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Tisztújító közgyûlés
az IKSZ-ben

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
2007. április 26-án tartotta tisztújító közgyûlését
az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti
elõadótermében. A közgyûlést Kiss Gábor, az
IKSZ alelnöke vezette le, aki köszöntötte a
megjelent szakmai, társadalmi szervezetek kép-
viselõit és az IKSZ vezetõit, tagjait, majd arra
kérte a résztvevõket, hogy egyperces néma fel-
állással adózzanak Bakonyi Géza emlékének. A
közgyûlés napirendjén a következõk szerepeltek:
Fodor Péter az IKSZ elnöke tartotta az elnöki
beszámolót, Jehoda Imola a Felügyelõ Bizottság
munkájáról adott számot, a „Könyvtárügyért”
kitüntetés átadása, és végül a tisztújítás.

Beszámolójában Fodor Péter kiemelte,
hogy 2006-ban az Informatikai és Könyv-
tári Szövetségnek elõször nyílt lehetõsége
arra, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Ki-
emelt Kulturális Események Ideiglenes
Szakmai Kollégiumának meghívásos pályá-
zói között kapjon lehetõséget az Összefo-
gás programsorozat megrendezésére. Így
méltó helyén tudta a könyvtáros szakmát
képviselni az országos rendezvények kö-
zött. Ez a tény utat nyithat ahhoz, hogy a
könyvtárak is megtalálják az õket megille-
tõ helyet.

Az Összefogás rendezvénysorozat tény-
leges, valóságos összefogássá vált, és eb-
ben jelentõs szerepe volt a programtanács
létrehívásának, amelynek marketing- és
promóciós tevékenysége országos rendez-
vénysorozattá tette az eseményt, és amely-
nek kiemelt programja volt a Könyves
vasárnap.

2006 másik kiemelkedõ eseménye volt
az Internet Fiesta megrendezése, melynek
jelentõségét egyre többen ismerik fel.

Harmadik jelentõs eseményként említette
a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár im-
már hagyományossá vált rendezvényét a ha-
táron túli magyar könyvtárak részvételével.

A szakmai érdekképviseletrõl Fodor Péter
elmondta, hogy e tevékenységben meghatározó
a kulturális kormányzattal való együttmûködés,
a szakmai lobbitevékenység, amelynek részét
képezi az intézmények mûködési feltételeinek,
fenntartásának és fennmaradásának biztosítása.
A tagozati beszámolókkal kapcsolatban megem-
lítette, hogy az IKSZ társadalmi jelenlétéhez
nagyban hozzájárult a tagozatok munkája.

Az elnökség elmúlt négyévi munkájáról Fo-
dor Péter a következõket mondta:

Az IKSZ folytatta érdekérvényesítõ tevékeny-
ségét, amint az 2004 elején az új vezetés priori-
tásaiként megfogalmazódott. A szakmai megúju-
lásban, a könyvtári szolgáltatások fejlesztésében
a fenntartói igényeknek való megfelelés az irány-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. május • 35

adó. Ami rövid távon elegendõ az ésszerû, élet-
szerû megoldások terén, az középtávon már nem
az. A döntéselõkészítõk, döntéshozók számára
az a fontos, hogy a könyvtárak innovatív módon
legyenek részesei a programoknak.

Jó az együttmûködés a kulturális tárcával. Az
IKSZ a költségvetési törvény és módosításai
elõkészítésében a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületével (MKE) karöltve lobbizott a könyvtár-
ügyért.

Együttmûködési megállapodást kötött többek
között az Oktatási és Kulturális Minisztérium-
mal, az MTI-vel, ami annak bizonyítéka, hogy a
könyvtárak nyitottak, és a társadalmi megítélés
jobbá tételén munkálkodnak. Fodor Péter jelen-
tõsnek mondta az etikai kódex kidolgozását az
MKE-vel közösen, valamint azt a tényt, hogy a
Parlament kulturális bizottságában, a megyei és
városi önkormányzatokban is munkálkodnak
azért, hogy a könyvtárak munkájára felhívják a
figyelmet. Az IKSZ elnöke szintén jelentõs ered-

ménynek minõsítette a „Könyvtárügyért”
kitüntetés alapítását. Ezután megköszön-
te az elnökségnek az elmúlt négy évben
kifejtett tevékenységét.

Kiss Gábor bejelentette, hogy a
„Könyvtárügyért” kitüntetést 2007-ben
Pallósiné Toldi Márta, valamint a Deb-
receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár kapja.

Ezután került sor a tisztújításra, mely-
nek eredményeként az új ciklusra a köz-
gyûlés ismét Fodor Pétert választotta el-
nökké. Alelnök lett Ramháb Mária és Vi-

rágos Márta. Az elnökség tagjai: Dippold

Péter, Gyurics Zoltánné, Mender Tiborné,

Szlatky Mária.
A felügyelõ bizottság elnökévé Ber-

talanné Kovács Piroskát választották, a
bizottság tagjai: Knorrné Csányi Zsu-

zsanna, Komlósi József, Nemes Erzsébet

és Pádár Lászlóné. Fodor Péter, az IKSZ
újonnan megválasztott elnöke zárszavá-
ban megköszönte a bizalmat, és szólt
arról, hogy a beszámolójában megfogal-
mazott lehetõség cselekvést kíván. Be-
szélt arról is, hogy a 2007. decemberi
közgyûlés egyik feladata a tagozati tiszt-
újítás lesz. Az új elnökségnek jó mun-
kát kívánt, ezzel bezárta a közgyûlést.

Cs. Angyal Katalin

A Ch. Simonyi ûrutazásának szentelt

honlapon (http://www.charlesin

space.com) van egy Kids’ Space

nevû rész, ahol az ‘Interesting Facts

about my space travel plans’ menü

elsõ bekezdése a következõ:

„What’s in my backpack? I will

bring my United State passport so I

can get a stamp at the International

Space Station. I also plan to bring

two books with me, and I hope to

start a library in space.”

Forrás: Király Péter, Katalist


