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IKSZ-hírek
Beszámoló az Informatikai
és Könyvtári Szövetség
tavaszi közgyûlésérõl
✒ Csulákné Angyal Katalin

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2009. május 19-én tartotta közgyûlését
az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) VI.
emeleti elõadójában.
A közgyûlés napirendje a következõ volt:
• A könyvtárak és a nemzeti könyvtári feladatok – Monok István, az OSZK fõigazgatója
elõadása
• A „Könyvtárügyért” kitüntetés átadása
• Fodor Péter, az IKSZ elnöke 2008. évi közhasznúsági beszámolója
• 2008. évi pénzügyi beszámoló
• A felügyelõbizottság 2008. évi beszámolója
Elõadásában az OSZK fõigazgatója a 2013ig meghatározott könyvtári – ezen belül nemzeti könyvtári – stratégia fõbb vonalairól beszélt.
Elmondta, hogy 2009 végére írásbeli akciótervet, cselekvési tervet kell kidolgozni az együttmûködésrõl. A nemzeti könyvtári feladatokat
valamennyi könyvtárral együtt kell megvalósítani. A könyvtárügy nehéz helyzetben van, de
nagy feladatok elõtt áll.
Alapfeladatként említette a hungaricumok
beszerzését, feltárását, amelyben minden
könyvtár részt tud venni. Ugyanígy kulcskérdés
a nemzeti bibliográfiában való részvétel, a fölös példányokkal való felelõs bánásmód, a
köteles példányok beszolgáltatása és a feldolgozási munka. Itt említette az országos közös
katalógus (MOKKA) és az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) egyesítését,
amihez a TIOP és a TÁMOP pályázataival
nyílik lehetõség. A MOKKA-ODR közös platformján minden könyvtárnak megvan a hozzátennivalója. Szintén közös munkát igényel a régi könyvek és a kéziratok közös nyilvántartása,
közös katalogizálása.
Említést tett a HUMANUS adatbázisról,
amelyben szintén a ’közös’ a kulcsszó, közös
adatbázis, egy repertórium, amihez mindenki-

nek bárhonnan lehetõsége nyílhat bármit hozzátenni. Javaslatként szerepel a tervekben a kisnyomtatványok – plakát, képeslap, aprónyomtatványok, egyesületi kiadványok – területén is
az egységes szemléletû feldolgozás.
Mindezek a gondolatok a könyvtárak és a
nemzeti könyvtárak közötti együttmûködés
szükségességét teszik fontossá a könyvtárügy
fejlõdése szempontjából.
Ezután Fodor Péter, az IKSZ elnöke tartotta
meg beszámolóját a szövetség 2008-ban
végzett munkájáról. (A beszámoló teljes szövege megtalálható az IKSZ honlapján:
www.iksz.shp.hu.)
Fodor Péter úgy kezdte, hogy nem 2008-ról
kell kizárólagosan szólni, hanem az évek óta a
szövetség és ezáltal a könyvtárak munkáját
meghatározó feladatról: a könyvtárak kulturális
életet meghatározó szerepérõl, segítségnyújtásáról a felhasználók, az olvasók széles rétegei
körében.
A TIOP és a TÁMOP pályázati lehetõségei új
helyzetbe hozzák a könyvtárakat, szolgáltatásaikat. A szövetség részt vett a szakmát érintõ
döntések elõkészítésében az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Könyvtári Osztályával való együttmûködésnek köszönhetõen.
Ilyen volt a 2013-ig szóló könyvtári stratégia
elfogadása, melynek alapja a folyamatos innováció.
A 2008. évre jellemzõ volt az intézmény-öszszevonások megindulása, mely néhány esetben
már a megyei könyvtárakat is elérte. Kisebb településeken egyre több nagyobb könyvtár jelenik meg szolgáltatással.
Fodor Péter kitért a 2008. évi rendezvényekre, az Internet Fiesta, az Összefogás és a csongrádi konferencia eseményeire. Ezek a programsorozatok sikeresek voltak. Köszönetet
mondott a kecskeméti Katona József Könyvtár
munkatársainak és Ramháb Máriának, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak e rendezvények sikeréhez. Hozzátette, hogy a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) megfelelõ biztonsággal
teszi lehetõvé ezeknek a programoknak a megrendezését. A médiavisszhangról elmondta,
hogy az az elv, miszerint mindegy, hogy mit,
csak írjanak valamit, ebben az esetben nem mûKönyvtári Levelezõ/ lap • 2009. június • 25

kll0906.qxd

2009.06.22.

14:05

Page 26

ködik. Meg kell vizsgálni, hogy a helyi médiában, az országos sajtóban és a szakmai lapokban hogyan szerepeltek a könyvtárak, és elõre
kell gondolkodni, hogy mennyire, mire képesek
a könyvtárak. A média-megjelenéshez pénzre
és nagyon sok ötletre van szükség.
Nem lehet azonban a 2008. évi munkát értékelni anélkül, hogy ne szólnánk a státustörvény
adta feladatokról. Az IKSZ mint szakmai szervezet eljuttatta a Pénzügyminisztériumhoz kérdéseit, melyekre választ vár. Nem mehetünk el
amellett sem, hogy az IKSZ taglétszáma nem
bõvül.
A jövõrõl szólva Fodor Péter elmondta, hogy
az NKA-nál programok finanszírozására tudunk pályázni, a Nemzeti Civil Alapprogram
(NCA) pályázatai pedig a mûködéshez adhatnak támogatást. Az IKSZ tagozatairól pedig elmondta, hogy néhány tagozat szünetelteti tevékenységét.
Végezetül 2008-ról szólva: egészében pozitív
a megítélése, és hozzátette, hogy a 2009-es év
sem lesz könnyebb.
Ramháb Mária a beszámolóhoz hozzáfûzte,
hogy az Internethajó tízéves jubileumi rendezvényén alkalma volt szakmán kívüli körnek
beszámolni tevékenységünkrõl, kiemelve rendezvényeinket, amelyek naprakész dokumentálása, az adatok összegyûjtése ilyen szempontból is igen fontos.
A közgyûlés elfogadta a 2008. évi pénzügyi
beszámolót és a felügyelõbizottság 2008. évi
beszámolóját.
A közgyûlésen került sor az IKSZ elismerõ
díjának átadására. Virágos Márta, A Könyvtárügyért kitüntetés kuratóriumának elnöke ismertette a kuratórium döntését, mely szerint 2009ben a díjban Fonyó Istvánné és a csongrádi
Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ részesült. A kitüntetéseket Fodor Péter elnök adta át. ■
*
Gratulálunk Fonyó Istvánnénak, a BMEOMIKK fõigazgatójának, valamint HorváthVarga Margitnak, a Csemegi Károly Könyvtár és
Információs Központ igazgatójának és minden
kedves munkatársának az elismeréshez, és további jó munkát, sok sikert kívánunk nekik! (– a
szerk.)
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Könyvszagosító
Nálunk az e-bookoknak még híre hamva nincs, de én
már elõre siránkozom a digitális kütyü által elvesztett
„könyvillat” miatt. Nagyon szeretem a könyvek illatát, és most úgy érzem, sosem válnék meg az élménytõl, hogy papír formátumban olvassak egy könyvet.
Persze nem csak az illat hiánya, de számos érvem
lenne a nyomtatott formátum mellett. Biztos engem
is elér majd a fejlõdés, mert hát az megállíthatatlan,
na de hogy dezodoráljak az élmény kedvéért? (via
Könyvkolónia)
Ugyanis megjelent egy termék, amely a Smell of
Books™, azaz a Könyv Illata elnevezést kapta. Ezzel
a légfrissítõnek álcázott könyvszag-pótlóval akarják
még teljesebbé tenni az élményt azok számára, akik
e-bookot olvasnak. És nem viccel a cég, öt különbözõ illattal állnak elõ. Lesz itt New Book Smell (Új
Könyv Illat), Classic Musty Smell (Klasszikus Dohos Illat), amit még megértek, meg talán a Scent of
Sensibility (Érzékenység Illata) is megmagyarázható
a romantikus könyvekhez, de hogy például a
Crunchy Bacon Scent (Ropogós Szalonna Illat) vagy
az Eau You Have Cats (Illat Macskásoknak) kinek jutott eszébe, arra kíváncsi lennék. ■
(Forrás: könyvesblog)

