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résztvevõk száma. Új feladatok elé is állít azon-
ban ez az eredményesség. Oda kell figyelni a
pályázatok kiírására, mint azt a NETreKész pá-
lyázat is megmutatta. A pályázott összeg 1%-a
költhetõ csupán promócióra, holott a mi pályá-
zataink sikere nagyban a jó reklámnak köszön-
hetõ.

Fontos volt, hogy részt tudtunk venni a könyv-
tári stratégia 2013-ig terjedõ idõszakának teen-
dõit, lépéseit meghatározó döntések kidolgozá-
sában, véleményezésében.

Nem volt gond nélküli idõszak 2007. A meg-
szorítások következtében ugyanis egyre nõ az
intézmény-összevonások száma.

Fodor Péter végezetül szólt arról, hogy az
IKSZ feladata, hogy a tárca vezetõinek jelezze,
a könyvtárak alapfeladatának megtartása a jövõ-
ben is szem elõtt tartandó.

A 2008. évi tervekrõl Fodor Péter elmondta,
hogy az IKSZ jövõre is megrendezi az Internet
Fiestát, a határon túli könyvtárak konferenciáját
és az összefogás rendezvénysorozatot rendszer-
szemléletû, innovatív és kreatív szellemben.

Beszámolója végén az IKSZ elnöke tájékoz-
tatta a közgyûlést arról, hogy 2008. március 31-
ével ki kell költözni a Hold utcai irodából és az
OSZK-ban kapunk helyet.

A közgyûlés utolsó napirendi pontjaként sor
került a 2008. évi tagdíjak meghatározására, ami
összességében 7,1%-os emelkedést jelent a 2007.
évihez képest.

Fodor Péter megköszönte a részvételt, és be-
zárta az ülést.

Cs. Angyal Katalin
az IKSZ titkára

A Goethe Intézet kiállítása
a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban
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Kortárs német gyermekkönyv-
illusztrációk

A Goethe Intézet és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár közös szervezésében 2008. január 26-áig volt lát-
ható a Központi Könyvtár Kisgalériájában a kortárs
német gyermekkönyv-illusztrációk kiállítása.

A kiállítást, mely Európa-szerte vándorol, a
Goethe Intézet és a Troisdorfi Képeskönyv Múze-
um közösen hozta létre. Az anyag tizenhárom rep-
rezentatív német illusztrátor munkáiból áll. Néme-
lyek saját szövegüket, mások kortárs német írók
alkotásait illusztrálták. A nemzetközileg elismert
klasszikusok mellett olyan fiatal alkotókat is meg-
ismerhettünk, akiknek mûvei a német könyvilluszt-
ráció legújabb irányzatait tükrözik. Az alkotók tech-
nikáiban figyelemreméltó sokszínûség mutatkozik,
az akvarellektõl a kollázson át egészen a digitális
kísérletekig a modern képeskönyv-illusztráció mû-
vészetének széles spektrumát ölelik fel.
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