
Négy évig folyt az építkezés. A Középü-
letépítõ Vállalat krakkói kõmûveseivel dol-
goztattunk: azokkal, akik elõttünk az Opera,
utánunk a Bazilika rekonstrukcióját végez-
ték. Az elején természetesen magyar szövet-
kezettel szerettük volna elvégeztetni a mun-
kát. Pál Lénárd fõtitkár közbenjárására egy
Pest megyei funkcionáriusnõ küldözgetett
hozzánk különféle brigádokat, de a teljes
felújítás elvégzésére egyik sem volt alkal-
mas. Itt már gyárakban készültek a házak;
gépesítették, amit csak lehetett – a hazaiak
nem nagyon értettek a finomabb restauráci-
ós mûveletekhez. A sokadik hasznavehetet-
len brigád elhajtása után kerestük fel Borovi
Péterrel, a beruházás lebonyolításával meg-
bízott szakértõmmel Somogyi Lászlót, a
Középületépítõ igazgatóját. Ezzel a céggel a
Roosevelt téri álmodozások idején kerül-
tünk kapcsolatba. Megszereztük a szükséges
engedélyeket, jöhettek a lengyel munkások.

Hétköznapokon a Népjóléti Minisztéri-
um nyolcadik emeletén ebédeltem, onnan
gyönyörködtem a csinosodó könyvtárban.
Az irodák svéd licenc alapján készültek, fa-
laik polcként funkcionálnak. Nagy az áthal-
lás, de akkoriban inkább az foglalkoztatott,
hogy az olvasóteremre jusson elég pénz. En-
nek berendezését régi rajzok, tervek alapján
gyártattuk le egy újpesti szövetkezettel,
amely – itthon egyedüliként – képes volt
még efféle ódivatú holmit elõállítani.

Megszépült az Ybl tervezte lépcsõház,
végre helyükre kerültek a festmények, kan-
deláberek, falikarok, olvasólámpák – és
1988. november 3-án ünnepélyesen felavat-
tuk a könyvtár új székházát.5 ■

Jegyzetek

1 Rózsa György genfi kiküldetése 1975-ig tartott. (R. D.)
2 Utóhang az Akadémiai Könyvtár épülettervéhez. Könyvtáros,

1972. 7. sz. 402–403. Kötetben: Rózsa György: „Tudományok

és mûvészségek szeretete…” Írások az MTA Könyvtáráról. Bu-

dapest, 1986, MTA Könyvtára. 48–51. (R. D.)
3 A felsoroltak közül Kármán Tódor (1881–1963) akkor már tíz

éve halott volt. (R. D.)
4 Genfi megbízatásom alatt helyettesem, Rejtõ Pista intézte el,

hogy állományunk nagy részét (körülbelül harminc polckilomé-

ternyi anyagot) a törökbálinti raktárvárosban tárolhassuk. Van ott

minden: ruha, cipõ, só, paprika, Széchényi Könyvtár, Statisztikai

Hivatal Könyvtára. A törökbálinti depót a mai napig használjuk.
5 Néhány osztályunk nem költözhetett velünk: a keleti gyûjte-

mény, a kézirattár és a levéltár a Roosevelt téren maradt.
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Virágos Márta, az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetség (IKSZ) alelnöke köszöntötte a
közgyûlésen megjelenteket 2010. december
15-én, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
dísztermében.

Fodor Péter, az IKSZ elnöke, azzal kezd-
te beszámolóját, hogy az Informatikai és
Könyvtári Szövetség húsz éve civil kezde-
ményezésre alakult szakmai szervezõdés,
melyet 1990-ben a megyei könyvtárak igaz-
gatói hoztak létre Könyvtári és Informatikai
Kamara (KIK) néven, és 1991-ben tartották
az elsõ közgyûlést. Az eltelt húsz év alatt
1993-ban megalakult a Nemzeti Kulturális
Alap, 1995-ben rendezte meg elõször az
IKSZ az összefogást, 1997-ben megszületett
az úgynevezett kulturális alaptörvény. 1995-
ben a KIK átköltözött a Hold utcai épületbe,
és 2008-ban visszakerült a megalakulás
helyszínére, a Budavári Palotába.

2010-ben a szövetségnek megváltozott
kulturális politikai stratégiával kellett szem-
besülnie, és meg kellett találnia a maga fel-
adatait ebben a helyzetben is. 2010 az uniós
pályázatok, a TIOP és a TÁMOP indulásá-
nak, megvalósításának éve is volt. Ezek a
programok a könyvtárügy megújulását hoz-
hatják.

Az IKSZ 2010-ben is megrendezte orszá-
gos programjait: az Internet Fiestát, a Kár-
pát-medencei könyvtárosok csongrádi kon-
ferenciáját és az Összefogás a társadalomért
rendezvénysorozatát. Részt vett a Márai-
program elõkészítésében, amely 2011 janu-
árjában indul.
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Az elmúlt év általános tapasztalata az
IKSZ elnöke szerint a támogatási összegek
folyamatos csökkenése és az, hogy a köz-
igazgatási rendszerben beinduló változások
eredményeként folytatódtak az intézményi
összevonások.

2011-ben megszületik a minõsített
könyvtárak rendszere, valamint a digitalizá-
lás stratégiája, és megkezdõdhet a kulturális
alaptörvény módosítása. Ezért szakmai ér-
dekünk a jó kapcsolat további ápolása a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium (NEFMI)
vezetésével.

2011-ben a májusi közgyûlésen kerül sor
a szövetség tisztújítására is.

A szövetség pénzügyi helyzetérõl Fodor
Péter elmondta, hogy szigorú és racionális
gazdálkodásának köszönhetõen az IKSZ
mûködõképes szervezet. Két biztos bevétele
van: a tagdíj és a Könyvtári Levelezõ/lap
elõfizetése. Így lehetõség nyílt arra, hogy le-
kötött betétben tartsa pénzeszközeinek bizo-
nyos részét. A 2011. év gazdasági helyzeté-
nek alakulását befolyásolja a Nemzeti Civil
Alapprogram (NCA) átalakítása, és szükség
lesz a minisztérium támogatására is. Fodor
Péter beszédét azzal zárta, hogy köszönetet
mondott a tagságnak az egész évi munkáért.

A beszámoló után Bertalanné Kovács Pi-
roska, az IKSZ Felügyelõbizottságának el-
nöke összefoglalta az alapszabály módosítá-
sára tett javaslatokat. A tagság elõzetesen az
IKSZ honlapján olvashatta a javasolt módo-
sításokat, melyek a következõk voltak:

• a tagozatok problémái – két év után tö-
rölhetõk a nem mûködõ tagozatok;

• munkabizottságok alakítása különbözõ
témákban, programokra;

• bármely tag számára lehetõség van tit-
kos szavazás kérésére;

• az alapszabályhoz csatolni kell a befek-
tetési szabályzatot.

A következõkben az elnökség javaslatát
ismertette Virágos Márta, miszerint a 2011.
évben nem emelkednek a tagdíjak.

Ezt követõen Ramháb Mária, az IKSZ
másik alelnöke, beszámolt az összefogás
2010-ben Könyvtárak az olvasásért címet
viselõ programsorozatáról. A 15 éves évfor-
dulóját ünneplõ akció nagy utat járt be, és
ma már elmondhatjuk, hogy országos
lefedettségûek a rendezvényei. 2006 és 2010
között sikerült minden korosztályt megszó-
lítani, és már hároméves a babaolvasó és a
kölyökolvasó program is. Az elektronikus
adatbázis és a feltölthetõ fényképek segítsé-
gével naprakészen lehet követni az ese-
ményeket. Lehetõség van netes játékok 
lebonyolítására is, 2010-ben a hatnapos ren-
dezvénysorozat alatt 195 533 fõ vett részt
ezekben a játékokban. A „legszorgalma-
sabb” Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok,
Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
volt. Az idei év újdonsága volt a Békéscsaba
és Pécs közötti biciklis könyvtárút a progra-
mok idején.

L. Simon László, a Magyar Országgyûlés
Kulturális és Sajtóbizottsága elnöke a kultú-
ra helyzetérõl és a kulturális élet várható
változásairól beszélt. A kormányváltás óta
még mindig várakozó ponton van a kultúra
kérdése, viszonylag lassan megy a minisz-
tériumi struktúra kialakítása. A fõ célkitû-
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✒✒    Cs. Angyal Katalin
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zések azonban megvannak: új normatí-
varendszer felállítása, a fenntartói rendszer
átalakítása. L. Simon László szólt arról is,
hogy januárban beindul a Márai-program,
600 millió forint jut állománygyarapításra.
A szintén jelen lévõ Kálnoki-Gyöngyössy
Márton, a NEFMI helyettes államtitkára is
hozzátette gondolatait az elmondottakhoz,
és az 1997. évi CXL. törvény átfogó módo-
sítását ígérte, kérve az Informatikai és
Könyvtári Szövetség közremûködését ebben
a munkában.

A közgyûlés utolsó részében az alapítók
részvételével megemlékezést tartottak az
IKSZ megalakulásának huszadik évforduló-
ja alkalmából. Elõször Skaliczki Judit emlé-
kezett arra, hogy a Könyvtári és Informatika
Kamara (KIK) néven alakult szervezet a
szakmai önkormányzatiság küldetésével jött
létre. Az MKE mellett létrejött fiatalabb,
lendületesebb irányzat elfogadása nem volt
zökkenõmentes, hiszen a rendszerváltással
sok minden megváltozott a könyvtárügyben
is. Összeomlottak a központi szolgáltatások,
olyan elemek estek ki a szolgáltatás rend-
szerébõl, mint a szakszervezeti könyvtárak

vagy az intézeti szakkönyvtárak. Szükség
volt az intézményi érdekképviseletre, amely
képes a szakma képviseletére, részt tud ven-
ni a jogszabályok, törvények elõkészítésé-
ben. 1992-ben kötött együttmûködési meg-
állapodást a két szervezet, az MKE és a
KIK. 1994-ben Vajda Erik személye garan-
tálta a megállapodás életben maradását.
1995-ben megkezdõdött a könyvtárak önál-
ló arculatának kialakítása, az annak megerõ-
sítésére hivatott rendezvénysorozat, az Ösz-
szefogás a könyvtárakért szervezése, s a mai
napig sikerrel folyik a programok megren-
dezése. 

Zalainé Kovács Éva sorra vette a szövet-
ség életének legfontosabb állomásait: a mi-
nõségmenedzsment tanfolyamokat, az ösz-
szefogás programjait, az MKE és a KIK
együttmûködését, a Könyvtári Levelezõ/lap
életben tartását és megújulását, a kamara In-
formatikai és Könyvtári Szövetséggé alaku-
lását, de a legfontosabb feladat megmaradt,
mondta, az ágazati érdekegyeztetés és az ér-
dekképviselet.

Ramháb Mária arról beszélt, hogy gazda-
sági egyesülésbõl szakmai érdekvédelmi
szervezet alakult, amely önkéntességen ala-
puló szakmai társulás, és olyan érdekképvi-
selet, mely az összefogásra épül.

Elnöki zárszavában Fodor Péter megkö-
szönte a vendégek részvételét, és felhívta a
figyelmet arra, hogy a szakma jövõjének ér-
dekében egységes érdekképviseletre, part-
nerségre és pozícióink erõsítésére van szük-
ség. Megköszönte a tagság támogatását és a
jó munkát, békés karácsonyi ünnepeket és
eredményes, boldog új esztendõt kívánt 
a szövetség tagjainak. ■
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