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Együtt
a közös célokért

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
megállapodást kötött 2004. február 25-én a két
szervezet szakmai együttmûködésérõl azzal a szán-
dékkal, hogy a magyar könyvtári rendszer, a
könyvtárosok minél eredményesebben tudjanak
megfelelni a használói, olvasói elvárásoknak, az
információs társadalomból adódó követelmények-
nek és az európai uniós normáknak.

Az együttmûködési szerzõdést Bakos Klára,
az MKE és Fodor Péter, az IKSZ elnöke írta alá.

Együttmûködési megállapodás

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az
Informatikai és Könyvtári Szövetség ünnepélye-
sen és együttesen kinyilvánítják azon közös aka-
ratukat, hogy az alapszabályukban és küldetés-
nyilatkozatukban megfogalmazott célok megva-
lósítása érdekében folytatják együttmûködésüket.

A két, önálló feladatokkal, arculattal és cse-
lekvési szabadsággal rendelkezõ szervezet rend-
szeresen és folyamatosan együttmûködik. Ez a
megállapodás a könyvtárak, könyvtári informáci-
ós intézmények, könyvtárosok, könyvtári infor-
matikusok és a könyvtári és információs szolgálta-
tásokat igénybe vevõ felhasználók körére terjed ki.

1. A két fél különösen fontosnak és szükséges-
nek tartja az együttmûködés lehetséges formáinak
keresését és megvalósítását az alábbi területeken:

a könyvtáros- és informatikus-könyvtáros
képzés és továbbképzés irányait és tartalmát a
szakma oldaláról megközelítõ kérdésekben, külö-
nös tekintettel a szakma mindennapi gyakorlatá-
nak követelményeire és igényeire;

a könyvtáros szakma életpálya-modelljével,
a könyvtáros karrierképével és a szakmának a
tudásalapú társadalomra gyakorolt hatásával, ér-
dekérvényesítõ képességével és a szakma társa-
dalmi presztízsével összefüggõ kérdésekben;

a könyvtári és szakmai információs tartal-
mak digitalizálásának alapvetõ kérdéseiben;

a könyvtári és szakmai információs straté-
giák és szolgáltatások folyamatos alakításában és
korszerûsítésében.

2. Konkrét tárgyban mindkét fél kezdeményez-
het együttmûködést. A felek az együttmûködés
szokásos formáival éve, tárgyalásos úton hozzák
meg közös, konszenzusos döntésüket.

3. Az együttmûködõ felek fontosnak tartják, hogy
a könyvtárosi, könyvtári informatikai szak-

ma egészét,
a felhasználókat érintõ, a kormányzatnak,

nem szakmai szervezeteknek vagy a nyilvános-
ságnak szóló javaslataik, állásfoglalásaik közösek
legyenek.

Mindkét szervezet fenntartja saját vélemény-
nyilvánítási jogát.

4. A felek az együttmûködés érdemi megvaló-
sításához elengedhetetlennek tartják egymás rend-
szeres és folyamatos tájékoztatását

a szervezeteik számára aktuális szakmai
kérdésekrõl, törekvésekrõl,

országos jellegû vagy a szakma jelentõs
területeit érintõ rendezvényekrõl, akciókról,

az elnökségi üléseken tárgyalt és a másik
felet is feltehetõen érdeklõ kérdésekrõl és dönté-
sekrõl,

nemzetközi kapcsolataikról.
5. A felek kölcsönösen fontosnak tarják, hogy

a tájékoztatás dokumentumok útján történõ hiva-
talos módja mellett az együttmûködés magában
foglalja a két szervezet vezetõinek, illetékes és
felelõs munkatársainak jó kapcsolatán alapuló
személyes megbeszéléseit is.

6. Jelen megállapodás mindaddig hatályban ma-
rad, amíg valamelyik fél megszüntetésére vagy
módosítására javaslatot nem tesz. Ezzel a megál-
lapodással a két fél között 1995 novemberében
között megállapodás érvényét veszti.

Konferencia
a kommunikációról

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) el-
nöksége a 2004-es esztendõben kiemelten foglal-
kozik a kommunikáció kérdéseivel. Így került sor
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az MKE Mûszaki Könyvtáros Szekcióval közös
rendezvényre is, amely A kommunikáció dimen-

ziói címet viselte.
Az országos konferencia 2004. február 25-én,

az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti ta-
nácsteremében volt, mintegy száz–százhúsz részt-
vevõvel. Bakos Klára, az MKE elnöke kiváló
elõadókat nyert meg a témához, a moderálásra
Balogh Margit, az MKE Mûszaki Könyvtáros
Szekció elnöke vállalkozott.

Az elõadások az általunk ismert és hasz-
nált megközelítések és megfogalmazások mellett
a tudományos problémafelvetések új szempont-
jai szerint vizsgálták a kommunikációt, ösztönzést
adva ezzel a mi sajátos nézeteink felülvizsgálatához,
az újabb szakmai vitákhoz, mind elméleti, mind
pedig gyakorlati téren.

Bõvebb összefoglaló késõbb jelenik meg. Az
elõadások a következõk voltak: Horányi Özséb,
Budapesti Mûszaki Egyetem (BME) Szociológia
és Kommunikáció tanszék – A kommunikáció
mint kölcsönös tudás; Pléh Csaba, BME Kogni-
tív Tudományi Központ – Az olvasás hatása a
gondolkodás szervezõdésére; Z. Karvalics Lász-

ló, BME Információs Társadalom- és Trendkuta-
tó Központ – Kommunikáció az új információ-
kért; Tamás Pál, MTA Szociológiai Kutatóinté-
zet – A tudományos kommunikáció. 

A moderátor szemszögébõl nézve a konferen-
cia tanulsága az, hogy a szakma kutatási terüle-
teit érdemes újragondolni, bõvíteni, a témákhoz
pedig támogatókat keresni. (BM)

Iskolai könyvtárak
napjainkban

2004. március 1-jén a salgótarjáni Balassi Bálint
Megyei Könyvtár szervezésében szakmai napra
került sor a pásztói Teleki László Városi Könyv-
tárban.

A továbbképzési sorozat második elõadásának
vendége Tamásné Fekete Adrienn, az egri
Eszterházy Károly Fõiskola könyvtárosa volt. Elõ-
adásának témája: iskolai könyvtárak napjainkban.

Az iskolai könyvtárosok feladatai közül négy
témával foglalkozott:

1. pedagógiai szerep,
2. könyvtárosi munka,
3. médiaszakértõi és
4. könyvtáros vezetõi szerep.

Az iskolai könyvtárosok figyelmét alapvetõ
kézikönyvekre, segédkönyvekre hívta fel, továb-
bá a mûködést segítõ információforrásokra.

Kitért az szmsz fontosságára, annak a jelentõ-
ségére, hogy mindig kövesse az aktuális változá-
sokat. „Az szmsz legyen részletes, hosszú, és
minden legyen benne” – mondta. Ehhez kapcso-
lódóan beszélt az szmsz mellékletét képezõ mun-
kaköri leírások pontosságának jelentõségérõl is.

Szólt a hagyományos és a projektkutatás kö-
zötti különbségekrõl, számos hazai és külföldi
példával igazolva állításait. Az elõadásban ezután
az iskolai könyvtárak együttmûködésével kapcso-
latos lehetõségekrõl, a kapcsolattartás jelentõsé-
gérõl esett szó, a belsõ kapcsolatokon túl a külsõ
kapcsolatok kiépítésének fontosságát emelte ki a
kolléga.

A szakmai nap a Mikszáth Kálmán Gimnázi-
um, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégi-
um magyar–francia két tannyelvû tagozatának
könyvtárában folytatódott, melyet Bottyán Zoltán

igazgatóhelyettes mutatott be. Beszélt a könyvtár
gyûjteményérõl, az állomány összetételérõl. Fel-
hívta a jelenlévõk figyelmét a könyvtárban talál-
ható tévékészülékre, amelyen az összes francia
nyelvû tévécsatorna fogható,  nagy segítséget
nyújtva ezzel  a diákoknak a nyelvtanulásban.

A következõ szakmai napra Salgótarjánban, a
megyei könyvtárban kerül sor 2004. március 29-én.

Szivákné Vígh Anna,  Sándor Gáborné

Teleki László Városi Könyvtár
Pásztó

Magukra maradtak?

Ez a mondat hangzott el Tõzsér Istvánnétól, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a
regionális könyvtári ellátás módjainak kidolgozá-
sára létrehozott munkacsoportja munkatársától,
amikor megérkeztem Tiszaújvárosba, ahol A kis-

települések könyvtári ellátása címmel rendeztek
workshopot három megye (Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves)  részvételé-
vel március 18–19-én.

A rendezvény életre hívásával közös gondol-
kodásra, eszmecserére, a jövõ útjának kijelölésé-
re invitáltuk a kistérség könyvtárosait, a könyv-
tárfenntartókat és a kistérségi megbízottakat –
fogalmazott Tompáné Mészáros Hedvig, a házi-
gazda városi könyvtár szakmai igazgatóhelyettese.


