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IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     eseményekeseményekeseményekeseményekesemények

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a határon kívüli magyar könyvtári szervezetek – Kapocs
Könyvtári Csoport, Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete – kétoldalú együttmûködési megállapodást kötöttek
Csongrádon, a Csemegi Károly Városi Könyvtár és az IKSZ által szervezett konferencia keretében.
(A konferenciáról bõvebben következõ számunkban olvashatnak – a szerk.)

E G Y Ü T T M Û K Ö D É S I    M E G Á L L A P O D Á S

Az együttmûködési megállapodás célja:

A Kárpát-medence országaiban mûködõ magyar könyvtáros szervezetekkel hosszú távú
együttmûködés létrehozása, a már meglévõ kezdeményezéseken alapulva új kapcsolati és
együttmûködési formák, területek kialakítása.
Fõ célként kerül megjelölésre a könyvtáros szervezetek közös szakmai tevékenységének és  intézményi
kapcsolatainak fejlesztése, azaz

• a szervezetek tagjai között létrejövõ kapcsolatrendszer kiépítése és mûködtetése,
• a szervezetek közötti szakmai információáramlás, információcsere megteremtése és

mûködtetése,
• a közös fejlesztések eredményeinek rendszeres megismertetése és kölcsönös hasznosítása.

Az együttmûködés szakmai területei:

1.) Közös pályázatok készítése:

Az IKSZ felajánlja pályázatfigyelõ rendszerét, koordinálja a közös pályázatok elkészítését és segíti
megvalósításukat. Az Európai Unióba még be nem lépett országok szakmai szervezeteit támogatja
az uniós együttmûködésre való felkészülésben, pályázatok megírásában, az EU sajátosságainak és
követelményeinek megismerésében és elsajátításában.
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2.) A könyvtári állomány fejlesztése:

Az IKSZ kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál, hogy a határon túli
könyvtárak kapcsolódjanak az Országos Dokumentumellátási Rendszerhez valamint a Magyar
Országos Közös Katalógushoz (MOKKA), és mind küldõ, mind fogadó könyvtárként aktív
részesei legyenek a szolgáltatásoknak.
Továbbra is fontos a határon túli könyvtárak magyar nyelvû dokumentum állományának fejlesztése.
Ennek érdekében az IKSZ felkéri tagságát, hogy végezzen felmérést a könyvtárak támogatására
alkalmas saját könyvkészletei feltérképezésére.

3.) Továbbképzés:

Az IKSZ támogatja a testvérkönyvtári kapcsolatok keretében a határon túli könyvtárosok 1–2
hetes idõtartamú szakmai továbbképzését, melynek elõsegítésére felajánlja a határon túli szakmai
szervezetek számára akkreditált minõségmenedzsment képzését, kihelyezett lebonyolítással.

4.) Szakmai információáramlás, tájékoztatás:

Ennek megvalósításához az együttmûködõ felek vállalják, hogy az IKSZ  koordinálásával létrehoznak
egy „információs fórumot”, melyen keresztül  kölcsönösen tájékoztatják egymást jelentõsebb
rendezvényeikrõl, továbbképzéseikrõl, kiadványaikról.
A fontosabb eseményeken az együttmûködõ felek igény szerint biztosítják a szervezetek képviselõinek
programokon való részvételét.
Az IKSZ vállalja, hogy a könyvtáros szakma egészét érintõ hazai rendezvényekre minden esetben
kezdeményezi a lebonyolító szervezeteknél a határon túli szakmai szervezetek meghívását.
Szakmai folyóiratában – Könyvtári Levelezõ/lap – teret biztosít a határon túli szakmai szervezetek
életérõl, az általuk koordinált eseményekrõl és hazai rendezvényekrõl tájékoztató tudósításoknak. A
folyamatos tájékoztatás és tájékozódás elõsegítésére lehetõvé teszi, hogy a határon túli szakmai
szervezetek tagkönyvtárai térítésmentesen kapják a lapot.

Záradék:

Az együttmûködésben részt vevõ felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a fent leírtak
alapján végzett tevékenységet évente legalább egyszer közösen áttekintik és javaslatokat, kiegészítéseket
eszközölnek az együttmûködés további fejlesztésére.
Az éves találkozók javasolt helyszíne Csongrád.

Az együttmûködõ partnerek kijelentik, hogy a megállapodás tartalmát megismerték és mint akaratukkal mindenben
megegyezõt írják alá.

Csongrád, 2005. május 9.


