
✒✒ Az Informatikai és Könyvtári Szövet-

ség 2015. december 8-án fél tizenegy-

kor tartotta közgyûlését a Fõvárosi Sza-

bó Ervin Könyvtárban.

Tõzsérné Géczi Andrea levezetõ el-

nök köszöntötte a résztvevõket, majd

megállapította, hogy a jelenlévõk létszá-

ma nyolcvanegy, így a közgyûlés hatá-

rozatképes.

Tõzsérné Géczi Andrea felkérte Sö-

rény Edinát, az Emberi Erõforrások Mi-

nisztériuma vezetõ tanácsosát, tartsa

meg elõadását, amely két témával is

foglalkozott: Könyvtári pályázati lehetõ-

ségek és felhívások 2015–2017, valamint

Új mérföldkövek a könyvtári szolgálta-

tás minõségének biztosításához. 

Sörény Edina elmondta, hogy a 2007

és 2013 közötti ciklus pályázatait 2015.

december 31-ével zárják le. 2015. de-

cemberben viszont elkezdik az új 

pályázati kiírások megjelentetését a kö-

vetkezõ, 2020-ig terjedõ idõszakra.

Ezekbõl a kiírásokból elsõsorban az

EFOP- és a TOP-pályázatok adnak lehe-

tõséget a könyvtári területnek. Az elõzõ

ciklushoz képest kulturális területre jó-

val kevesebb támogatás jut majd. 

A következõ idõszakban lesz lehetõ-

ség például a helyi közösségi progra-

mok fejlesztésére az önkormányza-

tokon és azok támogatásán keresztül. 

A TOP 5.2. keretében meghirdetett szo-

ciális városrehabilitációban forráshoz

juthatnak a települési könyvtárak is. 

A vidékfejlesztési programban is rejle-

nek lehetõségek: épületek felújítása

(energetikai) vagy többfunkciós közös-

ségi terek létrehozása az ezer fõ alatti

települések számára.

A könyvtári szolgáltatások minõségé-

nek biztosításában jelentõs esemény

lesz, hogy a 2016. január 1-jével életbe

lépõ jogszabály kibõvíti a megyei

könyvtárak feladatait, beleértve a minõ-

ségbiztosítást, amely bekerül majd a

nyilvános könyvtárak alapfeladatai kö-

zé is. 

Az elõadás után Tõzsérné Géczi

Andrea ismertette a közgyûlés napiren-
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di pontjait: beszámoló az Országos

Könyvtári Napok 2015. októberi prog-

ramjáról és az IKSZ huszonöt éves jubi-

leumára rendezett konferenciáról, a

2016. évi tagdíjak meghatározása, az

IKSZ tagozati tevékenységének megújí-

tása – a tagozatok jelenlévõ tagjainak

megbeszélése.

A 2015. évi Országos Könyvtári Na-

pok (OKN) eseményeit Ramháb Mária,

az IKSZ elnöke foglalta össze. Elmond-

ta, hogy a program majd kétszáznyolc-

vanezer résztvevõje azt mutatja, hogy a

tíz éve bevezetett új forma és új arculat

igazolta a várakozásokat. A 2015-ös

OKN statisztikai adatai szerint hétezer-

hetvenkilenc programot regisztrált a két-

ezer-kilencvenkilenc részt vevõ intéz-

mény. Összehasonlításul: negyvenhat

százalékkal volt több a felnõtt korosz-

tály részvétele, harminchat százalékkal 

a kölyökkorosztály, négy százalékkal a

babák részvétele az eseményeken a tíz

évvel korábbi adatokhoz képest.

A könyves vasárnapon hétszáztizenhét

könyvtár tartott nyitva és háromszázhar-

minckét programon vehettek részt az ér-

deklõdõk. Tíz év alatt több mint har-

minchatezer programot szerveztek a

könyvtárak, és a látogatók száma több

mint egymillió-hatszázezer volt.

Az idei Országos Könyvtári Napok

fontos eseménye volt, hogy elindult a

KönyvtárMozi, melynek megnyitó ese-

ményét 2015. október 6-án tartották

Dunafalván, a könyvtárban, ahol het-

venöt éve mutatták be a Meseautó címû

filmet az akkor induló moziban. 

Az Országos Könyvtári Napok záró-

konferenciáját 2015. november 3-án tar-

tottuk Kecskeméten, ami egyben az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség

megalakulásának huszonötödik évfor-

dulója alkalmából rendezett emlékülés

is volt. A köszöntõ beszédek mellett az

IKSZ volt elnökei (Zalainé Kovács Éva,

Fodor Péter) és egyik alapítója,

Skaliczki Judit mondták el visszaemlé-

kezõ gondolataikat.

Harmadik napirendi pontként

Ramháb Mária elõterjesztette az elnök-

ség javaslatát, amely szerint a 2016. évi

tagdíjak azonosak maradnak az elõzõ

éviekkel. A közgyûlés egyhangúlag el-

fogadta a 2016. évi tagdíjakat.

A közgyûlés zárásaként Ramháb Má-

ria elmondta, hogy a 2014-tõl 2020-ig

tartó európai uniós pályázati rendszer

nagy változásokon megy át. Kulcsszere-

pük lesz a településeknek, könyvtáraik-

nak és önkormányzataiknak, mert csak

az együttmûködési lehetõségeket felis-

merve és kihasználva tudnak fejlõdni.

Végül felkérte a tagozatok jelen lévõ

tagjait, hogy tartsanak megbeszélést jö-

võbeni mûködésükrõl. ■
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A 2016. évi tagdíjak

Országos hatókörû intézmények – 40 000 Ft

Megyei könyvtárak, területi hatókörû 

intézmények – 28 500 Ft

Települési hatókörû intézmények 

• 10 000 lakos fölötti városok – 17 000 Ft

• 5000 és 10 000 lakos közötti városok – 

13 000 Ft

• 5000 lakos alatti települések – 3000 Ft

• Egyéb (TEMI, alapítványi stb.) – 5000 Ft


