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Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) mint a felsőoktatási könyvtárak vezetőit tömörítő szakmai
szervezet a Kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról c. átdolgozott
előterjesztéssel kapcsolatban a következő véleményt alakította ki.
Az EKK időszerűnek tartja és üdvözli a kötelespéldányok szolgáltatását és hasznosítását szabályozó rendelet
megújítását. Megelégedéssel nyugtáztuk, hogy a rendelet által érintett szervezetek, intézmények előző
előterjesztésre vonatkozó véleményét, észrevételeit az előterjesztő megfontolta, és a tervezetet átdolgozta.
Néhány szövegszerű változtatási javaslatot kívánunk tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.
•

8.§ (1) c) egy példányt biztosít a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár számára (a
továbbiakban: DEENK) a nyilvános könyvtári szolgáltatásai, valamint a könyvtárközi kölcsönzésben
történő szolgáltatás céljára,

•

A "visszamutatás" 9. oldalán található táblázat 6. pontja ezt írja: "A 6. példányra a gyűjtőköri megosztás
figyelembe vételével a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, az SZTE
Klebelsberg Könyvtár, valamint a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely jogosultak."
Ezt kérjük javítani a 20. oldalon található 8.§. alapján:
(1) ~ egy példányt biztosít a gyűjtőköri megosztás figyelembe vételével a Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontnak és az SZTE Klebelsberg Könyvtárnak.
(2) Az OSZK az OGYK által át nem vett példányokat az országos szakkönyvtárak, a budapesti egyetemi
könyvtárak, valamint a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely között gyűjtőköri megosztásban oszlja
szét.

További észrevételeink és javaslataink:
•

A tervezet 13.§ (3) bekezdése szerint:
„A kötelespéldányokból részesülő könyvtárak - az OSZK-t illető archivális példányainak kivételével - a
kötelespéldányt a használati adatok felülvizsgálatát követően 5 év e/teltével törölhetik az ál/ománynyilvántartásbóf'
Hasznos lenne pontosítani, mi az eljárás, ha a dokumentumot elháríthatatlan esemény/természetes
elhasználódás miatt 5 évnél korábban kell törölni az állományból

•

10.§ (2) Mivel a DEENKjegyzék nélkül kapja a köteles-szállítmányokat, javasoljuk az összesített jelentést
a DEENK-nek is megküldeni, elektronikus formában.

Az EKK az előterjesztést a.fenti apróbb módosításokkal elfogadja, támogatja.
Budapest, 2017. szeptember 29.
Üdvözlettel,
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