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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökségének és képviselõ-testületének~november
12-ei ülésén az elsõ téma az áfa-törvény módosítása volt. A szövetség elnöke beszélt arról, hogy
milyen jelentékeny összeg kiesését jelenti ez a
könyvtárak mú'ködtetésérefordítható keretbó1,és
hogy a várható állami kompenzáció ezt feltehetõen nem fogja fedezni. Ezért az IKSZ nevében
levelet írt az ágazati miniszternek és az Országgyú1éskulturális bizottsága elnökének, melyben
a támogatásukatkérte a probléma megoldásához.
A lehetõséget az érintettek a költségvetési törvény módosításábanlátják.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kompenzáció eljuttatása a könyvtárakhoz akadályokba ütközhet, ha ezt a pénzt az önkormányzatok nem
címzetten kapják.
A jövõ évi béremelés is nagy gondot jelent az
intézményeknek, hiszen annak fedezetét csak elbocsátásokkal tudnák elõteremteni. Az ügyben
közös fellépésre van szükség a Magyar Könyvtárosok Egyesületévei.
Az IKSZ együttmûködési megállapodástköt a
Regionális Fejlesztési Holding Rt.-vel, ami lehetõséget nyújt majd arra, hogya kistérségi könyvtárakat bevonják a regionális fejlesztésekbe. Ez
egyfajta kiutat is jelenthet ezeknek az intézményeknek, de ennek érdekében feladatokat is kell
vállalniuk.
A könyvtárosképzés problémáinak megoldásához hozzájárulhat, ha az IKSZ megfogalmazza
a munkáltatók elvárásait. Szükségvan egy felmérésre, amelybõl kiderülne, hogy pontosan milyen
ismeretekre volna szüksége egy frissen végzett
könyvtárosnak ahhoz, hogy megfeleljen a mai követelményeknek, s az is, hogy a valós helyzet mit
mutat. Ennek ismeretében lehet majd megbeszéléseket kezdeményezni az illetékesekkel.
A testület döntött arról, hogya szövetség december 12-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban 11 órától közgyûlést tart, elõtte pedig -10
órától -ugyanott vezetõválasztás lesz a Tudományos és Szakkönyvtári, valamint a Városi Könyvtári Tagozatban. Kérjük az IKSZ tagjait, hogy
adják le jelölésüket a jelölóoizottságok tagjainak!
Mindhárom választástkülön bizottság készíti elõ,

tagjaik nevét és elérhetõségétmegtalálják az IKSZ
honlapján (www.vein.hu/library/iksz) vagy megtudhatják a titkárságtól.
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem és
.a Magyar Rádió együttmûködési szerzõdést

köt. A megállapodásalapjánaz egyetemhozzájárul ahhoz, hogy az általa 1994 óta használt
ALEPH integrált könyvtári rendszer kottatári
vonatkozású részeit a közszolgálati rádió Archívuma számáraszámítógépesúton hozzáférhetõvé
teszi, amiért cserébehasonló jogosultságot kap a
rádióban telepített adatbázishoz.
A Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás
(TMT) 50. évfolyamának megjelenésealkalmábóljubileumi ülést tartottak november 3-án a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az ülést levezetõ Dippold Péter köszöntõjében kiemelte a lap igényes gyorsaságát,mellyel
a legújabb tudományos eredményekre reagál.
Dr. Horváth Péter igen alapos elõadásában
(Az infonnációtudomány jelene és jövõje) javaslatot tett egy új szakkifejezés,az 'infológia' beve-

zetésére.
Értekezése tulajdonképpen annak a cikksorozatnak a folytatása volt, melynek Az információtudolnány történeti háttere címmel megjelent része kapta a TMT 3 év 3 legjobb cikke versenyének elsõ díját. A második helyezett Ungvári
Rudolf, a harmadik Tószegi auzsa írása lett.
Papp István általában a szakmai folyóiratok
problémáit, feladatait fejtette ki mindenre kiterjedõ figyelemmel, sok megszívlelendõjó tanáccsal
fûszerezve elõadását.
A jó hangulatú találkozó végén elõfizetéseket
sorsoltak ki azok között, akik szavazataikkalrészt
vettek a legjobb cikkek kiválasztásában.
Október 30-án elsõ ízben adták át a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete által alapított Füzéki
István-emlékérmet bensõségesünnepség keretében, az Országos Széchényi Könyvtárban elhelyezett Füzéki-emléktáblánál. A kitüntetést nem
utolsó sorban a Könyvtárosok kézikönyve szerzõjeként és szerkesztõjeként szerzett érdemeiért

dr. HO1"VáthTibornak ítélte oda a kuratórium.
Gratulálunk!
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Ritkaságok
November 5-én emléktáblát avattak a Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtárban Weöres Sándor születésének 90. évfordulója alkalmából. A
könyvtár megalakulásánakhatvanévesjubileumára
és Weöres Sándor tiszteletére kiállítás is nyílt a
könyvtárban.
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Könyves Kálmán körúti épületében várhatóan február végéig látható a"... színes tintákról
álmodom" -írószerek és rajzeszközök címû kiállítás. Ugyanott tekinthetõ meg az Orbis Pictus
címmel bemutatott anyag is.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárban a
Határtalan Európa címû sorozatbannovemberben
Ahány ház, annyi szokáscímmel Nagy-Britannia
és frország, decemberbena "legfinomabb borok
és sajtok hazája", Franciaország mutatkozik be.
A Kovács Máté Alapítvány közleménye. A
200 1-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács
Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni meg
mindazok támogatását,akik a 2002. évi személyi
jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány
adószámára utalták át. Az összesen72 944 forintot az alapító okiratban meghatározott céljaink
megvalósításárafordítjuk.
A 200 1-benaz alapítványjavára felajánlottösszeget a kuratórium által a könyvtár-infonnatikaszakos
egyetemi és fõiskolai hallgatók számára Kovács
Máté életmûvéhezkapcsolódótémákbanmeghirdetett pályázat nyerteseinekjutahnazásárafordítottuk.
(Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár)
Állást keres. Pályakezdõ 23 éves nõ vagyok,
könyvtáros (infoffilatika szakirányú) diplomával
(Eger, Eszterházy Károly Fõiskola, 2003 júniusa) állást keresek elsõsorban Egerben és vonzáskörzetében. 2004 júniusában népi játszóház vezetõi, 2005 júniusában pedig közmûvelõdési szakember képesítést fogok szerezni. Kiemelt érdeklõdési köröm: szolgáltatástervezés,kreatív feladatok, kézmûves foglalkozások, táborok szervezése, megtartása.
Verebélyi Judit Ágota
Tel.: (20) 201-3431
Cím: 3300 Eger, Malomárok u. 10. 5/35.
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