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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnök- December 4-én országos szakmai rendezvényI
sége, valamint a képviselõk testülete október 30- lesz a nemzeti könyvtárban a könyvtári terület
ai ülésén a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté- stratégiájáról. Az elkövetkezõ öt évet meghatáro-

" riuma könyvtári osztályának felkérésére vélemé- zó terveket, célkiruzéseket dr. Skaliczki Judit, a
" nyezte a könyvtári terület következõ idõszakra Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyv-

szóló stratégiai tervét. tári osztályának vezetõje ismerteti, majd az egyes
A szövetség tagjai alapvetõen egyetértettek a témakörökrõl tartanak vitaindítót felkért szakem-

tervezettel, ugyanakkor az IKSZ elnöksége a beér- berek, s remélhetõleg párbeszéd is kialakul.
kezett véleményeket is figyelembe véve kisebb A szövetség képviselõ-testülete december 11-
módosításokat javasolt. A fontosabbak a követke- én tartja következõ ülését az Országos Széchényi
zõk: Könyvtárban.'

-A célok közé kerüljön be a szolgáltatás kör-
nyezeti feltételeinek javítása, az új szolgáltatási' Az IKSZ honlapjának címe megváltozott. Az
módszerekhez való igazítása az EU-s normáknak új cím: www.old. vein.hu/library/iksz

megfelelõen (épület, 'berendezés).
-A szöveg egészének szerkezetét tanácsos len- Pócs Katalin zeneszerzõ (1963-) az Országos

ne átalakítani: vagy úgy, hogy akibontásban sze- Széchényi Könyvtár Zenei Gyûjteményének aján-
replõ négy csoportba legyenek rendezve az új célok dékozta hegedûversenyének autográfját. A nagy-
is, vagy úgy, hogy a'felsorolt (kiegészítve már) tíz szabású kompozíció õsbemutatója 2001. május 11-
célnak feleljen meg a részletezés is. én volt Budapesten. A hegedûszólót Perényi Esz-

-A részletesebb kibontásban a különbözõ cé- ter játszotta, a Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfoni-
lok eltérõ mélységben vannak kifejtve, ezt jó vol- kus Zenekart Vajda Gergely vezényelte. A szerzõ
na kissé kiegyensúlyozottabbá t.enni. (Különösen ajánlása: "A mû kéziratát tisztelettel ajánlom az
szembeötlõ ez pl. a könyvtárosképzés esetében.) Országos Széchényi Könyvtár Zenei Gyûjteményé-

-A végleges szövegben szerepeljen a szakfel- nek, a 200 éves évforduló alkalmából ".
ügyelet is, a megkezdett, rendkívül fontos munka
folytatása. A Minõségmenedzsment a könyvtárban cím-

-Tekintettel az állandóan változó környezetre, mel az IKSZ által akkreditált, a kecskeméti Katona
célszerûnek látszik beemelni az élethosszig tartó József Megyei Könyvtárban indult tanfolyam negye-
tanulást is. dik modul jának végeztével, november 22-én befeje-

Az IKSZ elnöke tájékoztatta a megjelenteket a zõdött. A jobbára könyvtári vezetõkbõl álló 20 fõs
Minõség 21 programról. csoport az elsõ, amely a 120 órás képzésben részt

A veszprémi minõségmenedzsment mûhely vett, és betekinthetett a könyvtári munkafolyamatok
munkájába elsõsorban az eddigi képzéseken részt vett mindegyikének minõségfejlesztési feladataiba.
kollégák kapcsolódnak be, az egyes könyvtárak pá-
lyázat útján csatlakozhatnak majd, a jövõ évtõl, több
lépcsõben. Az ülésen részt vevõk megbeszélték az
év hátralevõ részében esedékes programokat, felada-
tokat.

November 28-án lesz az IKSZ ez évi második
regionális konferenciája, Székesfehérvárott. A ta-
nácskozás témája a könyvtárak informatikai fej-
lesztése, a megvalósítás szakaszában lévõ pályá-
zatok és a következõ idõszakra szóló tervek. A
tanácskozáson elõadást tart Suhajda Attila, az In-
formatikai és Hírközlési Minisztérium helyettes
államtitkára.
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