
,
I

,
rre

alapvetõ célja, hogy a régiókban, térségekben az
ott éló'k indítványára és részvételével megvaló-
suljanak azok a fejlesztési programok, tervek,
beruházások, amelyek megfelelnek az EU-s pá-
lyázatok, támogatási források feltételeinek. A
Regionális Fejlesztési Holding Rt. egyebek mel-
lett kezdeményezi, hogya kistérségi központok-
ban mú'ködõ és az együttmú'ködésben szerepet
vállaló könyvtárak az EU-pontokhoz hasonlóan
kapják meg az uniós információs kiadványokat,
és hogya kistérségi megbízotti hálózat számára
tervezett kézikönyvtári állomány is kerüljön a
könyvtárakba, nyilvános használatra.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Re-
gionális Fejlesztési Holding Részvénytársaság ün-
nepélyes keretek között együttmú'ködési megálla-
podást írt alá 2003. december 17-én a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban. Az együttmûködés
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Ószintén sajnálom, hogy váratlanul közbejött hivatalos elfoglaltságom miatt nem lehetek jelen e

fontos Inegállapodás aláfrásánál

Nagyon örülök, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Regionális Fejlesztési Holding Rt-vel

együttmQködik a kistérs~gi központok kultúra közvetftó szerepének erösit~s~ben, melynek egyik

meghatározó int~zm~nye a könyvtár

Példamutatónak tartom e kezdeményezést. Az e~ik szakmai szervezet és egy fejlesztésben érdekelt

gazdasági társaság közösen gondolkodik és cselekszik a regionális fejleszt~sben ~rintetl kistérs~gi

központokért Azért, hogy a vonzáskörzetében ~Ió emberek kellócn táj~kozottak legyenek az Európai

Unióról.

Bizom benne, hogy ez a megállapodás egy folyamat kezdet~\ jelenti és nagy m~rt~kben hozzájárul

ahhoz, hogy minél többen csaUakou.anak e munka segltéséhez, a helyi könyvtárak valódi információs

szerepét erOslIve.

Budapest, 2003. dccember 17.

Tiszrelcttel:W~H'("\;
dr Hiller Islvin .Ez a brosúra az Európa Tanács Emberi

Jogok Fõigazgatósága Keretegyezmény
Titkáffiágának összeállítása.
A titkárság weblapja elérhetõ a http://

www.coe.int/minorities címen.
E.mail: minorities.tcnm@coe.int

1077 Bud2pes(, Wesselényi utca 20.22. .Telefon: 4~4.7100. Fax: 484.7140
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FT- Együttmûködési megállapodás

Az együttmú'ködõ felek:

Az együttmú'ködés tárgya:

Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)

Regionális Fejlesztési Holding (RFH Rt.)
Nemzeti Területfejlesztési Terv és az EU csatlakozás támogatása.

1. Az IKSZ az együttmú'ködés révén közvetlen résztvevõje és támogatója lesz annak a sokrétû társadalmi, gazdasági

fejlõdést szolgáló programnak, amely magában foglalja a leszakadó régiók, térségek felzárkóztatását.

2. Az együttmú'ködés keretében bõvül a részt vevõ könyvtárak szolgáltatása, könyvállománya. A felek a megvalósuló

együttmûködésben társadalmi értékeit tekintve kiemelkedõen fontos, új szolgáltatá..,okat honosítanak meg. Mindezek által

tovább nõ a magyar könyvtárügy társadalmi szerepe, elismertsége.

3. Az RFH Rt. sokétû feladatot vállal a nemzeti fejlesztési tervben foglalt gazdasági és területfejlesztési programok

megvalósításában. Társaságai közremûködésével segíti a különbözõ operatív programok elindítását. A képzési progra-
mok hozzájárulnak ahhoz a célhoz, hogy a gazdasági életet és a társadalmi fejlõdést szolgálni akaró közösségek,
vállalkozások és intézményeik felkészüljenek, képesek legyenek az európai uniós források pályázására, fogadására.

4. Az lK SZ tagintézményeivel vesz részt az együttmú'ködésben. A könyvtárosok szakmai felkészültsége hazai és

nemzetközi szinten egyaránt elismert. A könyvtárak nemzetközi és hazai együttmûködésen alapuló szolgáltatásrendszere

széles körû, sokrétû; megbízható és gyors.

5. A magyar könyvtárhálózat meghatározó részét képezik a megyei, fõvárosi és városi könyvtárak. Az intézmények

szakszerûen rendezett és kezelt, korszerû információbázisokkal, megbízható közvetítõ eszközökkel dolgoznak, és az

együttmú'ködés során új vonásokkal gazdagodva a térségek, települések fontos közéleti színterei lehetnek.

6. Az együttmú'ködés során különösen ezeknek az intézményeknek a szerepvállalására számítanak a megállapodó felek.

7. Az Európai Unióhoz történõ csatlakozásunk évében a megállapodó felek fontosnak tartják, hogy a fenti könyvtárakban

rendelkezésre álljanak a legfontosabb információk és ugyanezeken a színtereken nyíljon lehetõség eszmecserékre,

kiscsoportos képzésekre: Az RFH Rt. ennek érdekében vállalja, hogy a különbözõ hordozókon rendelkezésére álló

szakmai anyagokat átadja a könyvtáraknak és részt vállal az állománygyarapításban.

8. RFH Rt. az együttmûködésben a könyvtárak segítségével hatékonyabban tudja szolgálni a területfejlesztési programok

megvalósítását, az ezzel összefüggõ pályázattámogatási szakmai tevékenységet, a képzési programokat és a kommu-

nikációs feladatokat.

9. A Nemzeti Fejlesztési Tervben megjelölt -jelenleg 149 -kistérségben az ott mú'ködõ, az IKSZ által ajánlott könyvtár

vezetõje és a kistérségi megbízott között a mielõbbi kapcsolat, a közvetlen helyi együttmú'ködés megteremtése a kezdeti

lépés.

10. A kapcsolat további építésében, gazdagításában fontos szerepet játszanak az érintett megyei könyvtárak és a régiós

tanácsok együttmûködései.

ll. A felek képviselõi jelen megállapodás aláírásával az általuk képviseltek nevében is vállalják a együttmú'ködési

szándékokat, elfogadják a megállapodást és az együttmûködés indító feladatait összefoglaló, mellékelten csatolt mun-kaprogramot.

Budapest, 2003. december 17.

Dr. Fodor Péter

IKSZ elnöke
Kékesi János

RFH Rt. elnök-vezérigazgató
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