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Tárgy: Kőszegszerdahelyi álláspályázat
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1935-ös alapítása óta képviseli a könyvtáros
társadalom szakmai érdekeit.
Ezért keltette fel figyelmünket Kőszegszerdahely Önkormányzatának álláshirdetése,
melyben egy munkakörbe, több feladat ellátására keresnek munkatársat. A hirdetésben
felsorolt feladatok egyike a "községi könyvtárosi feladatok ellátása" volt. A munkakör
ellátásának feltételéül nyolc általánost írtak elő.
Biztosak vagyunk benne, hogy az Önök számára is ismert a 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére.
Az idézett jogszabály pontosan felsorolja a különböző könyvtáros munkakörök
ellátásához előírt végzettségeket, amelyek közül mindegyik magasabb végzettséget ír elő a
nyolc általánosnál.
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a Kőszegszerdahely életében oly fontos
könyvtári szolgáltatóhely még nem felel meg a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény minden előírásának,
ami alapjául szolgálna annak, hogy a jogszabályoknak megfelelő könyvtáros munkakört
hirdessenek meg.
Tekintettel azonban arra, hogy az álláshirdetésük a „kozigallas.gov.hu„ portálon a
széles nyilvánosság előtt ismertté vált, tagtársaink körében, akik a részletekkel érthető módon
nem lehettek tisztában, felháborodást váltott ki, mert a hirdetés úgy fogalmazott, hogy az a
vonatkozó jogszabályokat nem vette figyelembe. Ez a mi megítélésünk szerint egyszerű
pontatlanságból fakad.
Ezért javasoljuk, hogy a hasonló esetekben nagyobb körültekintéssel járjanak el, ez
segíteni fogja Kőszegszerdahely Önkormányzatának pozitív megítélését is.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete örömmel felajánlja Önöknek könyvtárszakmai
segítségét, amennyiben úgy ítélik meg egy konkrét ügyben, hogy az szükséges lehet.
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