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Hírek

A Magyar Könyv- riuma Hegyi Ádám Alexnek, a Szegedi Tudomány-
tárosok Egyesülete au- egyetem Móra Ferenc Kollégium könyvtárosának
gusztus 14. és 16. kö- ítélte oda.
zött Nagykanizsán tar- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
torta 35. vándorgyûlését Fitz József Könyvdíját az MKE elnökségének szava-
A könyvtár kapu a vi- zatai alapján a következõ kiadványok kapták:
!ágra címmel. Kincsek a nemzet könyvtárából és

A nemrég elkészült, Száraz Miklós György: Magyarország csodái
korszeru könyvtár tá- Budapest, 2002. Magyar Könyvklub
gas terekkel várta a Szabó Magda: Für Elise (az elismerés az egész
600 résztvevõt. életmûsorozatnak ís szól)

A nyitó plenáris ülé- Budapest, 2002. Európa Kiadó
sen részt vett Hiller Ist- GaU, Antony: Kós Károly mûhelye
ván, a kulturális tárca Budapest, 2002. Mundus Kiadó
vezetõje és Szabó Vilmos, a Határon Túli Magyarok Pap János: Hang -ember -hang (a kiadó színvona-
Hivatala politikai államtitkára is. Beszédében Hiller las Tudomány -egyetem sorozatáért is)
István öt plusz egy pontból álló könyvtárfejlesztési Budapest, 2002. Vince Kiadó
programot hirdetett: Bölcsics Márta -Csordás Lajos: Budapesti

1. A ciklus végéig minden könyvtárat széles sávú Krúdy-kalauz
internet-hozzáféréssel látnak el a nagyközségi Budapest. 2002. Helikon Kiadó
könyvtárak szintjéig. Ez 350 intézmény bekapcso-
lását jelenti, 200 millió forint értékben. Kitüntetések. Augusztus 20. alkalmából Széche-

2. A kulturális örökség szempontjából fontos nyi-díjat kapott dr. Made,r Béla, a Szegedi Tudo-
tartalmakat digitaliZálják. mányegyetem Könyvtárának igazgatója, Szabó Sán-

3. Évente ötven könyvtár rekonstrukcióját vég- dor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanár-
zik el. képzõ Fõiskolai Kar docense és Borsa Gedeon. az

4. Folytatják a kistelepülések bekötését az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárosa.
internetre. Szinnyei-díjjal ismerték el Bertalanné Kovács

5. Minden könyvtár hozzáférést kap az EBSCO Piroska igazgató (Verseghy Ferenc Megyei Könyv-
adatbázisához on-line vagy CD-ROM-os változat- tár. Szolnok), Engel Tibor igazgató (Bródy Sándor" ban. Megyei Könyvtár, Eger), Gádor Ágnes igazgatóhe-

Ráadásként adott ígéret pedig az volt, hogy a lyet~.es (Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Könyv-
miniszteri keretbõl a határon túli könyvtáraknak tára, Budapest) és Rády Ferenc fõigazgató-helyet-
ötszáz példányt juttatnak el a hamarosan megj ele- tes (Országos Széchényi Könyvtár) munkáját.
nõ, Magyar mûvelõdéstörténet címû tízkötetes le- Pauler Gyula-díjban részesült Szögi László fõ-
xikonból. igazgató (Eötvös Loránd Tudományegyetem Egye-

Ajól sikerült rendezvényen a hagyományoknak terni Könyvtár és Levéltár, Budapest).
megfelelõen díjakat is osztottak. Az MKE-emlékér- A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt-
met Boda Miklós, a pécsi Csorba Gyõzõ Megyei jével tüntették ki Ambrus Zoltánt, a Békés Megyei
Könyvtár n)rugalmazott igazgatóhelyettese, Hor- Könyvtár igazgatóját, a Magyar .Könyvtárosok Egye-
váthné Jakubecz Ilona. a Fõvárosi Szabó Ervin sületének nemrég leköszönt elnökét.

i Könyvtár Budai Régiójának vezetõje, Kállainé Vereb Minden kitüntetett kollégának szívbõl gratulá-
Mária, a kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi lunk, és további sikereket kívánunk!
Könyvtár igazgatója, Kasialy Beatrix, az Országos

:" Széchényi Könyvtár osztályvezetõje, Bencsikné 1 ,< Az Infonnatikai és Könyvtári Szövetség el-
: Kucska Zsuzsa, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár SZ nöksége és a képviselõk testülete is meg-
i VI. kerületi gyennekkönyvtárának vezetõje és Papp vitatta ülésén a szövetség elnöke által
! József, a muraszombati Területi és Tanulmányi összeállított anyagot.
i Könyvtár fõkönyvtárosa kapta. Az elhangzott vélemények és javaslatok figye-

Az Év Fiatal Könyvtárosa címet az MKE és az lembe vételével alakult ki a túloldalon közölt do-
Infonnatikai és Könyvtári Szövetség közös kurató- kumentum:

j 34 .Könyvtári le~elezõ/lap .2003. augusztus
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f AZ INFORMATll{AI ÉS KÖNYVTÁRI Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumával és a Fõ-
t SZÖVETSÉG FELADATAIRÓL iskolai Könyvtárigazgatók Kollégii.1mával.
f 3. Segítjük a tudományos és a szakkönyvtárak
,. 1. Prioritások -k!e~elten a~ O~R;-~e? is szolgáltatók -szolgá!-

r
1 A k .. yvt ' . t . n formációs intézmén y al- tatásamak tovabbeplteset, szorgalmazzuk azok sze-

r .on ar mm 1 1 k rt t ' ' t h t ' k bb " b( kal 1 d ' g V a- ltásra' a telernatikai es oru megisme e ese, a a e onya 1geny e-
;. mas egyen a para 1 ma. ' t 1 ---' t -- t.-"

tk t " . t 1 - 1 +",..j.", 1 1 ve e nepszerusl ese.
t fejlesztes kove eze es veglWl e eve , a l.CU~omszo -" , -, ~,

áltatá b -' t -, 1 - h zzáférhetõsé g széles körü 4. Tamogatjuk a hosszu távu digitalizálasI prog-
i g S OVI eseve es a o k.. tk t '. . t l ' t fi 1 1j b. t ,tá - al ram ove eze es veglWl ee, gye emme arra, hogy
1" lZ OSl sav. t "1 t .. l - k "

1 ak~ 2. Ennek érdekében olyan könyvtár-szakrnapo- ezen a eru e en pIacI szerep o IS Je en vann .

1,. litikai program kidolgozása szükséges, amely a re- m. Kapcsolatok
1 ális használói igények- mellett a könyvtári terület 1. A szoros szakmai alapon történõ együttmû-
f stratégiai tervére, az IKSZ eddigi eredményeire, az köd és fenn?riása és továbbfejlesztése a Nemzeti

intézmények tapasztalataira épül. A könyvtári te- Kulturális Orökség Minisztériumával, az Oktatási

" rületen is nélkülözhetetlen a rendszerszemléletû gon- Minisztériummal, az Informatikai és Hírközlési Mi-

~ dolkodás és együttmûködés. nisztériummal, a Belügyminisztériummal.
t 3. A lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való 2. Együttmûködés a Nemzeti Kulturális Alap-

~ hozzájutását a tartalmi, szervezeti keretek korsze- programmal.
j~ rusítésével, a mûködés feltételeinek biztosításával 3. Kiemelt koordináció és közös program kidol-
~ folyamatof'an fejleszteni kell. Továbbgondolást igé- gozása a Magyar Könyvtárosok Egyesületévei a szak-
fi nyel a települések könyvtári ellátásának a változó ma stratégiai céljainak elérése érdekében.
r kor követelményeihez való igazítása. 4. Az Európai Unióhoz való csatlakozás új hely-
~ 4. A minõségbiztosítás kiterjesztése és általá- zetet teremt, amely szükségessé teszi az eddigi nem-

& nossá tétele azzal a szándékkal. hogy a használó zetközi kapcsolatrendszerben a tartalmi együttmû-

I ~inde_nkor é~ mindenhol minõségi könyvtári szol- ködés bõvítését.

I gáltatást_ka~Jon. ---" -.IV. Feladatok
t 5. ErotelJes PR-tevekenyseg az egesz konyvtári 1 A ta tal t k - 1 g 1 , 1 ., t " bb!!i
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J ll. Célkitûzések rafogalmazása, megújításának irányára az elképze-

l. Az IKSZ-nek alapvetõ célja. hogy tagjai mi- lések kidolgozása.

nél szélesebb körben képesek legyenek elfogadtat- 2. Alapvetõ feltétel a programokban való gon-
!i ni e kultúraközvetítõ intézményt helyi szinten és dolkodás. ezek kidolgozása, hiszen csak így lehet

t' országosan. Ehhez szükséges olyan közösen megfo- támogatási forrásokat szerezni.
f galmazott szakmai-cselekvési program kidolgozása 3. A szakmai érdekek artikulálása, az érdekérvé-

és megvalósítása, amely hozzájárul a könyvtárak és nyesítésben a kezdeményezõ szerep tudatos vállalása.
i. információs központok társadalmi megitélésének és 4. Folyamatos szövetségépítés az olvasókkal,

~ fontosságának erõsítéséhez. használókkal.
~ 2. A kölcsönös elõnyök alapján támogatjuk az A fenntartókkal. a könyves szakmával való ha-

, együttmûködést a felsõoktatási intézmények könyv- tékony, célszerüséget szem elõtt tartó kapcsolat ápo-

fc tárai, a tudományos és szakkönyvtárak, a munka- lása.
L helyi. valamint a közkönyvtárak között. 5. A szakmai szemléletformálásban megkezdett
}, 3. A szakmai szempontok érvényesítésével kez- folyamatok továbbvitele. az intézményi menedzse-
I deményezö szerepet vállalunk a régiós rendszer köz- lés tudatosabbá tétele, a minõségbiztosítás kiter-
, igazgatási változásainál; a kistelepülések könyvtári jesztése. a PR-tevékenység erõsítése azért. hogy a

) ellátásában, a térs égi társulásokban az informati- könyvtárak éljenek lehetõségeikkel, adottságaikkal.
~ kai és könyvtári ellátás lehetõségeinek kidolgozá- 6. A képzési munkabizottságba delegált képvi-
t ~~val. a helyi körülményekhez igazodó modellek. selõink közremûködésével a tudás alapú társada-
f Iranyelvek. ellátási formák. szakmai módszerek aján- lom kihívásaihoz igazodó elvárások közvetítése a

l 1-- 1i asava. Mindezt a hálózati elv újragondolásával, a képzési struktúra korszerûsítése érdekében. A
( közigazgatási változásokkal összhangban, bevonva könyvtáros személyének kiemelt kezelése. A tovább-
t a folyamatba a fenntartók képviselõit is. képzési programok minõségi fejlesztésének, a hazai
;.. 4. A hallgatói létszám növekedése. a felsõokta- és külföldi tapasztalatszerzési lehetõségek kiszéle-

tási intézmények számának gyarapodása és az in- sítésének elõmozdítása. Részvétel az életpályamo-

tegráció következtében eltérõ módon szervezõdõ és dell kidolgozásában.
mûködõ könyvtári ellátás nem jár együtt megféíelõ 7. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség tevé-
szintû fejlesztéssel. a specifikumok figyelembevéte- kenységének megismertetésére kommunikációs stra-

lével. Ezért a megoldás lehetõségeit vizsgáló inici- tégia kidolgozása.
ativákat indítunk el, együttmûködést keresve az Budapest, 2003. július


