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Megújuló
könyvtári szövetség

A vártnál is nagyobb érdeklõdés közepette ren-
dezte meg az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség éves záró közgyûlését 2004. december 16-
án a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

Indokolta talán ezt a téma fontossága, a meg-
hívott elõadók, de leginkább az, amit dr. Fodor

Péter elnök tájékoztatójában meg is fogalmazott,
hogy egy megerõsödött, felelõsen gondolkodó,
cselekvõ, aktív tagságot tudhat magának a szö-
vetség. Ez a felelõs magatartás tette lehetõvé azt
is, hogy a 2004-es évet zökkenõmentes tudta
kezdeni a szövetség, mivel a tagdíjak kilencven
százaléka már februárra befizetésre került.

Az EU-csatlakozás után érezhetõen felértéke-
lõdött és megnõtt a civil szféra szerepe. A kul-
turális élet irányító szervei is szorosabb partner-
ségi viszony kialakítását szorgalmazzák a szak-
mai érdekképviseletekkel. A döntések a szub-
szidiaritás elve szerint történnek, tehát minden
esetben bekérik a szövetség véleményét is. En-
nek megfelelõen az elmúlt évben bõvült az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség érdekegyez-
tetõ szerepvállalása, egyre többen és újabb kéré-
sekkel keresik meg az elnökséget.

Dinamikusabbá vált a szövetség munkája, ami
mind a belsõ szervezeti életben, mind a külsõ és
egyre szélesedõ kapcsolatrendszerben érezteti
hatását. Frissítettük az adatbázist, mely a gyors
információáramlásnak egyik alapfeltétele, szeret-
nénk megújítani, korszerûbbé, jobban hozzáfér-
hetõvé tenni a szövetség honlapját is. Az orszá-
gos és helyi szinteken történõ egyre erõteljesebb
marketingkommunikációs, PR-munkával még
adósak vagyunk, amit a jövõ év feladatai között
tartunk számunk. Ugyancsak egy olyan elége-
dettségi felmérést, amiben szeretnénk megkér-
dezni tagjainkat, hogy milyen elvárásaik vannak,
hol látnak hiányosságot, miben kérnének nagyobb
segítséget, támogatást, hol erõsödjön az érdek-
képviseleti munka.

Ebben az évben is számos sikeres rendezvényt
koordináltunk, többek között kiemelendõ az

Összefogás a könyvtárakért, összefogás a hasz-

nálókért – országos könyvtári napok – rendez-
vénysorozat, ahol megvalósítottuk az egységes
marketingkampányt. Az elsõk között léptünk a
kistérségi könyvtárak problémájának megvitatá-
sában, workshopokat és országos konferenciát
szervezve. A könyvtári hálózat országos rendez-
vénysorozattal ünnepelte meg az EU-csatlako-
zás napját. Az informatika népszerûsítése érde-
kében ebben az évben is csatlakoztunk a nem-
zetközi Internet Fiesta rendezvénysorozathoz. A
megújuló könyvtárosképzés megvitatására orszá-
gos konferenciát rendeztünk.

Ebben az évben, a Nemzeti Civil Alapprog-
ram megjelenésével, új forrás lehetõséghez ju-
tottunk. A szövetség mûködési költségeinek ke-
retét pályázat útján 1,5 millióval, valamint a
Regionális Fejlesztési Holding Rt. támogatásá-
val további 1 millióval növeltük.

Szoros és intenzív kapcsolat jellemzi a szö-
vetség munkáját az érintett tárcákkal, valamint a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Könyvtári Fõosztályával.

A szervezeti életben a gazdasági ügyek inté-
zésénél történt változás, mivel Rakovszky

Istvánné, aki kezdetektõl ellátta ezt a feladatot,
most felmentését kérte – megköszönve több éves
áldozatos munkáját, feladatát egy könyvelésre
szakosodott kft. veszi át.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnö-
kének beszámolóját a szövetség megjelent tagjai
egy tartózkodással egyhangúan elfogadták.

A 2005. évi tagdíjak meghatározásánál a szö-
vetség elnöke tíz százalékos emelést javasolt:
országos hatókörû intézmények: 27 500 Ft
területi hatókörû intézmények és
megyei jogú városok könyvtárai: 20 000 Ft
10 000 lakos fölötti városoknál: 13 200 Ft
10 000 lakos alatti városoknál: 10 500 Ft
községi könyvtárak: 2200 Ft
vállalkozói tagdíj: 25 000 Ft

A tagdíjemelést a szövetség tagjai két tartóz-
kodás mellett egyhangúlag elfogadták.

Szükségessé vált az alapszabály és a mûkö-
dési szabályzat átdolgozása, a jelenlévõk egy-
hangúlag elfogadták a módosítások elvégzését.
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Szövetségünk 1990-ben alakult, az eltelt idõ-
szak eredményei feljogosítják arra, hogy egy nem-
zetközi szervezet tagja legyen – a nemzetközi
könyvtáros szervezet, az IFLA tagságába történõ
belépést a jelenlévõk egyhangúlag elfogadták.

Ezután a résztvevõk tájékoztatást hallgattak
meg a 2005. évben lebonyolításra kerülõ „A
Nagy Könyv” címû programról, melyet Békés

Pál, a programiroda szakmai vezetõje és Maróti

Istvánné, a KELLO igazgatója tartott. A rendez-
vény a résztvevõk körében nagy érdeklõdést
váltott ki, mivel egy határozott, jól átgondolt
szakmai összefogással és szerepvállalással nö-
velhetõ lesz általa a könyvtárak elismertsége.

Meghívott elõadóink két aktuális témában
tartottak elõadást. Elõször dr. Hajdú Attila, a
Regionális Fejlesztési Holding Rt. vezérigazga-
tója a Kistérségi könyvtárak szerepe az EU fej-

lesztõ programok mûködtetésében címmel tar-
totta meg gondolatébresztõ elõadását, mely szám-
ba vette lehetõségeiket, megújuló szerepüket a
kistérségek életében. Megvizsgálva tagságunk
összetételét, ez a réteg képviselteti magát legke-
vésbé – ami egy fontos, tagságfejlesztõ feladatra
hívja fel a szövetség figyelmét is. Ezt követte
dr. Magyar Bálint oktatási miniszter elõadása A
felsõoktatási reform és a könyvtárak átalakuló

világa címmel, mely a könyvtárak szolgáltatás-
bõvítéséhez nyújtott újabb  ötleteket.

Dr. Virágos Márta, az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség alelnöke, a közgyûlés levezetõ
elnöke megköszönte minden tagnak az aktív
részvételt és további hatékony munkavégzést
kívánva bezárta az ülést. (-mi-)

„A Nagy Könyv” projekt

Kedves Könyvtáros Kollégák!
A Könyvtárellátó Kht. és a Magyar Televízió

együttmûködésében megvalósuló „A Nagy Könyv”
címû projektet szeretnénk bemutatni Önöknek, ami
elõreláthatólag 2005 egyik legjelentõsebb kulturális
eseménye lesz. A program rendszeres tévémûsorok-
ból, saját internetes oldalból, kapcsolódó könyvtári
és iskolai eseményekbõl áll majd. Bár „A Nagy
Könyv” gerincét a tévémûsor jelenti, az Önök segít-
sége és szakmai támogatása nélkül a program nem
lehet sikeres.

„A Nagy Könyv” a Nagy-Britanniában óriási
sikert aratott BBC-mûsor, a The Big Read – és a

rá épülõ olvasómozgalom – magyar változata. „A
Nagy Könyv”  mozgalom legfontosabb célja, hogy
az olvasás újra népszerû és divatos legyen.

Magyarországon sajnos egyre kevesebben és
egyre kevesebbet olvasnak. A középiskola után a
legtöbb ember számára a szórakozás és a mûvelõ-
dés egyetlen eszköze már csak a televízió. Bár
világjelenségrõl van a szó, Magyarországon – a
legfrissebb felmérések szerint – a helyzet gyor-
sabban romlik, mint másutt. A cél, hogy „A Nagy
Könyv” mozgalom országos eseménnyé nõjön,
megállítsa, sõt megfordítsa a kedvezõtlen tenden-
ciákat és az olvasást – a kultúra megkerülhetetlen
alapfeltételét – ismét divatossá tegye.

A mozgalom célja, hogy a nézõket visszave-
zesse a könyvek világához. Lényegében egy olyan
olvasómozgalomról van szó, amely korunk min-
den technikai eszközét (televízió, rádió, mobilte-
lefon, internet) és kommunikációs stratégiáját egy
cél érdekében összpontosítja. Az idõzítés a tervek
szerint követi a három legnagyobb presztízsû honi
könyves esemény, a Könyvfesztivál, a Könyvhét
és a Karácsonyi Könyvvásár menetrendjét.

A szervezési és koordinációs feladatokat a
Könyvtárellátó Kht.-n belül létrejött Nagy Könyv
Programiroda végzi.

A „The Big Read” eredményei

Az angol tapasztalatok azt mutatják, hogy a
könyvek iránti érdeklõdés a mûsornak köszönhe-
tõen minden mérõszám szerint látványosan emel-
kedett. A valamennyi kulturális intézmény össze-
fogásából született, valamennyi médiát mozgósító
„The Big Read” sikere az irodalom, a könyvek
irányába tematizálta a sajtót, a közvéleményt. A
végsõ listára került könyvek kölcsönzési statiszti-
kája a könyvtárakban tíz-hússzorosára emelkedett.
A TOP100-ban szereplõ könyvek eladásai meghá-
romszorozódtak, de egyes könyvekbõl tízszer több
is fogyott, mint korábban. A játékban szereplõ
könyvekbõl hetente 20 ezer példányt adtak el. 14
ezer olvasókör regisztráltatta magát a mozgalom
ideje alatt. A brit oktatási minisztérium a projek-
tet beajánlotta-bevitte a tantermekbe.

„A Nagy Könyv” események

A program 2005. március elején indul és
2005. december 17-éig tart. A játék során az
ország kedvenc regényét keressük. A mûsorfo-
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lyam március közepi beharangozását követõen
a tévénézõket, rádióhallgatókat, újságolvasókat
szavazásra szólítjuk fel: nevezzék meg kedvenc
külföldi és kedvenc magyar regényüket. A sza-
vazás módja változatos: a könyvesboltokban, is-
kolákban, könyvtárakban, színházakban, mûve-
lõdési intézményekben, éttermekben, szórako-
zóhelyeken elhelyezett, ingyenesen beküldhetõ
szavazólapok és az internetes honlap egyaránt
rendelkezésre állnak. Ezek után viszont csak
sms-ben és telefonos szavazással dönthetnek a
nézõk arról, hogy melyik könyv jusson tovább.
• A bevezetõ adás idõpontja 2005. március 15-e.
• 2005. április 23. – TOP 100: Az olvasók sza-
vazatai (szavazólapok és on-line voksolás) alap-
ján kiderül, melyik Magyarország kedvenc száz
könyve.
• 2005. június 11. – TOP 12: Az olvasók és a
nézõk szavazatai (sms- és telefonos szavazás)
alapján kiderül, melyik Magyarország kedvenc
tizenkét könyve.
• 2005. október közepétõl e tizenkét könyv küzd
egymással. December 17-én kiderül, melyik Magyar-
ország kedvenc könyve. A legjobb tizenkettõbe be-
jutó minden regényt egy-egy neves, közismert sze-
mély képviseli: neki kell meggyõznie a nézõket ar-
ról, hogy az általa képviselt mû a „legjobb”.
• A programhoz kapcsolódik egy társmûsor, egy
mûveltségi vetélkedõ, amihez már a nyár folya-
mán csapatokat kell toborozni.

Ezekhez a pontokhoz kell közösen megtervez-
nünk, hogy mi is történjen a könyvtárakban. El-
képzeléseink szerint a könyvtárak számos ponton
kapcsolódhatnak a mozgalomhoz:
• promóciós anyagok, felhívások elhelyezése,
• „A Nagy Könyv”  szavazólapjainak és szavazó-
ládájának elhelyezése,
• olvasókörök, rendezvények, író-olvasó találko-
zók szervezése,
• „A Nagy Könyv”-höz kapcsolódó mûveltségi ve-
télkedõk szervezése,
• külön olvasósarok létrehozása a könyvtárban, ahol
a TOP100 vagy a TOP12 könyvei megtalálhatók.

„A Nagy Könyv”  program a könyvtárak szá-
mára további lehetõséget is jelenthet:

• állománygyarapítás – a TOP100 listán sze-
replõ könyvek beszerzéséhez az NKÖM támoga-
tást nyújt,
• a programiroda az olvasókörök megszervezésé-
hez támogatást és segítséget nyújt (szakanyagok,
promóciós anyagok),

• a könyvtári vetélkedõk nyerteseinek és a leg-
jobb olvasóköröknek a programiroda ingyenesen
biztosít különbözõ ajándékokat (póló, bögre),
• az olvasókörök részt vehetnek a weboldalon
folyó játékokban, a könyvtárak saját aloldalt nyit-
hatnak a mozgalom internetes oldalán,
•  a könyvtárak a mozgalomról minden fontos
információt közvetlenül megkapnak e-mailben
vagy postán.

A további lehetõségeket és az együttmûködés
részleteit közösen kell kitalálnunk. 2005. január
és február folyamán hét régióban szeretnénk Önök-
kel egyeztetni. A régiók és a helyszínek a követ-
kezõk:

1. Dél-Alföldi Régió (Kecskemét, kapcsolattar-
tó: Ramháb Mária)

2. Észak-Alföldi Régió (Szolnok, kapcsolattar-
tó: Bertalanné Kovács Piroska)

3. Nyugat-Dunántúli Régió (Szombathely, kap-
csolattartó: Pallósiné dr. Toldi Márta)

4. Dél-Dunántúli Régió (Pécs, kapcsolattartó:
Kalányos Katalin)

5. Észak-Magyarországi Régió (Miskolc, kap-
csolattartó: Venyigéné Makrányi Margit)

6. Közép-Dunántúli Régió (Székesfehérvár, kap-
csolattartó: Komlósi József)

7. Közép-Magyarországi Régió (Budapest, kap-
csolattartó: dr. Fodor Péter)

A idõpontokról a kijelölt kapcsolattartók segít-
ségével külön levélben tájékoztatjuk majd Önö-
ket. A megbeszélésen szeretnénk részletesen be-
mutatni Önöknek a programot, és szeretnénk meg-
ismerni véleményüket és javaslataikat.

Ha elõzetesen bármilyen kérdésük lenne a prog-
rammal kapcsolatban, kérjük, feltétlenül keressenek
meg bennünket az alábbi elérhetõségen:

Könyvtárellátó Kht. Nagy Könyv Programiroda
1134 Budapest Váci út 19.
Telefon: 06-1-3492101 / 164m
E-mail: info@anagykonyv.hu

Közremûködésüket és támogatásukat elõre is
köszönjük!

Budapest, 2005. január 3.
Üdvözlettel:

Maróti Istvánné

Könyvtárellátó Kht.
ügyvezetõ igazgató

Stodulka Péter

Nagy Könyv Programiroda
vezetõ


