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Közhasznúsági jelentés
az Informatikai és
Könyvtári Szövetség
2005. évi tevékenységérõl
Az Informatikai és Könyvtári Szövetséget a közhasznú
szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 22. §-ának
/3/ bekezdése alapján a Fõvárosi Bíróság 1999. december
28-ai végzésével 1998. január 1. napjától közhasznú szer-
vezetté sorolta át. Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség tevékenységét alapszabálya és szabályzatai alapján
végzi, a hatályos jogszabályok elõírása szerint.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
közhasznú tevékenysége

I. Szervezeti élet
A szövetség a közhasznú szervezetté nyilvánítás fo-

lyamán elfogadott alapszabály szerint mûködik.
Az elnökség és a képviselõ-testület fontosnak tartja,

hogy a tagság a legújabb szakmai információkat minél
elõbb megismerje, szakmai vitákat folytasson azokról.
Ennek megfelelõ színteret biztosítson országos, regioná-
lis és helyi keretekben. A szövetség a tárgyévben két
alkalommal tartott közgyûlést.

Elõször május 18-án az Országos Széchényi Könyv-
tárban, ahol napirend elõtt a levezetõ elnök, Kiss Gábor
alelnök felkérte a Magyar Marketing Szövetség alelnö-
két, Tonk Emilt Az értékteremtõ  marketing címû elõ-
adás megtartására.

Ezután tájékoztatta a tagságot, hogy nem készült el az
alapszabállyal egy idõben a szervezeti és mûködési sza-
bályzat módosítása, így a közgyûlés egyetértését kérte
abban, hogy a két átdolgozott szabályzat a decemberi
közgyûlésen kerüljön megtárgyalásra. A két szabályzat
beterjesztését a decemberi közgyûlésre a szövetség meg-
jelent tagjai egyhangúlag elfogadták.

A közgyûlés meghallgatta dr. Fodor Péter elnök je-
lentését a szövetség  2004. évi munkájáról, melyet kisebb
kiegészítésekkel – a könyvtárosképzésnél a gyakornoki
rendszer akkreditációja, érdekképviselet az integrációk-
nál – a jelenlévõ tagság egyhangúlag elfogadott.

A szövetség pénzügyi beszámolóját írásban minden
tag megkapta, de a levezetõ elnök ismertette még egyszer
a fontosabb bevételi és kiadási tételeket. A szövetség
pénzügyi beszámolóját, valamint a felügyelõ bizottság je-
lentését a jelenlévõ tagság elfogadta.

Ezt követõen került sor dr. Virágos Márta tájékozta-
tójára az etikai kódexrõl, melynek célja az intézményi
kultúra szellemének erõsítése.

Második alkalommal december 14-én a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtárban tartotta közgyûlését az Informati-

kai és Könyvtári Szövetség, levezetõ elnök dr. Virágos
Márta alelnök volt. A közgyûlés döntött a 2006. évi tag-
díjakról, valamint dr. Fodor Péter tájékoztatást adott a
szövetség munkájáról.

A délelõtti blokkban a közgyûlés megszavazta az IKSZ
Alapszabályának és Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak módosításait, melyeket az elnökség átvezetésre benyúj-
tott a bírósághoz.

A délutáni blokkban dr. Kenyéri Katalin, az NKÖM
Könyvtári Fõosztályának munkatársa tartott elõadást Az
elektronikus informatikai szabadság és a könyvtárak
címmel.

Az elnökség kiemelten foglalkozott a könyvtárakat
érintõ közbeszerzési eljárással, a lehetséges alternatívák
feltárására bizottságot hozott létre. Eredményesen lobbi-
zott az Országgyûlés Kulturális Bizottságánál és az
NKÖM-nél, együttmûködve a Könyvtári Fõosztállyal.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ebben az
évben ünnepelte megalakulásának 15 éves évfordulóját,
mely alkalomból Kecskeméten rendezett ünnepi, jubileu-
mi ülést, valamint az Összefogás a könyvtárakért, összefo-
gás az olvasókért szlogennel megrendezésre kerülõ orszá-
gos könyvtári napok is 10 éves évfordulóhoz érkezett.

A szövetség érdekérvényesítõ szerepe nõtt, egyre töb-
ben és újabb kérdésekkel keresik meg az elnökséget. Az
IKSZ több alkalommal állást foglalt intézmények össze-
vonásával, átszervezésével kapcsolatban.

A 2005-es évet az intenzív kapcsolati-kommunikációs
tevékenység jellemezte, mivel a könyvtárak társadalmi
megítélésénél fontos, hogy a döntéshozók tisztában legye-
nek ezen intézmények kultúraközvetítõ szerepének felérté-
kelõdésével.

Dinamikusabbá vált a szövetség munkája, ami mind
belsõ szervezeti életében, mind a külsõ és egyre szélese-
dõ kapcsolatrendszerében érezteti hatását.

Befejezõdött az adatbázis frissítése, de gondozása
továbbra is folyamatos odafigyelést igényel, mivel a gyors
információáramlásnak ez az egyik alapfeltétele. Nem si-
került azonban forrást találni a szövetség honlapjának
megújítására, ami továbbra is feladatként jelentkezik.

A szervezet szorgalmazta a szakmai szemléletformá-
lásban megkezdett folyamatok továbbvitelét, az intézmé-
nyi menedzselés tudatosabbá tételét, a minõségbiztosítás
kiterjesztését, a PR-tevékenység erõsítését azért, hogy a
könyvtárak éljenek lehetõségeikkel, adottságaikkal.

Véleményezte és szakmai vitára bocsátotta a könyv-
tári rendszernek a Könyvtári Intézet által elõkészített
marketingstratégiáját, valamint az Országos Könyvtári
Digitalizálási Tervet.

Az IKSZ részt vett a magyar könyvtárosok etikai
kódexének kidolgozásában. Az MKE-vel közösen mû-
ködtettük továbbra is a szerzõi jogi és a képzési bizottsá-
got, és részt vettünk a Könyvtári Intézet által létrehívott
teljesítménymérési bizottság munkájában is.
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A szövetség továbbra is kiadja a Könyvtári Levelezõ/lap
címû szakmai folyóiratot, mely a legfrissebb aktuális ese-
ményekrõl és programokról tájékoztatja a könyvtárosokat.

A Nemzeti Civil Alapprogrammal bõvült a pályázati
források sora, így pályázat útján mûködési költségünket
egymillióval tudtuk növelni.

Ugyancsak az NCA pályázatán nyert a szövetség egy-
millió forintot a határon túli szakmai szervezetekkel tör-
ténõ együttmûködési megállapodás megkötésére, valamint
az IFLA-tagsági díjra 200 ezer forintot, és 500 ezer fo-
rintot a promóciós anyagunk elkészítésére.

Támogatást nyertünk – 500 ezer forintot – az IFLA
oslói kongresszusán történõ részvételhez, de a döntés
késõbb érkezett, így az elnyert összeg felhasználását kér-
tük egy dániai tanulmányút lebonyolítására áthelyezni,
amire megkaptuk az engedélyt.

Az év során kiemelt problémaként kezeltük a kistér-
ségekben lévõ könyvtárakat.

A szervezeti életben a gazdasági ügyek intézésénél
történt változás, 2005. január 1-jétõl egy könyveléssel
foglalkozó cég látja el a feladatokat. A titkárság munká-
jának átszervezésével (nyilvántartás, iktatás, jegyzõköny-
vek és határozatok vezetése stb.), valamint az alapsza-
bály és az szmsz módosításával a teljes mûködési, gaz-
dálkodási rendszer megújult.

Az elnökség és a képviselõ-testület rendszeresen tar-
tott ülést, ebben az évben is együtt, összesen kilenc alka-
lommal. A tagozatok belsõ ügyrendjük alapján végezték
munkájukat. A szövetség 224 tagja az alábbi tagozatok-
ban végzi munkáját:

Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat
Megyei Könyvtári Tagozat
Városi Könyvtári Tagozat
Munkahelyi Könyvtári Tagozat
Baranya Megyei Tagozat
Bács-Kiskun Megyei Tagozat
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozat
Csongrád Megyei Tagozat
Fejér Megyei Tagozat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozat
Kisalföldi Tagozat
Tolna Megyei Tagozat
Vas Megyei Tagozat
Veszprém Megyei Tagozat
Zala Megyei Tagozat

II. Rendezvények, szakmai napok

A könyvtári szaksajtó workshopját rendeztük meg
február 24-én az Országos Széchényi Könyvtárban. Meg-
hívottak a könyvtári szaksajtó fõszerkesztõi valamint a
könyvtáros szakma képviselõi voltak. A mûhelymunka
célja annak megvitatása volt, hogy a megváltozott vagy
csökkenõ források ellenére mely lapok támogatása indo-
kolt továbbra is, ill. milyen megújulási, forrásbõvítési
lehetõségei vannak az egyes szakmai lapoknak.

A workshop számos tanulsággal szolgált, melyeket
leginkább az egyes lapok fõszerkesztõi, kiadói kamatoz-
tathatnak majd.

A szövetség 2005. március 14. és 27. között csatlako-
zott a nemzetközi Internet Fiestához. A két társszervezõ
a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az
Informatikai és Könyvtári Szövetség. Elsõsorban szerve-
zésben és a könyvtárak minél tömegesebb részvételének
biztosításában vállaltunk szerepet. Az elsõ két napon a
csatlakozó könyvtárak tartottak nyitott napokat, különbö-
zõ programokat az internetkultúra terjesztésére. Az or-
szágos konferencia megtartására február 21-én került sor
a Hallgatói Információs Központban. Védnökei: dr.
Bozóki András kulturális miniszter, dr. Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési miniszter, dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter voltak. Az elõadók között volt Alföldi
István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társa-
ság ügyvezetõ igazgatója, dr. Bakonyi Péter elnök, dr.
Halm Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökhelyet-
tese és dr. Skaliczki Judit, az NKÖM fõosztályvezetõje.
A könyvtárak jelentkezését a kecskeméti Katona József
Könyvtár koordinálta, külön honlapot mûködtetve a ren-
dezvény idején. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
honlapja össze volt kapcsolva a koordináló könyvtár hon-
lapjával, így a jelentkezéseket itt is tudtuk fogadni. Az
Internet Fiesta célja, hogy az internethasználatot népsze-
rûsítse, ezzel is segítve az állampolgárok felkészítését a
tudás társadalmában való aktív részvételre.

Együttmûködési megállapodás megkötésére került sor
négy határon túli szakmai szervezet képviselõivel Csong-
rádon májusban, a Kárpát-medencei könyvtárosok talál-
kozóján. Ezzel egy olyan, hosszú távra szóló partnerség
született meg, mely kijelölte az együttmûködési lehetõsé-
geket, építve a már korábban elkezdett kapcsolati for-
mákra és újakat teremtve meg.

Ez év júniusában zárult a Könyvtári forgalmi adatok
összegyûjtése és átfogó elemzése címet viselõ szocioló-
giai vizsgálat kétmilliós költségvetéssel, melyet a Pallósné
dr. Toldi Márta vezette team végzett.

Az országos könyvtári napok rendezvénysorozata a
2005. év egyik legnagyobb kulturális eseményéhez, A
nagy könyv mozgalomhoz kapcsolódott, melynek célja
az olvasás népszerûsítése volt. Így szlogenünk (Össze-
fogás a könyvtárakért – összefogás az olvasásért) jól
töltötte be küldetését. A rendezvények sokszínû skálán
mozogtak, mesedarabok, író-olvasó találkozók, kiállí-
tások, felolvasó estek, vetélkedõk, játékok színesítet-
ték a palettát, de természetesen helyet kaptak benne a
szakmai tanácskozások, kötetlen közösségi együttlétek
is. Külön figyelmet érdemel az az országos marketing-
kommunikációs kampány, mely egységes PR-tevékeny-
séggel lett koordinálva. Új logó, új arculat teremtõdött
meg ezzel.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség pályázta meg
és nyerte el az NKA által a tudományos és szakkönyvtá-
rak számára kiírt nagy könyves pályázatot. Szövetségünk
12 könyvtár szakmai rendezvényeit koordinálta. Az el-
nyert támogatási összegbõl a könyvtárak szakmai prog-
ramjuk gazdagsága alapján juthattak forráshoz.

Hagyománnyá vált már, hogy a könyvtári heteket
megelõzõ vasárnapra idõzíti a Magyar Rádió Gordiusz
Szerkesztõsége a rádiós vasárnapot, melynek szervezésé-
ben, koordinálásában az IKSZ is közremûködik. A hely-
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szín Szombathely, a 125 éves fennállását ünneplõ Ber-
zsenyi Dániel Megyei Könyvtár volt.

Ebben az évben is nagy érdeklõdés kísérte az adás-
napot, melyben számtalan színes riport, beszélgetés,
körkapcsolás, játék, szórakoztató zenei és prózai ese-
mény, rendezvény volt. Ezen a napon (október 2.) a
könyv, a könyvtár, az olvasás állt a középpontban a
Magyar Rádió mindhárom adóján.

Aznap este került átadásra az Év Könyvtára díj,
melyet minden évben kiemelkedõ szakmai munkája el-
ismeréséért nyer el egy könyvtár. Most a bonyhádi
Solymár Imre Városi Könyvtárt érte az elismerés, a
díjat Antal Mária, a bonyhádi könyvtár vezetõje vette
át Koncz Erikától, az NKÖM helyettes államtitkárától.

Nyitó konferenciánkat október 3-án rendeztük meg,
szintén Szombathelyen. A konferencia témája az olva-
sás, az olvasás népszerûsítése volt. Meghívott elõadó-
ink között köszönthettük György Pétert, aki az Olva-
sás a digitális korban címmel tartotta meg elõadását,
valamint Réz Andrást, aki a Nagy könyv élmény kö-
zelbõl címmel tartott elõadást. Az egyes könyvtártípu-
sok képviselõi is beszámoltak élményeikrõl, tapaszta-
lataikról A nagy könyv rendezvény kapcsán.

Szövetségünk 2005-ben ünnepelte 15 éves fennál-
lását, ebbõl az alkalomból október 17–18-án Kecske-
méten került sor egy brit–magyar konferencia meg-
szervezésére A könyvtárak változó világa címmel, ahol
az elsõ nap jubileumi emlékülést tartottunk, emléklap
átadásával is megemlékezve alapító tagjainkról.

Részt vettünk az NKA Kiemelt Események Kollé-
giuma által meghirdetett meghívásos pályázaton. Az
anyag megírására szervezõdött teamet Ramháb Mária
vezette, s az elkészült összeállítás a Könyvtárak a si-
keres társadalomért címet kapta. A pályázat az Össze-
fogás rendezvénysorozathoz állított össze nagyszabá-
sú, gazdag programot, 45 milliós költségvetéssel. A
bíráló bizottság azonban további átdolgozást, kiegészí-
tést kért, s egy késõbbi határidõvel újra benyújtásra
méltónak ítélte. Az új pályázattal elnyert 35 milliós
forrás fordulópontot jelent szövetségünk életében, mi-
vel egy nem mindennapi lehetõség, esély teremtõdött,
nyílt meg a könyvtári rendszer életében.

Csatlakoztunk a világ legnagyobb szakmai szer-
vezetéhez, az IFLA-hoz, és részt vettünk az Osló-
ban rendezett konferencián. Két fõt delegáltunk a
Horvátországban megrendezett, Közkönyvtárak jö-
võjérõl, kulturális értékek megõrzésérõl címet vise-
lõ konferenciára.

A DAT 2005. évi konferenciája során tartott könyv-
tári szakmai nap megszervezésében fõvédnökséget vál-
laltunk.

III. Továbbképzések

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a megalapí-
tásától fogva rendkívüli jelentõséget tulajdonít a korszerû
vezetési, szervezési, ellenõrzési és marketing módszerek
elterjesztésének a magyar könyvtárak körében. Az új
szemlélet meghonosítása érdekében évrõl évre újabb tré-
ningeket és tanfolyamokat szervez a könyvtárosoknak.

Beszámoló az Informatikai és
Könyvtári Szövetség 2005. évi

bevételeirõl
és kiadásairól (ezer forintban)

BEVÉTELEK
1. Tagdíj 3903
2. Fõvárosi Munkaügyi Közp. 541
3. Egyéb bevétel 2000
4. Kamat 37
5. NKÖM támogatás 3300
6. NKA pályázat 7300
7. Nemzeti Civil Alapprogram 1596
8. Határon Túli Magyarok Hivatala 180
9. ECF A1 pályázat 89
Bevétel mindösszesen: 18 946

KIADÁSOK
1. Anyagköltség:

- irodaszer, nyomtatvány 572
- szakkönyv, folyóirat 73

Összesen: 645
2. Igénybevett szolgáltatások:

- nyomda 986
- telefon 388
- postaköltség 133
- nevezési díj 562
- bérleti díjak 1174
- útiköltség 581
- ügyviteli, számviteli munkavégzés 1020
- Internet Fiesta szervezés 865
- egyéb szolgáltatás 604
- elõadás tartása 815

Összesen: 7128
3. Bérköltség

- munkabér 836
- megbízási díj 3704

Összesen: 4542
4. Bérjárulékok: 1075
5. Személyi jellegû egyéb kifizetések:

- étkezési hozzájárulás 94
- napidíj 148
- szállásköltség 341
- reprezentáció 589
- saját szgk. használata 192
- ajándékutalvány 258

Összesen: 1622
6. Egyéb kiadások:

- bankköltség 117
- tagdíjak 243
- adomány 2000
- egyéb ráfordítás 74

Összesen: 2434
7. Felhalmozási kiadás: 197
Kiadások mindösszesen: 17 643

A 2005. évet érintõ kötelezettség: -814
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A szövetség az elmúlt években megvalósított könyv-
tári menedzsment és marketing tréningjeire alapozva 1999
óta szervezi minõségbiztosítási tanfolyamait, képzéseit,
melyet 2005-ben is megrendeztünk Kecskeméten.

IV. Kapcsolatok

Tovább erõsítettük kapcsolatainkat a szakmai szerve-
zetekkel, a Magyar Könyvtárosok Egyesületével az együtt-
mûködésünk szorosabbá és hatékonyabbá vált.

Az elmúlt évben is részt vettünk a különbözõ szakmai
szervezetek és fórumok munkájában: a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram Könyvtári Kollégiumának munkájában,
a Szinnyei-díj kuratóriumában, a Magyar Tartalomipari
Szövetség elnökségében, a Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
ros szerkesztõbizottságában, az Informatikai Érdekegyez-
tetõ Fórum nonprofit tagozatának, a Publica Magyaror-
szágnak, a MOKKA, az EOQ MNB, Magyar Szabadalmi
Hivatal –Szerzõi Jogi Szakértõ Testület munkájában.

V. Egyéb tevékenység

Véleményeztük a kulturális törvényt követõ jogszabályok
koncepcióit, képviselõink dolgoztak az Országos Doku-
mentumellátási Rendszer mûködését segítõ bizottságban, a ha-
táron kívüli magyar könyvtárakat támogató bizottságban, a
könyvtárosképzés és a továbbképzés kérdéseivel foglalkozó
bizottságban, melyet az MKE-vel együttmûködve hoztunk létre,

és a szerzõi jog könyvtári alkalmazása kapcsán fölmerülõ prob-
lémák kezelésére létrehívott bizottságban.

Az internet világában a szerzõi jog újabb problémákat
vetett fel, ezek megoldásán, a törvényi szabályozásnak a
könyvtári használathoz is igazodó befolyásolásán az
INFORUM-on belül létrejött munkabizottságban külön is
dolgoztak az IKSZ képviselõi.

Szakmai vitára bocsátottuk a könyvtári rendszer
Könyvtári Intézet által elõkészített marketingstratégiáját,
valamint az Országos Könyvtári Digitalizálási Tervet.

Promóciós bemutatkozó anyagunk segítségével széle-
síthettük kapcsolatrendszerünket a gazdasági és a civil
szféra szereplõivel, valamint az Európai Unió más orszá-
gaiban tevékenykedõ hasonló szervezetekkel.

A szövetség továbbra is kiadja a Könyvtári Levelezõ/
lap címû szakmai folyóiratot, amivel az a célja, hogy az
aktuális információk a lehetõ leggyorsabban és legszéle-
sebb körben juthassanak el a könyvtárakhoz, Magyaror-
szágon és a határokon kívül is. Emellett fórumot is biz-
tosít a könyvtárosoknak a tapasztalatcserére, szakmai
problémák megvitatására. A lap kiadását a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális
Alapprogram támogatja, ez teszi lehetõvé, hogy az árát a
könyvtárak számára még elfogadható szinten tartsuk.

Dr. Fodor Péter
elnök

(A beszámoló teljes terjedelemben olvasható a http://
www.vein.hu/library/iksz/serv/docs/kozh2005.htm
weboldalon.)

Árvíz
a könyv-

tárban

(Esztergomi
Városi

Könyvtár,
2006 áprilisa)




