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Elnökségi hírek

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a nagy
nyári szabadságok elõtt, június 15-én tartott el-
nökségi és tagozatvezetõi ülést, ahol a következõ
témák voltak napirenden:

• tájékoztató a közbeszerzési bizottság mun-
kájáról,elõadó: Deák Sándor, a FSZEK gazdasá-
gi igazgatója
• könyvtári szolgáltatások mérése – tájékoztató a
felmérésrõl, elõadó: Pallósiné Toldi Márta

• beszámoló az IKSZ féléves gazdálkodásáról,
elõadó: Pelyhéné Vígh Edit, a WIPP KFT. ügy-
vezetõje
• Összefogás a könyvtárakért és A nagy könyv
programja, elõadó: Pallósiné Toldi Márta és
Ramháb Mária

• tájékoztató az NKA átszervezésérõl, elõadó:
Ramháb Mária
• aktualitások (pályázatok, kongresszusok), elõ-
adó: az IKSZ titkára

1. Deák Sándor vezetésével megalakult a
könyvtári dokumentumok közbeszerzési eljárása-
it vizsgáló bizottság, melynek beszámolóját az
elnökség elfogadta.

Határozat: egyeztetõ tárgyalások kezdeménye-
zése az NKÖM-nél, az Országgyûlés Kulturális
Bizottságánál és a képviselõknél.

2. A könyvtári szolgáltatások mérése – a fel-
mérés befejezõdött, az elkészült tanulmányokat
az összegzéssel együtt leadják az IKSZ-nek és az
NKA-nak.

3. Az IKSZ féléves gazdasági beszámolóját
az elnökség elfogadta.

Határozat: Egy évben két alkalommal írásos
tájékoztatót kér az elnökség, havonta jelentést az
IKSZ elnöke és a felügyelõbizottság vezetõje.

4. A könyves vasárnap ebben az évben  októ-
ber 2-án lesz, az egyik helyszín a 125 éves évfor-
dulóját ünneplõ szombathelyi könyvtár, ahol át-
adják Az év könyvtára címet is. Az összefogás
akció központi rendezvényére másnap, október
3-án kerül sor ugyanezen a helyszínen. Az össze-
fogás rendezvénysorozat tízéves évfordulójához
érkezett.

Az IKSZ ebben az évben ünnepli megalaku-
lásának tizenötödik évfordulóját, és ebbõl az al-
kalomból ünnepi jubileumi ülést rendez október
17-én Kecskeméten.

Határozat: az összefogás rendezvény mûsor-
füzetéhez a programokat 2005. augusztus 26-áig
kéri az elnökség beküldeni az IKSZ titkárságára.

A KLL októberben ünnepi tematikus számot
szerkeszt az IKSZ 15 éves évfordulója alkalmából.

5. Az NKA mûködése, szervezeti felépítése
átszervezés elõtt áll. Megváltozik a szakterületek
felosztása, a kuratóriumok száma a felére csökken.

6. Aktualitások: az IKSZ hat témakörben adott
be pályázatot, egyebek közt kistérségi fórumok meg-
rendezésére és tapasztalatcsere látogatásokra, mû-
ködési támogatásra, a honlap megújítására. (-mi-)

Képek a Kárpát-medencei könyvtárosok május 8. és 10.
közötti negyedik, Csongrádon rendezett konferenciájáról.

Lent: az Informatikai és Könyvtári Szövetség,
valamint a vajdasági magyar könyvtári szervezet

együttmûködési megállapodásának aláírói,
Fodor Péter és Hajnal Jenõ


