
könyvtárosoknak adható díjat, a Bibliotéka Em-
lékérmet 2004. január 22-én, a magyar kultúra
napján adják át ~lsõ alkalommal. A szövetség is
javasolta annak idején, hogy hozzon létre a kul-
turális tárca egy új kitüntetést a könyvtárosoknak.

A Könyvtári Intézetben konzultációt tartottak
a közelmúltban a szakma, az ágazati irányítás és
az EU Magyarországi Delegációja képviselõi a
csatlakozás kapcsán a könyvtári területen felmerülõ
harmonizációs kérdésekról. A megbeszélésen részt
vett az IKSZ elnöke is, a munka folytatódik.

Az elmúlt idõszak jelentõs eseménye volt még
az Összefogás a könyvtárakért akció nyitókonfe-
renciája, melyre október 6-án került sor, a szege-
di Somogyi-könyvtárban. 2004-ben a centenáriu-
mát ünneplõ Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár lesz
a rendezvény házigazdája. Az akció alapvetõ céljai
változatlanok, ugyanakkor szükség van a meg-
újulásra, a hatókör szélesítésére.

A májusi közgyûlésen a szövetség alapszabá-
lyának, valamint szervezeti és múKödési szabály-
zatának módosítására is sor kerül majd, a leg-
újabb kihívásoknak megfelelõen.

A közgyûlés vendége volt Kovács Kálmán,
az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM)
vezetõje, aki nagy érdeklõdéssel kísért elõadást
tartott. Bevezetõjében megerõsítette, hogy az in-
formációs társadalom hosszú idõre meghatározó-
ja lesz mindannyiunk életének, s építésében,
múKödtetésében elengedhetetlen szükség van a
könyvtárakra és a könyvtárosokra. Erõsíteni kell
a könyvtár információszolgáltató szerepét az in-
formációhoz való gyors hozzáférés lehetõségei-
nek biztosításával, felhasználóbarát környezetben
és eszközökkel.

Az IHM a stratégiáját és ehhez kapcsolódó
prograrntervét a Magyar Információs Társadalom
Stratégiában (MITS) határozta meg.

A MITS fõ beavatkozási területei:

-jogi-társadalmi környezet
-infrastruktúra
-tartalom

-digitális mûveltség
-tudás (K+F)

-esélyegyenlõség
Több mint kétszáz önkormányzat a mai napig

nem fogadta be az infonnációs társadalom gon-
dolatát, holott ha van is pillanatnyilag fontosabb-
nak tûnõ cél, ennek a következménye nagy lema-
radás lehet. A könyvtárak segíthetnek a humán
szféra meggyõzésében.
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2003. december 12-én közgyúlést tartott az In-
forn1atikai és Könyvtári Szövetség a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtárban.

A szép számban összegyûlt tagoknak Fodor
Péter, a szövetség elnöke beszámolt"az elmúlt
idõszak eseményeirõl. Elmondta, hogya szerve-
zet képviselõi a nyár folyamán találkoztak a
könyvtári területtel kapcsolatban álló minisztériu-
mok, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma, az Oktatási Minisztérium, az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium, valamint a Belügymi-
nisztérium vezetõivel. Minden tárcánál eredmé-
nyesek voltak a tárgyalások, a minisztériumok nyi-
tottak a szakmai javaslatok meghallgatására, s le-
hetõség szerint figyelembe is veszik azokat.

Szólt a gazdasági jelenségeknek a könyvtá-
rakban tapasztalható negatív hatásairól, a néhány
megyei könyvtár esetében is jelentkezett gondok-
ról, létszámleépítésrõl, összevonási elképzelések-
ról, az egyetemi integráció folyamán "elfelejtett"
könyvtárakról. A szövetség több alkalommal is
eredményesen lépett fel szakmailag megalapozat-
lan döntésekkel vagy szándékokkal szemben.

Komoly pozitívum az a megállapodás, amely-
nek szövegét az IKSZ elnöksége jóváhagyta, s
melynek aláírás ára még decemberben sor került
az IKSZ és a Regionális Fejlesztési Holding Rt.
között, mert ez segítséget jelenthet akistérségi
központok könyvtárainak fejlesztésében. Fodor
Péter megköszönte a megyei könyvtáraknak a
megállapodás eló'készítéséhez nyújtott segítségét.

A szakma két nagy szervezete, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és az IKSZ
1995-ben írásban is rögzítette együttmú'ködési
szándékát. Mára mindkét elnökség úgy látta, hogy
a szöveget célszerû lenne aktualizálni. Az együtt-
mú'ködési megállapodást az IKSZ közgyûlése
jóváhagyta, az ünnepélyes aláírásra 2004 elején
kerül sor.

Az áfatörvény módosítása sok könyvtárat hoz
nehéz helyzetbe. Az IKSZ ezért tárgyalt az illetéke-
sekkel a kompenzáció lehetõségeiról, s ehhez nagy
segítséget kapott a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma könyvtári osztályától. A szövetség
megkereste ez ügyben az Országgyúlés kulturális
bizottságát is, amely támogatta a kezdeményezést.

Fodor Péter felhívta a figyelmet arra, hogya
szerzõi jogi törvény módosításai a könyvtárakat
is érintik, és elmondta, hogy az újonnan alapított,



7. Kultúra. Cél a kulturális örökség megõrzé-
se és terjesztése érdekében az infokommunikáció
eszközeivel támogatni a hazai kulturális ériékek
strukturált összegyûjtését, rendszerezését, több-
nyelvû digitalizálását, on-line és off-line elérhetõ-
vé tételét. Kiemelt program a Nemzeti Digitális
Adattár (NDA) és a Nemzeti Audiovizuális Ar-
chívum (NA VA). A folyamat fontosabb lépcsõ-
fokai: a NA V A létrehozása; a kulturális örökség
digitalizálása; a Kortárs Képzõmûvészeti Doku-
mentumtár létrehozása; országos közös katalógu-
sok építése a könyvtári, múzeumi, levéltári állo-
mányokról; a digitálisan létrejövõ dokumentumok
összegyûjtése, archiválása és katalogizálása; ága-
zati ajánlások és szabványok kidolgozása a digi-
talizálás, archi válás és szolgáltatás terén.

A könyvtárak szerepe az információs társada-
lomban bõvül. Segítik az egész életen át tartó
tanulást, szakmai virtuális közösségek létrehozá-
sát és megtartását, a táv oktatást, az oktatási tarta-
lomfejlesztést. A könyvtárosoknak ugyanakkor
meg kell barátkozniuk azzal a gondolattal, hogy
nem lehet minden anyagot digitalizálni, ami a
raktárak mélyén fekszik, kemény szelekcióra lesz

szükség.
Kovács Kálmán felhívta még a jelenlévó'k fi-

gyelmét arra, hogy hasznos lenne, ha mindezek-ró1 
a változásokról, fejlesztésekró1 tájékoztatnák a

helyi társadalmat a lokális médiában. Az ehhez
szükséges információkat megtalálják az IHM

honlapján.

Határozatok

1. A közgyú1és az elnök beszámolóját egy-

hangúlag elfogadta.
2. Az IKSZ elnökségi tagja lett a többség

szavazatával Dippold Péter, a Könyvtári Intézet

igazgatója.
3. A közgyú1és egyhangúlag jóváhagyta az

IKSZ és az MKE között kötendõ együttmú'ködé-
si megállapodás szövegét.

4. A városi könyvtárak a település nagysága
alapján kétféle tagdíjat fizetnek. A javaslatot a
közgyú1és 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mel-
lett elfogadta.

5. A kari könyvtárak, a fõiskolai könyvtárak,
az intézeti könyvtárak és a munkahelyi könyvtá-
rak esetében a titkárság készíti el az új besorolást.
A közgyûlés a javaslatot 6 tartózkodás mellett

elfogadta.

A MITS fõ irányai a tudás terén:
1. Széles.'iávú infrastruktúra. Kiemelt program

a közháló megteremtése. A szélessávú szolgálta-
tás aránya már ma is jó, ha folytatódik ez a fej-
lesztés, az egyik legkorszerúob hálózatunk lehet
az Európai Unióban. Országos lefedésû, nagy
sebességû hálózat létrehozása a cél, amely min-
den település számára biztosítja a hosszabb távon
várható helyi infokommunikációs igények kielé-
gítését. Ennek érdekében 2005 végéig minden
településre el kell juttatni a közhálót, ahol bármi-
lyen közintézmény van.

A végpontok összetétele:
sulinetes -iskolák, kollégiumok, szakképzõ in-

tézmények;
IHM-es -pályázati nyertesek (önkormány-

zatok, közösségi hozzáférés), eMagyarország-
pontok;

további bõvítések -könyvtárak, mûvelõdési
házak, kórházak.

Ide tartozik az is, hogy korszerûsÍteni és bõvÍ-
teni kívánják a Nemzeti Információs Infrastruktú-
ra Fejlesztési Programot (NIIF).

2. Hozz4férés. Kiemelt program az eMagyar-
ország-pontok létesítése. A hozzáférést alanyi
jogon, az esélyegyenlõséget messzemenõen szem
elõtt tartva kell biztosítani.

3. I/1frastrukturális szolgáltatások. Cél a köz-
hasznú inforn1ációk infrastruktúrájának biztosítá-
sa. A közhasznú adatokat mindenki számára elér-
hetõvé kell tenni. Ehhez vezetõ lépés a szabvá-
nyos felületek kialakítása és a metaadatrendszerek
létrehozása. Biztosítani kell a szabad szoftverek
esélyegyenlõségét, el kell készíteni az önálló nem-
zeti szabad szoftver stratégiát.

4. Tudás, ismeret. Cél az információs társada-
lom legfóob termelõerejét jelentõ információ és
tudás fejlesztése. Kiemelt program a digitális írás-
tudás megteremtése, ennek érdekében a társada-
lom minél szélesebb tömegeit kell képezni, és
minél inkább tömegesíteni kell az internet-
használatot.

5. Jogi és társadalmi környezet. Cél az infor-
mációs társadalmi szolgáltatások elterjedésének fõ
akadályát jelentõ bizalomhiány csökkentése, ki-
emelt program az e-biztonság megteremtése és az
e-demokrácia megerõsítése.

6. Esélyegyenlõség. Cél a pozitív diszkriminá-
ció elvére építve konkrét lépéseket tenni az
esélyegyenlõség biztosítására. Kiemelt program
az e-ernyõ.
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Stratégiai tervezés. Marketing. TQM. Szerk.
Kériné Tóth Ildikó. Bp. 1994, KIK, 88+77+függe-
lék (kétnyelvû!) p;

600 Ft + áfa + postaköltség

Irene Wormell: Térítéses információszolgáltatás.
A siker titka. Bp. 1998, IKSZ, 134 p.

2000 Ft + áfa + postaköltség

Ska1iczki Judit -Zalainé Kovács Éva: Minõség-
menedzsment a könyvtárban. (Az esettanulmányt
Ramháb Mária készítette.) Veszprém -Budapest.
2001, Veszprémi Egyetemi Kiadó -IKSZ, 193 p.

1400 Ft + áfa + postaköltség

6. A 2004. évi tagdíjakat a megjelentek 5 tar-

tózkodás mellett elfogadták:

országos hatókörû szervezeteknek 25 000 Ft

területi hatókörû szervezeteknek 18 000 Ft

helyi hatókörû szervezeteknek

10 000 lakos fölötti városok könyvtárának 12 000 Ft

] O 000 lakos alatti városok

könyvtárának 9500 Ft
községi könyvtáraknak 2000 Ft

IKS Z-
kiadványok

Köszönet azAz Informatikai és Könyvtári Szövetség titkársá-
gán (1054 Budapest, Hold u. 6., tel./fax: 1/331-
1398, e-mail: iksz@oszk.hu) még kaphatók a
következõ kiadványok:

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a sze-
mélyi jövedelamdó 1 %-ából befolyt összeget az el-
múlt évben a mú'ködéshez szükséges kiadványokra
fordította.

Köszönjük a kollégák támogatását, és reméljük,
az idén is megtisztelik a szervezetet felajánláj'ukkal.

Az IKSZ adószáma: 19672108-2-41

Könyvtári menedzsment és marketing szimpó-
zium. Szerk. Kériné Tóth Ildikó. Bp. 1994,
OSZK, 71 +77 (kétnyelvû) p.

600 Ft + áfa + postaköltség

INFORMAnKAl ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG
A Köny;tiri' ~s-fuio;;:;ikai Ksmua. jogutÓdja., aJa.pítva. 1990

Assign of the Librwa.n a.nd Inforrna.ticaJ Chsmber, found ed 1990
ALLIANCE OF LIBRARIES AND INFORMAnON INSTITtrrES

Web: htto://\1/WW vein hu/librm/iks2/
cím H 1054 Buds.pest, Hold u 6
Tel/fax (36-1) 331-1398
E-mail iks2~szkhu
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