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Közhasznúsági jelentés
az Informatikai
és Könyvtári Szövetség
2004. évi tevékenységérõl*

Az Informatikai és Könyvtári Szövetséget a köz-
hasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvény 22. §-ának /3/ bekezdése alapján a Fõvá-
rosi Bíróság 1999. december 28-ai végzésével
1998. január 1. napjától közhasznú szervezetté
sorolta át.

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

Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség közhasznú tevékenysége

I. Szervezeti élet

A szövetség a közhasznú szervezetté nyilvání-
tás folyamán elfogadott új alapszabály szerint
mûködik.

Az elnökség és a képviselõ-testület fontosnak
tartja, hogy a tagság a legújabb szakmai informá-
ciókat minél elõbb megismerje, szakmai vitákat
folytasson azokról. Ennek megfelelõ színteret
biztosítson  az országos, regionális és helyi kere-
tekben. A szövetség a tárgyévben két alkalom-
mal tartott közgyûlést.

Elõször május 26-án az Országos Széchényi
Könyvtárban, ahol többek között sor került a
felügyelõbizottság megválasztására is.

A közgyûlés elfogadta dr. Fodor Péter elnök
jelentését a szövetség 2003. évi munkájáról, s
meghallgatta szakmai programként dr. Dippold

Péternek, a Könyvtári Intézet igazgatójának elõ-
adását Kiemelt programok a Könyvtári Intézet-

ben címmel.
A közgyûlés levezetõ elnöke Kiss Gábor alel-

nök volt, aki a felügyelõbizottság jelentése után
felkérte Komlósi Józsefet, a jelölõbizottság elnö-
két, hogy ismertesse az új felügyelõbizottság vá-
lasztásához a jelöltek névsorát, majd felkérte
Engel Tibort, a szavazatszámláló-bizottság elnö-
két a szavazás lefolytatására. A megjelentek a
felügyelõbizottság tagjainak Jehoda Imolát az SE

Egészségügyi Fõiskolai Kar Könyvtárának igaz-
gatóját, Bertalanné Kovács Piroskát, a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvár igazgatóját, dr. Kiss

Józsefnét, a Miskolci Városi Könyvtár igazgató-
ját, dr. Nemes Erzsébetet, a KSH Könyvtár és
Dokumentációs Központ fõigazgatóját és Pat-

varczki Józsefnét, az Építõk Központi Könyvtá-
rának igazgatóját választották. A felügyelõbi-
zottság saját ülésén elnöknek Jehoda Imolát, elnök-
helyettesnek dr. Nemes Erzsébetet választotta.

Második alkalommal december16-án a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtárban tartotta közgyû-
lését az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a
levezetõ elnök dr. Virágos Márta alelnök volt. A
közgyûlés döntött a 2005. évi tagdíjakról, vala-
mint dr. Fodor Péter tájékoztatást adott a szövet-
ség munkájáról.

A délelõtti blokkban a közgyûlés megszavazta
az IKSZ alapszabályának és mûködési szabály-
zatának átdolgozását, valamint az IKSZ IFLA-ba
történõ belépését, melynek tagsági díját az NCA
(Nemzeti Civil Alapprogram) pályázatán nyertük el.

A délutáni blokkban tájékoztatás hangzott el
A nagy könyv programról, melyet Békés Pál, a
programiroda szakmai vezetõje ismertetett, a Kis-

térségi könyvtárak szerepe az EU fejlesztõ prog-

ramok mûködtetésében címmel pedig dr. Hajdú

Attila, a Regionális Fejlesztési Holding Rt. vezér-
igazgatója tartott érdekes, gondolatébresztõ elõ-
adást, majd dr. Magyar Bálint oktatási miniszter
elõadása zárta a napot A felsõoktatási reform és

a könyvtárak átalakuló világa címmel.
Az elnökség kiemelten foglalkozott az

áfatörvény változásával és az áfakörbe tartozó
könyvtárakat érõ hátrányokkal. Eredményesen
lobbizott az áfakompenzációs alap létrehozásáért
az Országgyûlés kulturális bizottságánál és a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál,
együttmûködve a Könyvtári Fõosztállyal.

Nagy eredményként könyveljük el, hogy sike-
res lobbitevékenységet folytatott az elnökség a
pedagógusok kompenzációs díjának megszerzé-
séért az Oktatási Minisztériumnál, melyet az év
végére minden arra jogosult könyvtár meg is
kapott.

A szövetség érdekérvényesítõ szerepe nõtt,
egyre többen és újabb kérdésekkel keresik meg
az elnökséget, így több alkalommal állást foglalt
intézmények összevonásával, átszervezésével kap-
csolatban. A 2004. évet az intenzív kapcsolati-kom-
munikációs tevékenység jellemezte, mivel a könyv-

* Kivonat, a teljes beszámoló az IKSZ honlapján olvasható
(www.vein.hu/library/iksz)
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tárak társadalmi megítélésénél fontos, hogy a dön-
téshozók tisztában legyenek ezen intézmények kul-
túraközvetítõ szerepének felértékelõdésével.

Dinamikusabbá vált a szövetség munkája, ami
mind a belsõ szervezeti életében, mind a külsõ és
egyre szélesedõ kapcsolatrendszerében érezteti
hatását. Frissítés alatt van az adatbázis, mely a
gyors információáramlásnak egyik alapfeltétele,
és megújítás elõtt áll a szövetség honlapja is.

Egy erõteljesebb, országos és helyi szinteken
történõ marketingkommunikációs és PR-munká-
val még adósak vagyunk, de ez ügyben is történ-
tek már kezdeményezések a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületével és a Könyvtári Intézettel.

Ebben az évben a Nemzeti Civil Alapprogram
megjelenésével új forráslehetõséghez jutott a szö-
vetség, így pályázat útján mûködési költségeit
másfélmillió forinttal, valamint a Regionális Fej-
lesztési Holding támogatásával további egymilli-
óval növelte.

Ugyancsak az NCA pályázatán nyert a szö-
vetség egymillió forintot a határon túli szakmai
szervezetekkel történõ együttmûködési megálla-
podás megkötésére, valamint az IFLA tagsági díjra
kétszázezer forintot és ötszázezer forintot a
promóciós anyagunk  elkészítésére.

A szervezeti életben a gazdasági ügyek inté-
zésénél történt változás, mivel Rakovszky Istvánné,
aki a kezdetektõl ellátta ezt a feladatot, most fel-
mentését kérte. Megköszönve többéves áldozatos
munkáját, feladatát egy könyveléssel foglalkozó
kft. vette  át. Õk 2005. január 1-jétõl látják el  ezt
a feladatot.

Az  elnökség és a képviselõ-testület rendsze-
resen tartott ülést, ebben az évben együtt. Erre össze-
sen nyolc alkalommal került sor. A tagozatok belsõ
ügyrendjük alapján végezték munkájukat.

II. Rendezvények, szakmai napok

A szövetség 2004 márciusában is csatlakozott
a nemzetközi Internet Fiestához. Elsõsorban a
szervezésben és a könyvtárak minél tömegesebb
részvételének biztosításában vállaltunk szerepet.
Az elsõ két napon a csatlakozó könyvtárak tartot-
tak nyitott napokat, különbözõ programokat az
internetkultúra terjesztésére. A harmadikon orszá-
gos konferenciát rendeztünk a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtárban. Az Internet Fiesta célja, hogy
az internethasználatot népszerûsítse, ezzel is se-
gítve az állampolgárok felkészítését a tudás társa-
dalmában való aktív részvételre. A két társszer-

Beszámoló az Informatikai és Könyvtári
Szövetség 2004. évi bevételeirõl
és kiadásairól (ezer forintban)

BEVÉTELEK

1. Tagdíj 3561
2. SZJA 1% térítés 32
3. Egyéb bevétel 65
4. Kamat 33
5. NKÖM támogatás 4050
6. NKA pályázat 5328
7. Nemzeti Civil Alapprogram 2700
8. IHM (2002. évi pály. elsz.) 225
9. Fõvárosi Munkaügyi Központ 267
10. Adóköteles bevétel 3189
Bevételek összesen: 19450
Áfabevétel: 710
Bevétel mindösszesen: 20160

KIADÁSOK

1. Anyagköltség:
- irodaszer, nyomtatvány 307
- szakkönyv, folyóirat 63
- egyéb anyag (tisztítószer, stb.) 34
- szakmai anyag, védõfelsz. 59

Összesen: 463
2. Igénybevett szolgáltatások:

- karbantartás, javítás 100
- telefon 490
- postaköltség 218
- szállítás, csomagolás 16
- részvételi díj, rendezv. 51
- útiköltség, kiküldetés 179
- külföldi kiküldetés 451
- IKSZ Internet Fiesta 724
- Pályázaton elnyert támogatásokból
  felhasznált összegek 4030

Összesen: 6259
3. Bérköltség

- bér 2073
- bér (Munkaügyi Központ) 221
- megbízási díj 192
- megbízási díj, pályázati 1964

Összesen: 4450
Bérjárulékok: 1416
4. Személyi jellegû egyéb kifizetések:

- étkezési utalvány 93
- külföldi napidíj 86
- reprezentáció 384
- BKV-bérlet 114

Összesen: 677
5. Egyéb kiadások:

- bankköltség 108
- tagdíjak 80
- könyvtárak támogatása 2000
- könyvtári rendezv. tám. 130
- egyéb ráfordítás 176

Összesen: 2494
APEH áfabefizetés 710
Kiadások összesen: 16469
Felhalmozási kiad.: 957
Mindösszesen: 17426
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vezõ a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság és az IKSZ volt.

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. A könyvtárak a használó-
kért vannak, minden, amit a könyvtárakért te-
szünk, a felhasználókat szolgálja. A 2004. év
mottója: Összefogás a könyvárakért – összefogás
az olvasókért.

Külön figyelmet érdemel az az országos mar-
ketingkommunikációs kampány, mely egységes
PR-tevékenységgel lett koordinálva. Új logó és
arculat teremtõdött meg ezzel.

Hagyománnyá vált már, hogy a könyvtári
heteket megelõzõ vasárnapra idõzíti a Magyar
Rádió Gordiusz Szerkesztõsége a rádiós vasárna-
pot, melynek szervezésében, koordinálásában az
IKSZ is közremûködik. Ebben az évben különö-
sen nagy érdeklõdés közepette bonyolódott az
adás, melyben számtalan színes riport, beszélge-
tés, körkapcsolás, játék, szórakoztató zenei és
prózai esemény, rendezvény volt. Az esemény-
nek a százéves évfordulóját ünneplõ Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár adott otthont.

Ebben az évben is szerveztünk országos konfe-
renciát, a rendezvénysorozat nyitányaként. Helyszí-
ne a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, témája:
könyvtárosképzés ma, holnap. Sikerét és a témavá-
lasztás aktualitását a termet zsúfolásig megtöltött
szakmai munkatársak jelenléte  és figyelme igazolta.

Együttmûködési megállapodást kötöttünk a Re-
gionális Fejlesztési Holdinggal, melynek célja,
hogy a régiókban, térségekben az ott élõk indít-
ványára és részvételével megvalósuljanak azok a
fejlesztési programok, tervek, beruházások, ame-
lyek megfelelnek az európai uniós pályázatok,
támogatási források feltételeinek.

Szakmai napot rendeztünk Hatvanban A tér-

ségek szerepe az Európai Unióban címmel, mivel a
közigazgatás átszervezése után változások várhatók
a könyvtári rendszerben is. A konferencia megren-
dezésének célja felkészülés a változásokra, a folya-
mat megvitatása, szakmai válaszadás.

Regionális rendezvényeket tartottunk a kiste-
lepülések könyvtári ellátásáról workshopok for-
májában, melyeket négy vidéki helyszínen
(Tiszaújváros, Gyula, Gödöllõ, Veszprém) és
Budapesten szerveztünk meg. Célunk a kistele-
pülési könyvtári ellátás tapasztalatainak áttekinté-

se és lehetõségeinek számbavétele,a  megoldási
kulcsok megtalálása volt.

 A négy regionális tanácskozást egy összefog-
laló országos konferencia követte Budapesten,
melyet A települési könyvtári ellátás lehetséges

modelljei címmel rendeztünk meg az OSZK-ban.
A csatlakozás napját Együtt Európában cím-

mel országos rendezvénysorozattal ünnepelte meg
a könyvtári hálózat, melyre szintén egységes
marketing- és PR-munkát dolgoztunk ki.

Kecskeméten Kultúra és tudás címmel bonyo-
lítottuk le országos konferenciánkat.

A DAT 2004. évi konferenciája során  tartott
könyvtári szakmai nap megszervezésében fõvéd-
nökséget vállaltunk.

Dr. Fodor Péter

elnök

Határon innen és túl:
Magyar könyvtárosok
konferenciája Csongrádon

Negyedik alkalommal, 2005. május 8. és 10.
között zajlott Csongrádon a Kárpát-medencei
könyvtárosok konferenciája, melyet az idén az
Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közösen
szervezett a házigazda Csemegi Károly Könyvtár
és Információs Központ. A rendezvényen kiemelt
figyelmet kapott a határon túli szakmai szerveze-
tek bemutatkozása, valamint a jövõben az IKSZ-
szel való közös munkájukról szóló együttmûkö-
dési megállapodás aláírása.

A konferencia elsõ napján, vasárnap a prog-
ram hivatalosan délután három órakor kezdõdött
Horváth Varga Margit (a Csemegi Károly Könyv-
tár és Információs Központ igazgatója) és Fodor

Péter (az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke) beszédével. A megállapodás aláírása elõtti
napon az együttmûködés területét illetõen Fodor
Péter közös gondolkodásra és beszélgetésre invi-
tálta a jelen lévõ kollégákat.

A Kapocs Könyvtári Csoport (Zenta), a Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Sepsi-
szentgyörgy), a Szlovákiai Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete (Komárom) és a Kárpátaljai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete (Ungvár) képvi-
selõi elsõsorban a szûkös anyagi támogatásra, a
könyvtárosok továbbképzésének hiányára, a do-
kumentumállomány rossz minõségére, a magyar
nyelvû könyv- és folyóirat-állomány gyarapításá-


