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Egy kicsit másképp…
könyvtárról,

könyvtárosságról

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség éves köz-
gyûlését 2005. május 18-án tartotta az Országos
Széchényi Könyvtár VI. emeleti tanácstermében.

A  megjelentek a közgyûlés megkezdése elõtt
egy nemcsak idejében, hanem gondolatiságában
is nagyon feszes elõadást hallgathattak meg Tonk

Emiltõl, a Magyar Marketing Szövetség alelnö-
kétõl az Értékteremtõ marketing, avagy profi gon-

dolkodás a könyvtáraknál címmel.
A  marketing alapvetõ törvényszerûségeit fel-

sorakoztató, olykor egyébként nagyon szóra-
koztató  elõadást hallgatva, egy idõ után kicsit
más szemmel kezdtük el látni saját könyvtárosi
szerepünket és a könyvtáraink helyét is. Az
elõadó az alábbi kérdésekre kereste a választ:
Tudunk-e profi módon gondolkodni, cseleked-
ni, tenni a dolgunkat? Látjuk-e „versenytársa-
inkat”, figyelünk-e rájuk – s ha eddig nem
voltak még, lesznek-e  a megváltozott piaci sze-
repünkre? Ismerjük-e a fogyasztói, olvasói szo-
kásokat, elvárásokat? Szolgáltatásainkat rögtön
igazítjuk-e hozzájuk? Képesek vagyunk-e  a
hagyományos szerepkörbõl kilépni, felkészül-
tünk-e a változásokra, változtatásokra – a meg-
mérettetésre, a versenyre? Meg tudjuk-e tartani
olvasóinkat s képesek vagyunk-e újabb rétege-
ket is megnyerni az olvasásra, a rendszeres
könyvtár- és  internethasználatra? Helyén tud-
juk-e tartani e nagy hagyományokkal bíró
könyvtári intézményrendszert, amely a kultúra-
közvetítés elsõ számú fellegvára? Ismerjük-e
lehetõségeinket, tudunk-e és élünk-e velük? For-
ráshiányos a szféra – rátaláltunk már új partne-
reinkre, szövetségeseinkre, új forrásokra?

Piac–vevõ–fogyasztó, ha nem erre jár az
agyunk, ha nem így gondolkodunk, be is zár-
hatunk! 2005-tõl más hozzáállás, más gondol-
kodás szükséges, a profizmus nem más, mint
hozzáértés és profi hozzáállás – ezen a két
dolgon múlik, szögezte le elõadónk. Ma már
nem lehet amatõr módon gondolkodva profi

eredményt produkálni. Fontos a bizalomépítés:
kommunikációval, a szervezet üzenetei (reklám-
hordozókon, munkatársakon keresztül) értéket
teremtenek.

Ezen gondolatok után a levezetõ elnök, Kiss

Gábor bejelentette, hogy közgyûlésünk határo-
zatképes, 124 fõ jelent meg, így rögtön a napi-
rendi pontok elfogadása következett. Majd a
jelenlévõk egyhangúlag megszavazták, hogy a
tavaly decemberben elhatározott alapszabály- és
szmsz-módosítás átdolgozott változatát a decem-
beri közgyûlés tárgyalja.

(Szövetségünk honlapján olvasható az alap-
szabály és az szmsz, melyek módosításához vár-
juk a javaslatokat, véleményeket titkárságunk-
ra – iksz@oszk.hu – augusztus 31-éig)

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség el-
nöke, Fodor Péter tájékoztatójában a prioritá-
sokra hívta fel a figyelmet. Fontos, hogy a meg-
változott társadalmi körülmények között újra-,
illetve továbbgondoljuk a szövetség feladatait,
érdekérvényesítését, artikulációját, kezdeménye-
zõ szerepvállalást, együttmûködést, partnersé-
get kérve a tagságtól. Fontos a szervezeti élet
megerõsítése, a szakmai megújulás, különösen
a tagozatok mûködését tekintve. Majd számba
vette elért sikereinket, melyekkel a közhasznú-
sági beszámoló részletesen foglalkozik. A je-
lenlévõk a beszámolót a gazdasági jelentéssel
együtt egyhangúlag elfogadták.

Virágos Márta a könyvtáros gyakornoki
rendszer kidolgozására és akkreditációjának
megkérésére tett javaslatot, míg Ramháb Má-

ria az integrációval kapcsolatos egységes szak-
mai álláspont kialakítására szólította fel a jelen-
lévõket, melynek megfogalmazása után a szö-
vetség érdekképviseletét kéri.

Virágos Márta az etitkai kódexrõl tartott be-
számolójában kiemelte, ennek legfõbb célja,
hogy az intézményi kultúra erõsödjön.

Fodor Péter zárszavában közös cselekvést,
együttgondolkodást, támogatást kért a tagságtól.

Kiss Gábor alelnök Tonk Emilt idézve – „si-
kerünk a szakszerû és etikus szolgáltatások nyúj-
tásában rejlik” – köszönte meg a jelenlétet és
zárta be a közgyûlést. -mi-


