IKSZ-hírek
Beszámoló
az IKSZ közgyûlésérõl
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
2008. május 14-én tartotta tavaszi közgyûlését
az Országos Széchenyi Könyvtár VI. emeleti
elõadótermében.
A közgyûlés fõbb napirendi pontjai a következõk voltak:
– Harsányi Lászlónak, az NKA Bizottsága
elnökének elõadása
– Az IKSZ Alapszabályának módosítása az
IKSZ székhelyét illetõen
– Fodor Péter elnöki beszámolója a 2007.
évrõl
– A „Könyvtárügyért” kitüntetés átadása
Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) Bizottságának elnöke elõadásában képet
adott az alap helyzetérõl. A tizenöt éve megalakított szervezet továbblépéséhez a kulturális alapról szóló törvény módosítása vált szükségessé.
Az induláskor megállapított „terméksor” azóta
szinte teljességében megváltozott, ami a kulturális járulék fizetésének csökkenéséhez, ezáltal az
abból származó bevételek csökkenéséhez, illetve stagnálásához vezetett. Szükség van technikai változásokra, a döntési mechanizmusok megújítására, az összeférhetetlenségi korlátok felülvizsgálatára, illetve szükségessé vált a kuratóriumok átalakítása. December 31-ével lejár a kurátorok megbízatása, s az új kuratóriumok felállítását nagy körültekintéssel kell elõkészíteni.
A kulturális alapra vonatkozó törvény módosításáról szólva Harsányi László elmondta, hogy
idõbeli csúszás és kormányváltozás miatt a törvénymódosítást el kellett halasztani. Ez egyben
azt is jelenti, hogy nincs garancia arra, hogy a
Márai-könyvesprogramként emlegetett könyvtártámogatási elképeléseket meg is tudják valósítani. Az évi egymilliárd forintos könyvbeszerzési
támogatással kapcsolatos kérdések, lehetõségek
tisztázásában az IKSZ aktív segítségére számítanak. Sok-sok kérdés vár még tisztázásra, pl. a
kedvezményezettek köre, milyen könyvtárakban
gondolkodjanak, ki döntsön a vásárlásról, mi28
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lyen szempontok alapján állítsák össze a beszerzési listákat és így tovább. Egy biztos kiindulópont van: a Márai-program magyar szerzõk
magyar kiadású könyveirõl szól.
Fodor Péter, az IKSZ elnöke hozzászólásában arról beszélt, hogy a könyvesprogram óriási
lehetõség a könyvtárak számára, és szerinte az
NKA elemi érdeke, hogy a rendelkezésre álló
pénzt a megfelelõ területeken költse el. A IKSZ
által létrehozott munkabizottság munkájával kapcsolatban szólt arról, hogy az õ álláspontjuk
szerint garanciák is kellenek arra nézve, hogy a
fenntartók – önkormányzatok – nem csökkenthetik a gyarapítási kereteket, a program csak plusz
lehetõségként jelenthet többletfinanszírozást.
Ezután Fodor Péter megtartotta elnöki beszámolóját. Az elmúlt (2007.) év az integrálások,
átszervezések éve volt a könyvtárak életében
megyei és városi szinten egyaránt. Vagy a könyvtárakba integráltak mûvelõdési intézményeket,
vagy a könyvtárakat vonták mûvelõdési intézmények hatókörébe. A törvénykezésben is jelentõs változások történtek, az önkormányzati és
szaktörvények viszonyából sokféle probléma és
konfliktus adódott, ám a törvények harmonizálása kiutat is jelenthet ebbõl a helyzetbõl.
A könyvtárügyben 2013-ig tartó új stratégiai
idõszak indult el, melynek egyik jellemzõje a
pályázatokon való részvétel megújulása. Az új
követelmények új szakmát hoztak létre, a pályázatírásét. Ezeknek a követelményeknek megfelelõen újra kellett tanulni a pályázatok értelmezését, a pályázati célok megfogalmazását.
Változtak az olvasói igények a számítástechnika egyre nagyobb térhódításának megfelelõen.
Másfajta könyvtárhasználat van kialakulóban,
kevesebb a dokumentumok számszerû kölcsönzése, egyre terjed az internet használata.
Az IKSZ jelenlétének meghatározó szerepe
van a könyvtári szakmában. Partneri viszonyban van a könyvtárügyben érintettekkel. Az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal, a
Könyvtári Osztállyal hatékony és jó a szakmai
együttmûködés. Más tárcákkal is szükség van
az együttmûködés fejlesztésére, új kapcsolatok, partnerek megkeresésére. Az IKSZ nagy

hangsúlyt fektet a szakma társszervezeteivel
való együttmûködésre, ezek közül is legfontosabbnak a Magyar Könyvtárosok Egyesületével fennálló kooperációt tartja.
Az IKSZ hagyományaihoz méltóan kiemeltnek tartja az NKA-val ápolt jó kapcsolatokat,
együttmûködést. Az Összefogás programsorozat helyet kapott a kiemelt kulturális események sorában, és ez új kihívások elé állította a
szövetséget. Az átfogó, országos, központi
promócióra kellett áttérni a rendezvények lebonyolításában, amelyhez szorosan kapcsolódott a megyék pályázata. Ebben a tekintetben
2007 kiemelt éve volt az Összefogás országos
mozgalmának.
Az IKSZ másik hagyományos országos rendezvénye az Internet Fiesta, amelynek megrendezése jövõre jubileumhoz érkezik: tíz évre tekinthet vissza. Az Internet Fiesta megrendezésében jelenleg az egyedüli partner a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság. Fodor Péter
szólt a Csongrádon évente megrendezett konferenciáról, melyen a Kárpát-medencei könyvtárosok és könyvtári szervezetek vesznek részt a
hazai szakma képviselõi mellett – egyre nagyobb
érdeklõdéssel.
A szervezeti élettel kapcsolatban Fodor
Péter elmondta, hogy rendszeresek az elnökségi ülések. Bevált az a gyakorlat, hogy a tagozatvezetõk is részt vesznek ezeken az üléseken, így minden könyvtárhoz eljut az információ. Eredményes az is, hogy a decemberi
közgyûlésen születik döntés a következõ évi
tagdíjakról, amelyek január-február hónapban
beérkeznek, így az IKSZ-nek nincsenek likviditási gondjai.
A nemzetközi kapcsolatokról szólva Fodor
Péter kiemelte az IFLA-tagság jelentõségét, és

megemlítette, hogy a fiatal kollégák részére pályázatok útján kell biztosítani a jövõben a nemzetközi tapasztalatszerzést.
Fontos része az IKSZ tevékenységének a
Könyvtári Levelezõ/lap kiadása. A jövõben a
könyvtári szaklapok támogatási rendszere átalakul, szélesebb piaci lehetõségeket kell keresni, s
ez felveti azt a kérdést, hogy ez a rendszer így
fenntartható-e.
A tagozatokról szólva Fodor Péter elmondta,
hogy 2007-ben megtörtént a tisztújítás tagozati
szinten is. Az év második felében segítséget kell
nyújtani a tagozatok munkájának továbbfejlesztéséhez.
Az IKSZ gazdálkodásáról Fodor Péter azt
mondta, hogy a szervezet mûködésének a tagdíjból származó bevétel az alapja, nincs közvetlen
állami támogatás. Egyéb forrást az NCA és az
NKA pályázatai jelenthetnek. A 2007. évi pénzügyi beszámolót a tagság a meghívóval együtt
kézhez kapta.
A közgyûlés záróeseményeként került sor a
„Könyvtárügyért” kitûntetés átadására. Kiss
Gábor, a kuratórium elnöke ismertette a kuratórium döntését, amely szerint 2008-ban Fülöp
Ágnes (Budapest) és Halász Magdolna (Sárospatak) részesült az elismerésben. A díjakat Fodor Péter, az IKSZ elnöke adta át a kitüntetetteknek. (Gratulálunk a kitüntetetteknek! – A
szerk.)
A közgyûlésen sor került az alapszabály
módosítására is az IKSZ székhelyét illetõen. A
Hold utcai iroda megszûnésével a titkárság az
OSZK épületében, a IV. emeleten, a 440. szobában kapott helyet. Az IKSZ székhelye ennek
megfelelõen: 1827 Budapest, Budavári Palota F
épület.
Csulákné Angyal Katalin
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