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Állásfoglalás a Közgyűjteményi és közművelődési nemzeti stratégiai alapvetés és 
jövőkép című előkészítő anyag és a közgyűjteményi életpálya modell és 
bérrendezési javaslat ügyében 
 

 
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) mint a felsőoktatási könyvtárak vezetőit tömörítő 
szakmai szervezet szakmai fórumokon elhangzott előadásokból, illetve honlapokon közzétett hírekből 
értesült arról, hogy néhány kulturális szakmai szervezet tárgyalásokat folytat az EMMI Kulturális 
Államtitkárságával a kulturális területek szakmai fejlesztési stratégiájáról és a közszférában dolgozó 
kulturális szakemberek egy csoportjának átfogó bérrendezéséről. 
 
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az előkészítő munkából kimaradtak a könyvtári terület olyan jelentős 
intézményi csoportjai, mint a felsőoktatási és a tudományos szakkönyvtárak. Ezek a könyvtárak ugyanis 
- bár mára már a tudományban és a felsőoktatásban lezajlott paradigmaváltás miatt jelentősen más 
feladatokat látnak el, és más igényeknek kell megfelelniük, mint a közkönyvtári rendszer könyvtárainak - 
a magyar közgyűjtemények jelentős és a nemzeti kulturális örökség szempontjából megkerülhetetlen 
részét képviselik.  
Elismerjük és értékeljük a tárgyalásokban részt vevő szakmai szervezeti vezetők munkáját és a 
közgyűjteményekben foglalkoztatott közalkalmazottak jövedelmi helyzetének javításáért tett 
erőfeszítéseiket. Sajnálatosnak és a szakmai konszenzus kialakítása szempontjából aggályosnak 
tartjuk azonban azt az eljárást és gyakorlatot, amit az előkészítésben és a kormányzati egyeztetésben 
részt vevő könyvtári szakmai szervezetek vezetői folytattak. Nem történt meg a megfelelő tájékoztatás, 
nem kívánták megismerni és a koncepcióba integrálni egy jelentős könyvtári terület képviselőinek, 
vezetőinek szakmai elképzeléseit. Az elkészült munkaanyag így nem tekinthető széles szakmai 
konszenzuson alapulónak. 
 
Az elkészült, és tudomásunk szerint a Kulturális Államtitkárságra benyújtott anyagot olvasva 
megállapítottuk, hogy az nem reprezentálja a felsőoktatási könyvtárakat, sem intézményi 
beágyazottságukat, sem azt a szerepet tekintve, amit a tudományos kutatás, innováció és a 
felsőoktatás digitális ökoszisztémájában betöltenek, így a könyvtári munkatársak részéről ehhez 
szükséges speciális ismereteket és kompetenciákat sem. 
 
Az EKK rendelkezik a felsőoktatási könyvtárakra vonatkozó, helyzetelemzésen alapuló középtávú 
stratégiai fejlesztési koncepcióval. Mindemellett fontosnak tartja egy, a közgyűjteményi közalkalmazotti 
körre kiterjedő átfogó bérrendezési és előmeneteli modell valóban szakmai konszenzuson alapuló 
kidolgozását és tovább gondolását. Ezért kész és szándékozik is részt venni a bérezési és előmeneteli 
rendszer szakmai elveinek és szempontjainak, és az ehhez kapcsolódó eljárási megoldásoknak a 
kidolgozásában, amit a benyújtott munkaanyag is további feladatként határoz meg. 

 
. 

Budapest, 2019. április 15. 

 

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 

mailto:ekk@ekk.org.hu

