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AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK
1.

Bethlen Gábor Református Gimnázium

2.

Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja

3.

Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

4.

HISZK Eötvös József Székhelyintézmény

5.

HISZK Gregus Máté Tagintézmény

6.

HISZK Kalmár Zsigmond Tagintézmény

7.

Hódmezővásárhely MJV PM Hivatal Irattár

8.

Németh László Gimnázium és Általános Iskola

9.

Németh László Városi Könyvtár

10.

SZTE Mezőgazdasági Kar

11.

Tornyai János Múzeum és KK

12.

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumok

Az együttműködés nyitott, bármely intézmény és szervezet csatlakozhat hozzá,
ha a jelen megállapodásban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek
ismeri el, s a részvételével az együttműködő felek egyetértenek. A csatlakozást az
együttműködő felek bármelyike, illetőleg a csatlakozni kívánó intézmény,
szervezet kezdeményezheti.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TARTALMA

A

közös

integrált

rendszer

használatával

mind

szolgáltatásban,
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hatékonyságban jelentős eredmények érhetők el. Az integrált rendszer bevezetése
valamennyi könyvtári munkafolyamat gépesítését jelenti az együttműködő könyvtárak
részéről. (katalogizálás, kölcsönzés, gyarapítás stb.)
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(HódKat)
Az együttműködő könyvtárak feladata, hogy az állományában lévő dokumentumokat
egységes feltárási szempont alapján tárja fel és bocsássa a társintézmények s – rajtuk
keresztül – olvasóik rendelkezésére.
Az együttműködő felek közül kivételt képez a SZTE Mezőgazdasági Kar könyvtára
az alábbiak szerint:
1) Az SZTE Mezőgazdaságtudományi Kar a Szegedi Tudományegyetem egyik kara, a
MGK Kari Könyvtára a szegedi egyetemi könyvtári rendszer tagja.
2) Az MGK Kari Könyvtár a SZTE Egyetemi Könyvtárral közös integrált könyvtári
rendszerben (Corvina) működik, annak legfontosabb moduljaival.
3) A MGK Kari Könyvtár tevékenységében, annak infrastrukturális hátterét is illetően
a prioritás az SZTE és annak könyvtári rendszere.
4) Mindezek mellett a MGK Kari Könyvtára, mint Hódmezővásárhely városban
működő egyik könyvtár, jogosan és célszerűen vesz és vehet részt minden, a város
érdekében tervezett könyvtári fejlesztésben.
5) A Corvina rendszer megtartása mellett, exportálhatók a Kari Könyvtár rekordjai, ill.
közös lekérdezéssel virtuálisan elérhetővé válhatnak.

Cél: a város teljes könyvtári állományát tartalmazó közös katalógus (HódKat)
építése.

A katalogizálási modul bevezetése a munka elkezdésének alapvető feltétele.
Valamennyi

együttműködő

könyvtár

feladata,

hogy

az

állományában

lévő

dokumentumokat egységes feltárási szempontok alapján tárja fel és bocsássa az
együttműködő könyvtárak s – rajtuk keresztül – a felhasználók rendelkezésére, annak
érdekében, hogy egy, a város teljes könyvtári állományát feltáró osztott katalógus
készülhessen el.
Az intézmények könyvtárosait, a Németh László Városi könyvtár munkatársai
betanítják.
A dokumentumok feldolgozását a
- a HunTéka-ban lekérdezhető országos és nemzeti katalógusok tartalmának az
importálásával tervezzük,
-

a már meglévő rekordokhoz a könyvtárak saját példányadataikat adják.

A Huntéka működéséhez szükséges technikai háttér:
Internet kapcsolat létrehozása – a városi hálózaton keresztül.
Az állomány feldolgozásakor minden dokumentumra egy vonalkódot kell tenni –
melynek formája kötött - az azonosítás miatt.

Ajánlott: egy vonalkód leolvasó beszerzése.
2. HELYI ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
A könyvtár koncepciója illeszkedik a Magyar Elektronikus Könyvtár által
kidolgozott ajánlásokhoz. Ennek alapján – és azt kiegészítve – a helyi információk
mellett

a

régi

és

a

mai

magyar

helyi

társadalom

állapotát

vizsgáló

társadalomtudományi írások, elemzések, helyi szerzők által megszületett alkotások
közzétételét, szeretnénk megvalósítani a Helyi Elektronikus Könyvtárban (HEK).
A HEK alapvető célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze és elektronikus formában bárki
számára hozzáférhetővé, közkinccsé tegye azokat a dokumentumokat, melyek
valamilyen módon kapcsolódnak a városhoz és vonzáskörzetéhez; ingyenes és
nyilvános szolgáltatásként minden hálózathasználónak egyforma eséllyel biztosítja a
digitális objektumokhoz való hozzáférést.

A Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár a városról szóló dokumentumokat kívánja
szolgáltatni a város lakosságának - segítve ezzel az oktatást, tudományos munkát,
tájékozódást - valamint az Interneten keresztül mindazoknak, akik érdeklődnek,
kötődnek Hódmezővásárhelyhez.
A HEK gyűjti és szolgáltatja, műfaji megkötés nélkül, azokat a magyar és idegen
nyelvű dokumentumokat, melyek nem kereskedelmi célúak, számítógépes formában
történő szabad terjesztése megengedett.
Hosszú távon ez az anyag a város helyismereti, helytörténeti anyagát bővíti.

Digitalizálási szabályzat
A szabályzat rögzíti a digitalizálás célját, eszközeit és a munka menetét szöveges és
képi dokumentum esetén.

3.KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓS ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA
Cél a térségben élők esélyegyenlőségének biztosítása az információhoz jutás terén.
Olyan közhasznú, ill. közérdekű adatokat tartalmazó (az emberek mindennapi
életviteléhez szükséges ismeret) adatbázis létrehozása a cél, melynek fő feladata a
kistérségen belül elhelyezkedő települések közhasznú, közéleti információinak átadása
a helyi önkormányzatok, valamint más szervezetek megbízásából; segítség a kistérség
lakosságának

az

ezekkel

a

testületekkel

kapcsolatos

ügyek

intézésében;

információnyújtás a helyi egyesületekről, társaságokról, oktatásról, sportszervezetekről,
kereskedelemről, egészségügyről, szórakozási és kulturális lehetőségekről.
.
A)

KÖLTSÉGVISELÉS

A feladatok finanszírozására, a fejlesztések biztosítására az együttműködő felek közös
pályázatokat nyújtanak be.
A gazdaságosság érdekében – a meglévő forrásokat figyelembe véve – az
együttműködő felek közös beszerzéseket eszközölnek.
Ez a megállapodás szándéknyilatkozat, az együttműködő felek vezetőinek aláírásával
válik érvényessé és határozatlan időre szól.
A megállapodást az együttműködő felek bármelyike felmondhatja.

Az érvényesség megszűnik, ha a megállapodást az együttműködő felek legalább
egyharmada egyidejűleg felmondja.

Hódmezővásárhely, 2009. június 4.
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