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IKSZ elnökségi hírek
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség márci-
us 2-án tartotta elnökségi és tagozatvezetõi ülé-
sét ahol a jelenlévõk egyeztették:

• az ez évi Internet Fiesta programját és hely-
színét,

• meghallgatták a Kiss Gábor alelnök által
vezetett munkabizottság javaslatát az IKSZ által
alapítandó kitüntetésrõl,

• valamint egyeztették a 2006. évre kapott
mûködési költségkeretet és

• az ez évi kitüntetésekre szóló felterjeszté-
sek határidejét.

Az Internet Fiesta központi programja márci-
us 28-án 10 és 15 óra között kerül megrendezés-
re a Hallgatói Információs Központban, Buda-
pesten. Rendezõi továbbra is a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság és az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség, koordinátora a
kecskeméti Katona József Könyvtár. Az esemény
fõtámogatója szintén a Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társaság, támogatója a Nem-
zeti Kulturális Alap.

Az IKSZ szeretné, ha az elõzõ évekhez vi-
szonyítva még több könyvtár csatlakozna a prog-
ramhoz, külön hangsúlyozva kéri a megyei
könyvtárakat, hogy segítsék elõ a községi könyv-
tárak csatlakozását, részvételét.

A Kiss Gábor alelnök vezette bizottság rész-
letesen kidolgozta az IKSZ által alapítandó ki-
tüntetés alternatíváit, melyeket a jelenlevõk
megvitattak. A javaslat szólt a kitüntetésre való
felterjesztés, jelölés módjáról, az odaítélés gya-
koriságáról, az átadás idejérõl, a díjazottak le-
hetséges körérõl, az elbírálás módjáról és a
megjelenítés formájáról.

Az IKSZ elnöke megköszönte a bizottság
eddigi munkáját és javasolta, hogy a bizottság
az elhangzott javaslatok alapján dolgozza át a
kiírást, készüljön el a szabályzat tervezete is,
melyet a következõ elnökségi ülésen újra meg-
tárgyalnak.

Az IKSZ részére az NKÖM által biztosított
2006. évi mûködési költségtámogatás jóval ke-
vesebb, mint a korábbi években volt, ezért na-
gyon takarékos, szûkös költséggazdálkodást kell
folytatni, melynek betartása állandó odafigyelést
igényel az elnökség tagjaitól.

A Könyvtári Levelezõ/lap elõfizetõi körének
megtartása és bõvítése érdekében a fõszerkesztõ
tervezi, hogy több megyei rendezvényre elláto-
gat a közeljövõben, ahol szeretne élni a közvet-
len lobbizás lehetõségével.

Az IKSZ elnöke kérte, hogy az idei évben
átadásra kerülõ szakmai kitüntetésekre a tago-
zatvezetõk március 15. és 31. között tegyék meg
javaslataikat, melyeket juttassanak el az IKSZ
titkárságára. Ennek megtárgyalására a követke-
zõ elnökségi ülésen kerül sor, április 5-én.
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Az EGÉSZséges Táplálkozásért Egyesü-
let és az Országos Onkológiai Intézet kon-
ferenciát rendezett március 1-jén az Egész-
ségügyi Minisztériumban az egészségmeg-
tartó és betegséget megelõzõ táplálkozási
modellrõl. Az elõadások szövege a
www.dieta.hu honlapon olvasható, a szak-
irodalom jelentõs része beszerezhetõ a
Budapest Teleki Téka könyvesboltban.

Egészségmegõrzéssel foglalkozó könyv-
tári klubok figyelmébe ajánljuk.


