
Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség 

hírei 

Május 29-én, a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében tartotta meg idei köz
gyűlését a szövetség. Tekintettel arra, hogy a könyvtárak anyagi nehézségei 
miatt egyre nehezebb szakmai programokat szervezni, a közgyűlés napirend
jén ezúttal három olyan előadás is szerepelt, melyek joggal tarthattak számot 
az érdeklődésre. 
Elsőként Bottka Sándor, az OMFB ügyvezető elnökhelyettese beszélt arról, 
hogy mi az OMFB szerepe az információs társadalom hazai fejlesztésében. 
Utalt a globális információs társadalom nyolc alapelvére, melyek között sze
repel az is, hogy szabad hozzáférést kell biztosítani a hálózatokhoz, továbbá 
az is, hogy az állampolgároknak esélyegyenlőséget kell adni. Ezeken a terüle
teken lehet nagyon fontos feladatuk a könyvtáraknak. Természetesen szükség 
van arra is, hogy az állami politika és a gazdaság szereplőinek hozzáállása 
megváltozzon, hogy felismerjék a könyvtári hálózatban rejlő óriási lehetősé
get. Az OMFB különféle pályázati kiírásokkal igyekszik előmozdítani a ma
gyarországi fejlődést, s ezek között vannak a könyvtárak számára is hozzáfér
hető pályázatok. 
Rónai Iván, a művelődési minisztérium főosztályvezetője ismertette azt a 
programot, amelyet a minisztérium indít el az információs társdalom idősza
kára való felkészítés céljából. A program elsősorban a közgyűjteményekre 
koncentrál, hármas feladattal: megőrizni és felhasználni a múlt értékeit; új 
létesítményeket alapítani; felkészíteni a társadalmat az információs korszak
ra. A könyvtári területen is fontos teendők várnak ránk: egy nagy sebességű 
hálózattal rendelkező központi elosztó könyvtárat kell létesíteni; információt 
előállító és szolgáltató báziskönyvtárakat kell működtetni, és ugyanakkor ki 
kell alakítani a szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárak hálózatát. 

Végül dr. Striker Sándor, a Közművelődési Főosztály vezetője beszélt arról, 
hogy milyen eredményt hozott az elmúlt évben a „Könyvtárpártoló önkor
mányzat" címmel meghirdetett program, s hogy ennek nyomán az idén na
gyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a növekményre. Reményeik szerint ez ösz
tönző lesz a kistelepülések önkormányzatai számára. 
A szünetet követően hozzászólások hangzottak el a beszámolóhoz, melynek 
szövegét minden tagkönyvtár előre megkapta, s az alábbiakban olvasható. Za
lainé dr. Kovács Éva az IKTA-hoz beadott multimédia-pályázatról és az In
formatikai Érdekegyeztető Fórumról beszélt, majd az 1997-re tervezett 
könyvtári marketing és management szemináriumokról. Tuba László (Győr) 
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a szövetség Kisalföldi Tagozatának működését ismertette, és felhívta a figyel
met arra, hogy a területi (megyei) szerveződés sokat javítana a városi könyv
tárak kapcsolattartási nehézségein. Müller Imréné (Sopron) rámutatott, hogy 
a könyvtárak hozzájuthatnak az információkhoz, de a Városi Tagozat nagy 
létszáma miatt rendkívül fontos az összefogás, nem csupán a városi, de a városi 
és a megyei könyvtárak között is. 
A hozzászólások után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
Ezt követte Varga Zsuzsának, a Gazdálkodási Bizottság elnökének kiegészí
tése a szintén előre kiküldött pénzügyi beszámolóhoz, melyet ugyancsak egy
hangú szavazással fogadott el a közgyűlés. 
Végül az elkerülhetetlen tagdíjemelésre tett javaslatot a Gazdálkodási Bizott
ság vezetője, ami inflációkövető, 20%-os növekedést jelent. A megjelentek a 
javaslatot 4 tartózkodás mellett elfogadták. 
A hátralévő időben a könyvtáros társadalmat jelenleg leginkább foglalkoztató 
kérdésről, a törvényről esett szó. Először Ramháb Mária, aki az előkészítő 
munka során a szövetséget képviselte, beszélt a kollégáknak arról, hogy az utol
só pillanatban mégis közös kulturális törvénnyé átalakult tervezettel kapcso
latban milyen álláspontot képviselt eddig és mit fog képviselni a jövőben is a 
szövetség nevében. A KIK eddig is az önálló szakmai törvény szükségességét 
hangsúlyozta, s ez most sem változott, de a törvány mielőbbi megszületése érde
kében kész a kompromisszumra. Dr. Skaliczki Judit, a Könyvtári Osztály veze
tője szintén a kompromisszum fontosságát hangsúlyozta, és elmondta, hogy az 
utolsó egyeztetések folynak, szerencsés esetben még júniusban a parlament elé 
kerülhet a szöveg. Hozzátette, hogy ezzel a munka korántsem fejeződik be, 
hiszen ez mindenképpen egy kerettörvény lesz, rengeteg munkára van még 
szükség ahhoz, hogy valóban működőképes könyvtári rendszerünk legyen. 
Dr. Domsa Károlyné, a közgyűlés levezető elnöke ezután megköszönte a meg
jelenteknek a részvételt, és bezárta az ülést. 

Beszámoló 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

1996 május -1997 április közötti időszakban 
végzett munkájáról 

1997 januárjától Informatikai és Könyvtári Szövetségként a nevében megújult 
kamara az elmúlt év folyamán is következetesen érvényesítette azokat az elveket, 
amelyeknek képviseletére 1990-ben megalakult. 

A szövetség egészének egyik legfontosabb feladata, hogy szakmai kérdésekben 
állást foglaljon, ugyanakkor meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a különböző 

érdekeket képviselő tagozatai között megbeszéléseken, vitákon keresztül 
megpróbáljon konszenzust teremteni, és az így kialakított szakmai véleményt 
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alakítsa közös állásfoglalássá. Volt alkalmunk ezt a folyamatot érvényesíteni 
például a könyvtári ellátásról szóló törvény koncepciójának véleményezése 
során. Itt kell elmondani, hogy mind a tagozatokban, mind a képviselő-testü
let munkájában egyre inkább tükröződik az a szemlélet, hogy egységes fellé
péssel tudunk csak eredményeket elérni. A könyvtári ellátásról szóló törvény 
koncepciójáról kialakított szövetségi vélemény is ezt bizonyította. 

Szervezeti életünkben a legnagyobb változást főtitkárunk, dr. Skaliczki Judit 
távozása jelentette. Július 1-től a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
Könyvtári Osztályának lett a vezetője. A képviselőtestület határozata értelmé
ben a főtitkári feladatokat Ramháb Mária és dr. Domsa Károlyné látja el a tiszt
újító közgyűlésig. Dr. Skaliczki Juditnak ezúton is köszönjük a kamara alapítá
sában és működtetésében kifejtett szakmai tevékenységét és emberi, kollegiális 
hozzáállását. Munkája hiányzik nekünk, de tudjuk, hogy jelenlegi helyén még 
többet tud tenni a könyvtárügy érdekében. 

A szövetségnek jelenleg 212 tagja van: 
- a Tudományos és Szakkönyvtári Tagozatban 
- a Megyei Könyvtári Tagozatban 
- a Városi Könyvtári Tagozatban 
- a Munkahelyi Könyvtári Tagozatban 

Működnek a megyei tagozatok is: 
- a Bács-Kiskun Megyei Tagozat 
- a Vas Megyei Városi Könyvtári Tagozat 
- a Kisalföldi Tagozat 
- a Baranya Megyei Tagozat 

A tagozatok üléseinek témája elsősorban a könyvtári ellátásról szóló törvény 
koncepciójának véleményezése volt. A koncepciót előkészítő bizottságban Ram
háb Mária képviselte a KIK-et. A tagozatok tárgyaltak ezenkívül a központi szol
gáltatások átalakításáról (Megyei Könyvtári Tagozat), a képesítési, besorolási 
rendelet végrehajtásáról, a Könyvtári Levelező/lap újraindításáról, a könyvtári 
statisztikáról, a képzésről, illetve a tagozatokat helyileg is érintő kérdésekről. 

Egy szakmai napot szerveztünk, de azt három témakörben, így a vidéki kollé
gáknak csak egyszer kellett utazniuk, és több információhoz jutottak egy alka
lommal. A szakmai nap témái az államháztartási reform, a képesítési, besorolási 
rendelet és a közbeszerzés tapasztalatai voltak. 

Közös szakmai napot rendeztünk az IQSOFT-tal Kecskeméten a számítás
technikai fejlesztések legújabb eredményeiről, az osztott katalogizálás terveiről. 

Az elmúlt évben is részt vettünk a különböző szakmai szervezetek és fórumok 
munkájában: 

- a Magyar Kulturális Szövetség elnökségi és választmányi ülésein és tisztújító 
közgyűlésén, 

- a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának munkájában, 
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- a Magyar Könyvalapítvány kuratóriumában - (1996 szeptemberétől Orosz 
Bertalanné képviseli a szövetséget), 

- a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány kuratóriumában, 
- a Szinnyei-díj kuratóriumában, 
- a Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetségének elnökségében, 
- az Országos Könyvtárügyi Tanácsban, 
- a Könyv Könyvtár Könyvtáros szerkesztőbizottságában - (1997-től Kenyéri 

Kornélia képviseli a szövetséget), 
- 1997-től az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságában 

és 
- az Informatikai Érdekegyeztető Fórum és azon belül az Egyéb-non-profit Ér

dekképviseleti Csoport munkájában, 
- a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Képzési Bizottságának munkájában, 
- a felsőoktatási tankönyv és könyvtár fejlesztési pályázat szakértői bizottságá

nak munkájában, 
- az Év könyvtára kitüntetést odaítélő bizottság munkájában. 

Részt vettünk a kecskeméti Katona József Könyvtár megnyitóján, a Bartók 
Rádió könyvtári napján, a közigazgatás korszerűsítésének kormánybiztosa által 
szervezett megbeszélésen. Hagyományosan védnökséget vállaltunk a DAT-na-
pok egyik szekciója fölött, amelynek címe Könyvtár - dokumentumtár - infor
mációtár volt. 

A közgyűlés tavalyi határozata alapján újra indítottuk a Könyvtári Levele
ző/lapot az MKM Közművelődési Főosztálya és az előfizetők anyagi hozzájáru
lásával. Mint azt előfizetőink tudják, az első szám a vándorgyűlésre jelent meg. 
A lap azóta is rendszeresen megjelenik, január óta Fülöp Ágnes szerkesztésében. 
Munkáját a szövetség tagozatai által delegált szerkesztőbizottság segíti és termé
szetesen mindazok, akik írásaikat, híreiket eljuttatják a szerkesztőségbe. A Nem
zeti Kulturális Alap ebben az évben 800.000,- Ft-tal támogatja a lap megjelen
tetését. 

Salgótarjánban rendeztük meg a könyvtári menedzsment és marketing tanfo
lyamot 22 résztvevővel és 6 előadóval. Mind a helyszínválasztás, mind a tanfo
lyam sikeres volt, tervezzük idei folytatását. 

A brit-magyar államközi együttműködés keretében folyó, a kecskeméti Kato
na József Könyvtár stratégiai tervének, szolgáltatási hatékonyság elemzésének és 
átfogó minőségelvű irányításának kidolgozására elnyert pályázat első évét sike
resen teljesítettük. Az angol szakértők által megtartott októberi tréning alapján 
a könyvtár dolgozói fáradhatatlanul dolgoznak a projekt feladatain. Beszámo
lónk alapján a további támogatást is elnyertük. 

Érdekképviseleti tevékenységünket több irányban is gyakorolhattuk. A Ma
gyar Könyvtárosok Egyesületével közösen levelet írtunk Magyar Bálint miniszter 
úrnak, amelyben az önálló könyvtári ellátásról szóló törvény mielőbbi beterjesz
tését kértük. A miniszter úr levelünkre pozitív választ küldött. Támogatásunk 
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eredményeként a kiskunmajsai önkormányzat kedvező áron megvásárolhatta a 
Honvédelmi Minisztériumtól a könyvtár épületét. Véleményeztünk igazgatói pá
lyázatokat és közbeszerzési tendereket. 

Részt vettünk a Kulturális Érdekegyeztető Tanács ülésein, amelyek közül a 
legutlóbbi az új közalkalmazotti besorolásokra tett javaslatokat tárgyalta. 

A Szövetség elnöke az MKM Kulturális Örökség Főosztálya felkérésére részt 
vesz az OSZK szerkezeti átalakulását segítő Konzultatív Testület munkájában 
és a milleniumi informatikai fejlesztések kidolgozására alakult bizottságban. 

Részt veszünk a Magyarországi Francia Intézet és a Budapesti Goethe Intézet 
kezdeményezésére szeptember végén megrendezendő, a XX. század végi európai 
közművelődési könyvtárak jövőjéről szóló konferencia szervezésében. 

Ennyit az elmúlt év főbb eseményeiről, és most néhány gondolat az ezévi ter
vekről. 

Mint már említettem, tovább folytatjuk a menedzsment tanfolyamok sorát, 
KIK Akadémia címen. Ebben az évben az ún. kezdő tanfolyam mellett az eddigi 
tanfolyamokon részt vettek részére egy továbbképző tanfolyammal bővítve. Ter
vezünk egy egynapos szemináriumot jogi és eljárási kérdésekkel kapcsolatban, 
illetve a térítéses szolgáltatások megszervezéséhez szükséges tudnivalókról. 

A kecskeméti projekt kapcsán egynapos nemzetközi szemináriumot tartunk, 
egyrészt a projekt elért eredményeihez, másrészt az őszi könyvtári hetekhez, il
letve a Katona József Könyvtár fennállásának 100 éves évfordulójához kapcso
lódóan. 

Végül pedig megköszönöm mindenkinek a szövetségben végzett munkáját, és 
remélem, az előttünk álló fontos feladatok megoldásában számíthatunk a tagság 
aktivitására. 

Zalainé dr. Kovács Éva 
elnök 
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