
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2014. december 3-án tartotta
közgyûlését a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár dísztermében.

A közgyûlés szakmai programjaként
Sepseyné Vígh Annamária, az Emberi
Erõforrások Minisztériuma (EMMI)
Közgyûjteményi Fõosztályának vezetõje,
a könyvtárügyet érintõ aktuális kérdések-
rõl tartott elõadást. A fõosztályvezetõ
hangsúlyozta a könyvtári terület erõssé-
gét, koherens és hierarchikus rendszerét.
2015-ben fontos feladat lesz az Országos
Széchényi Könyvtár költözésérõl szóló
koncepció kidolgozása. A könyvtárügyet
érintõ tervezett jogalkotásból kiemelte
például a kötelespéldány-szolgáltatást, a
KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer) további fejlesztését, valamint
a felsõoktatási intézmények könyvtáraira
vonatkozó jogszabály módosítását.

A közgyûlés napirendi pontjai a kö-
vetkezõk voltak: 

• beszámoló az Országos könyvtári
napok 2014. októberi programjáról,

• a 2015. évi tisztújító közgyûlés elõ-
készítése, a jelölõbizottság megválasz-
tása,

• a 2015. évi tagdíjak meghatározása.
Elõször Ramháb Mária, a programbi-

zottság elnöke tartotta meg beszámolóját
az Országos könyvtári napok 2014. októ-
beri programjairól. A rendezvénysoro-
zat igen sikeres volt. Megközelítõleg
230 ezer fõ látogatta a több mint 5300
rendezvényt. 1250 település 1460 intéz-
ménye szervezett programokat. A köny-

ves vasárnapon nyitva tartó könyvtárak
száma 263 volt.

Az õszi programokból jól látszik,
hogy a kilenc éve innovációként indult
rendezvények – babaolvasó, kölyökol-
vasó, egészségnapok – beépültek a min-
dennapokba. A kistelepülések is egyre
aktívabban vesznek részt a programok
szervezésében.

A médiában nagyszerûen szerepelt az
országos rendezvénysorozat. Jól sikerült
a reklámspot, amelynek az arca Rúzsa
Magdi volt, aki felhívta a figyelmet a
programokra.

A zárókonferencián kiemelkedõ ese-
mény volt a pécsiek bibliobuszának be-
mutatkozása. 

A következõ napirendként a szövetség
elnöke, Fodor Péter tájékoztatta a köz-
gyûlést, hogy az alapszabály módosítását
elfogadta a bíróság, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség megõrizte közhasz-
nú szervezet státusát.
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Fodor Péter elmondta, hogy a 2015.
évi májusi közgyûlés tisztújító közgyûlés
lesz, és idõpontja 2015. május 13., helye
az Országos Széchényi Könyvtár. A köz-
gyûlés elfogadta az elnökség javaslatát a
jelölõbizottság összetételére. E szerint 
a jelölõbizottság elnöke: Fülöp Ágnes
(KSH Könyvtár), tagjai: Rakonczás Szil-
via (Békés Megyei Könyvtár), Koósné
Török Erzsébet (SZIE Kosáry Domokos
Könyvtár, Gödöllõ), Mecsériné Doktor
Rozália (Faludi Ferenc Városi Könyvtár,
Körmend) és Nagy Nikolett (Városi
Könyvtár és Információs Központ, Jász-
berény).

A következõ napirendi pont a 2015.
évi tagdíjak meghatározása és elfogadása
volt. A felügyelõbizottság javaslatát fi-
gyelembe véve a közgyûlés a városi
könyvtárak esetében jobban differenciál-
ta a tagdíjak összegét a 2015. évre vonat-
kozóan. 

A közgyûlés zárásaként Fodor Péter
elmondta, hogy az Informatikai és
Könyvtári Szövetség javaslataival a
2014. évben is segítette a jogalkotók
munkáját. Sikeres volt a KSZR-mûhely-
napok két rendezvénye (Pécs, Gyõr) is.
2014 novemberében a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületével együttmûködve
szerveztük meg a könyvtáros életpályá-
val foglalkozó konferenciát.

A Könyvtári Levelezõ/lapot a KSZR
keretében, a megyei könyvtárak összefo-
gásával, megnövekedett példányszámban
jelentettük meg – támogatás nélkül.

Folyamatban van az IKSZ honlapjá-
nak megújítása és a Könyvtári Levele-
zõ/lap webes megjelenésének elõkészíté-
se, amit az IKSZ saját tartalékaiból fog
finanszírozni, ha nem kap támogatást.

Végül Fodor Péter megköszönte az
egész évben végzett munkát, és boldog ka-
rácsonyt és új évet kívánt mindenkinek. ■
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