Beszámoló az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának 2013. évben
folytatott tevékenységéről

A szervezet célja:

(1)
A Magyarországon működő állami és nem állami egyetemi könyvtárigazgatók
szervezetbe tömörítése, valamint a könyvtári tevékenység összehangolása az
egyetemi oktatás/kutatás és kulturális és kulturális megőrző tevékenység segítése,
harmonikus fejlesztése céljából.
(2)
Részt vesz a magyar könyvtárügy egészét érintő jogszabályok, állásfoglalások
kidolgozásában.
(3)
Részt vesz az egyetemi könyvtárakat érintő jogszabálytervezetek
kidolgozásában, állásfoglalások kialakításában, kezdeményez a szakmai döntések
meghozatalában, jogszabályok, állásfoglalások alkotásában, figyelemmel kíséri az
egyetemi könyvtárak statútumait.
(4) Döntés előkészítő állásfoglalásokat, ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a
felsőoktatási szakirodalmi információ-ellátás kérdéseiben.
(5)
Foglalkozik a könyvtárak egyetemi szervezetben elfoglalt helyével, az oktatóés kutatómunkát segítő tevékenységével.
(6)
Szervezi az egyetemi könyvtárak egymás közötti, valamint más belföldi
szakmai intézményekkel való együttműködését.
(7)

Folyamatosan bővíti nemzetközi kapcsolatrendszerét.

(8)

Szakmai továbbképzéseket szervez és vezet.

(9)
Foglalkozik (továbbá) a felsőoktatási könyvtárak és könyvtárosok
érdekképviseletével, együttműködve a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel.
(10) A nyilvánosság felhasználásával fellép minden olyan intézkedés ellen, amely
sérti az egyetemi könyvtárakban megtestesülő társadalmi érdeket vagy az egyes
könyvtárak konkrét érdekeit.
(11) Az EKK közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül is, bárki részesülhet. Ennek
biztosítása érdekében az EKK a tevékenységét nyilvánosságra hozza.
Szöveges beszámoló:
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának tevékenységét a 2013-as évben az
aktív érdekképviselet és a folyamatos szakmai állásfoglalás jellemezte. Számos
szakmai kérdésben dolgozott ki ajánlásokat mind a Felsőoktatási Államtitkárság,
mind a Kulturális Államtitkárság számára. Több kérdésben készült szakmai anyag a
Magyar Rektori Konferencia számára A felsőoktatási könyvtárakról készített
szakmai anyag –mely a Felsőoktatási Államtitkársággal került tárgyalásra
legfontosabb kérdései a következő területeket érintették: a felsőoktatási könyvtárak
helyzete, akkreditációs kérdések, a felsőoktatási könyvtárak finanszírozási kérdése,
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az informatikai fejlesztések hiánya. A felsőoktatási könyvtárak finanszírozására
konkrét szövegjavaslat készült a Felsőoktatási törvény módosításához.
A felsőoktatási intézmények oktatáshoz és kutatáshoz szükséges információ
ellátását az EISZ nemzeti program hivatott végezni. Az EKK az adatbázisok
előfizetése ügyében fórumot rendezett, ahol lehetőség nyílt az MTA Könyvtárának
főigazgatójával szakmai konzultációra, a felsőoktatás részéről jelentkező kérdések
megvitatására és az igények megfogalmazására.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013 júliusában küldte el véleményezésre az
EMMI 2014-2020 összeállított Operatív Programját (EFOT) Ennek véleményezése
után készítette el az EKK a stratégiáját, melyet egyaránt eljuttatott a Felsőoktatási
Államtitkárságnak és a Magyar Rektori Konferenciának. A stratégia legfontosabb
céljai:










Biztosítani az oktatás és kutatás információs és tartalomszolgáltatási
igényeinek kielégítését, beleértve az általános és testre szabott
szolgáltatásokat
Olyan egyetemi, tudományterületi tudástár(ak) működtetése, amely támogatja
a különböző képzési formák, módszerek és kutatási projektek ellátását
hagyományos és elektronikus tartalmakkal –beleértve az új tanulási
formákhoz (e-learning, online kurzusok) szükséges tartalom menedzselési
feladatokat is.
Részvétel a hatékony tanulási, oktatási és kutatási feladatok ellátásához
szükséges magas szintű információs írástudás kialakításában.
Rendelkezésre bocsátani
azokat a teljesítménymutatókat, amelyek a
felsőoktatási minőség bemutatásához elengedhetetlenek: publikációk,
idézettség, az intézményi tudományterületi tudástőke hatása a hazai és
nemzetközi oktatásban és kutatásban.
A központi szolgáltatások biztosítása mellett - a felsőoktatási könyvtárak
együttműködésével – létrehozni az egyes tudományterületeken létrejött
szakmai anyagok feldolgozását, hozzáférését, elősegíteni a tudományos
eredmények társadalmi megismertetését.
Az egyre jelentősebb létszámú külföldi diák jelenléte, illetve a hallgatói,
oktatói, kutatói mobilitás növekedése miatt a valóságos és virtuális terekben
megteremteni a többnyelvű kommunikációt.

A Kulturális Államtitkársággal több területen is szakmai véleményezésre,
javaslattételre került sor. Az egyik fontos téma a készülő új Kötelespéldány rendelet
megvitatása és véleményezése volt. Az EKK fóruma egy egyeztetett véleményt
fogalmazott meg a a rendelettel kapcsolatban és szövegszerű módosítást készített.
A minisztérium második félévi munkatervében szerepelt az országos múzeumok, az
országos szakmúzeumok, a nemzeti könyvtár és az országos szakkönyvtárak
kiemelt feladatairól szóló miniszteri rendelet előkészítése, amelyre a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 100. § (3) bek. z) pontja adott felhatalmazást. Ehhez első körben
javaslatot kért a Könyvtári Főosztály, melyet az EKK elkészített. A javaslat kiemeli a
felsőoktatási könyvtárak fontos és megkerülhetetlen szerepét az Országos Közös
Katalógus (MOKKA) fejlesztésében, az Országos Dokumentum-ellátó Rendszerben
(ODR), a digitális adatárak fejlesztésében és az intézményi tudás menedzsmentben.

2

