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Tisztelt Államtitkár Asszony!
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) véleményezésre köszönettel
megkapta az Emberi Erőforrások Miniszterének előterjesztését az „Egyes
kulturális tárgyú rendeletekről”.
Az alábbi véleményt alakította ki és az alábbi észrevételek kívánja tenni az
előterjesztéssel kapcsolatban.
BEVEZETŐ
Az MKE egyetért az előterjesztés vezetői összefoglalójában megfogalmazott
gondolattal, mely szerint:
„…a kulturális javakhoz való hozzáférés, valamint a közösségben megélt
művelődés az életminőséget érdemben pozitív irányba befolyásoló
tényező”.
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5. melléklet – a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
ad. 2.§ (3) bek. f és további alpontjai
Szélesebb körű adatszolgáltatás írnak elő, mint amit a 1997. évi CXL.
törvény (Kultv.) 54. §-a meghatároz a nyilvános könyvtárak
követelményeként.
A Kultv.-hez képest szélesebb adatszolgáltatási kötelezettség
előírását indokolatlannak tartjuk.
8. melléklet – a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj
adományozásáról

ad. 1. § (2) Az innovatív szolgáltatásokat alkalmazó, Minősített
Könyvtár címmel rendelkező könyvtár éves munkáját a miniszter
Könyvtári Minőségi Díj adományozásával ismeri el.
Javasoljuk az innovatív szolgáltatások kifejezés helyett a modell
értékű szolgáltatások kifejezés használatát.
ad. 2. § (1) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj
elnyerésére a miniszter évente pályázatot hirdet, amely tartalmazza a
tárgyévi követelményeket. A pályázati felhívást a miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján kell közzétenni. A
pályázat benyújtási határideje a felhívás közzétételétől számított 45 nap.
Javasoljuk a tárgyévi meghatározás elhagyását, ez azt sugallja, mintha
évről évre változnának a pályázati követelmények. Ez nyilvánvalóan
bizonytalanságot jelentene a működésben.
Pozitívnak tartjuk azt a változást, hogy a korábbiakhoz képest a
pályázóknak nem kell pályázati díjat fizetniük.
(2) A pályázat részeként a pályázó könyvtárak a Könyvtári Intézet által
évente megállapított szakmai szempontrendszer alapján értékelik
tevékenységüket (a továbbiakban: könyvtári önértékelés) a tárgyévi pályázat
sajátosságaira figyelemmel.
Javasoljuk, hogy ne évente kerüljön megállapításra a szakmai
szempontrendszer, ugyanis ez is bizonytalanságot eredményez a
pályázók körében.
(10) A Minősített Könyvtári címmel, valamint a Könyvtári Minőségi Díjjal járó
pénzjutalom összegét a miniszter a pályázati kiírásban határozza meg,
fedezetét a minisztérium biztosítja.
Pozitív az a rendelkezés, hogy a Minősített Könyvtári címmel is
pénzjutalom jár.
3. § (1) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj
adományozásának szakmai előkészítése az Országos Széchényi Könyvtár
szervezeti egységeként működő Könyvtári Intézet (a továbbiakban: Könyvtári
Intézet) feladata.
(2) A Könyvtári Intézet szakmai előkészítő tevékenysége körében
a) előkészíti a 2. § (1) bekezdése szerinti pályázati felhívást,
b) szöveges szakmai értékelést ad a beküldött pályázatokról,
Javasoljuk, hogy a pályázati felhívás és a szöveges értékelések
megfogalmazásába a Könyvtári Intézet vonja be a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete képviselőjét.
Általánosan megállapítható a rendelettervezetből, hogy a Könyvtári
Intézetre plusz feladatokat ró, amelynek végrehajtása plusz pénzügyi
forrásokat igényel. Az MKE úgy gondolja, hogy helyes erre az

összefüggésre még az
előterjesztő figyelmét.
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