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Az IKSZ Összefogás
programbizottságának
és elnökségének ülése

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2007. július
2-án tartotta a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban az
Összefogás rendezvénysorozat programbizottságának
ülését, amelyen részt vettek a megyei könyvtárak prog-
ramfelelõsei is. A soron következõ elnökségi és tagozat-
vezetõi ülésre július 4-én került sor. Mivel ennek az
ülésnek is fõ napirendi pontja volt az Összefogás prog-
ramja, ezért a két ülésrõl egyszerre számolunk be.

Fodor Péter az ülés bevezetõjeként elmondta, hogy
a szövetség kapcsolatrendszerének és képviseletének
megújítására van szükség, ami az augusztus végén
soron következõ elnökségi ülés egyik napirendi pont-
ja lesz.

Fodor Péter ismertette, hogy az Összefogás ren-
dezvénysorozatra 15 millió forint áll rendelkezésünk-
re – elsõsorban a promóciós költségekre –, amelyet
az NKA Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes
Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázati keretébõl
kaptunk, ehhez jön a megyék pályázaton elnyert tá-
mogatása. Az IKSZ megalakította az Összefogás prog-
rambizottságát Ramháb Mária vezetésével. A tanács
tagjai: Eszenyiné Borbély Mária,  Fodor Péter,
Koleszár Márta és Virágos Márta.

Az Összefogás rendezvénysorozat egyik központi
rendezvénye a Könyves vasárnap, melynek évtizedes
hagyományai vannak. Az idén azonban nagy kérdés,
hogyan lehet a rádiós jelenlétet megszervezni, mivel
a Petõfi Rádió mûsorstruktúrája megváltozott, nincs
meg a régi szerkesztõség és nincsenek meg a régi
szerkesztõk sem.

E rövid bevezetõ után Ramháb Mária ismertette
az egységes országos program tervezetét, amelynek
szlogenje: „Találkozzunk a könyvtárban!” A megyék
programjai ehhez kapcsolódnak majd.

Az Összefogás rendezvénysorozat központi ren-
dezvényei a következõk:

2007. október 2.  Sajtótájékoztató és konferencia
Témája: Az olvasás esélynövelõ szerepe
Helyszíne: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
2007. október 7.  Könyves vasárnap

Témája: Az olvasás népszerûsítése – országos,
egész napos program

Az „Év könyvtára” díj átadása
Helyszíne: Debrecen, Méliusz Juhász Péter Me-

gyei Könyvtár
2007. október 12. Zárókonferencia
Témája: A programsorozat összefoglalása, összeg-

zése
„Együtt a társadalomért” megállapodás aláírása
„Nyisd ki a könyvet!” c. EU-s program ismerteté-

se, elindítása
A továbbiakban Ramháb Mária részletesen ismer-

tette a programsorozat tervezetét és bemutatta a 20
mp-es reklámfilm elõzetesét. A zenés reklámot a részt-
vevõk nagyon ötletesnek és jónak találták.

A tervezett keretprogram a következõ:
Korosztályonként 2-2 nap jut a témák feldolgozá-

sára városi, települési, egyéb könyvtárak bevonásá-
val, számítva a társintézmények, szervezetek aktivi-
tására is.

Október 3–4. Babaolvashow
A babákkal kapcsolatos programokkal a 2007.

január 1. és május 31. között születetteket kell meg-
szólítani. Elsõ feladat: név szerinti információk be-
gyûjtése arról, hogy milyen létszámú ez a korosztály
– egészen települési szintig felmérve az újszülötteket
s ezt megyénként összegezve. A programhoz készül
egy ún. babafüzet, és ehhez a megyei igényeket július
23-ára összesíteni kell. A füzet elkészítéséhez felkér-
tük Marék Veronikát közremûködõnek. Ezt a fajta
programot hosszú távra, nem csupán akciójelleggel
tervezzük.

Október 5–6. Kölyökolvashow „Olvassak neked –
olvass nekem” címmel.

A 3–10 éves korosztályt célozza meg, kortárs szer-
zõk bevonásával. Irodalmi hétpróbával várnánk ezt a
korosztályt, de tervezünk kiállítást rendezni a gyer-
mekek által készített rajzokból a Könyves vasárnap
helyszínén, a rajzokról készült fotókat az internetre is
feltennénk – virtuális kiállításként.

Október 8–9. A Tiniolvashow terveiben szerepel
többek között képregényíró-rajzoló pályázat internetes
verseny, szeretnénk bevonni kortárs szerzõket is.

Október 10–11. Nagyiolvashow „Olvassunk
együtt!” címmel. Jó ötlet lenne az internet tanfolya-
mokon részt vevõk megszólítása.
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Október 7. Könyves vasárnap „Olvasott ma már?”
szlogennel – a cél: minél több könyvtár legyen nyitva
– ezt az adott internetoldalon lehet regisztrálni.

Változatos program szervezésére van lehetõség.
Néhány ötlet: zenés ébresztõ, olvasási staféta, élõ-
könyv, könyvtárban zajló játékok, 5 és 8 óra között iro-
dalmi jellegû mûsorok szervezése stb.

A lényeg: az utcára kivinni a programokat, sze-
mélyesen megszólítani az embereket, szórólapokat
osztani nekik. A programokba bármikor be lehet kap-
csolódni, és természetesen a könyvtárban ér véget a
nap, ahol a nyeremények kiosztására is sor kerül majd.
Az ajándékozáshoz, díjazáshoz szükség lenne szpon-
zorok bevonására – minél többre.

Az ország egészére kiterjedõ programról mindent
célszerû dokumentálni.

Központilag tervezzük a PR-anyagok elkészítését.
20 mp-es reklámfilmet készítünk, amelyet a helyi
tévékben és a helyi sajtóban is el lehet helyezni.

A film alapján készül egy plakát, a négy program-
ról 1-1 szórólap, 1 biankó, amely letölthetõ az
internetrõl, és mindenki a maga céljainak megfelelõ-
en használhatja fel. A rendezvényekhez minden fél
részérõl szükséges az adott szempontok szerinti anyag-
gyûjtés, írásos és képi dokumentálás, a folyamatos
anyag- és képküldés, a központi adatbázis mûködte-
tése. A pályázati feltételeknek csak így tudunk meg-
felelni.

Terveink szerint készül könyvjelzõ, szatyor, toll,
színes ceruza, órarend, jelvény, esetleg lufi. Pólókat
csak korlátozott számban tervezünk, elsõsorban a
szervezõknek. Az ajándékokhoz is célszerû támoga-
tókat találni!

Határidõk:
Július vége: reklámfilm elkészítése
Július vége: központi forgatókönyv
Augusztus 28.: központi, megyei programok

összeállítása, adatbázis felépítése
Szeptember 24-ével kezdõdõ hét: sajtó értesítése
Fodor Péter megköszönte a beszámolót, és a napi-

rendi pont összefoglalásaként elmondta, hogy kiemelt
médiatámogató nem lévén tárgyalásokat kell folytat-
ni, ajánlatokat kell kérni a média-megjelenésre. Tár-
sadalmi célú hirdetésként jelenhetne meg a reklám-
film – ahol erre lehetõség van –, és arról is kell tájé-
kozódni, hogy az október 2-ától 12-éig tartó rendez-
vénysorozatot a tévé milyen formában tudná folya-
matosan követni.

Fodor Péter az egyéb kérdések között elmondta:
az Összefogás programsorozat nyitó és záró konfe-
renciájára várja a további ötleteket. Megemlítette, hogy

2007. június elején Csongrádon megtartották a hatá-
ron túli könyvtárak immár hagyományos konferenci-
áját, amelyen részt vett az OKM részérõl Schneider

Márta kulturális szakállamtitkár is.
Csulákné Angyal Katalin

Feladat van bõven

Interjú Fodor Péterrel,
az IKSZ újraválasztott elnökével

Az Informatikai és
Könyvtári Szövetség
(IKSZ) közgyûlése is-
mét Fodor Pétert, a
Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár fõigazgató-
ját választotta meg el-
nökévé.

A második mandá-
tumát kezdõ Fodor
Péterrel az elmúlt és

az eljövendõ idõszakról beszélgettünk.
2003-ban választották elõször az IKSZ elnökévé.

Nagy lendülettel látott munkához, ma miket tart az

elsõ négy év legjelentõsebb eredményeinek?

Fodor Péter: Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség 2003-ban kidolgozott és elfogadott egy
programot, amelynek alapvetõ célkitûzései között
szerepelt, hogy meghatározzuk a prioritásokat.
Nagyon jó társaságba kerültem, mind az elnökség,
mind a felügyelõ bizottság, mind a tagozatvezetõk
nagyban hozzájárultak az elmúlt négy év eredmé-
nyeihez. A titkárság több alkalommal átalakult, ezt
személyi és pénzügyi okok is szükségessé tették. Ma
igen racionálisan mûködik, amit a pénzügyi források
is indokolnak.

Meg kellett találni a cselekvés megfelelõ tereit
és módjait, hogy a könyvtárak megfeleljenek a
megnövekedett használói igényeknek, hogy a szol-
gáltatásaikat ezekhez az elvárásokhoz alkalmaz-
kodva megújítsák, bõvítsék.

A másik, ami nagyon lényeges volt, hogy a
könyvtáros szakmának, magának a könyvtárnak
mint kultúraközvetítõ intézménynek a megkezdett
folyamatokban sokkal markánsabb nyitást kellett
elérnie.

Ugyanakkor azt is felismertük ez alatt a négy
év alatt, hogy nincs idõ kényelmes, kiváró hozzá-
állásra, lassan érõ folyamatokban majd kikristá-


