
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2011. december 21-én tartotta köz-
gyûlését a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
dísztermében. 

A közgyûlés napirendje a következõ volt:
• L. Simon László – a Magyar Országgyûlés
Kulturális és Sajtóbizottsága és a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) elnöke – elõadása, 
• Fodor Péter – az IKSZ elnöke – beszámo-
lója a 2011-es évrõl és a 2012-es tervekrõl,
• az IKSZ 2012. évi tagdíjainak meghatáro-
zása.

A meghívott elõadó, L. Simon László, vá-
ratlan elfoglaltsága miatt késõbb tudott meg-
érkezni, ezért az a javaslat született, hogy
Fodor Péter, az IKSZ elnöke tartsa meg be-
számolóját a 2011. évrõl és a 2012. évre ter-
vezett feladatokról. A jelenlévõk elfogadták
a javaslatot.

Fodor Péter 2011-rõl elmondta, a ha-
gyományos kiemelkedõ programok megren-
dezése mellett az utóbbi két hónapban kérdõ-
jelek sokasága jellemezte a könyvtárügy
helyzetét: például azzal kapcsolatban, hogy a
megyei könyvtárak kormányzati felügyelet
alá kerülnek, vagy az önkormányzati törvény
hatásai miatt a könyvtárak életére, fenntart-
hatóságára. Április 1-jétõl kezdik meg mû-
ködésüket a megyei intézményfenntartó köz-
pontok. Minisztériumi konzultációra van
szükség arról, hogy a könyvtárak fenntartása
milyen formában valósítható meg.

A Nemzeti Kulturális Alap átalakítása a
végéhez közeledik, új felállásban kezdi meg
munkáját 2012-ben. A Nemzeti Kulturális
Alap elnöke az IKSZ-et kérte fel a Közgyûj-
teményi Kollégiumába delegáló ülés lebo-
nyolítására. További két kollégiumba is jelöl-
hetett a szervezet. A Magyar Könyvtárosok
Egyesületével egyeztetve került sor a javas-
lattételre. A delegálások végeredményeként
mindhárom kollégiumba sikerült delegálni
képviselõt: a Közgyûjtemények Kollégiumá-
ba Tõzsérné Géczi Andreát (az egri megyei
könyvtár igazgatóját), a Szépirodalmi Kollé-
giumba Bóka Lászlót (az OSZK tudományos
igazgatóját) és a Könyvkiadás Kollégiumába
Venyigéné Makrányi Margitot (a miskolci
megyei könyvtár igazgatóját). Ennek a kollé-
giumnak a feladata a Márai-program bonyo-
lítása.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületével
különösen 2011 õszén intenzív volt az
együttmûködés. A törvénykezés munkájában
is sikeres akciónk volt, hogy visszavonták
azt a javaslatot, hogy minden könyvtár egy
forrásból szerezze be dokumentumait. A két
szakmai szervezet szoros együttmûködésére
2012-ben is szükség lesz. Közösen kell érvé-
nyesítenünk szakmai érdekeinket, hiszen in-
tézményi és egyéni képviseletrõl van szó.

2012 izgalmas év lesz – mondta Fodor
Péter. Az új törvények sorra lépnek hatályba:
az alaptörvény, az önkormányzati, a közne-
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velési, a felsõoktatási vagy a konszolidációs
törvény mind érinti és érintheti a könyvtár-
ügyet. Az elvonások tovább folytatódnak,
2012-ben a Nemzeti Erõforrás Minisztériu-
mához (NEFMI-hez) tartozó intézmények-
nél létszámleépítések lesznek. Ebben a vál-
tozó helyzetben feladatvállalásainkat újra
kell gondolni azzal a céllal, hogy a minõségi
szolgáltatásainkat próbáljuk megerõsíteni. 
A szolgáltatást, az intézmények menedzselé-
sét a helyzetnek megfelelõen szükséges vé-
gezni.

Ezután a közgyûlés döntött arról, hogy az
IKSZ tagdíjait 2011-hez viszonyítva nem
változtatja meg.

Ramháb Mária jelentkezett szólásra, és
köszönetet mondott mindenkinek a Könyvtá-
rak összefogása a társadalomért és az Inter-
net Fiesta akcióban való részvételért, a részt-
vevõk emelkedõ számáért. A népszámlálásra
indított segítségnyújtás a kérdezõbiztosok
nem kellõ támogatása miatt nem volt minden
településen sikeres.

Az összefogás 2011. évi eseményeit érté-
kelve Ramháb Mária elmondta, hogy sokfé-
le program helyi együttmûködésben valósult
meg, sokféle módon. Az EU soros elnöksége
témájában hét régióban versenyeztek közép-
iskolai csoportok, jó ösztönzés volt a három
legjobb csapat brüsszeli jutalomútja.

2012 az idõsek éve. Ha ismét lesz össze-
fogás, több generációs programokban kell
gondolkodnunk. 

Miután L. Simon László, a Magyar Or-
szággyûlés Kulturális és Sajtóbizottságának
elnöke, az NKA elnöke megérkezett, A kul-
turális élet aktuális változásai címmel meg-
tartotta elõadását.

A Nemzeti Kulturális Alapnál bekövetke-
zett változásokról elmondta, hogy 17 helyett
9 kollégiumban folyik majd a munka 2012.
január 1-jétõl, ezzel sikerült a szétaprózott
kollégiumi rendszert átalakítani. A könyvtári
terület elsõsorban a Közgyûjteményi Kollé-
giumhoz tartozik. A Közgyûjteményi Kol-
légiumba megtörtént a delegálás, egy fõt 
delegáltak a kollégiumi keretbõl, és úgy dön-
töttek, hogy minisztériumi keretbõl két
könyvtárost delegáljanak a kollégiumba.
2012-tõl a források jelentõs növekedésével
számolhat az NKA. A forrásnövekedés a
szerzõi jogi területrõl, a kulturális adóból,
miniszteri keretbõl adódik többek között,
ezért a kollégiumok több pénzbõl gazdálkod-
hatnak. Forrásmegtakarítást jelent, hogy a
filmfinanszírozás kikerült az NKA támoga-
tási körébõl. 2012-ben 30%-kal növekszik 
a pályázatokra fordítható összeg, és beveze-
tik a nevezési díjat. Külön program kereté-
ben támogatják a nemzetközi könyvvásáro-
kon való jelenlétet, magyar mûvek idegen
nyelvre való fordítását, külföldi könyvki-
adók ez irányú tevékenységét. 

Az új közigazgatási rendszerrõl szólva 
elmondta, hogy a megyei levéltárak átvé-
tele adminisztrációs feladat, míg a me-
gyei könyvtárak esetében más a helyzet. Ja-
nuár 10. a megyei vagyonátadás határideje.
A könyvtárak esetében szem elõtt kell tarta-
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ni, hogy a jól mûködõ modellek példaértékû-
ek legyenek. A járási hivatalok létrehozása
lesz majd megoldás például a kistérségi fel-
adatok ellátására.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
igazgatójának, Mender Tibornénak a kollégi-
umok közötti keretfelosztásról és a Márai-
programról feltett kérdéseire válaszolva 
L. Simon László kiemelte a kollégiumok 
autonómiáját, amely biztosítja a kurátorok
döntési jogkörét a keretek felosztásában. 
A Márai-programról szólva az volt a vélemé-
nye, hogy 2013-tól a program erényeit fel-
használva megkönnyítik a könyvtárak vá-
lasztási lehetõségét. Lesz külön Márai-lista,
kényszer nélkül válogathatnak belõle az in-
tézmények.

Ramháb Mária pedig hozzátette, hogy a
Márai-program nem az állománygyarapítás
átvállalása, és nem is az NKA által támoga-
tott könyvekrõl szól.

Fodor Péter megköszönte L. Simon Lász-
lónak az elõadást, az IKSZ tagságának pedig
a 2011-ben végzett munkát és a közgyûlésen
való részvételt. Boldog új évet kívánva min-
den résztvevõnek Virágos Márta levezetõ el-
nök bezárta a közgyûlést. ■
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Nyolc vajdasági könyvtár jutott új 

kiadványokhoz a Márai-program 

keretében

Ágoston Pribilla Valéria, a szabadkai Városi

Könyvtár igazgatóhelyettese elmondta, hogy

a szabadkai intézménybe egyaránt érkeztek

tényirodalmi és szépirodalmi mûvek is, és a

gyerekek és a felnõttek sem maradtak 

új könyvek nélkül. Az olvasók olyan új 

könyveket vehetnek a kezükbe, mint 

A magyar költészet antológiája, A magyar

dráma antológiája, A magyar novella 

antológiája, de érkeztek filozófiai és pszicho-

lógiai témájú könyvek is. A gyerekek zene-

történetrõl, magyar népi hangszerekrõl, a

Bibliáról is találnak olvasnivalót. Megújult 

a házi olvasmányok állománya is, új kortárs

szépirodalmi mûvek kerülnek a polcokra, és

hangoskönyvek is kölcsönözhetõek lesznek –

közölte az igazgatóhelyettes.

A 680 magyarországi és határon túli

könyvtárat felölelõ könyvtártámogatási 

programot a Nemzeti Kulturális Alap 

indította el tavaly a Nemzeti Erõforrás 

Minisztérium döntése értelmében. A projekt

célja, hogy az értékes magyar nyelvû 

könyvek eljussanak a könyvtárakba és az 

olvasókhoz. 

A program keretében a könyvkiadók 

tehetnek ajánlatot kínálatukból, 60–60 

címet javasolhatnak az irodalmi és a 

tényirodalmi listára azokból a könyvekbõl,

amelyekbõl legalább 200 példánnyal rendel-

keznek. A pályázóknak a kiskereskedelmi 

árhoz képest legalább 25 százalékos enged-

ményt kell adniuk. A felajánlott mûvekbõl a

két testület állította össze a könyvlistát, s er-

rõl választhattak könyveket a könyvtárak. 

A Vajdaságban most 8 könyvtárnak volt erre

lehetõsége: a szabadkai, a zentai, a topolyai,

a magyarkanizsai, az adai, a csókai, a kishe-

gyesi könyvtárnak és az újvidéki Magyar

Tanszéknek.

Ágoston Pribilla Valéria köszönetet mondott

Magyarország belgrádi nagykövetségének a

könyvek eljuttatásában nyújtott segítségért.

www.sit-e.hu




