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Tárgy: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) felvetései a
hungarikum törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendelet
célkitűzéseinek megvalósítása kapcsán

Tisztelt Kabinetfőniik Úr!

I. A hungarikum törvényben rögzített célok megvalósítását segítő könyvtári
szaktudás, -struktúra, és - rendszer nyújtotta lehetőségek:

A helytörténeti gyűjtés könyvtári szakemberei a lokális értékek rögzítése' megielenítése,
képviselete ügyében kompetens szereplők. A települési könyvtár pedig a szélesk<jni lakossági,
intézményi' civil szervezeti és gazdasági, valamint társadalmi kapcsolatrendszerében
eredményesen tudja szolgálni a hungarikum törvényben megfogalmazott elvek, célok
megvalósulását.

Az értékek. köztük a hungarikumok írott' nyomtatott és digitális dokumentációjának
fontos gyíijtő- és szolgáltató helye a könyvtár. A városi települési könyvtárak és minden
megyei könyvtár rendelkezik komoly, sok esetben digitálisan fe|tétrt, honlapról, távolról is
elérheto helytörténeti gyűjteménnyel.

A könyvtárak há|őzati múködése segíti a könyvtári információk disszemináciőját,
hatékonnyá teszi a könyvtárak lakossági mozgósító erejét, elérhetővé teszi a könyvtári
szolgáltatásokat, a szolgáltatások révén közvetített információ tartalmakat.

il. A fenti elvek mentén:

Kezdeményezzik, hogy a hungarikum törvény (2012. évi XXX. tv.) 3. $ (3) (4), 4. $ (3)
pontjai, és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet (11412013. (IV. 16. Korm.
rend.) 3. $ (1) b, ponda a|apján a települési önkormányzatok által fenntartott könyvtár, illetve
az ezen illetékességi területen működő civil szakmai szervezetünk képviselőt delegálhasson a
tel epül ési, táj e gységi, m egyei értéktár bizottságokb a.



Fontosnak étezzíjk, hogy az értéktár bizottságok létrehozásakor, működtetésekor a
szakemberek számolhassanak a települési (járási központi, városi és megyei) könyvtárak
rendszerezett, feltárt helyismereti gyűjteményének információs anyagaival, háttér
szakirodalmával és szo|gá|tatásaival. (Ld.1997ICXL. tv. 65. $ (2) c) pontja.)

A könyvtárakban felhalmozott ismeretek alkalmasak arra, hogy az ágazati értéktár adatait
gondozó illetékes szakbizottságok munkájához hasznosan hozzájáru|janak, azt elősegítsék.

Véleményünk szerint az ágazati értéktárba javasolt adatok fonásjelölése az országos nagy
szakkönyvtárak, illetve az egyéb szakkönyvtárak szo|gáltatásainak igénybevételével oldhatók
meg hatékonyan.

A kormányrendeleti mellékletben szereplő adatlap (,'Javaslat a települési l tájegységi l
megyei... értéktarba történő felvételhez'') kitöltése a települési, városi vagy megyei könyvtár
helyismereti adatbázisának haszná|atával leegyszenísödik, és megvalósulhat a rogzitésre
kertilő adatok disszeminációja a hungarikum adatnyilvántartás és a mindenki által elérhető
nyilvános könyvtári rendszer adatnyilvántartásai között. Ez nagyban segítheti a hungarikumok
társadalmi, helyi közéleti ismertségének előmozdítását.

Mindezek alapján ajánljuk szerepvállalásra a könyvtárakat, illetve a Magyar
Könyvtárosok Egyesületét a nemzeti értékek azonositásához szükséges adatok
(fonásmegj elölés, bibliográfi a) szolgáltatásában' pontosításában is.

III. A könyvtári szerepvállalás eredményessége:

Javasoljuk, hogy a könyvtárak, könyvtárosok és az MKE illetékes képviselők szervezet.,
célirányos felkészítést kapjanak a feladat e||átásétra.

Úgy látjuk, hogy a nemzeti értékek és a hungarikumok összegyűjtésének jogszabá|y élta|
meghatározott folyamatában a civil szakmai szewezet kezdeményezése, a k<inyvtarak
szerepvállalása akkor lehet sikeres, ha maga mögött tudja a könyvtári intézményrendszer és a
könyvtári vezetők támogatását, az iggye| való azonosulást. Fontosnak érezzik, hogy a még
talán nem súlyának megfelelő ismertséggel bíró hungarikum törvényről a könyvtári vezetők
körében tájékoztatás hangozzék el.

Egyesülettink az információk megosztása és felelős kezelése érdekében MKE
Hungarikum Munkacsoportot állít fel. A munkacsoport tagjai kezdeményezik a szakmai és
területi szervezetek bekapcsolódását ebbe a programba és számitanak az ügy iránt elhivatott, a
végrehajtásban bármilyen egyéb formában érintett szakemberek iránynutatására,
együttműködésére.

Budapest, 2013. május 14.
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