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Az elnökség hírei

2005-ben elsõ ízben január 25-én ülésezett az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) el-
nöksége és a képviselõ-testület.

A legfontosabb napirendi pont a 2005. évi
programok számbavétele, a munkaterv összeállí-
tása, valamint a „Nagy Könyv” országos prog-
ramjának, pályázati kiírásainak (beadási határidõ:
2005. február 20.) megbeszélése volt – az utóbbi
sajtótájékoztatóját január 27-én tartották meg a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

Több nagy rendezvénynek eldõlt a pontos
idõpontja:

Workshop a szaksajtó és könyvtári híradók
szerkesztõivel, 2005. február 24. OSZK, VI.
emeleti tanácsterem, 10 órától 15 óráig

Internet Fiesta 2005. március 14–27. (jelent-
kezni 2005. február 15-étõl lehet)

az Internet Fiesta országos konferenciája, 2005
március 21., helye: Hallgatói Információs Köz-
pont, Budapest

az IKSZ tavaszi közgyûlése, 2005. május 18.
OSZK, VI. emeleti tanácsterem, 10 órától 15 óráig

Az IKSZ minden könyvtár figyelmébe ajánlja
a „HáLóra magyar!” programot, melyet a Neu-
mann Társaság koordinál és egyedi megállapodá-
sokat köt a könyvtárakkal a lebonyolítást illetõen.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak be-
adási határideje 2005. február 28.

„Nagy Könyv”

„Egyetlen energiaforrás sem bocsát ki annyi
fényt, amennyit néha egy kis kötet sugározni tud
magából, és az elektromos áramnak soha nem
lesz annyi energiája, amennyi elektromosság az
írott szóba belefér.” (Stefan Zweig)

„Nagy Könyv” – nagy összefogás… – ezzel
kezdte a sajtótájékoztatóját Hiller István kulturá-
lis miniszter, aki kiemelte, hogy a „Nagy Könyv”
játék legfontosabb célja, hogy az olvasás újra
népszerû legyen. A program televíziós játékai
2005. március elején indulnak és 2005. december
17-éig tartanak. A játék lényege, hogy megkeres-

sük Magyarország kedvenc regényét. A top 100-
as lista április 23-ára áll össze, a top 12-es lista
június 11-ére. Utána õsszel indul a „beszavazó-
show” amikor is irodalmi kampánysorozat kere-
tében a regényeket egy-egy közismert személy
népszerûsíti. Magyarország kedvenc könyvét
2005. december 17-ére találjuk meg.

Egy olyan olvasómozgalomról van szó, amely
korunk minden technikai eszközét (televízió, rá-
dió, mobiltelefon, internet) és kommunikációs
stratégiáját e cél érdekében összpontosítja.

Partnerség –
együttmûködés

egy kisvárosi könyvtárral

Mi, ebben a kisvárosi könyvtárban mindig is
úgy gondolkoztunk, hogy a sikerhez több kell,
„játszótársakra”, partnerekre van szükségünk, ezért
minden olyan szakmai szervezetnek tagjai kell
hogy legyünk, amely erõsít, támaszt, védettséget
nyújt, kreatív, jövõbelátó gondolatokat sugall, ahol
a legfrissebb információkat, a szakmával kapcso-
latos eseményeket elsõ kézbõl megtudhatjuk.

Tagjai vagyunk több civil szervezetnek, de
elsõsorban természetesen az Informatikai és
Könyvtári Szövetségnek (IKSZ).

Sokszor hallom nálunk is kisebb intézmények-
tõl, hogy mi hasznunk van nekünk abból, ha tag-
jai vagyunk nagy országos szakmai szervezetek-
nek. Én azt gondolom, hogy talán leginkább a
kicsiknek, a községi és városi könyvtáraknak len-
ne elemi érdekük az, hogy ezekbe a szakmai és
érdekképviseleti szervezetekbe belépjenek.

Az IKSZ Csongrád Megyei Tagozata 2000-ben
alakult meg annak érdekében, hogy az addig –1998
óta – spontán módon létezõ együttmûködést hivata-
lossá tegyük, összehangoljuk fejlesztéseinket, együtt
gondolkodjunk könyvtáraink jövõjérõl.

Együtt szervezzük az IKSZ által elindított
Összefogás a könyvtárakért akció rendezvényeit,
és ami számunkra a legfontosabb, hogy az IKSZ
kezdeményezéseirõl, a szakmában várható törvé-
nyi és egyéb változásokról a tagozat vezetõjétõl
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rendszeresen tájékoztatást kapunk. Ahhoz, hogy
beleszólhassunk a könyvtárak szakmai változása-
iba, javaslatokat dolgozhassunk ki a saját jövõnk-
kel kapcsolatban, feltétlenül fontos, hogy ennek
az országos szakmai és érdekképviseleti szerve-
zetnek tagjai legyünk.

Egy kisvárosi vagy községi könyvtár nem
rendelkezik olyan pénzügyi lehetõségekkel,
hogy minden fontos és naprakész információ-
kat nyújtó konferencián, továbbképzésen részt
vegyen.

Az IKSZ ebben is segítséget nyújt, hiszen
rendszeresen szervez olyan elõadásokat, kon-
ferenciákat és továbbképzéseket, amelyek segí-
tenek a kistelepülések könyvtárosainak eliga-
zodni azokban a témákban, amelyek egyre in-
kább elõtérbe kerülnek, például a könyvtárak
és az európai uniós csatlakozás összefüggései,
a kistérségi ellátórendszerek létrehozása stb.

Ez a szakmai szervezet együttmûködik min-
den típusú és nagyságú könyvtárral.

Horváth V. Margit

igazgató
Csemegi Károly Könyvtár

és Információs Központ

... egy tagozattal

Az országban és így a megyénkben is (Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye) létrejöttek a több-
célú kistérségi társulások, melyek jelentõs ré-
sze befogadta a nyilvános könyvtári ellátást mint
a társulás keretében végrehajtandó feladatot.

Már most érzékelhetõ, hogy a társulás és az
abban részt vevõ települési önkormányzatok fo-
kozott mértékben kérik és várják – a támogatási
összegek mellett – az egész szakma, s ezen belül
kiemelve az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) odafigyelését és támogatását.

A kistelepülések vagy akár – mint ahogy már
felvetõdött – a társulások tagsága az Informatikai
és Könyvtári Szövetségben mindenképpen indo-
kolt, mert a szakma jövõbeli fokozott jelenlétét és
erõsödését szolgálja. Az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség ez évi programjában kiemelten
szerepel a községi könyvtárak megkeresése, s
számukra a szövetség által képviselt érdekképvi-
selet felkínálása.

Bánfalvi Lászlóné

Városi Könyvtár, Ózd
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozatvezetõ

... egy megyei könyvtárral

Országos Könyvtári Napok – „Összefogás”,
Internet Fiesta, „Együtt Európában” programso-
rozat, pályázatok és vitafórumok, továbbképzé-
sek, vagy a Levelezõ/lap – mind magán viseli az
Informatikai és Könyvári Szövetség emblémáját
(IKSZ). Határozott szakmai, érdekképviseleti és
érdekegyeztetõ szervezet, amely reagál és felké-
szíti a XXI. század kihívásaira a könyvtáros szak-
mát, a könyvtárakat.

Nyitott Európára, a világra, az új technikára.
Tájékozódik, kapcsolatokat ápol és konszenzust

teremt a magyar könyvtárakat érintõ kérdésekben.
Sokunk gondolkodása és céljaink megfogal-

mazása szükséges az IKSZ érdekérvényesítõ te-
vékenységéhez – minõségi szolgáltatásaink érde-
kében!

Gellér Ferencné dr.

igazgató
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár,

Debrecen

szövetséges kerestetik…

Ha Önök is úgy gondolják, hogy könyvtáruk-
kal szívesen csatlakoznának az ország egyik leg-
nagyobb szakmai és érdekképviseleti szervezeté-
hez, az Informatikai és Könyvtári Szövetséghez,
akkor kérjük, jelentkezésüket juttassák el írásban,
levélben, faxon vagy e-mailben (név, cím, tele-
fon, e-mail cím, a képviselõ neve megküldésével)
az IKSZ titkárságára: 1054 Budapest, Hold u. 6.

tel., fax: 331-1398, e-mail: iksz@oszk.hu
További tájékoztatás, felvilágosítás ugyanitt.
M. Móré Ibolya titkár

(-mi-)

Köszönjük eddigi támogatását, és kér-
jük, segítse továbbra is személyi jövedelem-
adója 1%-ával az Informatikai és Könyvtári
Szövetség könyvtárak érdekében végzett
közhasznú tevékenységét.

Számlaszámunk:
11705008-20422031

az IKSZ elnöksége


