
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2011. május 10-én tartotta tisztújító
közgyûlését az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) VI. emeleti elõadótermében. A Nem-
zeti Erõforrás Minisztérium (NEFMI) ré-
szérõl a közgyûlésen megjelent Rónai Iván,
a Könyvtári Osztály fõosztályvezetõ-he-
lyettese, a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
te (MKE) részérõl Fehér Miklós fõtitkár.

A közgyûlés napirendi pontjai 
a következõk voltak: 
• Az elnökség 2010. évi szakmai 
és pénzügyi beszámolója
• A felügyelõ bizottság 2010. évi 
beszámolója
• „A Könyvtárügyért” díj átadása
• Tisztújítás

Fodor Péter elnök azzal kezdte beszámo-
lóját, hogy az Informatikai és Könyvtári
Szövetség 2010-ben, a decemberi közgyû-
lésen emlékezett meg az IKSZ jogelõdje, a
Könyvtári és Informatikai Kamara megala-
kulásáról. Az ünnepi eseményre meghívták
az alapítókat: Zalainé Kovács Évát, Ska-
liczki Juditot és Ramháb Máriát, aki azóta
is aktívan kiveszi a részét az IKSZ vezeté-
sébõl, mint a szövetség alelnöke.

Az IKSZ az elmúlt húsz év alatt kialakí-
totta és folyamatosan vállalta a könyvtáros
társadalom és a könyvtáros szakma számá-
ra meghatározó programjait: az Internet Fi-
estát, az összefogás rendezvénysorozatot és
a csongrádi konferenciát. 

2010 a megváltozott helyzet idõszaka
volt. A TIOP- és TÁMOP-pályázatok ki-
emelkedõ éve, ami infrastrukturális fejlesz-
tésekre, a szolgáltatások és lehetõségek új-
ragondolására adott lehetõséget, de megmu-
tatkoztak ezek korlátai is. Más tárgyalási
pozíciót kellett kialakítani, számolni kellett
a támogatások összegének csökkenésével,
és általánossá váltak az intézményi össze-
vonások.

Megnõtt a szerepe az érdekegyeztetõ fó-
rumok, együttmûködési lehetõségek kihasz-
nálásának az MKE-vel. Megváltozott a 
fõhatósággal, a NEFMI Könyvtári Osztá-
lyával kialakult kapcsolat, a már nem és
még nem helyzetébõl kell eljutni az erõtel-
jesebb partneri viszony állapotába, hiszen
kölcsönösen szükségünk van egymásra.

Fodor Péter említette, hogy 2011 máso-
dik félévében várható az önkormányzati
törvény módosítása, ami nagy befolyással
lehet a könyvtárak mûködésére. Szintén
várható az 1997. évi CXL. törvény módosí-
tása, amely esetben arra kell törekednünk,
hogy alakíthassuk, formálhassuk, és ne csak
elfogadjuk. Példaként hozta fel a kaposvári
intézményi összevonást, vagy a debreceni
helyzetet az egyhónapos zárva tartással. 
Az IKSZ-nek határozottan kell fellépnie ha-
sonló ügyekben, hogy a folyamatot megál-
líthassuk.
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Fodor Péter kitért a Márai programra,
amely több mint hároméves huzavona után
május 1-jével elindul, de az eredeti elképze-
lésekbõl már több esetben engednie kellett
a könyvtáros szakmának.

2010-ben az IKSZ módosította alapsza-
bályát, szervezeti módosítások után át kell
gondolni a tagozatok mûködését, hogy mi-
lyen formában lehetne azt megújítani és mi-
lyen megfelelõ koordinációra van szükség,
hogy valóban hatékonyan fejthessék ki mû-
ködésüket.

Fodor Péter az eltelt ciklusról elmondta,
hogy az IKSZ folytatta érdekérvényesítõ
szerepét. A 2007-ben elfogadott prioritások
alapján fejtette ki tevékenységét. A mai ver-
senyhelyzetben az IKSZ akkor képes a ha-
tékony mûködésre, ha jelen van, kezdemé-
nyez és szerepet vállal a könyvtáros szakma
életében. 

A szolgáltatások terén össze kell egyez-
tetni a tradicionális értékeket az informati-
kai lehetõségekkel. A döntéshozókban,
döntés-elõkészítõkben tudatosítani kell a
tudás szerepét, és programjainkkal fel kell
hívnunk a fenntartók és a felhasználók fi-
gyelmét a szellemi tõkebefektetés fontossá-
gára. A napi élethelyzet állandó változását
figyelembe véve még hangsúlyosabb szere-
pe van a szakmai érdekek érvényesítésének.
Az utóbbi években zajló gazdasági válság
idõszaka azt mutatta meg, hogy az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség a megfelelõ
szerepét betöltötte.

Ramháb Mária fûzött néhány megjegy-
zést a beszámolóhoz. Szakmai összefogás
nélkül nem végezhetik munkájukat például
a kistelepüléseken a könyvtárosok. Kiemelt
szerep jut a jövõben is a szakmai képvise-
letnek. A Márai programról kijelentette,
hogy június-júliusban válogathatnak a
könyvtárak a Márai-listáról a felhívás meg-
jelenése után, és õsszel jelenik meg a máso-
dik lista az újdonságokkal.

A következõ napirendi pontként Ber-
talanné Kovács Piroska, az IKSZ felügyelõ
bizottságának elnöke az eltelt ciklusról el-
mondta, hogy 2007 óta a szövetség anyagi-
lag megerõsödött, éves költségvetése meg-
duplázódott, jelentõs pénzügyi tartalékkal
rendelkezik. Céljai megvalósításához meg-

felelõek a forrásai, ami lehetõvé teszi a kel-
lõ határozottságot a célok elérésében. 
Dicséretre méltó az elnökség pályázati
eredményessége, valamint minden törekvé-
se, ami a szövetség cselekvési szabadságá-
nak anyagi megalapozására irányul.

Az elhangzott beszámolókat a közgyûlés
egyhangúlag elfogadta.

A beszámolók elhangzása után Fodor
Péter bejelentette az elnökség és a felügye-
lõ bizottság lemondását, és megköszönte a
végleg leköszönõknek – Szlatky Mária,
Dippold Péter, Bertalanné Kovács Piroska,
Nemes Erzsébet és Komlósi József – az
IKSZ-ért kifejtett odaadó munkáját.

A következõkben Fonyó Istvánné,
„A Könyvtárügyért” díj kuratóriumának el-
nöke ismertette a kuratórium javaslata alap-
ján az elnökség döntését a 2011. évi díjazot-
takról. 2011-ben „A Könyvtárügyért” díj-
ban részesült Bertalanné Kovács Piroska, a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Mû-
velõdési Intézet (Szolnok) igazgatója és a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár.

A közgyûlés fontos napirendi pontja kö-
vetkezett: a tisztújítás. Biczák Péter, a jelö-
lõbizottság elnöke ismertette a bizottság
tagjait: G. Szabó Lenke, Gutai István, Ne-
mes Erzsébet, Szlatky Mária. Röviden 
elmondta, hogy a szavazólistára azok a sze-
mélyek kerültek fel, akik egynél több sza-
vazatot kaptak a jelölésnél. A szavazás há-
rom körben zajlik: az elsõ körben az elnök
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és az alelnökök személyérõl; a második
körben az elnökségrõl és a harmadik körben
a felügyelõ bizottság tagjairól lehet szavaz-
ni. Lehetõség nyílt helyben jelölésre is. Mi-
vel ezzel a lehetõséggel nem éltek a jelenlé-
võk, megkezdõdött a szavazás.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség újonnan megválasztott vezetõsége:
• Elnök:  Fodor Péter
• Alelnökök: Ramháb Mária és Virágos
Márta
• Elnökség: Mender Tiborné, Fonyó
Istvánné, Horváth Varga Margit,
Gyurics Zoltánné
• Felügyelõ bizottság: Knorrné Csányi
Zsuzsanna, Tõzsér Istvánné, Horváth
József, Pádár Lászlóné, Koglerné Her-
nádi Ágnes

A szavazás végeztével Fodor Péter a ve-
zetõség nevében megköszönte a bizalmat és
jó munkát kívánt az IKSZ tagjainak.

A közgyûlés után a felügyelõ bizottság
megtartotta elsõ ülését, és Knorrné Csányi
Zsuzsát választotta elnökéül, Pádár Lász-
lónét pedig elnökhelyettesnek. ■

Gratulálunk kollégáinknak a kitüntetés-
hez, és további sikeres munkát kívánunk! –
a szerk.
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Dekoratív könyveket mutatnak be

Az Országos Széchényi Könyvtárban, má-
jus 18-tól megtekinthetik az érdeklõdõk
többek között a Pécsi egyházmegye alapítá-
sának ezredik évfordulójára megjelent pécsi
Missale fakszimile kiadását, és szó lesz egy
karácsonyra megjelenõ másik hasonmás ki-
adásról is, a budapesti Concordantiae cari-
tatisról. A kötetekben az a közös, hogy
mindkettõ a szekszárdi Schöck Gyula ala-
pos nyomdai elõkészítõ munkáját dicséri. 

A Pro Typographia versenyen arany fo-
kozatot kapott Missale a Pécsi Püspöki
Kincstárban õrzött pergamenpéldány máso-
lata. Tartalmaz 11 festett, aranyozott oldalt,
kézi bõrkötéssel és az eredeti veretek hû
másolatával készült. 

Hasonló könyvcsemegének ígérkezik a
Concordantiae caritatis kiadása is, aminek
eredeti példánya a budapesti Kegyesrendi
Központi Könyvtár tulajdona. Ez a ma Ma-
gyarországon õrzött leggazdagabban il-
lusztrált középkori kézirat. Az illusztrációk
az 1400 körüli évek közép-európai festé-
szetének legjelentõsebb alkotásai közé tar-
toznak. 

(Forrás: teol.hu)



Elnöki sör

Alapítóatya Fõzet ez a neve annak a sör-
nek, amely George Washingtonnak, az
Egyesült Államok elsõ elnökének receptje
alapján készül. A kézírásos recept a New
York-i Közkönyvtár tulajdonában van, a
könyvtár pedig összeállt a Coney Island
szeszfõzdével Washington sörének „feltá-
masztására”.

(Forrás: manstyle.hu)

Kúriából könyvtár

Dunaharasztiban átadták a restaurált
Laffert-kúriát, amely a helyreállítás után
könyvtárnak, kiállítótereknek ad otthont és
alkalmassá vált helyi események megren-
dezésére is. A barokk kúriát az 1720-as
években emelte a Laffert család, amely a

XVII. század végén szerzett birtokot a te-
rületen. A história szerint utóbb magtár
lett, majd részben lakóházként, részben
szobrász mûteremként használták, lakói a
járószintet feltöltötték, belsõ falakat húz-
tak, így a térszerkezetek, ha nem is vissza-
fordíthatatlanul, de megváltoztak. 

A felújítási munkák tervezésekor az
épület eredeti térszerkezetének és a feltár-
ható barokk kori emlékeknek a megmuta-
tása, valamint a mai igények és funkciók
szerinti használat volt a cél. Ezért a kúria
kert felõli oldalán fogadóhelyiséget, kiállí-
tási tereket, kávézót alakítottak ki, a pad-
lástérben pedig oktatási, elõadói termet.
Az utcafronton könyvtárszoba, szalon, 
kiállítási terem kapott helyet. A díszterem
- amelynek korongmotívumos, szalagkere-
tes falfestménye eredeti teljességében ba-
rokk kastélykertet idézhetett – visszanyer-
te eredeti hangulatát.

(Forrás: mult-kor.hu)
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„AZ ÉN KÖNYVTÁRAM”

FELHÍVÁS

Kedves Kollégák!

Az én könyvtáram címmel várjuk könyvtáruk 
gyereklátogatói írásait, rajzait, fotóit.

Az érdemesebbeket lapunk hasábjain megjelentetjük, 
illetve könyvjutalommal díjazzuk.

Érdeklõdni lehet az afulopa@gmail.com e-mail címen.




