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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


