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E gyüttműködési megállapodás

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és a határon túli magyar könyvtáros szervezetek,

valamint tntézmény ek, részletezve

- HorvátországiMagyarok Központi Könyvtára, Horvátország (továbbiakban: HMKK)
- KAPQCS Könyvtríri Csoport Egyesület, Szerbia (továbbiakban: KAPoCS)
- Kárptú.aljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete' Ukrajna (KMKE)
- Magyar Média és Információs Központ, Ungarisches Medien- und

Informat ionszentrum, Ausária (továbbiakban: UMIZ)
- Romániai M4gyar Könyvtárosok Egyesülete, Románia (továbbiakban: RMKE)
- Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Szlovákia (továbbiakban: SZMKE)
- Könyvtár Lendva. Szlovénia

ezze| a nyi|atkozattal kívánják megerosíteni az eddigi kölcsönös partneri kapcsolaton nyugvó,

hagyományosan jó szakmai együttműködésüket és szerzódést kötnek a folytatás érdekében, a mai

napon aza|ábbi feltételekkel: , 
":"

1. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vállalj a a szakmai kapcsolatok ápolását és a

-ugy*'*'ági könyl.tárügy információinak közvetítését . az MKE honlapján' levelező

listáin, nyomtatott szakmai kiadványai segítségével, valamint közvetlen

kapcsolattartással - a határon túli magyar könyr,tárosok számára, amelyet a fent

mégnevezett határon túli magyar könyvtáros szewezetek. illetve intézmények által és

azok közreműködésével való sít meg.

2. Az együttműködő felek törekednek aÍÍa, hogy részt vegyenek egymás szakmai

rendezvényein, konferenciáin - kiemelten az MKE éves vándorgyúlésein - s ezeket

előadókkal is támogatják.

3, A Magyar Könyvtárosok Egyesülete lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a

határon túli könyvtárosok anyanyelven történő szakmai továbbképzési programját. A

pá|yázati lehetoségek fiiggvényében alkalmanként lehetőséget biztosít a magyarországi

továbbképzések elvégzé sére és tap aszta|atcserére is.

4. Az együttműködő felek vállalják, hogy jövőbeni pá|yázatokon együttműködő
partnerként támogatják egymás törekvéseit, esetleg egytittesen indulnak pá|yázatokon -

ttilo''ö' tekintettel a közös szakmai programok szervezésére, egynás programjain

történó részvételre; szélesebb körben lehetővé téve ezze| a szakmai tapasztalatcserét.

5. A megállapodás célja, hogy a felek közhasznú tevékenységük mentén összehangolják

terveiket, programjaikat, közös kezdeményezéseket tegyenek állásfoglalások'

tanácskozások és tájékoztató anyagok formájában a civil szervezeteket érintő parlamenti,

kormány zati tervekkel kap c so latban.

6. A hatékony kapcsolattartás, az összetartozás érzésének erősítése érdekében a felek

kölcsönösen értesítik egymást a szervezeteik életében bekövetkezett vá|tozásrő|,

kü|önösen elérhetőségeik, szakmai forumaik hozzáférésének megvá|tozásárő|.



Az egytittműködő partnerek kijelentik, hogy a meghatározotí célokkal egyetértenek, azok
megvalósításában részt vállalnak és a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek Az
egytittműködés feltételeit vállalják, és mindkétrésztő| aláírásukkal is hitelesítjük.

Eger,2013. július 19.
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Dr. Halász Albert
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