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T. Varga Zoltán a Szabad ötletek…-rõl mint
talált szövegrõl, a szabad asszociációk önmûkö-
dõ írással való lejegyzésérõl beszélt, felvetve azt
a kérdést, vajon az így létrehozott szöveg tekint-
hetõ-e kötött mûalkotásnak. Igen, a szürrealisták
kedvelt módszere önértéket hozhat létre.

Varga Péter Szocializmus vagy retorika címû
elõadásában a tartalom és a forma problematiká-
jával foglalkozott, és azzal, hogy vajon szónoki
avagy munkásversnek tekinthetõk-e a költõ po-
litikai költészetének darabjai. Ehhez az Iroda-
lom és szocializmus címû esztétikai alapvetést
hívta segítségül.

Az elõadásokat egy kerekasztal-beszélgetés
követte, amelyben Veres András átfogó képet
adott a József Attila-emlékévrõl. A költségvetési
megszorításoknak köszönhetõen 2006-ra áthúzó-
dó emlékév több tudományos hozadékkal is járt.
Ötszáznál is több tanulmány született a költõrõl.
Az új, a versváltozatokat önálló versként tekintõ
kritikai kiadás is ennek az évnek az eredménye.
Jelentõs reprint-kiadásokkal gazdagodott a Jó-
zsef Attila-irodalom. Angol, német, orosz és fran-

cia nyelvû versválogatások és tanulmánykötetek lát-
tak napvilágot. A József Attila-kultusz kevésbé
szerencsés következményeként a „Hogyan halt
meg…”-kérdést említette, pozitívumként viszont a
megzenésített versekrõl és a sok embert megmoz-
gató szavalóversenyekrõl beszélt. Az Eszmélet az
életmû kulcsversévé vált. 2006 júniusában egy
konferencia keretében kerül sor a József Attila-
emlékév eredményeinek tudományos értékelésére.

Baranya megye könyvtáraiban felejthetetlen
élményeket nyújtó elõadóestek, szavalatok, mû-
sorok hangzottak el. Egy kiadvánnyal könyvtá-
runk is hozzájárult a közös nemzeti emlékezet-
hez: Szeretném, ha vadalmafa lennék : gyermek-
rajzok József Attila születésének 100. évfordu-
lója alkalmából / [a szerk. biz. tagjai Kalányos
Katalin et al.] ; [kiad. a Csorba Gyõzõ Megyei
Könyvtár] Pécs : Csorba Gyõzõ Megyei Könyv-
tár, 2005.

Ez a konferencia pontot tett a Csorba Gyõzõ
Megyei Könyvtár József Attila-emlékévhez kap-
csolódó programsorozatának végére is.

Kisszabóné Trapl Ivett – Kiss Zoltán

Elnökségi hírek
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006.
április 5-én tartotta elnökségi és tagozatvezetõi
ülését.

Fodor Péter tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
a Nemzeti Kulturális Alap meghívásos pályáza-
tán szövetségünk 35 millió forint támogatást
kapott a 2006. évi Összefogás program országos
megvalósítására. A jelenlévõk egyetértettek ab-
ban, hogy a program profi szintû lebonyolítása
érdekében szükséges egy bizottság felállítása,
mely ütemezi és felügyeli a rendezvényt. Az
IKSZ elnöke javasolta, hogy a hét régió képvi-
selõje (ahol a kiemelt rendezvények zajlanak),
valamint a pályázat írói, Ramháb Mária, Szlatky
Mária és Fodor Péter legyenek a bizottság tag-
jai, az elsõ találkozót pedig április 12-én tartsák.

Ezután a jelenlévõk egyeztették a közgyûlés
(május 11., OSZK) programját, valamint a váro-
si tagozat dunántúli képviselõjének azt megelõ-
zõ választását.

Az IKSZ által adományozandó elismerés átdol-
gozott javaslatát ismertette Kiss Gábor alelnök,
melyet az elnökség  kiegészített. A felkért bizott-
ság elkészíti a kitüntetésre vonatkozó szabályzat
tervezetét, melyet a májusi közgyûlés elé terjeszt.

Fodor Péter a jelenlévõkkel ismertette a Kárpát-
medencei könyvtárosok és könyvtáros szakmai
szervezetek május 28. és 30. között Csongrádon
rendezendõ  találkozójának tervezett programját és
annak rendelkezésre álló jelenlegi forrását.

Az elnökség ezután döntött, hogy ebben az
évben kit javasol kitüntetésre.

Virágos Márta kérte az IKSZ támogatását a
tudományos és szakkönyvtárak 2008-ban Magya-
rországon rendezendõ nemzetközi találkozójához,
a Liber konferenciához, amelyet az elnökség
elõzetesen támogat.

Végül Szlatky Mária ismertette az elnökség-
gel a május 20. és 24. között sorra kerülõ dániai
szakmai tanulmányút programját, amelyen
Szlatky Mária, Ramháb Mária, Virágos Márta
és Jehoda Imola vesz részt. (-mi-)
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