LAUDÁCIÓ
Dr. Fodor Péter a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója és egyben immáron 12 éve az
Informatikai és Könyvtári Szövetség - rövidített nevén IKSZ - választott elnöke. Nagy formátumú,
menedzser típusú vezető, kiváló szakember, a könyvtáros szakma egyik kiemelkedő ikonja. Tekintély
a szakmában, tekintély a civil szférában, tekintély a kultúra területén: olyan vezető, akinek a
véleményére oda kell figyelni. Kompromisszumra törekvő, de ugyanakkor nagyon határozott
személyiség. Alaposan ismeri a hazai és nemzetközi könyvtári trendeket, fejlesztési irányokat, elveket,
annak formálásában folyamatosan részt vállal. Sikerének titka számos más mellett rendszerben
gondolkodása, használó központú szemlélete, együttműködési készsége és természetesen vezetői
kvalitása. A magyar könyvtárügy jeles képviselője.
Elnökként jól látja a szakmai érdekképviselet helyét és szerepét, jelentőségét az oly annyira érzékeny
kultúrpolitika világában. Tisztában van a partnerség jelentőségével. Mondjuk ki: kultúrpolitikus. Nem
kis részt vállal a könyvtárak társadalomban betöltött szerepének elismertetésében, képviseletében.
Fontos küldetés számára a szakmai érdekérvényesítés, érdekképviselet. Nem épít illúziókra, a
realitások embere. Dr. Fodor Péter véleményének, javaslatainak megalkotásakor komolyan
támaszkodik az alapos helyzetelemzésre, véleménye megalapozottságára. Szeret a kérdések mélyére
nézni, nem hagy elvarratlan szálakat. Jól tudja, hogy csakis megalapozott javaslatok/ vélemények
vállalhatók felelősséggel. Kiváló diplomáciai érzékkel rendelkezik, kormányzati partnerei,
tárgyalópartnerei is elismerően nyilatkoznak személyéről.
A szervezetet folyamatosan megújítani képes, megfelelő stratégiával rendelkező vezetőként áll az
IKSZ élén 12 éve. Az ő elnöksége alatt vált sikertörténetté, könyvtári mozgalommá az Összefogás a
könyvtárakért, későbbi nevén az Összefogás a társadalomért őszi országos rendezvénysorozat, az
Internet Fiesta, a Kárpát-medencei könyvtárosok csongrádi találkozója, hogy csak a
legközismertebbeket emeljük ki. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöki feladatainak ellátása
mellett még számos, a közgyűjteményekkel, a kultúrával kapcsolatos bizottság tagjaként-vezetőjeként
a kultúra, a könyvtárügy elkötelezett képviselője.
Elnökké választásának kezdete óta jó kapcsolatot ápol más könyvtáros szakmai szervezetekkel.
Mindig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a könyvtárosok és könyvtárak sorsát meghatározó
kérdésekben egyeztessen a társszervezetek képviselőivel
Az elmúlt 12 év alatt az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek valamint a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének sok-sok találkozási pontja volt a könyvtárügyet érzékenyen vagy lényegileg érintő
kérdésekben, legyen az a kultúrpolitikai elgondolások, a könyvtárak fejlődési irányait meghatározó
stratégia, a költségvetési fejlesztési lehetőségek vagy épp elvonások, a jogszabályi véleményezések,
közös rendezvények és együttműködések területe. Bár az IKSZ a könyvtárakat, az MKE a
könyvtárosokat képviselő civil szervezet, a cél ab ovo mindenkor közös volt és közös napjainkban is.
A közös munkához, a jó munkakapcsolathoz, az elért eredményekhez dr. Fodor Péter elnök úr, a
fentebb leírt jellemzői, közvetlensége, pozitív emberi tulajdonságainak köszönhetően javarészt
hozzájárult.
A könyvtáros szakma érdekeinek érvényesítéséért és érdekképviseletéért, társadalmi szerepének
elismertetéséért, fejlődéséért tett tevékenysége elismeréséért a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
elnöksége dr. Fodor Péternek, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökének a mai napon a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérme Díjat adományozza.
Budapest, 2015. május 6.
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