sokat, hanem kormányzati szinten indokolt és szükséges a források bõvítése. 2008–2009-ben ez megkerülhetetlen. Tovább kellene gondolni a könyvtárak
és a könyvkiadás, könyvterjesztés kapcsolatát.
Arra a már többször hangoztatott elképzelésre
gondol, hogy a könyvkiadást ne közvetlenül támogassa az állam különféle alapokból, hanem azzal,
hogy a könyvtárak részére megvesz bizonyos számú
kiadványt?
F. P.: Igen, errõl is szó van. Meg kell keresni és
össze kell valahogyan hozni minden szereplõ érdekét.
A másik fontos lépés, hogy az informatikai
fejlesztésekben rövid idõn belül el kell érni a
teljes lefedettséget, hiszen ezzel párhuzamosan

meg kell kezdeni az informatikai eszközpark
cseréjét és további komoly fejlesztéseket, ami
kiemelten komoly anyagi ráfordítást igényel a
kormányzat részérõl, ugyanis az önkormányzatok ezt önmagukban képtelenek lesznek megoldani.
Nem elegendõ 2007-ben azt mondani, hogy
ennyivel több helyen van Magyarországon informatikai szolgáltatás, hanem a minõség javítására kell törekedni, s ez komoly feladatot
jelent a szövetségnek is.
Ez bizony nem kevés az elkövetkezõ négy évre,
kívánunk hozzá sok erõt, kitartást, és persze sikereket! (F.Á.)

Tudjon róla!
Felhívás Füzéki Istvánemlékérem adományozására
Dr. Füzéki Bálint testvére, az 1956-ban hõsi halált
halt Füzéki István könyvtáros emlékére díjat
alapított. Az emlékérmet minden évben az a
könyvtáros kapja meg, aki a megelõzõ évben,
években a legtöbbet tette, kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy
tudományok terén.

A díjat öttagú kuratórium ítéli oda.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége kéri, hogy aki méltó személyrõl tud,
tegyen javaslatot 2007. szeptember 15-éig, és
küldje azt meg indoklással együtt a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete címére. (1055 Budapest, Hold u. 6.)
(A Füzéki István-emlékérem alapító okirata a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002. decemberi
számának 27–28. oldalán olvasható.)

Rendezvénynaptár
Dátum
VIII.
23–24.
IX. 15–
16.

Hely

Rendezvény

Bp., BMF

Multimédia az oktatásban

országszerte

A kulturális örökség napjai

IX. 26.

Budapest

Nyelvek európai napja

X. 2–
12.

országosan

X. 2.

Bp., FSZEK

X. 9.

Tatabánya

VII. országos ODR-konferencia

X. 7.

Debrecen
Sopron–GyĘr–
Mosonmagyaróvár
Kecskemét
Budapest

Könyves vasárnap

X. 18–
19.
X. 12.
X. 25.

Összefogás – könyvtári napok
Nagy olvashaw
Sajtótájékoztató
Konferencia: Az olvasás
esélynövelĘ szerepe

RendezĘ intézmény
Budapesti MĦszaki
FĘiskola

Információ
geczy.laszlo@nik.b
mf.hu

Országos
IdegennyelvĦ
Könyvtár

www.oik.hu

IKSZ

iksz@oszk.hu

IKSZ

iksz@oszk.hu

József Attila
Megyei Könyvtár
IKSZ

Fátrai Márta
fatme@jamk.hu
iksz@oszk.hu

7. közgyĦjteményi napok

Nyugat-magyarországi
Egyetem könyvtára

Az összefogás zárása
KTE Ęszi szakmai nap

IKSZ
KTE

iksz@oszk.hu
Bondor Erika
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