter felhatalma-
zást kapott arra, hogy az államtitkár 
részére megfogalmazott felvetéseket a köz-
gyûléssel ismertesse. Ezek a következõk: 

1. A kulturális terület helyzete: felada-
tok, prioritások.

2. A könyvtár helye a kulturális élet-
ben. A korszerû könyvtár hagyományai,
új elvárások a használók és a szakma ré-
szérõl, a megújulás szükségessége. 
A rendszerszemléletû szolgáltatás erõsí-
tése.

A könyvtári stratégia programja 2014
és 2020 között. Állami kötelezettségvál-
lalás biztosítása (például ODR, tovább-
képzés).

3. A könyvtári rendszer átalakítása je-
lentõs változás, alapvetõ esély a minõsé-
gi szolgáltatások biztosítására a legki-
sebb településeken is. Az 1997. évi CXL.
törvény jó irányba módosult. A gyakorla-
ti megvalósítás egységesítése a legfonto-
sabb kérdésekben a könyvtári rendszer
szempontjából elengedhetetlen.

4. Az európai uniós források alapvetõ-
en a könyvtári rendszer finanszírozásá-
nak adjanak elsõbbséget. a kistelepülések
ne konzorciumi tagok legyenek, hanem a
szolgáltató könyvtár pályázatainak ked-
vezményezettjei. Ebben változásra van
szükség a korábbi gyakorlathoz képest. 
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Bõvebben az IKSZ honlapján:
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5. Az európai uniós infrastrukturális
fejlesztési lehetõségek a következõ cik-
lusban is a legfontosabbak, terjedjenek ki
a közép-magyarországi régióra is. 

6. Az irányító minisztériumban szük-
ségesnek tartjuk a könyvtári terület sú-
lyának megfelelõ képviseletét, így a 
jelenlegi Könyvtári Osztály vezetõjének
távozása után nagyon fontos, hogy meg-
erõsödjön a könyvtári terület egységes
irányítása. 

7. A kistelepülések könyvtári ellátá-
sának állami támogatása kiemelkedõ 
jelentõségû, ezért fontos lenne, hogy a
szolgáltató könyvtár támogatás értékû
bevételként vehesse át ezt a forrást, elkü-
lönítetten kezelve számoljon el vele. 

8. A szakmai terület új kitüntetési
rendjének módosítása:

A 2012. évben még tizennyolc minisz-
teri elismerése volt a területnek (tíz Bib-
liotéka Emlékérem, hat Szinnyei József-
díj, két Széchényi Ferenc-díj), 2013-tól
csak négy Szinnyei József-díj maradt. 
A 8500 kollégát figyelembe véve ez az
arány kevés. Ezt az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnöksége kifogá-
solta, és újra egyeztetést kezdeményez
annak érdekében, hogy hozzanak létre
egy a Bibliotéka Emlékéremhez hasonló
elismerést négy fõ számára, vagy emel-
jék a Szinnyei József-díjban részesülõk
számát.

9. A közgyûjteményi területre is lehes-
sen fordítani a TAO-kedvezményt.

10. A kulturális közhasznú munkaerõ
alkalmazása – a pályázati kiírásnak meg-
felelõen – terjedjen ki a könyvtári terület-
re is.

11. A könyvtári szakmai szervezetek
egyeztetett véleménnyel kívánják a jövõ-
ben is segíteni a kulturális államtitkárság

munkáját. Az IKSZ közgyûlése kiemelt
fontosságú az intézmények szempontjá-
ból, az MKE vándorgyûlése pedig a
könyvtárosokkal való találkozásra kínál
alkalmat. 

12. Õszre írásos értékelést készít az
IKSZ a megyei könyvtárak helyzetérõl, a
kulturális vidékfejlesztésben elért ered-
ményekrõl. Kezdeményezzük az egyez-
tetést a megyei könyvtári tagozattal,
amely a következõ évi feladatok megha-
tározását, ennek alapján az intézményfi-
nanszírozást készíti elõ.

Az IKSZ 2012. évi tevékenységében
kiemelt szerepet töltött be, meghatározó
volt a szakmai érdekvédelem, mivel a
könyvtárak helyzete, tevékenysége jelen-
tõs változásokon ment át. A kulturá-
lis törvény módosításának lezárását kö-
vetõen megerõsödött jogosítványokkal
bíró megyei könyvtárak mûködhetnek. 
A könyvtárak fenntartása egységesített.
Az intézmények a megyeszékhelyek ön-
kormányzatának fenntartásában mûköd-
nek tovább. Ez Nyíregyháza, Szeged és
Eger kivételével valamennyi megyei
könyvtárat érintette. (A felsorolt könyv-
tárak esetében ez az átalakítás már koráb-
ban megtörtént.) Ezzel egyidejûleg arról
is döntés született, hogy összevonják a
megyeszékhelyek városi és megyei
könyvtárait, amivel egy hosszú évek óta
húzódó folyamat végére került pont. Hét
megyeszékhelyen mûködõ városi könyv-
tár is integrálódott a megyei könyvtár
szervezetébe. Csökken a párhuzamosság,
racionálisabbá válik az erõforrások fel-
használása.

A kormányzat részérõl fontos és fi-
gyelemreméltó döntés volt az a kormány-
határozat, amelyben a kistelepülések
könyvtári ellátását biztosítja, ezzel meg-
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erõsítve a megyei könyvtárak szerepkör-
ét, szolgáltatási lehetõségét és felelõs-
ségét.

Fodor Péter áttért az MKE és az IKSZ
együttmûködésére: kiemelkedõ esemény
volt a 2012 novemberében tartott Orszá-
gos könyvtárügyi konferencia (OKK).
Többször tartott közös elnökségi ülést a
két szervezet a konferencia elõkészítésé-
re. Az OKK tézisszerkesztõ bizottsága
ajánlásokat, téziseket fogalmazott meg,
amelyek alapjául szolgálhatnak a 2014 és
2020 közötti könyvtári stratégiának. En-
nek kidolgozása 2013 õszére várható a
kulturális kormányzat részérõl.

A konferencia jelentõsége abban is
megmutatkozott, hogy a Kárpát-meden-
cei könyvtárak és szervezetek képviselõi
is részt vettek a közös munkában.

Az IKSZ rendezvényeirõl Fodor Péter
azt mondta, hogy 2012-ben is sikeresek
és eredményesek voltak a kiemelt prog-
ramok, az Internet Fiesta és az Összefo-
gás programjain részt vevõk száma meg-
haladta a 180 ezret. Mindkét programot
kiemelten támogatta a Nemzeti Kulturá-
lis Alap (NKA). 2012-ben nem rendeztük
meg a csongrádi konferenciát a magyar
könyvtárosok világtalálkozójának terve-
zett megszervezése miatt, ami végül el-
maradt. Az elnökség azonban úgy dön-
tött, hogy a csongrádi hagyományok nem
szakadhatnak meg, és 2013-ban megren-
dezzük a Kárpát-medencei könyvtárosok
konferenciáját.

Fodor Péter szólt a Könyvtári Levele-
zõ/lap megjelentetésérõl is. Az NKA tá-
mogatása csökken, emellett az is igaz,
hogy az elõfizetõk száma sem növekszik.
Szükséges az egyeztetés a különbözõ
szakmai lapok fenntartóival a lapok jövõ-
jérõl.

Fodor Péter végül köszönetet mondott
azoknak, akik átlagon felül vállaltak
részt az IKSZ tevékenységében, és fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 2013-ban
még hatékonyabb munkára van szükség a
helyi és az országos érdekérvényesítés
terén.

Pallósiné Toldi Márta hozzászólásá-
ban köszönetet mondott Fodor Péter és
Ramháb Mária egész évi érdekvédelmi
tevékenységéért, az NKA szakmai kollé-
giumaiba delegált kollégáknak – Me-
csériné Doktor Rozáliának, Vasas Lí-
viának, Venyigéné Makrányi Margitnak,
Tõzsér Istvánnénak – az érdekérvényesí-
tésben kifejtett munkájáért. Ezután a fel-
sõoktatási könyvtárak közérzetérõl, az e-
könyvek kölcsönzési lehetõségeirõl tett
fel kérdéseket Virágos Mártának.

Ramháb Mária szólt még hozzá Fodor
Péter beszámolójához, és megemlítette,
hogy az EU-s szolgáltatások terén is je-
lentõs tevékenységet fejtettek ki, hiszen
megszervezték a középiskolások EU-s
vetélkedõjét, amelynek elsõ díja stras-
bourgi utazás volt. Elmondta azt is, hogy
Europe Direct-pontok mûködnek sikere-
sen Békéscsabán, Szolnokon és Kecske-
méten.

A Márai-programról szólva elmondta,
hogy az tovább folytatódik.

Pallósiné Toldi Márta kérdésére Virá-
gos Márta vála-
szolt, a felsõokta-
tás közérzetérõl a
k ö v e t k e z õ k e t
mondta: Kevesebb
felsõoktatási intéz-
mény magasabb
képzési színvona-
lon mûködhet. Je-

lenleg a helyzet az, hogy egyetlen felsõ-
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oktatási intézménynek sincs elfogadott
költségvetése. A nemzeti felsõoktatási
törvényben meg sem említik az intézmé-
nyi könyvtárakat. Az egyetemi és fõisko-
lai könyvtáraknak nincs képviseletük az
államigazgatásban. A rektori konferencia
mintájára egy szövetséget terveznek lét-
rehozni, amely mûködteti az EISZ-prog-
ramot. Az a célkitûzésük, hogy a felsõok-
tatási könyvtárak kapjanak jegyzet- és 
tankönyvtámogatást, és a tandíjból meg-
oldható legyen a könyvtárak támogatása is.

Az e-könyvek
kérdéséhez Jehoda
Imola szólt hozzá,
elmondta, hogy
minden egyetemen
hozzáférhetõk az
online e-bookok.

Ezután Ramháb
Mária még hozzá-

tette, hogy az IKSZ-nek kiemelt feladata
az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos ér-
dekképviselet.

Végül Ramháb Mária felkérte a meg-
jelenteket, hogy szavazzanak az elnöki
beszámolóról.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség 2012. évi tevékenységérõl szóló elnö-
ki beszámolót a közgyûlés egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.

Második napirendi pontként Fodor
Péter az IKSZ honlapján olvasható pénz-
ügyi beszámolóról elmondta, hogy 2012-
ben át kellett térni a kettõs könyvvitelre.
Az IKSZ bevételei a tagdíjakból és a pá-
lyázati pénzekbõl származtak, és az
IKSZ tartaléka 37 millió forint volt 2012-
ben. 

Harmadik napirendi pontként az IKSZ
felügyelõbizottságának beszámolóját

Knorrné Csányi
Zsuzsa, a bizottság
elnöke ismertette.
A 2013. április 24-
én tartott bizottsági
ülésen áttekintet-
ték az IKSZ pénz-
ügyi-gazdasági te-
vékenységét, az
alapszabály szerinti mûködést és a köz-
hasznú tevékenységet. 

A közgyûlés
utolsó napirendi
pontja az A Könyv-
tárügyért díj átadá-
sa volt. Fonyó
Istvánné, a kurató-
rium elnöke mond-
ta el a díjazottak
laudációját, majd

Fodor Péterrel együtt átadta a díjat az
idei kitüntetetteknek. 2013-ban két egyé-
ni díjazott kapta a díjat: Jehoda Imola, a
Semmelweis Egye-
tem Egészségtudo-
mányi Kar Könyv-
tárának vezetõje és
Kiss Gábor, a Deák
Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár
( Z a l a eg e r s z eg )
igazgatója. 

Fodor Péter zárszavában elmondta,
hogy az IKSZ a konszenzus elve alapján
a helyi társadalom részeként mûködõ
könyvtárak szakmai érdekképviseletét
vállalta fel, és ezt a feladatát a jövõben is
teljesíti. 

Ezzel Fodor Péter megköszönte a
részvételt, és bezárta a közgyûlést. ■
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