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vezõ a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság és az IKSZ volt.

Az Összefogás a könyvtárakért címû akciót
1995-ben indította el az IKSZ. Azóta az ország
egész területén hagyománnyá vált ez a rendez-
vénysorozat, amely a társadalom figyelmét a
könyvtárakra irányítja. A könyvtárak a használó-
kért vannak, minden, amit a könyvtárakért te-
szünk, a felhasználókat szolgálja. A 2004. év
mottója: Összefogás a könyvárakért – összefogás
az olvasókért.

Külön figyelmet érdemel az az országos mar-
ketingkommunikációs kampány, mely egységes
PR-tevékenységgel lett koordinálva. Új logó és
arculat teremtõdött meg ezzel.

Hagyománnyá vált már, hogy a könyvtári
heteket megelõzõ vasárnapra idõzíti a Magyar
Rádió Gordiusz Szerkesztõsége a rádiós vasárna-
pot, melynek szervezésében, koordinálásában az
IKSZ is közremûködik. Ebben az évben különö-
sen nagy érdeklõdés közepette bonyolódott az
adás, melyben számtalan színes riport, beszélge-
tés, körkapcsolás, játék, szórakoztató zenei és
prózai esemény, rendezvény volt. Az esemény-
nek a százéves évfordulóját ünneplõ Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár adott otthont.

Ebben az évben is szerveztünk országos konfe-
renciát, a rendezvénysorozat nyitányaként. Helyszí-
ne a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, témája:
könyvtárosképzés ma, holnap. Sikerét és a témavá-
lasztás aktualitását a termet zsúfolásig megtöltött
szakmai munkatársak jelenléte  és figyelme igazolta.

Együttmûködési megállapodást kötöttünk a Re-
gionális Fejlesztési Holdinggal, melynek célja,
hogy a régiókban, térségekben az ott élõk indít-
ványára és részvételével megvalósuljanak azok a
fejlesztési programok, tervek, beruházások, ame-
lyek megfelelnek az európai uniós pályázatok,
támogatási források feltételeinek.

Szakmai napot rendeztünk Hatvanban A tér-

ségek szerepe az Európai Unióban címmel, mivel a
közigazgatás átszervezése után változások várhatók
a könyvtári rendszerben is. A konferencia megren-
dezésének célja felkészülés a változásokra, a folya-
mat megvitatása, szakmai válaszadás.

Regionális rendezvényeket tartottunk a kiste-
lepülések könyvtári ellátásáról workshopok for-
májában, melyeket négy vidéki helyszínen
(Tiszaújváros, Gyula, Gödöllõ, Veszprém) és
Budapesten szerveztünk meg. Célunk a kistele-
pülési könyvtári ellátás tapasztalatainak áttekinté-

se és lehetõségeinek számbavétele,a  megoldási
kulcsok megtalálása volt.

 A négy regionális tanácskozást egy összefog-
laló országos konferencia követte Budapesten,
melyet A települési könyvtári ellátás lehetséges

modelljei címmel rendeztünk meg az OSZK-ban.
A csatlakozás napját Együtt Európában cím-

mel országos rendezvénysorozattal ünnepelte meg
a könyvtári hálózat, melyre szintén egységes
marketing- és PR-munkát dolgoztunk ki.

Kecskeméten Kultúra és tudás címmel bonyo-
lítottuk le országos konferenciánkat.

A DAT 2004. évi konferenciája során  tartott
könyvtári szakmai nap megszervezésében fõvéd-
nökséget vállaltunk.

Dr. Fodor Péter

elnök

Határon innen és túl:
Magyar könyvtárosok
konferenciája Csongrádon

Negyedik alkalommal, 2005. május 8. és 10.
között zajlott Csongrádon a Kárpát-medencei
könyvtárosok konferenciája, melyet az idén az
Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közösen
szervezett a házigazda Csemegi Károly Könyvtár
és Információs Központ. A rendezvényen kiemelt
figyelmet kapott a határon túli szakmai szerveze-
tek bemutatkozása, valamint a jövõben az IKSZ-
szel való közös munkájukról szóló együttmûkö-
dési megállapodás aláírása.

A konferencia elsõ napján, vasárnap a prog-
ram hivatalosan délután három órakor kezdõdött
Horváth Varga Margit (a Csemegi Károly Könyv-
tár és Információs Központ igazgatója) és Fodor

Péter (az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke) beszédével. A megállapodás aláírása elõtti
napon az együttmûködés területét illetõen Fodor
Péter közös gondolkodásra és beszélgetésre invi-
tálta a jelen lévõ kollégákat.

A Kapocs Könyvtári Csoport (Zenta), a Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Sepsi-
szentgyörgy), a Szlovákiai Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete (Komárom) és a Kárpátaljai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete (Ungvár) képvi-
selõi elsõsorban a szûkös anyagi támogatásra, a
könyvtárosok továbbképzésének hiányára, a do-
kumentumállomány rossz minõségére, a magyar
nyelvû könyv- és folyóirat-állomány gyarapításá-
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nak elmaradására, a könyvtári rendszerek sokfé-
leségére panaszkodtak.

Az elhangzottak alapján az együttmûködés lé-
nyeges pontja a kapcsolatok bõvítése, a már
meglévõk javítása, közös munkavégzés a pályá-
zatokban, a könyvtári állomány fejlesztése, tovább-
képzés és szakmai tájékoztatás (az együttmûkö-
dési megállapodás tartalmáról bõvebben a Könyv-
tári Levelezõ/Lap 2005/5. számában). Az igények
megismerésével lehetõvé vált az együttmûködés
keretének megalkotása, amelyet az IKSZ vállalt
magára. A prioritások az eltérõ helyzet révén
csoportonként kerültek meghatározásra.

A szakmai beszélgetést követte a városnézõ
program, majd a bõséges, finom vacsora, amelyet
Csongrád hangulatos Óvárosában költöttünk el.

Május 9-én, hétfõn a Városháza hangulatos,
múltidézõ Dísztermében kilenc órakor folytató-
dott a programsorozat. Nyitóbeszédet az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség elnöke, Fodor
Péter és Csongrád város polgármestere, Bedõ

Tamás tartott. Elõször Kálóczy Katalin, a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériumának
(NKÖM) kisebbségi referense tartott elõadást A
testvérkönyvtári kapcsolatokban rejlõ együttmû-

ködési lehetõségek címmel. Azokról a közigazga-
tási szervekrõl beszélt, amelyek tevékenysége a
határon túli könyvtárakra is hatással van. Zárás-
ként elmondta, hogy professzionalizmusra és szer-
vezettségre kell építeniük a könyvtáraknak: en-
nek pozitív példája az együttmûködés.

Ramháb Mária a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram (NKA) Könyvtári Szakmai Kollégiumának
elnöke, egyben a kecskeméti Katona József
Könyvtár igazgatója A nagy könyv programról
beszélt. A játék elsõ fordulójában 196 579 szava-
zó összesen 392 556 szavazatot adott le – Er-
délybõl tízezer szavazat érkezett, így ezzel az
eredménnyel kiemelkedõen jól teljesített a magyar
ajkú olvasótábor.

Várhatóan a hátralévõ két fordulóban is ha-
sonló sikerekkel számolhatunk a könyvtárak, az
iskolák, a civil szervezetek közötti együttmûkö-
dés és a könyvtárak falain belül zajló könyvnépsze-
rûsítõ akciók, író-olvasó találkozók, vetélkedõk és
egyéb gazdag programkínálat révén.

Haraszti Pálné, a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületének (MKE) nemzetközi kapcsolatokért fe-
lelõs alelnöke az egyesület határon túli könyvtá-
rosokkal való együttmûködésérõl és a szervezet
stratégiai programjáról, cselekvési tervérõl beszélt.

Bevezetõjében a valóságot elevenítette fel: a
magyar anyanyelvû szlovák területen, a Felvidé-
ken a magyar diákokat szlovákul tanítják. A
könyvtáros az, aki anyanyelvük ápolásában se-
gítségükre lehet a gyermekeknek. A „tanítók”
munkájának támogatása végett az MKE szakmai
rendezvényekre hívja a határon túli kollégákat,
anyanyelvû könyvekkel látja el õket, magyar
nyelvû képzést biztosít számukra és támogatja a
kapcsolatépítést.

Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap-
program elnöke a magyar kulturális stratégiáról
tartott elõadást. A mai magyar társadalom sza-
badidõ-eltöltési szokásait javarészt a kultúra szé-
les kínálata, minõségi romlása, a technikai forra-
dalom (l. internet) kibontakozása és a szórakozta-
tó tendencia erõsödése befolyásolja. Jellemzõ a
társadalmi egyenlõtlenséggel párhuzamosan jelent-
kezõ kulturális esélyegyenlõtlenség a fogyasztás-
ban. A kulturális stratégia célja nem lehet más,
mint az esélyteremtés, a hagyomány- és érték-
megõrzés és az új értékek megteremtése.

A szünetben a vendéglátók hamisíthatatlan
csongrádi ízekkel kedveskedtek ebédre. A kávé-
szünet után az IKSZ elnöke felkérte a szakmai
szervezetek vezetõit, Hajnal Jenõt (Kapocs
Könyvtári Csoport), Horváth Ilonát (Kárpátaljai
Magyar Könyvtárosok Egyesülete), Kiss Jenõt
(Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete)
és Halász Pétert (Szlovákiai Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete) saját szervezetük és az együtt-
mûködés kapcsán elképzeléseik, elvárásaik be-
mutatására.

A szerzõdéskötés elõtt a vendéglátók megle-
petése egy fiatal lány volt, aki egy erdélyi népdalt
énekelt, és egy férfi, aki József Attila A Dunánál
címû versét szavalta el a jelenlévõknek. Az ünnepé-
lyes hangulatban az IKSZ elnöke a szakmai szerve-
zetek vezetõivel külön-külön írta alá az együttmû-
ködési megállapodást. A pezsgõ elfogyasztása után
Fodor Péter és Bedõ Tamás lezárta a konferenciát.
Csongrád polgármestere a könyvtárban adott pazar
állófogadást a résztvevõknek.

Az informális, baráti együttmûködés bizonyí-
téka egy határon túli magyar könyvtáros kolléga-
nõ, Bartis Edit élménybeszámolója a konferencia
utolsó napjáról, a szegedi kirándulásról:

2005. május 10-én fél kilencre a korábban
több, mint száz fõs társaság megfogyatkozott, talán
negyvenen, ha maradtunk a szakmai kirándulás-
ra. Most is, mint mindig, óramû pontossággal –
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ami vendéglátóink szervezõképességét dicséri –
elindul az autóbusz  Szeged irányába.

A buszon jó hangulat van, már mindenki is-
mer mindenkit, az elõzõ két nap élményeit eleve-
nítjük fel, aztán mire észbe kapnánk, a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtáránál va-
gyunk, ahol Kokas Károly fõigazgató-helyettes
vár ránk, hogy végigvezessen bennünket az épü-
letben, de elõször egy rövid ismertetõt tart a
könyvtárról, melyet kényelmesen elhelyezkedve
egy kisebb elõadóteremben hallgatunk végig.

A szemet-lelket elkápráztató, hatszintes biblio-
téka olvasótermestül, raktárastul nagyjából akko-
ra helyen terül el, mint a római Szt. Péter Bazi-
lika (kb. 15 ezer m2). A társaság három kisebb
csapatra oszlik, három kísérõvel, és elindulunk
megnézni a könyvtárat. Megtudjuk, hogy a sza-
badpolcra kirakott könyvek száma több mint ne-
gyedmillió kötet és folyóirat, ami még Közép-
Európa-szerte is jelentõs mennyiségnek számít.
Aztán megcsodáljuk a korszerû, közel kétszáz szá-
mítógéppel felszerelt kabinetet, a mintegy másfél-
millió kötet befogadására alkalmas raktárat, a ku-
tatófülkéket, a különgyûjtemények termét.

Ebben a bibliotékában a tradicionális könyvtá-
ri kultúra minden eleme mellett jelen van az is,
amit a számítástechnika, az internet nyújtani tud.
Egyre az jár a fejemben, de nagyszerû dolog le-
het az ötvenhat egyetemi tanszék valamelyikének
diákjaként itt tanulni.

Gyorsan elrepült az idõ, és mi fájó szívvel, de
boldogan és büszkén – hogy nekünk van ilyen –
hagyjuk el a könyvtárat. Tudom, titkon minden
könyvtáros vágya, hogy ilyen könyvtárban dol-
gozzon.

Ezt követõen az Óvárosban fogyasztottuk el
ebédünket egy csendes, kellemes kerthelyiség
éttermében, majd szomorú szívvel, de lélekben
megerõsödve búcsúztunk vendéglátóinktól, aztán
mindenki indult hazafelé, a szélrózsa minden irá-
nyába, ahonnan jöttünk, remélve, hogy a jövõ-
ben újra láthatjuk egymást.

Az események tényszerû leírása mellé egy sze-
mélyes gondolatot én is leírnék. Mint az IKSZ
munkatársa szeretnék köszönetet mondani min-
den kedves csongrádi kollégának a lelkes, kitar-
tó, önzetlen, szorgalmas munkájáért, mint részt-
vevõ pedig köszönöm azt a tökéletes, profi mó-
don megszervezett és koordinált, vendégcentrikus
konferenciát, ami ennek a kemény munkának a
végeredményeként megszületett.

Patyi Adrienn–Bartis Edit

az IKSZ munkatársa – könyvtáros
(Gyergyószárhegy)

A Kárpát-medencei könyvtárosok
konferenciáján a megjelent négy
határon túlról érkezett szakmai

szervezetnek két könyvkiadó
adott át könyvajándékot:

l. A Magyarországért, Édes Hazánkért kiadó

(Budapest, 1201 Elõd u. 72., tel.: 283-8382, tu-
lajdonosa: Sárvári Varga Márta) az alábbi köny-
veket ajándékozta:

A magyarokhoz (Prózaantológia) 2000
(40 példány) á: 1600 Ft

Cs. Varga István: Szent mûvészet II
(40 példány)  á: 1600 Ft

Imakönyv Magyarországért édes hazánkért
(Kortárs költõk imái) 2003

 (40 példány)  á: 2000 Ft
Kolozsvári Aladár: Csaba királyfi (Eposz 8
énekben) 2003

(20 példány)  á: 2000 Ft
Simon Endre Miklós: Siralmas beszéd 2003

(50 példány)  á: 600 Ft
Összesen: 190 kötet 278 000 Ft értékben.
Erdélynek: 70 kötet (101 400 Ft)
Felvidéknek: 38 kötet (54 200 Ft)

Hirdessen
a Könyvtári

Levelezõ/lapban!

Egész oldalas hirdetés ára
48 000 Ft + áfa,
az ennél kisebbeké

méretarányosan csökken
Több számban megjelenõ

hirdetési rendelésre
kedvezmények!
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Vajdaságnak: 33 kötet (47 800 Ft)
Kárpátaljának: 19 kötet (27 800 Ft)
Horvátországnak: 10 kötet (15 600 Ft)
Szlovéniának: 10 kötet (15 600 Ft)
Ausztriának: 5 kötet (7800 Ft)
Csehországnak: 5 kötet (7800 Ft)
Mindösszesen: 190 kötet (278 000 Ft)
Átadta: C. Tóth János, a Határon Túli Magya-

rok Hivatalának szakmai tanácsadója.

2. A Z-press kiadó (Miskolc, 3532 Liszt
Ferenc u. 16/a, tel.: 46/532-080, 532-083, tulaj-
donosa Kása Béla, weboldal: www.z-press.hu)
két sikerkönyvével kedveskedett a határon túli
szakmai szervezeteknek:

Magyarország autóatlasza – Atlasz Plusz (spi-
rálos)

Gordon Brook-Shepherd: Habsburg Ottó
A könyveket átadta M. Móré Ibolya, az IKSZ

titkára.

A kiadó legújabb könyvei:

Mark Fisher: Mese a passzív jövedelmekrõl és a
szabadságról
Paul Mohr: Oxigénterápiák
Harald Hosch: Egészség savtalanítással
Maria Holl: A fülzúgás csillapítása
Brian Tracy: Gyújtópont
PRA: Ügyfélszolgálat felsõfokon
Gary Kroehnert: 102 extra tréninggyakorlat

A könyvek megrendelhetõk interneten vagy a
kiadótól közvetlenül.

Köszönjük mindkét könyvkiadó figyelmessé-
gét és ajándékát.

HIRDETÉSI MEGRENDELÉS

A megrendelést szíveskedjenek kimásolni és kitöltve elküldeni az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség titkárságára (1054 Budapest, Hold u. 6.) vagy faxon (06 1 331 1398)

A megrendelõ

neve: ..........................................................................................................................

címe: ..........................................................................................................................

postázási címe (ha más): ...........................................................................................

számlázási neve (ha más): ........................................................................................

számlázási címe (ha más): ........................................................................................

számlaszáma: .............................................................................................................

A kapcsolattartó neve: .......................................................................................................
telefonszáma: ......................................................................................................................
e-mail: .................................................................................................................................

A hirdetésre vonatkozó adatok:

Méret: ............ X ............... cm.      Megjelenési gyakoriság: .................................. hó
Az anyagot papírhordozón, fájlban (........... formátumban) adják át. (Aláhúzással jelölje!)

..............................................................., 200..........................................

.....................................................................................

aláírás, p.h.


