
Közhasznúsági jelentés
az Informatikai és

Könyvtári Szövetség
2002. évi tevékenységérõl

Az Informatikai és Könyvtári Szövetséget a
közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CL VI.
törvény 22. §-ának /3/ bekezdése alapján a Fõ-
városi Bíróság 1999. december 28-i végzésével
1998. január 1. napjától közhasznú szervezetté
sorolta át. -

Az Infom1atikai és Könyvtári Szövetség tevé-
kenységét alapszabálya és szabályzatai alapján
végzi, a hatályos jogszabályok elõírása szerint.

Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség közhasznú tevékenysége

J. 

Szervezeti élet

A szövetség 237 tagja az alábbi tagozatokban

végzi munkáját:
Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat -

Megyei Könyvtári Tagozat
Városi Könyvtári Tagozat

Munkahelyi Könyvtári Tagozat
Baranya Megyei Tagozat
Bács-Kiskun Megyei Tagozat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozat
Csongrád Megyei Tagozat

.Fejér Megyei Tagozat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozat
Kisalfóldi Tagozat
Tolna Megyei Tagozat
Vas Megyei Tagozat

Veszprém Megyei Tagozat
Zala Megyei Tagozat
A Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat

szakmai napján az elektronikus folyóiratoknak
az internetes tartalomszolgáltatásban betöltött
szerepével és az e területen várható pályázati

lehetõséggel foglalkozott.
A Megyei Könyvtári Tagozat az elmúlt év-

ben is két ülést tartott, az elsõ a jubileumát
ünneplõ Országos Széchényi Könyvtárban volt,
májusban. Az összejövetel központi témája a
könyvtári terület stratégiai terve és a tartalom-
szolgáltatás volt, de foglalkoztak a könyvtáros
életpálya kérdéseivel is. Októberban Salgótar-
jánban találkoztak a megyei könyvtárigazgatók.
A téma az Országos Dokumentumellátási Rend-
szer volt. Ezen az ülésen folytatódott a polémia
a kistelepülések könyvtári ellátásáról, és fontos
határozatot hoztak a statisztikai adatszolgáltatás
ügyében is. A javaslatot az NKÖM könyvtári

osztálya elfogadta.
A tagozat aktívan képviselteti magát a külön-

bözõ szakmai bizottságokban, és a határon túli
magyar könyvtárak megsegítésében is jelentõs
szerepet vállal.

A Városi Könyvtári Tagozat a tavalyi év zsú-
folt programjai miatt csak 2003-ban tudta meg-
tartani tervezett szakmai napját Kultúra -tele-

pülések -könyvtárak -finanszírozás összefiig-
gései az európai uniós csatlakozás tükrében cím-
mel. Az információkban gazdag rendezvényen
kapták meg a tagok azt a munkaanyagot is,
amelyet a megyei tagozatok képviselõibõl álló
tanácskozó testület néhány tagja készített el. Az
anyagot a további javaslatok figyelembe vételé-
vel átdolgózzák és eljuttatják az illetékeseknek.

A szövetség a közhasznú szervezetté való
nyilvánítással együtt a szervezet mûködésében
is változásokat vezetett be. A munkát, az infor-
mációtovábbítást és a kapcsolattartást az
elnökbõl, két alelnökbõl, az elnökségbõl és a
képviselõk testületébõl álló vezetõség jelentõ-
sen megkönnyíti. Erre azért is nagy szükség volt,
mert a tagok száma gyarapodik, de mind több
helyen alakulnak területi tagozatok is. Ezek
összetétele esetenként különbözõ, van, ahol csak
városi könyvtárak, van, ahol városi és községi
könyvtárak a tagjaik, és van, ahol az adott terü-
let minden könyvtártípusa szerepel a tagok kö-
zött. Ez a bõvülés folyamatosan tágítja az IKSZ
hatókörét is.

A szövetség a közhasznú szervezetté nyilvá-
nítás folyamán elfogadott új alapszabály szerint
mûködik. Az elnökség havonta, a képviselõk
testülete kéthavonta ülésezik. Ezzel biztosítjuk,
hogy az információáramlás a tagok között folya-
matos legyen. A szövetség szervezeti élete az
elõzõ évben bekövetkezett változások mentén
egyenletesen és hatékonyan zajlott.

Az elnökség és a képviselõ-testület fontosnak
tartotta és tartja, hogy a tagság a legújabb szak-
mai információkat minél elõbb megismerje, szak-
mai vitákat folytasson azokról. Ennek megfelelõ
színtémek az országos, regionális és helyi szak-
mai napok szervezése bizonyult.
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tatták a HunTéka magyar fejlesztésû könyvtári
szoftvert.

A Fejér Megyei Tagozat munkáját a kölcsö-
nös tájékoztatás és segítségnyújtás jellemezte.
Együttmûködtek a pályázatok kidolgozásában
Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szer-
vezetével, a Kodolányi János Fõiskolával. Több
továbbképzésen és szakmai tapasztalatcserén
vettek részt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozat
tagjai elsõdlegesen a megyei könyvtár által tar-
tott megbeszéléseken, szakmai programokon ta-
lál~oznak. A legszorosabb együttmûködés a

nagykufi régió könyvtáraira jellemzõ, melynek
formái a térségi könyvtárközi kölcsönzés, aktu-
ális szakmai kérdések megvitatása, szakmai ta-
pasztalatcserék, közös rendezvények.

A KisaIföldi Tagozat a már bevált együttmû-
ködési formák keretében közös munkával meg-
jelentette és az interneten is közzétette a

Gyõr-Moson-Sopron megye nagyobb könyvtá-
raiba járó magyar és külföldi folyóiratok lelõ-
hely jegyzékét, amely a megye tizenkilenc ön-
kormányzati, felsõoktatási és szakkönyvtárának
kurrens periodikumait tartalmazza. Emellett foly-
tatták azt a 2001-ben megkezdett munkát,
amellyel ugyanezen könyvtárak periodikumainak
retrospektívadatbázisát készítették el.

Hagyományosan együtt szervezték meg a leg-
fontosabb könyves ünnepeket (költészet napja,
ünnepi könyvhét) és az októberi könyvtári hetet,
amelynek témája ezúttal a megyei könyvtárak
fél évszázados története volt.

A szakmai összejöveteleken egy fontos kö-
zös ügy megvitatása történt meg: a könyvtárak a
HunTéka könyvtári szoftver elõzetes tanulmá-
nyozása után annak közös bevezetésérõl, közös
pályázatról és adatbázis építésérõl állapodtak

meg.
A Tolna Megyei Tagozatban 2002-ben há-

rom könyvtár ünnepelte ötvenedik évfordulóját:
Tamási, Szekszárd és Bonyhád könyvtára. Az
ünnepségekbe, különösképpen a szakmai prog-
ramokba a tagozat könyvtárai, könyvtárosai is
aktívan bekapcsolódtak. Gondos elõkészület jel-
lemezte a magyar könyvtártörténet jelentõs év-
fordulójának megünneplését: kedvezményes szol-

gáTtatásokkal, rendkívül színes programokkal
várták Tolnában az olvasókat.

A tagozati rendezvényeket általában az MKE
megyei szervezetével és a megyei könyvtárral

A Munkahelyi Könyvtári Tagozat két saját
rendezvényt tartott. Szeptemberben a tagozat
szervezeti ügyei voltak napirenden, november-
ben pedig a könyvtári terület stratégiája és a

minõségbiztosítás helyzete.
A tagozathoz tartozó könyvtárak ma már

nyilvános közmûvelõdési könyvtárként mûköd-
nek, városi vagy megyei, területi, települési fel-
adatokat látnak el. Többségük szerepel a nyilvá-
nos könyvtárak jegyzékében. Az IKSZ támoga-
tásával több pályázaton is sikeresen vettek részt,
ennek eredményeképpen jelentõs fejlesztésekethajthattak végre. ',' "

A Bács-Kiskun Megyei Tagozatban a kap-
c'solattartás folyamatos volt a tagok között, ezt
nagymértékben segíti az elektronikus elérhetõség,
amellyel egyre több könyvtár rendelkezik.

Szakmai összejöveteleik a személyes találko-
zások pótolhatatlan lehetõségét nyújtják. Erre
több alkalom is kínálkozott, mivel a megyei
könyvtár ötvenéves évfordulóját a megye több
településén ünnepelte. A nyitó összejövetelt
Kiskunfélegyházán tartották, ahol több jelentõs
elõadás és egy vándorkiálIítás segítségével idéz-
ték fel az elmúlt évtizedeket. Eljutottak Bácsal-
más, Kiskõrös, Kiskunhalas, Lajosmizse, Vas-
kút településekre is.

Foglalkoztak a választások után kialakult
helyzettel, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés
elnökének programjában a könyvtárakat érintõ
kérdésekkel. Hasznos volt a megindult könyvtá-
ri szakfelügyeletrõl összegyûjtött tapasztalatok
megvitatása is, amely még inkább elõtérbe he-
lyezte a kistelepül~~ek könyvtári ellátásának

sürgetõ javítását.
A Csongrád Megyei Tagozat könyvtárai el-

sõsorban e-mailben tartják a kapcsolatot. A
könyvtárak részletes tájékoztatót kapnak az IKSZ
képviselõ-testületének üléseirõl, megvitat ják az
ott felmerült szakmai kérdéseket. Javaslatot ké-
szítettek a könyvtáros életpályához, a Nemzeti
Kulturális Alapprogram pályázataihoz, megvitat-
ták a hétéves továbbképzési tervvel, illetve a
szerzõi joggal kapcsolatos problémákat, valamint
a városi könyvtárak helyzetét.

A tagozat képviselõjének megbízatása 2002-
ben lejárt. Az októberben összehívott tagozati
ülésen mandátumát újabb két évre meghosszab-
bították. ' .

Szakmai napjukon a könyvtárak informatikai
fejlesztéséhez kívántak segítséget adni, bemu-
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közösen szervezik, tekintettel az egyszemélyes
könyvtárakra és az útiköltségre. Az üléseken az
NKÖM és az NKA pályázati lehetõségeirõl, a
közösen beadandó pályázatokról és aktuális
könyvtárpolitikai ügyekrõl esett szó, illetve az
ünnepi könyvhét szervezésével kapcsolatos ak-
tuális problémákat beszélték meg. ~

A Vas Megyei Tagozat az Összefogás a
könyvtárakért elnevezésû, évente ismétlõdõ ak-
ció rendezvényeit koordinálja -a megyei könyv-
tárral együttmûködve. Arra törekedtek, hogy
minél több városi könyvtár legyen jelen környe-
zetükbõl az Internet Fiesta rendezvényein, de
legalább regisztráltassa magát annak honlapján.

Jó a kapcsolatuk a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének Vas megyei szervezetével, alkal-
manként közös rendezvényeik is vannak. A kap-
csolattartás során mindinkább a kommunikáció
technikai eszközeihez kell folyamodniuk, mivel
az anyagi kondíciók romlása egyre nehezíti a
személyes találkozás lehetõségét.

A Veszprém Megyei Tagozatban a kapcso-
lattartás legfontosabb eszköze változatlanul a
telefon volt, de lassan tért. hódit az e-Ievelek útján
történõ konzultáció. Sajnos ennek változatlanul
gátja, hogy több városi könyvtár máig sem ren-
delkezik használható internetkapcsolattal. Így az
összeköttetés kiépítésének erõteljes szorgalma-
zása volt az egyik fõ céljuk, a másik pedig az új
városok (Herend, Balatonfûzfõ) egyáltalán nem
városi feltételek között mûködõ könyvtárainak
segítése és bekapcsolása a tagozat életébe. E
munkák váltakozó sikerrel zajlanak, és áthúzód-
nak a következõ évre is.

A feladataik másik nagy csoportja a városi
könyvtárak és az országos szakmai testületek,
illetve döntési szintek közötti kapcsolat ápolása,
az információáramlás megszervezése volt, ez vi-
szonylag rendszeresen és eredményesen történt.

II. 

Rendezvények, szakmai napok

Márciusban csatlakoztunk a nemzetközi
Internet Fiestához. A szervezésben és a könyv-
tárak minél tömegesebb részvételének biztosítá-
sában vállaltunk szerepet. Az Internet Fiesta
célja, hogy az internethasználatot népszerûsítse,
ezzel is segítve az állampolgárok felkészítését a
tudás társadalmában való aktív részvételr~.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás köze-
ledtével egyre inkább elõtérbe kerül a regionális

alapon való szervezõdés minden területen, így a
könyvtárügyben is. Ezt a tendenciát igyekszik
szakmai téren támogatni az Informatikai ésKönyvtári Szövetség. -

Az elsõ regionális szakmai konferenciára
Gyulán került sor, 2000-ben. A sikeren felbáto-
rodva szervezte meg a szövetség 2002. április 8-
án és 9-én Veszprémben a második regionális
tanácskozást, Könyvtárak az információkeresési
kultúrafejlesztéséért. Az IKB pályázata inak gya-
Iforlati megvalósítása címmel.

Az elsõ elõadó, dr. Szemerei Péter, a Minisz-
terelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztos-
sága munkatársa Könyvtárak az információs tár-
sadalomért címû elõadásában az IKB pályá-
zatainak céljairól, a beérkezett pályamunkákról
és a további tervekrõl beszélt. Másodikként
Kenyéri Kornélia (Néprajzi Múzeum Könyvtá-
ra) arról szólt, hogy miként szervezzék meg a
könyvtárak "nem középiskolás fokon" az IKB-
pályázat feltételeként kötelezõ felhasználókép-
zést. Öt dr. Alföldi István követte (Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság), aki egy
oktatási csomagot ajánlott a könyvtárosoknak
Digitális írástudás mindenkinek címmel. Tóth
Ferenc (Országos Széchényi Könyvtár) a ma-
gyar könyvtárak internetes tájékoztató szolgálta-
tását, a Liblnfót ismertette, végül pedig a gya-
korlati megvalósításhoz kapcsolódó gondokról,
eddigi eredményekrõl halIhattak a megjelentek
Komlósi Józseftõl (Vörösmarty Mihály Megyei

Könyvtár).
A Veszprémi Egyetemi Könyvtár olvasóter-

mét zsúfolásig megtöltötték az érdeklõdõk. Az
elõadások után a térség könyvtárosainak nyílt
alkalmuk a beszélgetésre, egymás jobb megis-
merésére, kapcsolataik szorosabbra fûzésére.' A
többségében Veszprém, Fejér és Gyõr-Moson-
Sopron megyébõl, valamint Budapestrõl érkezett
kollégák egyöntetû véleménye szerint hasznos
és érdekes volt ez a találkozás.

A második napon mûhelymunka folyt, ame-
lyen a tanácskozáson elhangzottakat gondolták
tovább a résztvevõk.

A május 31-én megrendezett közgyûlés té-
mája az alapításának kétszázadik évfordulóját
ünneplõ Országos Széchényi Könyvtár volt. Az
intézmény mûködését munkatársai mutatták be.
Elsõként Berke Barnabásné beszélt a könyvtár
gyûjteményérõl és a gyûjteményre alapozott szol-
gáltatásairól, majd Kürti Lászlóné ismertette az
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OSZK Dokumentumellátó Szolgálatának szerte-
ágazó tevékenységét. Végül az on-line szolgál-
tatásokat mutatta be Bánki Zsolt, ezt követte a
közgyûlés hivatalos programja.

A Magyar Minöség Társaság és az EOQ MNB
(Európai Minöségi Szervezet Magyar Nemzeti
Bizottsága) által szervezett Minöség Héten 2002-
ben is részt vettünk.

A DAT 2002. évi konferenciája során novem-
ber 6-~n tartott könyvtári szakmai nap megszer-
vezésében fövédnökként vállaltunk szerepet. A
nap témája az elektronikus tartalomszolgáltatás
volt, A tartalom mindenekfelett címmel.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség két
regionális konferenciát tervezett 2002 öszére a
szakfelügyeletröl. Mivel azonban ez a kérdéskör
még nem volt annyira kiforrott állapotban, hogy
érdemes lett volna tanácskozás keretében meg-
vitatni, a konferenciák végül a könyvtári terület
következõ idõszakra szóló fejlesztési terveirõl
szóltak.

Szolnokon 2002. november 5-én gyûltek össze
az alföldi könyvtáros ok, de jöttek a Dunántúlról
is érdeklõdök. A nagyszámú közönség érdeklö-
déssel hallgatta Koncz. Erikának, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma helyettes ál-
lamtitkárának A közgyûjtemények és közmûvelõ-
dési intézmények kulturális stratégiája címû elö-
adását, Virágos Mártának, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár föigazgató-
jának ismertetését a felsõoktatási könyvtárak
elektronikus információszolgáltatására vonatko-
zó igényekröl, Ramháb Máriának, a kecskeméti
Katona József Könyvtár igazgatójának beszámo-
lóját az intézmény elektronikus információszol-
gáltatásáról és a használók képzésére szervezett
programjairól, s végül a házigazda Verseghy
Ferenc Könyvtár igazgatóhelyettesét, Takáts
Bélát, aki a könyvtár tartalomszolgáltatását is-
mertette.

A témaválasztás jogosságát igazolta a renge-
teg kérdés is, amit a kollégák fõként a helyettes
államtitkámak tettek fel.

Székesfehérvárott november 28-án Galambosi
András, az Informatikai és Hírközlési Miniszté-
rium osztályvezetõje beszélt az IHM könyvtári
területet érintõ informatikai fejlesztéseiröl. Öt
Halász Béla, a veszprémi Eötvös Károly Me-'
gyei Könyvtár igazgatója követte, aki közép-
dunántúli pályázati lehetõségeket ismertetett, s
hasznos tapasztalatokat osztott meg a hallgató-

sággal. A veszprémi és a székesfehérvári me-
gyei könyvtár közös pályázatának nehézségeit
és szép eredményeit mutatta be ezután Komlósi
József, a vendéglátó Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár igazgatója, majd szintén helybéliek
következtek. A Kodolányi János Fõiskola könyv-
tárának vezetõje, Beniczky Péterné, és szakin-
formatikusa, Szûcs Gabriella tartott elõadást.
Elõbbi a Phare-támogatással kialakított európai
uniós szakrészlegrõl, utóbbi a felsõoktatási
könyvtárak elektronikus információszolgáltatási
rendszerének fejlesztésérõl és a használók kép-
zésének tapasztalatairól számolt be.

A rendezvény végén .az MTA SZT AKI mun-
katársai, Király László, Simon András és Tóth
Kornél, bemutatták az intézményben kidolgozott
új magyar könyvtári rendszert, a HunTékát.

Az Összefogás a könyvtárakért címû akciót
1995-ben indította el az IKSZ. Azóta az ország
egész területén hagyománnyá vált ez a rendez-
vénysorozat, amely a társadalom figyelmét a
könyvtárakra irányítja. 2002-ben a megyei
könyvtárak megalapításuk ötvenedik évforduló-
ját ünnepelték, s több helyen is épp a könyvtári
napok idejére esett a helyi rendezvény. Az októ-
beri és a novemberi program ezért annyira zsú-
folt volt, hogy nyitó rendezvényt ezúttal nem
tarthattunk, helyette december 4-én szerveztünk
egy konferenciát az Országos Széchényi Könyv-
tárban, az összefogás akció lezárásaként.

A tanácskozás témája a könyvtári terület kö-
vetkezõ idõszakra szóló stratégiája volt, ami
természetesen alapvetõen határozza meg a könyv-
tárak mûködését és fejlesztéseit 2003 és 2007
között. Éppen ezért a kollégák is nagy érdeklõ-
déssel várták, és szép számban jelentek meg a

rendezvényen.
Mivel a téma ennyire fontos és a napi mun-

kához is kötõdik, a konferenciát úgy szerveztük,
hogy Skaliczki Judit, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma könyvtári osztályának veze-
tõje alapos és minden részletre kiterjedõ elõadá-

sa után a megjelenteknek módjuk legyen egy-
egy kérdéskör beható megvitatására.

Elismert szakértõket kértünk fel a vitaindító
és a moderátori szerepre, az európai uniós kér-
désekrõl folyó beszélgetést Dippold Péter, a
Könyvtári Intézet igazgatója, az információhoz
való hozzáférés biztosításának növelésérõl szó-
lót Domsa Károlyné, az MTA Könyvtár fõigaz-
gató-helyettese, a könyvtáros életpályáról szólót
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Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osztályvezetõje a
kistérségi ellátásról szólót pedig Ramháb Mária, a
Katona József Könyvtár igazgatója vezette.

Ill. Továbbképzések

sületével megállapodásunk alapján az együttmû-
ködésünk szorosabbá és hatékonyabbá vált.

Az elmúlt évben is részt vettünk a különbözõ
szakmai szervezetek és fórumok munkájában:

.a Magyar Kulturális Szövetség elnökségi és
választmányi ülésein és közgyûlésén,

.a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyv-
tári Kollégiumának munkájában,

.a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapit-
vány kuratóriumában,

.a Szinnyei-dij kuratóriumában,

.a Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetsé-

gének elnökségében,
.á Könyv, Könyvtár Könyvtáros szerkesztõ-

bizottságában,
.az Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum

nonprofit tagozatának,
.a Publica Magyarországnak
.és az EOQ MNB-nek a munkájában,
.valamint az Internet Fiestában.
Az IKSZ által megalakitott könyvtári kerek-

asztal munkájában részt vevõ szervezetek közös
álláspontot alakítottak ki az év folyamán arról,
hogy miként lehetne meghatározni a könyvtáros
pályaképet, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a

szakmát.

V. 

Egyéb tevékenység

Az Informatikai és Könyvtári ~övetség a
megalapításától fogva rendkívüli jelentõséget
tulajdonít a korszerû vezetési, szervezési, ellen-
õrzési és marketing módszerek elterjesztésének
a magyar könyvtárak körében. Az új szemlélet
meghonosítása érdekében évrõl évre újabb tré-
ningeket és tanfolyamokát szervez a könyvtá-
rosoknak.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk
közeledtével a minõség kérdése egyre inkább
elõtérbe kerül nemcsak az iparban, de a szolgál-
tatások területén, így a könyvtáraknál is. A szö-
vetség az elmúlt években megvalósított könyv-
tári menedzsment és marketing tréningjeire ala-
pozva 1999-ben már szervezett minõségbiztosí-
tási tréninget, melyet 2002-ben is megrendezett.

A megjelent 1/2000. (1. 14.) NKÖM képzési
rendelet kapcsán az IKSZ benxújtotta akkredi-
táltatásra a minõségmenedzsment tanfolyamot
120 órás keretben, felsõfokú továbbképzésként.
Az NKÖM Könyvtári Akkreditációs Bizottsága
2001 novemberében a tanfolyamot akkreditálta.

2002-ben az akkreditált tanfolyam második,
harmadik és negyedik modulján vehettek részt
azok a kollégák, akik az elsõ modult még az
akkreditáltatás elõtt elvégezték.

A tanfolyamokon eleinte sokszorosítással
készült segédanyagot kaptak a résztvevõk. Fel-
merült azonban annak az igénye, hogy ezeket az
anyagokat a napi munka során, rendszeresen
használni szeretnék a könyvtárakban, ezért az
IKSZ a Veszprémi Egyetemi Kiadóval közösen
megjelentette a minõségmenedzsment kérdései-

vel foglalkozó tankönyvet, Minõségmenedzsment
a könyvtárban címmel. A könyv elméleti részét
Skaliczki Judit és Zalainé Kovács Éva írta, az

esettanulmányt, amely egy minõségbiztosítási
projekt gyakorlati megvalósítását mutatja be,
Ramháb Mária készítette. 2002-ben a tanfolyam
résztvevõi már ezt kaphatták kézhez.

V éleményeztük a kulturális törvényt követõ

jogszabályok koncepcióit, képviselõink dolgoz-
tak az Országos Dokumentumellátási Rendszer
mûködését segítõ bizottságban, a határon kívüli
magyar könyvtárakat támogató bizottságban, a
könyvtárosképzés és továbbképzés kérdéseivel
foglalkozó bizottságban, melyet az MKE-vel
közösen mûködtetünk, és a szerzõi jog könyvtá-
ri alkalmazása kapcsán fölm,erülõ problémák
kezelésére létrehívott bizottságban.

A szövetség továbbra is kiadja a Könyvtári
Levelezõ/lap címû szakmai folyóiratot, amivel
az a célja, hogy az aktuális információk a lehetõ
leggyorsabban és legszélesebb körben juthassa-
nak el a könyvtárakhoz, Magyarországon és a
határokon kívül is. Emellett fórumot is biztosít a
könyvtáros oknak a tapasztalatcserére, szakmai
problémák megvitatására. A lap kiadását a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nem-
zeti Kulturális Alapprogram támogatja, ez teszi
lehetõvé, hqgy az árát a könyvtárak számára még
elfogadható szinten tartsuk.

.IV. 

Kapcsolatok

Tovább erõsítettük kapcsolatainkat a szakmai
szervezetekkel, a Magyar Könyvtárosok Egye-
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