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CCssuulláákknnéé  AAnnggyyaall  KKaattaalliinn

AAZZ  IINNFFOORRMMAATTIIKKAAII  ÉÉSS  KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRII
SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  ÉÉVVEESS  

BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ  KKÖÖZZGGYYÛÛLLÉÉSSEE



✒✒  Az Informatikai és Könyvtári Szövet-

ség (IKSZ) 2016. május 18-án tartotta

éves beszámoló közgyûlését az Orszá-

gos Széchényi Könyvtár dísztermében.

A közgyûlés levezetõ elnöke Tõzsérné

Géczi Andrea, az IKSZ alelnöke volt.

Elsõként Kiszl Péter, az ELTE BTK

Könyvtár- és Információtudományi 

Intézetének igazgatója mutatta be

Könyvtárosképzés a modern könyvtár-

ügy szolgálatában címmel tartott elõ-

adásában a könyvtárosok képzésének

magyarországi helyzetét. Elmondta,

hogy napjainkban nyolc intézmény ké-

pez informatikus könyvtárosokat, öt in-

tézményben van mesterszakos képzés

(MA), és tisztán könyvtártudományi

profilú doktori képzés egy helyen, az

ELTE-n folyik. Emellett fontos küldetést

teljesít a könyvtárostanár osztatlan ta-

nárképzési szak is. A hallgatói létszá-

mok elemzése után nagy eredménynek

tekintette, hogy a 139/2015 (VI. 9.) Kor-

mányrendelet nyomán megmaradhat a

háromciklusú képzés (BA–MA–PhD)

mindhárom szintje, ezután is lehetséges

mesterszakos diplomát szerezni. A két-

szakosság tíz évvel ezelõtti megszûné-

sének áthidalására felhívta a figyelmet

az ún. részismereti képzés lehetõségé-

re. A Könyvtár- és Információtudomá-

nyi Képzések Kollégiuma tagjainak (be-

leértve az IKSZ-et) példaértékû együtt-

mûködésével sikerült egy korszerû, a

munkaadói igényekkel összhangban ál-

ló, az elmélet és gyakorlat egyensúlyát

megteremtõ képzési- és kimeneti köve-

telményeket megfogalmazni, mely 2017

szeptemberétõl kerül bevezetésre.

A következõ elõadó Barátné Hajdu

Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-

lete elnöke volt, aki a Könyvtáros élet-

pályamodell szakmai alapokon címmel

tartott elõadásában a szaktudás megújí-

tásának kérdései közül kiemelte a kép-

zés, az életpálya, a karrierépítés és a 

továbbképzés szerepét. 2014 szeptem-

bere óta mûködik az életpályával és 

a szakma kérdéseivel foglalkozó mun-

kabizottság, amely a Magyar Könyvtá-
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rosok Egyesülete (MKE) és az IKSZ 

kezdeményezésére jött létre. Együttmû-

ködésre törekszenek a KKDSZ-szel

(Közgyûjteményi és Közmûvelõdési

Dolgozók Szakszervezete) is annak ér-

dekében, hogy a kulturális területen

együttesen tudjon megvalósulni a meg-

újulás. A munkabizottság kidolgozta az

életpályamodell szakmai alapelveit,

bértábla-javaslatot fogadott el, egyezte-

tett az EMMI-vel (Emberi Erõforrások

Minisztériuma) annak érdekében, hogy

megvalósítsa célkitûzését: erõs könyvtár

és felkészült könyvtáros legyen a szak-

ma jellemzõje.

Ramháb Mária, az IKSZ elnöke kö-

vetkezett, aki elõször felolvasta Sepsey

Tamásné Vígh Annamária, az EMMI fõ-

osztályvezetõje köszöntõjét, amelyet

betegsége miatt nem tudott személye-

sen elmondani. Vígh Annamária ki-

emelte, hogy az IKSZ rendezvényei, el-

sõsorban az Országos Könyvtári Napok,

évrõl évre eredményesebbek. Megemlí-

tette a 2015-ben indult KönytárMozi

programot, amely a kistelepüléseknek

nyújt újabb kulturális lehetõséget. Utalt

a könyvtárak szerepére a kormány által

meghirdetett Digitális Jólét Programban.

Az MKE és az IKSZ könyvtáros életpá-

lyamodellel foglalkozó, közös mun-

kabizottsága a szakma dolgozóinak

életkörülményeiben szeretne változást

elérni. Emellett az IKSZ aktív vitapart-

ner stratégiai kérdésekben is, és aktív a

partnerségben és az együttmûködésben

a döntéshozókkal folytatott konzultá-

ciók alkalmával. 
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Ramháb Mária ezt követõen megtar-

totta beszámolóját a 2015-ös évrõl. Az In-

formatikai és Könyvtári Szövetség életé-

ben kiemelkedõ jelentõségû volt 2015.

Kiemelt események

A szervezet 2015. május 13-án tisztújító

közgyûlést tartott, amelyen a korábbi

elnökség és felügyelõbizottság lekö-

szönt, visszaadta mandátumát az alap-

szabálynak megfelelõen. Ezúton meg-

köszönte a Fodor Péter vezette héttagú

elnökség, valamint a Knorrné Csányi

Zsuzsanna által irányított felügyelõbi-

zottság munkáját a 2011 és 2015 kö-

zötti idõszakban. Tevékenységük meg-

határozó jelentõségû volt a szervezet

mûködésében. Több jelentõs projekt,

jogszabályokból eredõ alapszabály-mó-

dosítás, más szakmai és civil szerveze-

tekkel történõ sikeres együttmûködés

fémjelzi ezeket az éveket. A közgyûlés

egyhangúlag Ramháb Máriát, a Bács-

Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

igazgatóját, a szervezet korábbi alelnö-

két választotta meg új elnökének.

Szintén a májusi közgyûlésen került

sor az IKSZ éltal alapított, A Könyvtár-

ügyért elnevezésû díj átadására, az erre

illetékes kuratórium javaslata alapján.

2015-ben Bakos Klára, a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem Egyetemi Központi

Könyvtárának fõigazgatója, korábban

az MKE elnöke, Gyurics Zoltánné, a

mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi

Könyvtár igazgatója, valamint a gödöl-

lõi Szent István Egyetem Kosáry Domo-

kos Könyvtár és Levéltár kollektívája ré-

szesült a díjazásban.

Az év másik kiemelkedõ eseménye

volt 2015. november 3-án a szervezet

megalakulásának huszonöt éves évfor-

dulójának megünneplése Kecskeméten,

ahonnan a szervezet is elindult. Az em-

lékülést köszöntötte Szemereyné Pataki

Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város

polgármestere, Kis Miklós Zsolt agrár- és

vidékfejlesztésért felelõs államtitkár 

üdvözletét pedig kabinetvezetõje tolmá-

csolta. Sepsey Tamásné Vígh Annamária

fõosztályvezetõ az Emberi Erõforrások

Minisztériumának képviseletében, Ba-

ráthné Hajdu Ágnes az MKE elnökeként

mondta el ünnepi gondolatait. 

Az elmúlt negyedszázadra visszaem-

lékezõ Skaliczki Judit, Zalainé Kovács

Éva és Fodor Péter – mint a szervezet

emblematikus szakemberei és vezetõi –

sokat tettek azért, hogy az IKSZ 

a könyvtáros szakma szervezeteként a

könyvtárak érdekeit képviselje, sokol-

dalúan fejlõdjön. Köszönet érte!

A megemlékezés nem csak a múltba

tekintett vissza, hanem megszólaltatta

együttmûködõ partnereinket is, akik ré-

szesei voltak az Együtt a társadalomért

szlogennel megvalósuló programjaink-

nak. Doncsev András, az NKA alelnöke,

Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft.

ügyvezetõ igazgatója, Eperjesi Tamás, a

Hermann Ottó Intézet fõigazgató-he-

lyettese, Redl Károly, az Országgyûlési

Könyvtár tájékoztatási igazgatója méltat-

ta a szervezetünkkel folytatott közös

munkát.

Az IKSZ elnöke a tizedik évforduló-

jához érkezett Országos Könyvtári Na-

pokról adott áttekintést, amely egyértel-

mûen alátámasztotta a könyvtárak 
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összefogásán alapuló program társadal-

mi sikerességét. Fodor István Széche-

nyi-díjas szakember a jövõre nézve 

tárta elénk a várható társadalmi, gazda-

sági, technológiai változásokat, ame-

lyek nagy kihívást jelentenek a könyv-

tárak számára is.

Az ünneplés sem maradt el, ami jó le-

hetõséget kínált a szakma „nagy öregjei-

nek” és a fiatalabb generációknak a talál-

kozásra, beszélgetésre. A résztvevõk

visszajelzése szerint az IKSZ elsõ ne-

gyedszázadához méltó ünnepség volt.

A decemberi közgyûlésen – az IKSZ

hagyományaihoz híven – egy meghívott

elõadó, ezúttal Sörény Edina, az EMMI

vezetõ tanácsosa tartott elõadást a 2015

és 2017 közötti könyvtári pályázati 

lehetõségekrõl és a könyvtári szolgálta-

tások minõségbiztosításának mérföld-

köveirõl. 

A közgyûlések között rendszeresen

megtartott elnökségi üléseken születtek

meg azok a javaslatok, határozatok,

amelyek segítették az IKSZ mûködését. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-

ség mindenkor kiemelt fontosságúnak

tartotta az összefogáson, együttmûkö-

désen alapuló programokat, szakmai in-

novációkat, fejlesztéseket. Ezek közül is

elsõdlegesnek tekintette a szakmai 

érdekképviseleten, a könyvtárosok

képzésén, elõmenetelén alapuló együtt-

gondolkodást a kulturális ágazat irányí-

tásával, társszervezetekkel, képzésért

felelõsökkel. 

Részt vettünk a Kulturális Alapellátás

és Közösségfejlesztés Kerekasztal mun-

kájában, 2015 márciusában és júliusá-

ban. Sajnos egy idõ óta a kerekasztal

nem ülésezik, így nincsenek újabb in-

formációink ebben a fontos kérdésben.

Társzervezetünkkel, az MKE-vel

együttmûködtünk a könyvtáros életpá-

lyamodell kidolgozásában, részt vet-

tünk a kulturális életpálya-bizottság ülé-

sén, 2015. júniusban.

Bekapcsolódtunk a Könyvtár- és In-

formációtudományi Képzések Kollégiu-

ma (KIKK) munkájába, ahol az informa-

tikus könyvtáros alapképzési szak és a

könyvtártudomány mesterképzési szak

képzési és kimeneti követelményeinek

felülvizsgálatával foglalkoztunk.

Részt vettünk továbbá az INFOTÉR

Egyesület (Informatika a Társadalomért

Egyesület) konferenciáján, Balatonfüre-

den, 2015 novemberében.

Több megyei és városi önkormány-

zat igazgatói pályázatának bírálóbizott-

ságába delegáltunk tagot (például Pécs,

Dunaújváros, Nyíregyháza stb.).

Sikeresen pályáztunk a Nemzeti Kul-

turális Alapnál (NKA) központi rendez-

vényeink támogatására (Internet Fiesta,

Kárpát-medencei könyvtárak és könyv-

tárosok konferenciája – Csongrád, Or-

szágos Könyvtári Napok, KSZR Mûhely-

napok), valamint szintén az NKA-tól –

EMMI-keretbõl – támogatást kaptunk

mûködési költségeinkhez. 

Rendezvényeink

Az IKSZ elsõsorban tagintézményei, de

az érdekkörébe tartozó területen bárki

más számára is elérhetõ közhasznú

szolgáltatásokat biztosít. 

2015. március 19. és 26. között sike-

resen megrendeztük az Internet Fiesta
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programsorozatát, Környezetünk és csa-

ládunk az interneten címmel. Ötszáz-

ötvenkilenc település hatszázhatvanegy

intézménye vett részt a helyi rendezvé-

nyeken. Csatlakozott az eseményhez a

KSH Könyvtár és az Országos Idegen-

nyelvû Könyvtár is. A rendezvénysorozat

záró konferenciáját a Fõvárosi Szabó Er-

vin Könyvtárban – amely a rendezvény-

sorozat szervezõje is volt – rendeztük

meg, 2015. március 26-án.

2015. május 31. és június 1. között

immár kilencedik alkalommal rendez-

tük meg a Kárpát-medencei könyvtáro-

sok konferenciáját Csongrádon, a

Csemegi Károly Könyvtár társrendezé-

sében. A résztvevõk száma százhuszon-

egy volt, ebbõl a határon túli részt-

vevõk száma hatvannégy. Az elõadók

között volt Ramháb Mária, az NKA Bi-

zottságának tagja, aki határon túli kollé-

gáinak egyebek mellett a könyvtámoga-

tások jövõjérõl beszélt. Wetzel Tamás

nemzetpolitikáért felelõs helyettes ál-

lamtitkár a határon túli kulturális prog-

ramokról tartott elõadást. Képet kap-

tunk a Kárpát-medencében mûködõ

magyar könyvtárak helyzetérõl is. 

2015. október 5. és 11. között tízedik

alkalommal rendeztük meg az Országos

Könyvtári Napokat a kecskeméti Kato-

na József Könyvtár koordinálásával. 

A Nagy Könyvtári Show ez évi partnere

a MACIVA (Magyar Cirkusz és Varieté

Nonprofit Kft.) lett, ez a reklámspot, a

népszerûsítõ anyagok, a logó és a por-

tál felületén is megjelenik. Az egész or-

szágra kiterjedõ programsorozat a kiste-
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lepülési könyvtáraktól az országos

szakkönyvtárakig vonzza az érdeklõdõ-

ket. 2015-ben több mint kétszézhetven-

ezer látogató volt a hétezernél is több

programon. Az Országos Könyvtári Na-

pok záró konferenciáját 2015. novem-

ber 3-án tartottuk Kecskeméten, ami

egyben az Informatikai és Könyvtári

Szövetség megalakulásának huszonötö-

dik évfordulója alkalmából rendezett

emlékülés is volt. A köszöntõ beszédek

mellett az IKSZ volt elnökei (Zalainé

Kovács Éva, Fodor Péter) és egyik ala-

pítója, Skaliczki Judit mondták el vissza-

emlékezõ gondolataikat.

2015. október 6-án, a Dunafalván

megtartott ünnepélyes megnyitóval el-

indítottuk a KönyvtárMozi programot, a

kistelepülési könyvtárak szervezésében.

KSZR Mûhelynapok címmel konfe-

renciasorozatot rendeztünk a szolgálta-

tó megyei könyvtárak, az EMMI munka-

társai, a Könyvtári Intézet képviselõi és

a KSZR-munkabizottság tagjai részvéte-

lével. Az elsõ rendezvényt 2015. szep-

tember 28–29-én Debrecenben, a má-

sodikat 2015. november 11–12-én 

Zalaegerszegen tartottuk.

Az Astellas Gyermekrajzpályázat

szervezésében eredményesen vettünk

részt, amiért e fontos témában tevé-

kenykedõ együttmûködõ partner 

köszönetét fejezte ki azoknak, akik se-

gítették szervezõ munkájukkal a leg-

kedvesebb orvosok népszerûsítését. 

A gyermekrajzokból készült vándorkiál-

lítást felajánlotta a szervezet a könyvtá-

rakban való bemutatásra is.
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A következõ napirendi pont kereté-

ben Liebhauser János, a felügyelõbi-

zottság (FB) elnöke tartott beszámolót.

Az FB szerint az IKSZ mûködése az

alapszabálynak megfelelõ. Az FB java-

solja az elnökségnek, hogy a tagoza-

tok mûködését tekintse át, fordítson

nagyobb figyelmet a munkájuk meg-

újítására, önálló szervezeti életük 

megvalósítására. A beszámoló az IKSZ

honlapján (iksz.org.hu) megtekint-

hetõ.

Ezt követõen Voit Pál, A Könyvtár-

ügyért díj kuratóriumának elnöke 

ismertette a 2016. évi díj nyerteseit. Ez-

úttal két személy részesült az IKSZ elis-

merésében: Knorrné Csányi Zsuzsan-

na, a Színház- és Filmmûvészeti 

Egyetem Könyvtárának volt vezetõje és

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin

Könyvtár fõigazgatója, az IKSZ volt el-

nöke.

Ramháb Mária zárszavában össze-

foglalta a legfontosabb gondolatokat:

nehéz helyzetben is felkeresik a könyv-

tárat azok az emberek, akikért dolgo-

zunk; van esély arra, hogy a könyvtárak

aktívan, összefogva tudjanak együtt,

egy célért dolgozni; a kistelepüléseken

komoly közkönyvtári megújítások foly-

nak és ez így lesz a jövõben is; együtt

kell mûködnünk a társadalmi szerveze-

tekkel; az életpályamodell nem csak

béremelést jelent, hanem hivatásunk, a

könyvtár, a könyvtárosság megbecsülé-

sét is.

Végezetül eredményes munkát kí-

vánt a közgyûlés résztvevõinek. ■
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