IKSZ
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség tavaszi közgyûlése
✒ Csulákné Angyal Katalin

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2014. május 15-én tartotta tavaszi
közgyûlését az Országos Széchényi
Könyvtár VI. emeleti elõadótermében.

Ramháb Mária levezetõ elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a nap
szakmai programja következett: Holl
András, az MTA Könyvtár és Információs Központ informatikai fõigazgató-helyettese Könyvtár olvasójegy nélkül címû
elõadása. Holl András az Open Accessen
keresztül bemutatta, merre fejlõdhet a
szabad tartalom, a jogtiszta dokumentum-hozzáférés az internet segítségével.
Megállapításai között szerepelt, hogy a
hosszú távú megõrzés szelektálás és egyszerûsítés nélkül nem lehetséges.
Ramháb Mária hozzászólásában megállapította, hogy a virtuális hozzáférés
terjedése mellett még mindig a fontos
a papíralapú megõrzés.
A közgyûlés napirendjén elsõként a
2013. évi elnöki beszámoló következett.
Fodor Péter, az IKSZ elnöke kijelentette,
hogy a szervezet számára a 2013. év a
koncepcionális folyamatok éve volt, és
egyben a megnyugvás éve is.
22

Kiépült és megkezdte mûködését a
megújított megyei könyvtári rendszer.
A 2012 novemberében tartott Országos
Könyvtári Konferencia állásfoglalásai
alapján – a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE) szoros együttmûködésben – elkészültek a 2020-ig terjedõ idõszak könyvtári stratégiájának alapvetései,
s a koncepciót a két szervezet megküldte
az Emberi Erõforrások Minisztériuma
(EMMI) Kulturális Államtitkárságának.
Folyamatosak voltak a szakmai véleményezések, az IKSZ részt vett a szakmai területet érintõ jogszabályi egyeztetések folyamatában. Javaslataikat a
döntés elõtti mérlegelésben felhasználták
a döntéshozók.
Halász János kulturális államtitkár
elõadása a 2012. évi decemberi közgyûlésen, majd a vele való találkozás Kecskeméten (2013. február) segítette a szövetség érdekérvényesítõ tevékenységét.
Az Országos Könyvtári Kuratórium –
több éves szünet után – újra megalakult.
Az IKSZ javaslatára tagjai közé választotta Virágos Mártát, a szervezet alelnökét. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
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Bizottságába pedig újra jelölte az IKSZ
Ramháb Mária alelnököt, aki így tovább
dolgozik a bizottság tagjaként.
Fodor Péter az Internet Fiestáról elmondta, hogy a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár koordinálásával, a kecskeméti
Katona József Könyvtár gondozta adatbázissal 2013-ban is sikerrel zajlott le a
programsorozatot, növekvõ részvétel és
programok mellett. A hagyományos
csongrádi konferenciával kapcsolatban
külön megemlítette Szarka László szomszédságpolitikával foglalkozó elõadását.

A röviden csak összefogásként emlegetett programsorozat szintén jó évet
mondhat magáénak 2013-ban, hiszen növekvõ részvétel jellemezte az Õszi könyvtári napok rendezvényeit. Külön kiemelte a helyi és az országos média jelentõségét e programok megismertetésében és
népszerûsítésében.
Az NKA-tól kapott támogatásból
2013-ban lehetõség nyílt arra, hogy tizenöt vezetõ beosztású kolléga külföldi
tanulmányúton vehessen részt (végül
tizennégyen mentek el), hogy alaposabban megismerhesse Anglia, Dánia és
Hollandia könyvtári rendszerét. Tapasztalataikról több fórumon, például a
Gyõri Könyvszalon eseményein is beszámoltak, és megjelentették élményeiket
különbözõ orgánumokban, köztük a
Könyvtári Levelezõ/lap hasábjain.
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Az IKSZ tagozatainak munkájával
kapcsolatban kiemelte a megyei, a tudományos és szakkönyvtári tagozatot, valamint a munkahelyi tagozatot. A városi tagozatról elmondta, hogy 2014 második
félévében tovább folytatják a hatékony
mûködés elõsegítését, bár nehézséget
okoz ebben a földrajzi meghatározottság.
Fodor Péter szólt a Könyvtári Levelezõ/lapról is, amelyet 2014-ben az elõzõ
évi tartalékból jelentet meg az IKSZ. Az
elõfizetés növelésében jelentõs szerepet
vállaltak a megyei könyvtárak. Az NKA
támogatásának idei elmaradása is arra
ösztönzi a szövetséget, hogy térjen át az
internetes megjelentetésre, és ennek
együtt kell járjnia a honlap megújításával.
Végül Fodor Péter mindenkinek megköszönte az egész évi munkát.
Ramháb Mária hozzászólásában fontosnak tartotta a megyei hálózat megõrzését. Elmondta, hogy az NKA finanszírozási rendszerének változása nem csak a
szakmai folyóiratokat, de az országos lapokat is érinti.

Hubert Gabriella, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (EKE) elnöke az
együttmûködés fontosságára hívta fel a
figyelmet, és jó példaként említette az
EKE együttmûködését a debreceni közkönyvtárakkal. Hivatkozott Ásványi Ilona cikkére, amely a Könyvtári Levele23

zõ/lap 2014. áprilisi számában jelent
meg.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2013. évi tevékenységérõl szóló elnöki beszámolót a közgyûlés egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.
Második napirendi pontként Fodor
Péter az IKSZ honlapján közzétett pénzügyi beszámolóról elmondta, hogy az
IKSZ bevételei a tagdíjakból és a pályázati pénzekbõl származtak, és a szövetség tartaléka 36 és fél millió forint volt
2013-ban. (www.iksz.shp.hu)
Harmadik napirendi pontként az IKSZ
felügyelõbizottsága beszámolóját Knorrné Csányi Zsuzsa elnök ismertette.
A 2014. április 23-án tartott bizottsági
ülésen áttekintették az IKSZ pénzügyigazdasági tevékenységét, az alapszabály
szerinti mûködést és a közhasznú tevékenységet. A bizottság szabályszerûnek,
rendezettnek találta a könyvelést és a
pénzkezelés módját, a közhasznúsági jelentés alapját képezõ éves, a könyvelõ által készített egyszerûsített beszámolót jóváhagyta.
Ugyanakkor megfontolásra terjesztette elõ, hogy az IKSZ elnöksége tárgyalja
meg egy igényesebb honlap kialakítását a
maradvány terhére. Továbbá javasolta,
hogy az elnökség tekintse át a tagdíjfizetési kategóriákat és fontolja meg a differenciáltabb kategóriák kialakítását. Az
alapszabály szerinti mûködés vizsgálata
kapcsán a felügyelõbizottság azt is javasolta az elnökségnek, hogy tekintse át a
tagozatok mûködését.
A következõ napirendi pont a civil
szervezeteket szabályozó 2011. évi
CLXXV. törvény szerinti új alapszabály
elfogadása volt, melynek szövegét az
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IKSZ a honlapján elõzetesen közzétette.
A közgyûlés az új, módosított alapszabályt egyhangúlag elfogadta.

A közgyûlés végén került sor az
A Könyvtárügyért elnevezésû díj átadására. Pallósiné Toldi Márta, a kuratórium
tagja mondta el a díjazottak laudációját,
majd Fodor Péterrel együtt átadta a díjat
az idei kitüntetetteknek. 2014-ben a két
díjazott: Redl Károly, az Országgyûlési
Könyvtár fõosztályvezetõ-helyettese és
az imrehegyi Könyvtár, Információs
és Közösségi Hely.
Ezt követõen Fodor Péter nyugállományba vonulása alkalmából megköszönte Pallósiné Toldi Mártának a
megyei tagozat vezetõjeként sok éven keresztül végzett munkáját.
Zárszavában az IKSZ elnöke elmondta, hogy a szövetség a jövõben is teljesíti
vállalt feladatait, melyek között megemlítette a Kárpát-medencei könyvtárosok
csongrádi konferenciáját és az õszi
könyvtári napokat, valamint a KSZRmûhelynapok programjait. ■
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