
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége és a 
Könyvtári és Informatikai Kamara képviselő testületé 1992. 
március 5-i együttes ülésén elfogadta a két testület együtt
működésének alapelveit, melynek szövegét az alábbiakban 
olvashatják:

A Könyvtári és 
Informatikai Kamara és 

a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete 

együttműködésének 
alapelvei

Az átalakuló képviseleti és szakmai érdekvé
delmi rendszer megköveteli, hogy az azonos 
szakmai területen működő szervezetek meghatá
rozzák együttműködésük feltételeit, tartalmát és 
formáit.

Minden valódi együttműködés alapja az 
együttműködési szándék. Az együttműködést a 
szervezetek alapszabálya, szervezeti és működé
si szabályzata, szervezettsége, nagysága, vala
mint hagyományaik befolyásolják.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete olyan 
szakmai szervezet, amely a könyvtárosra, a szak
emberre koncentrál, rajta keresztül kíván hatást 
gyakorolni a könyvtári munkára. Ehhez alakította 
tagsági rendjét, kapcsolati rendszerét, szerveze
teit, testületéit, rendezvényeit.

A Könyvtári és Informatikai Kamara a könyv
tárak és az informatikai intézmények intézményi 
érdekképviseleti szervezete. Ennek megfelelő a 
szervezeti felépítése, tagoltsága, működési rendje.

A szervezetek tiszteletben tartják egymás ha
gyományait, belső működési rendjét. Ezt figye
lembe véve szervezik együttműködésüket, vala
mint más, a könyvtárügyben érintett szervezetek
kel kialakítandó viszonyukban is törekszenek 
érvényre juttatni ezen együttműködés alapelveit.

Az együttműködés alapelvei

1. Tiszteletben tartják egymás önmeghatáro
zását, testületeik tagságuktól kapott jogosítvá
nyait.

2. Az egyeztetés, a közös érdekfeltárás és 
közös fellépés nem gyengítheti az egyes szerve
zetek autonómiáját és felelősségét.

3. A közös fellépés konkrét kérdésekben tör
ténik, ezért az eltérő vélemény más esetekben 
fennmarad (hat).

4. Az együttműködés a szervezetek testületéi 
között jön létre.
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5. Minden konkrét együttműködési terület 
konkrét együttműködési formát igényel (pl. bi
zottság, egyeztető megbeszélés, testületek kö
zös tanácskozása stb.)

Az együttműködés elsődleges területei

1. A szakma képviselete a jogalkotásban és a 
fejlesztési kérdések;

2. A könyvtári rendszerek finanszírozási kér
dései;

3. Az állami feladatvállalás és az önkormány
zati, fenntartói kötelezettségek kérdései;

4. Szakmai minimumok, normatívák;
5. Etikai kérdések;
6. Központi szolgáltatások figyelemmel kísé

rése;
7. A könyvtári dolgozók helyzete;
8. Képzések, továbbképzések;
9. Szakmai propaganda, reklám;
10. Nemzetközi kapcsolatok.

Az együttműködés etikai alapjai

1. Minden szervezet a saját tagságától kapja 
jogosítványait, csak neki köteles beszámolni.

2. Minden szervezet önállóan kezdeményez, 
az általa feltárt kérdést felajánlhatja együttműkö
désre.

3. Ha a partnerszervezet érdektelenséget 
mutat, vagy azt elutasítja, a kezdeményező szer
vezet dönti el, hogy önállóan is képviseli-e a té
mát.

4. Ha egy szervezet, vagy annak tagja képvi
seli az együttműködő szervezeteket bizonyos 
tárgyalásokon, a felhatalmazásnak foglalkoznia 
kell a vállalás vagy az elkötelezettség mértékével.

5. Az együttesen végzett munkáról együttes 
tájékoztatást kell adni a tagság, a nyilvánosság, a 
partnerek, az államigazgatási és politikai szerve
zetek részére.

6. Az elért eredmények nem sajátíthatók ki, a 
kudarcok nem háríthatók egymásra.

Budapest, 1992. március 5.

Zalainé Kovács Éva 
elnök

Könyvtári és Informatikai Kamara

Dr. Horváth Tibor 
elnök

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

FELAKASZTOTTA MAGÁT A KÖNYVTOLVAJ -  mert Indiában van még lelkiviláguk a könyvtolvajoknak 
is. Egy 42 éves banktisztviselőt rajtakaptak, amint egy könyvet akart kicsempészni a kalkuttai Nemzeti 

Könyvtárból; utána a rendőrség 54, különféle könyvtárakból összelopott könyvet talált a lakásán. A
leleplezés után a tettes öngyilkos lett.

(DBI-Pressespiegel, 1991. dec.)

A KÖNYVLOPÁSOK MEGELŐZÉSE érdekében indít 6 hónapos vizsgálatot a British Library Országos 
Állományvédelmi Irodája, a Belügyminisztérium bűnmegelőzési részlegének közreműködésével. A 

dokumentumok lopása és csonkítása által okozott károkat országosan évi 100 millió fontra becsülik, de 
alapos felmérés eddig még nem történt e téren. -  A vizsgálat során igyekeznek tisztázni, hány és 

elsősorban milyen típusú könyv esik a lopás áldozatául, s milyen módszerrel küzdenek ez ellen 
eredményesen egyes könyvtárak. Speciális esettanulmányokat végeznek a hertfordshire-i 

könyvtárakban. -  A vizsgálat célja: gyakorlati javaslatokat tenni a könyvtárosoknak a védekezésre.
(BL News, 1992. jan.)
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