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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
2015. május 13-án 10 óra 30-kor, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár (OSZK)
dísztermében tartotta tisztújító közgyû-
lését, amelynek levezetõ elnöke Virágos
Márta, az IKSZ alelnöke volt.

Elõször üdvözölte a vendégként meg-
jelent Sepseyné Vígh Annamáriát, az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma (EMMI)
Közgyûjteményi Fõosztályának fõosz-
tályvezetõjét, Kenyéri Katalint, az
EMMI tanácsadóját, Vass Sándort, 
az EOQ MNB vezetõségi tagját, Bakos
Klárát, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete (MKE) nemrég leköszönt elnökét,
majd felkérte Fodor Pétert, az IKSZ el-
nökét, tartsa meg beszámolóját.

Fodor Péter beszámolójában kiemelte,
hogy az IKSZ továbbra is érdekvédelmi
tevékenységet folytató közhasznú szerve-
zet. A civil szervezetekrõl szóló 2011. évi
CLXXV. törvénynek megfelelõen módo-
sított alapszabályát a bíróság 2014. szep-
tember 11-ei hatállyal bejegyezte. Ezért a 

májusi és a decemberi közgyûlés mellett
2014. szeptember 11-én is kellett egy
rendkívüli közgyûlést tartanunk. Hagyo-
mányainkhoz híven mindhárom közgyû-
lésre hívtunk elõadót: májusban Holl
András, az MTA Könyvtárának munka-
társa, szeptemberben Tüske László, az
OSZK fõigazgatója, decemberben
Sepseyné Vígh Annamária, az EMMI
Közgyûjteményi Fõosztályának fõosz-
tályvezetõje volt a vendégünk és tartott
mindenki számára hasznos információ-
kat tartalmazó elõadást. 

A májusi közgyûlésen került sor – az
IKSZ erre az alkalomra alakult kurató-
riumának döntése alapján – az A Könyv-
tárügyért elnevezésû díj átadására. 2014-
ben Redl Károly, az Országgyûlési
Könyvtár fõosztályvezetõ-helyettese és
az imrehegyi Könyvtár, Információs 
és Közösségi Hely részesült a kitünte-
tésben. 

Az IKSZ elnöksége rendszeresen ülé-
sezett, és hozott a szervezet munkáját
meghatározó döntéseket.
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Az IKSZ 2014-ben is sikeresen
együttmûködött a döntéshozás és a szak-
ma szervezeteivel:

• rész vett a Kulturális Alapellátás és
Közösségfejlesztés Kerekasztala alakuló
ülésén szeptember 30-án és második
összejövetelén 2015 márciusában;

• az IKSZ szorosan együttmûködött a
Magyar Könyvtárosok Egyesületével:
megállapodtunk a könyvtáros életpálya-
modell alapelveirõl és tartottunk közös
rendezésû konferenciát 2014. november
26-án;

• az Országgyûlés Hivatala A Könyv-
tár, ami összeköt címû pályázatának ku-
ratóriumában 2014-ben is részt vettünk,
amivel segítettük a Kárpát-medencei fia-
tal könyvtárosok ösztöndíjprogramját;

• a Nemzeti Kulturális Alappal (NKA)
koordinátorként együttmûködtünk a kol-
légiumi tisztújítás folyamatában; kollé-
giumi tagság, bizottsági tag segíti sikeres
kapcsolatunkat; 

• véleményeztünk olyan, az EMMI
elõterjesztésében készült jogszabályokat,
mint a nemzeti könyvtár, az országos
szakkönyvtár és az állami egyetem
könyvtára kiemelt feladatairól; a nyilvá-
nos könyvtárakról; a könyvtárak szakmai
mutatóiról szólók, valamint az Emberi
Erõforrás Fejlesztési Operatív Program
könyvtárakat is érintõ pályázatainak té-
máját.

A Könyvtári Levelezõ/lap kiadását –
az NKA támogatásának elmaradása elle-
nére – az elnökség döntése alapján az
IKSZ önállóan, a megyei könyvtárak se-
gítségével és saját forrásból is folytatta
2014-ben is, és folytatja 2015-ben is.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség országos rendezvényei 2014-ben is
sikerrel zajlottak le. Egyre emelkedik a

résztvevõk és a programok száma, és nõ
a szervezõ könyvtárak aktivitása is. Ez fi-
gyelhetõ meg az Internet Fiesta, a csong-
rádi konferencia, az Országos Könyvtári
Napok esetében, de sikeres volt a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
mûhelynapjainak három rendezvénye is
(2014-ben Pécsett és Gyõrött, 2015-ben
Egerben), amelynek folytatása várható.

A tagozatok ügyében Fodor Péter 
elmondta, hogy a megyei könyvtárak ta-
gozata kiemelkedõen mûködött, tevé-
kenységében fontos ügy volt a KSZR-
program keretében szakmai segítség
nyújtása a települési könyvtáraknak. 
A tudományos és szakkönyvtárak között
jó volt az együttmûködés, a munkahelyi
tagozat könyvtárai is – fõleg elektronikus
úton – tartották a kapcsolatot. A legna-
gyobb gondot a városi könyvtárak tago-
zata okozta az IKSZ vezetõinek, a követ-
kezõ elnökség feladata lesz e könyvtárak
tagozatainak mûködõképessé tétele.

A ciklus zárásaként Fodor Péter el-
mondta, hogy az érdekek érvényesítésé-
ben, a kultúraközvetítésben az IKSZ ért
ugyan el eredményeket, például a megyei
könyvtárak önállóságának megõrzésé-
ben, de a még eredményesebb tevékeny-
séghez további partnerek kellenek, akik a
döntések elõkészítésében is együtt tud-
nak mûködni. Fontos szempont az intéz-
mények helyi ismertségének, befolyásá-
nak erõsítése.

Kevésbé volt sikeres a kitüntetések
rendszerének megváltoztatása folyamán
kifejtett tevékenységünk. Drasztikusan
csökkent a könyvtáros szakma elismeré-
sét szolgáló díjak száma: tizennyolc he-
lyett négy díj adományozható a szakma
kiválóságainak. A mi javaslatunk nyolc
elismerés volt.
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Fodor Péter szólt az elmúlt ciklus né-
hány kiemelt tevékenységérõl:

• részt vettünk az infokommunikációs
stratégia 2014 és 2020 közötti program-
jának megvitatásában;

• a partnerség keretében az Országos
Könyvtári Napok 2013. évi kecske-
méti zárókonferenciáján együttmûködési
megállapodást kötöttünk a KSH-val a
népszámlálás országos programjának
megvalósításában való közremûködésre,
a csongrádi konferencián szintén 2013-
ban megújítottuk a megállapodást a Kár-
pát-medencei szakmai szervezetekkel;

• kiemelkedõ az együttmûködésünk a
Magyar Könyvtárosok Egyesületével
például a könyvtárosok etikai kódexének
megalkotásában (2006); a könyvtári stra-
tégiák kidolgozásában; Az év fiatal
könyvtárosa cím évente kiírásra kerülõ
pályázatában; az országos könyvtárügyi
konferencia (2012. november) szervezé-
sében; a könyvtáros életpályamodell ki-
dolgozásában (2014);

• a Nemzeti Kulturális Alap esetében
alkalmazkodnunk kellett az NKA új szer-
vezeti kereteihez, amelyek szerint a le-
véltárosok, muzeológusok és könyvtá-
rosok egy kollégiumba tartoznak; 

• az NKA pályázati támogatást bizto-
sított 2013-ban tizennégy könyvtári ve-
zetõ angliai, dániai és hollandiai tovább-
képzéséhez;

• az Országgyûlés Kulturális Bizottsá-
gának ülésein rendszeresen részt vettünk
és képviseltük a könyvtáros szakma érde-
keit.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezeti életével kapcsolatban Fo-
dor Péter elmondta, hogy szervezetünk
2015-ben ünnepli fennállásának huszon-
ötödik évfordulóját. A folyamatos válto-

zás mellett az utóbbi évek hangsúlyai a
következõk voltak: a folyamatos átalaku-
lásban meghatározni a könyvtárak mint
kiemelt kultúraközvetítõ intézmények
helyét; (újra)pozicionálni a könyvtáros
szakemberek helyzetét.

Az IKSZ 2006-ban alapított kitünteté-
sét eddig nyolc intézmény és tizennégy
személy kapta meg.

2014-ben új honlap létrehozása kez-
dõdött el, és a KLl elektronikus formá-
ban történõ megjelentetése is folyamat-
ban van.

Az IKSZ gazdálkodását a kiegyensú-
lyozottság, a racionális takarékosság jel-
lemezte. 

Végül Stephanie Holman, az indianai
Monroe Megyei Könyvtár tájékoztató
könyvtárosa egy mondatával fejezte be
gondolatait: „a feladatunk annak biztosí-
tása, hogy senki ne menjen el úgy a
könyvtárból, hogy ne vigyen magával va-
lamit a kezében, a fejében vagy a szívé-
ben – legyen az egy könyv, egy informá-
ció vagy egy kellemes érzés.”

Beszámolója zárásaként köszönetet
mondott az elmúlt idõszakban végzett
munkáért, és bejelentette az elnökség le-
mondását.

Hozzászólásra jelentkezett Sepseyné
Vígh Annamária, az EMMI Közgyûjte-
ményi Fõosztálya fõosztályvezetõje, aki
jelentõs szervezetnek nevezte az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetséget, mert
nem csak a döntéshozók felé, hanem a
társadalom felé is értéket közvetít. Idé-
zett az IKSZ alapszabályából, amely sze-
rint közhasznú szervezetként „az IKSZ
célja az állampolgárok és a társadalom
egésze számára az optimális könyvtári és
információs szolgáltatások fenntartása,
ennek érdekében a könyvtári rendszer 
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mûködõképességének fejlesztése, a
könyvtárakban található értékek megõr-
zése, a könyvtári és információs szolgál-
tatások színvonalának emelése, a jogsza-
bályok és a szakmai követelmények érvé-
nyesítése”. Az ennek szellemében vég-
zett munkáját a megbízhatóság és a stabi-
litás jellemzi, amelynek biztosítéka a
mindenkori vezetõk személye. 

Az IKSZ közösségépítõ szerepébõl ki-
emelte az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozatát, a KSZR-mûhely-
napok megszervezését, valamint a szak-
könyvtári rendszer megújításában kifej-
tett tevékenységet.

Virágos Márta megköszönte a hozzá-
szólást, és felkérte Knorrné Csányi Zsu-
zsannát, az IKSZ felügyelõbizottságának

elnökét, tartsa meg beszámolóját a 2014.
évrõl. A bizottság elnöke kiegyensúlyo-
zottnak és stabilnak jellemezte az IKSZ
gazdálkodását. Beszámolója végén
Knorrné Csányi Zsuzsa bejelentette a
felügyelõbizottság lemondását.

Ezután Bakos Klára, az MKE lekö-
szönt elnöke jelentkezett szólásra, és át-
adta Fodor Péternek az MKE Emlékérem
kitüntetést, egyben méltatta Fodor Péter
munkásságát, valamint az Informatikai
és Könyvtári Szövetség és a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete együttmûkö-
dését, amely Fodor Péter elnöksége alatt
vált egyre eredményesebbé.

Virágos Márta megköszönte Bakos
Klára köszöntõ szavait, és felkérte Fonyó
Istvánnét, az A Könyvtárügyért díj kura-
tóriumának vezetõjét, ismertesse a 2015.
évi díjazottakról szóló kuratóriumi dön-
tést.

Fonyó Istvánné bejelentette, hogy
2015-ben két személy és egy intézmény
részesül a díjban:

• Bakos Klára, a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Egyetemi Központi Könyv-
tárának igazgatója;

• Gyurics Zoltánné, a Huszár Gál Vá-
rosi Könyvtár (Mosonmagyaróvár) igaz-
gatója;
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• a Szent István Egyetem Kosáry Do-
mokos Könyvtár és Levéltár (Gödöllõ).

A díjakat Fodor Péter, az IKSZ lekö-
szönõ elnöke adta át Virágos Márta és
Ramháb Mária leköszönõ alelnök közre-
mûködésével.

Az ünnepélyes pillanatok után Virágos
Márta áttért a következõ napirendi pont-
ra, a tisztújításra. Felkérte Fülöp Ágnest,
a jelölõbizottság elnökét, hogy ismertes-
se a jelölõbizottság munkáját, és vezesse
le a tisztújítást. 

A közgyûlés megválasztotta a szava-
zatszámláló bizottság tagjait. Elnöknek
Jehoda Imolát, a budapesti Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi Fõiskolai
Kar Könyvtárának vezetõjét, tagoknak
Buza Sándornét, a budapesti Vasas Köz-

ponti Könyvtár Alapítvány vezetõjét, Il-
lés Pétert, a csongrádi Csemegi Károly
Könyvtár vezetõjét, Strasszer Mihálynét,
az Óbudai Egyetem Könyvtárának veze-
tõjét és Voit Pált, a tatabányai József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár igazga-
tóját.

A szavazóbizottság megválasztását
követte a jelöltek – az IKSZ tagjainak ja-
vaslatai alapján összeállított – listájának
ismertetése, amelyet a tagság elfogadott.

Ezt követõen kezdõdött a három for-
dulóban zajló szavazás: az elnök és az al-
elnökök személyére, az elnökség tagjai-
ra, valamint a felügyelõbizottság tagjaira
hatvankilencen szavaztak. 

Az eredmény

Elnök
• Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár igazgatója,
Kecskemét

Alelnökök
• Keveházi Katalin, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Klebelsberg Könyvtár fõ-
igazgatója 
• Tõzsér Istvánné, az egri Bródy Sándor
Könyvtár igazgatója
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Elnökségi tagok
• Figula Anikó, a gyõri Széchenyi István
Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatója
• Fülöp Attiláné, a Gödöllõi Városi
Könyvtár és Információs Központ igaz-
gatója
• Füstös János, a csurgói Városi Könyv-
tár igazgatója 
• Lükõné Õrsi Gabriella, a budapesti Or-
szágos Mezõgazdasági Könyvtár és Do-
kumentációs Központ fõigazgatója

Felügyelõbizottság
• Fejes Csilla, a vásárosnaményi Balázs
József Városi Könyvtár vezetõje 
• Karácsony Gyöngyi, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõ-
igazgatója
• Liebhauser János, a szekszárdi Illyés
Gyula Megyei Könyvtár igazgatója
• Oroszi Evelin, a budapesti Ex Libris
Könyvtár vezetõje
• Palotai Mária, a budapesti Állami
Egészségügyi Ellátó Központ Könyvtára
vezetõje

Virágos Márta gratulált az új vezetés-
nek, és átadta a szót Fodor Péternek, aki
zárszavában azt mondta, hogy a huszon-
öt éve Kecskemétrõl indult kezdeménye-
zésre létrejött Informatikai és Könyvtári
Szövetség a könyvtári szakma érdekkép-
viseleti szervezete, amely a tagintézmé-
nyek által mûködik, és még hosszú ideig
szükség lesz a tevékenységére.

Megköszönte a leköszönõ elnökség
munkáját, és gratulált az új vezetésnek.

Ramháb Mária az új elnökség nevében
megköszönte a közgyûlés bizalmát, majd
Virágos Márta bezárta a közgyûlést.

Az új felügyelõbizottság a közgyûlés
után megtartotta elsõ ülését, amelyen
Liebhauser Jánost választotta elnökéül,
az elnök helyettese Oroszi Evelin lett. ■
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