
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2012. május 16-án tartotta köz-
gyûlését az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) hatodik emeleti elõadótermé-
ben. 

Elsõként meghívott elõadónk, Lovas
Lajos, a MaNDA fõigazgatója tartotta
meg elõadását, aki beszámolt a szervezet
tevékenységérõl. A MaNDA-TV web-
oldala segítségével bemutatta a szervezet
munkáját, és beszélt terveikrõl is, melyek
között szerepel: oktatási csomagok ösz-
szeállítása a NAT részére; kulturális GPS
kialakítása, amelyben tízmillió helyszínt
szeretnének rögzíteni, és telefonos alkal-
mazásra is alkalmas lesz. A központi
honlap azonban nem válthatja ki a sze-
mélyes találkozást, a közösségi tereket,
és ebben számítanak a könyvtárakra mint
az értékek õrzõire.

Elõadása után Ramháb Mária el-
mondta, hogy a könyvtáros szakmát szá-
mos kérdés foglalkoztatja a MaNDA mû-
ködésével kapcsolatban: az elektronikus
dokumentumok köteles példányát az

OSZK vagy a MaNDA kezeli-e; az ODR-
hez való viszony – egy központi  elektro-
nikus szolgáltatás lesz-e; ma több tízmil-
lió nyomtatott dokumentum kölcsönzése
zajlik – erre megoldást nyújt-e a MaNDA
rendszere.

A MaNDA egyben könyvtár is, ezért
részletesebb egyeztetésre és az OSZK-
val mint stratégiai partnerrel való együtt-
mûködésre van szükség a megfelelõ mû-
ködéshez.

Ezután Ramháb Mária levezetõ elnök
köszöntötte a megjelenteket, ismertette a
közgyûlés napirendi pontjait:

Lovas Lajos elõadása (elhangzott)
A 2011. évi elnöki beszámoló
A 2011. évi pénzügyi beszámoló
A felügyelõbizottság beszámolója 

a 2011. évrõl
„A Könyvtárügyért” díj átadása

Miután a napirendi pontokat a részt-
vevõk egyhangúlag elfogadták, Ramháb
Mária felkérte Fodor Pétert, az IKSZ el-
nökét, hogy tartsa meg elnöki beszámo-
lóját.
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Rendkívül viharos és ellentmondásos
idõszak volt 2011 is – kezdte a beszámo-
lót Fodor Péter. 

Az IKSZ szervezeti kérdéseirõl el-
mondta, hogy 2011-ben megtörtént a
tisztújítás, újraválasztották Fodor Pétert,
az IKSZ elnökét. Két új tag került az el-
nökségbe: Ramháb Mária és Virágos
Márta lett a két alelnök, Fonyó Istvánné,
Gyurics Zoltánné, Horváth Varga Margit
és Mender Tiborné az elnökségi tagok. 
A felügyelõbizottság is megújult, elnöke
Knorrné Csányi Zsuzsanna lett, helyette-
se Pádár Lászlóné, tagjai pedig
Benczekovics Beatrix, Horváth József és
Koglerné Hernádi Ágnes. A tagozatok
megújítása részben sikerült, 17 helyett 
11 tagozat mûködött az IKSZ keretein
belül. Elnökségi ülésen további megbe-
széléseket kell folytatnunk a tagozatok
munkájának valódi megújításáról.

Az IKSZ szakmai érdekvédelmi tevé-
kenységérõl szólva kiemelte, hogy írás-
beli javaslatainkkal segítettük a törvény-
hozás munkáját az új önkormányzati és a
felsõoktatási törvény esetében. Eseten-
ként részt vettünk az Országgyûlés Kul-
turális és Sajtóbizottságának ülésein. Ko-
moly problémát jelent a megyei könyvtá-
rak helyzete. Az új, átmeneti rendszerben
az érintett könyvtárak nagy részének
helyzete máig sem tisztázott. 2011-ben
három könyvtár maradt a megyei rend-
szerben: Eger, Nyíregyháza és Szeged in-
tézménye, a többire az átmeneti állapot 
a jellemzõ. A megyei könyvtárak fenn-
tartásához külön állami forrásra van
szükség.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
kollégiumainak megújításában a Magyar
Könyvtárosok Egyesületével (MKE) kö-
zösen vettünk részt. A megújult kollégiu-

mok közül a Közgyûjteményi, a Könyv-
kiadási és a Szépirodalmi Kollégiumban
képviselik szakmánkat, Ramháb Mária
pedig az NKA Bizottságának tagjaként
tevékenykedhet. 

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium
(azóta Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma) számos esetben kikérte az IKSZ vé-
leményét a könyvtárügyet érintõ kérdé-
sekben.

Az IKSZ és az MKE közös elnökségi
ülésen tárgyalta meg az együttmûködés
szükségességét és lehetõségeit, mivel
még hatékonnyabbá kell tenni szakmai
érdekképviseletünket. 2012-ben könyv-
tárügyi konferenciát szervezünk szak-
mánk érdekérvényesítése érdekében.

2011-ben sikeresen pályáztunk prog-
ramokra az NKA-nál, és a Nemzeti Civil
Alaptól (NCA) is nyertünk támogatást az
IKSZ mûködésére. E pályázatoknak kö-
szönhetõen sikeresen lebonyolítottuk ha-
gyományos országos programjainkat – az
Internet Fiesta rendezvényeit március-
ban, a Kárpát-medencei könyvtárosok
csongrádi konferenciáját május végén és
az országos könyvtári hét (összefogás)
programsorozatát októberben. 

Racionális gazdálkodásunknak kö-
szönhetõen jelentõs tartalékokkal rendel-
kezünk, így munkánkat továbbra is ha-
sonló színvonalon folytathatjuk.

Fodor Péter köszönetet mondott min-
den kollégának, és arra kért mindenkit,
hogy szakmai hozzáértéssel folytassák
munkájukat.

A beszámoló után több hozzászólás
következett. Elsõként Ramháb Mária be-
szélt arról, hogy nagyon sok változás volt
és várható a könyvtárügyben. Néhány
dologban szemléletváltásra van szükség,
másrészt javítani kell a szakma részese-
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désén az EU-s források kihasználásában.
A közigazgatási változások miatt nagyon
nehéz a helyzet a középszintû intézmé-
nyek esetében, és áthatóbb figyelem for-
dul a falusi könyvtári ellátás felé.

Utána Virágos Márta a digitális szol-
gáltatásokkal kapcsolatban fontosnak
tartotta a tulajdonjog kérdését, azaz a
szerzõi jogok érvényesítését. A 2007–
2013-as könyvtári stratégia csalódást ho-
zott, jelentõsen csökkentek a pályázati
támogatások. Ez igaz a digitalizálás lehe-
tõségeire is, hisz az ODR-pályázat
EODR-re változott, és ez a lehetõség az
OSZK-t és a MaNDA-t érinti elsõsorban.

Ambrus János hozzászólásában az
együttmûködés új módjainak szükséges-
ségérõl szólt. Arról beszélt, hogy intéz-
ményfejlesztéshez a közigazgatási elittel
való új kapcsolat kiépítése vezethet. Erõ-
sítenünk kell a szakma jelenlétét, széle-
sebb médianyilvánosságra, médiaszemé-

lyiségekre van szükségünk. Az MKE és
az IKSZ együttmûködése intenzívebbé
vált, s ez nagy jelentõséggel bír a szak-
mai érdekvédelem terén. Nyitottnak kell
lennünk a társ értelmiségi szakmák felé,
hiszen globális kérdésekrõl van szó, nem
lehet elszigetelõdni. A digitalizálás terén
más típusú együttmûködésre van szük-
ség, ugyanis ötezer kötet digitalizálása a
célkitûzés az év végéig.

Fodor Péter a felmerült gondolatok
után a hatékony cselekvésre, a feladatok
megoldására hívta fel a figyelmet. Ki-
emelte annak fontosságát, hogy kikkel,
mikor, hol és hogyan tegyük meg a meg-
felelõ lépéseket. Meg kell találnunk az új
helyet és szerepet a helyi érdekérvényesí-
tésben is. Az elnökség feladata lesz, hogy
a továbblépés lehetõségeit átgondolja, és
ennek értelmében cselekedjen. 

Harmadik napirendi pontként az
IKSZ felügyelõbizottsága (FB) beszámo-
lóját Knorrné Csányi Zsuzsa ismertette.
A 2012. április 25-én tartott bizottsági
ülésen áttekintették az IKSZ pénzügyi-
gazdasági tevékenységét, az alapszabály
szerinti mûködést és a közhasznú tevé-
kenységet. 

Az IKSZ az elmúlt évihez képest
mintegy nyolcmillió forinttal több bevé-
tellel gazdálkodott, és a 2011. évi marad-
vány (tartalék) meghaladta a 35 millió fo-
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rintot. Ez azt jelenti, hogy a szervezet
anyagi helyzete stabil. Az FB megállapí-
totta, hogy 2011-ben a mûködés és a 
pályázatok esetében az analitikus köny-
velés rendben megtörtént. Az éves költ-
ségvetés bevételi-kiadási oldalának rész-
letes egyeztetése után szúrópróbaszerûen
kiválasztott számlákat is ellenõriztek. Az
ellenõrzött tételeknél az FB szabálysze-
rûnek, rendezettnek találta a könyvelést
és a pénzkezelés módját.

Tagjaink jellemzõen befizetik a tagdí-
jakat, ugyanakkor az elmúlt évihez ké-
pest tizenháromra emelkedett a tagdíjat
nem fizetõk száma. Ez a tagdíjbevételben
mintegy 8%-os kiesést jelentett. Az FB
javasolja, hogy az elnökség tekintse át a
tagdíjfizetési kategóriákat, s tegyen ja-
vaslatot a következõ közgyûlésnek a dif-
ferenciáltabb kategóriák kialakítására.
Talán ezzel meg lehet akadályozni a re-
ménytelenül nehéz helyzetben levõ
könyvtárak lemorzsolódását.

A hagyományos rendezvények, mint
az Internet Fiesta, a Kárpát-medencei
könyvtárosok konferenciája, az összefo-
gás szervezése, valamint a Könyvtári Le-
velezõ/lap megjelentetése sikeresen mû-
ködik évek óta.

A közgyûlés utolsó napirendi pontja
az „A Könyvtárügyért” elismerés átadása
volt. Fonyó Istvánné, a kuratórium elnö-
ke mondta el a díjazottak laudációját,
majd Fodor Péterrel együtt átadta a díjat
az idei kitüntetetteknek. 2012-ben Venyi-
géné Makrányi Margit, a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár (Miskolc) igazga-
tója és az Országos Idegennyelvû Könyv-
tár (OIK) részesült az elismerésben. ■
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