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„A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
szóló
1997.
évi
CXL.
törvény
módosításáról”
szóló kormány-előterjesztés tervezetét elektronikus úton köszönettel
megkaptuk és ezúton szeretném megküldeni a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Elnöksége véleményét és észrevételeit az előterjesztés
vonatkozásában.
Az MKE a jogszabálytervezetben megfogalmazottakkal általánosságban
egyetért, a szakma számára indokoltnak és nagyon fontos lépésnek véljük
ennek elfogadását és alkalmazását. Az egységes hazai könyvtári rendszer csak
akkor tud hatékony és eredményes munkát végezni, ha figyelembe veszi a kor,
illetve a felhasználók igényeit, valamint a szakmai elvárásokat és igyekszik
ezekre választ adni jogszabályi szinten is.
A törvényi szabályozásnak mindig összhangban kell lenniük a jelenkor
aktuális feladataival, elvárásaival, illetve megoldásokat kell adniuk a
könyvtár- és információtudomány 21. századi problémáira és kérdéseire.
A törvénymódosítás, mint az az indoklásban is olvasható, számos esetben
pontosításokat tartalmaz. Régóta szükségesnek érezzük a könyvtári
szakmánkra vonatkozó ezen elavult, régi jogszabály módosítását és
megfeleltetését a jelen elvárásainak megfelelően.
A jogszabálytervezet két fő
kötelespéldány kérdésköre.
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A gyűjteménymenedzselési kérdéseket kiemelten indokoltnak tartjuk törvényi
szinten is szabályozni.

Az állománymenedzsmenttel kapcsolatos javaslatok rendkívül fontosak és
helytállóak. Az informatika és számítástechnika fejlődése, valamint a modern
kor is szükségessé tette a leírt módosításokat.
Észrevételünk, hogy a költségvetési törvénnyel való jogharmonizáció ellenére,
sajnos nem jelenik meg tételesen a megyei könyvtárak támogatásának
összege, valamint ennek a támogatási metódusa sem a tervezetben.
Teljes mértékben támogatjuk, hogy a városokban elsősorban önálló
intézményekben valósuljon meg a könyvtári szolgáltatás. Ezzel összhangban
kifejezetten pozitív változásnak érezzük, hogy a 67. §. szövegének
megváltoztatását, mely azt sugalmazza, hogy minden városban önálló
intézményként működjön a könyvtár.
Ugyancsak szerencsés változtatás, hogy a nyilvános könyvtári alapfeladatok
sorában a törvény 55. § i) pontjában a „közművelődési rendezvényeket”
szövegrész helyébe a „könyvtári” kifejezés kerül.
A törvénymódosítással kapcsolatban szeretnénk továbbá azt is megjegyezni,
hogy amennyiben módosul a könyvtári dokumentum meghatározása, akkor
szerencsés lenne, hogy a formai és tartalmi feltárás is bekerüljön a definíció
tartalmába.
Kötelespéldány
A kötelespéldány kérdéskörnél javasoltjuk, hogy a helyi kötelespéldány
problematikája szintén rendezésre kerüljön, mert ennek hiányában ez
továbbra is nehézséget okoz a megyei könyvtáraknak. Javasoljuk, hogy a
megyei könyvtárak is beszerezhessék a be nem szolgáltatott dokumentumokat
a kiadók terhére, úgy, ahogy a nemzeti könyvtár (OSZK).
Összegzés
Nagyon várjuk a követő jogszabályok, a kormány- és miniszteri rendeletek
tervezetét is szíves véleményezésre, amelyek a konkrétumokat tartalmazzák
majd.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni, hogy lehetőséget kaptunk arra,
hogy javaslatainkat és észrevételeinket megküldhessük a jogszabálytervezet
vonatkozásában.
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