Könyvtári szabályzat

I.3.sz. melléklet

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉGÉNEK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa, az 1997. évi CXL törvény figyelembevételével az
alábbi szabályzatot alkotja:
1.§
(1) Elnevezése: Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári Szövetsége (a továbbiakban: Könyvtári
Szövetség)
Elnevezésének rövidített jelölése: KRE EKSZ
Idegen nyelvű megnevezései:
Confoederatio bibliothecaria Universitatis Ecclesiae Reformatae in Hungaria de Casparo Károli
Nominatae
Verband der Bibliotheken der Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn
Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church
(2) A Könyvtári Szövetség székhelye: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Postacíme: 1091 Budapest, 1091 Kálvin tér 9.
URL:http://www.kre.hu
e-mail: eksz@kre.hu
(3) Működési helyei: a Könyvtári Szövetséget alkotó tagkönyvtárak székhelyei.
(4) Könyvtári Szövetség pecsétje: az Egyetem címere Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári
Szövetség körirattal.
2. §
(1) A Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári Szövetsége, mint az Egyetem központi szolgáltató
intézménye, a tagkönyvtárak által alkotott szerveződés, amely koordináltan segíti az Egyetem oktató-,
kutató- és nevelő munkáját, a hallgatók tanulmányi tevékenységét, valamint segítséget nyújt a
művelődési igények kielégítéséhez.
(2) A Könyvtári Szövetséget képező könyvtárak:
1. KRE Hittudományi Kar „Török Pál” Könyvtára -1092 Budapest, Ráday u. 28.
2. KRE Bölcsészettudományi Kar Könyvtára -1088 Budapest, Reviczky u. 4/c.
3. KRE Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtára - 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
4. KRE Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára - Budapest, 1042 Viola u. 2-4.
5. KRE-SZTE ÁJK Kecskeméti Közös Jogászképzés Könyvtára 6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
6. PMTI Missziológiai és Tanulmányi Intézet Könyvtára - 1092 Budapest Kálvin tér 7.
A kari könyvtárak szervezetébe tartoznak a tanszéki, intézeti, a karon található egyéb letéti
könyvtárak.
(3) A Könyvtári Szövetséget alkotó könyvtárak nyilvános könyvtárak. (NKÖM jegyzék szám: ………….)
3.§
(1) A Könyvtári Szövetség feletti közvetlen felügyeletet az Egyetem rektora gyakorolja, aki ezen jogát a
tudományos rektorhelyettesre írásban átruházhatja.
(2) A Könyvtári Szövetség együttműködési tevékenységét a rektor által megbízott könyvtári koordinátor
irányítja. A koordinátor személyére a tagkönyvtárak vezetőinek grémiuma javaslatot tehet. Megbízatása
legfeljebb 4 évre szól.
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(3) A könyvtári koordinátor munkáját a tagkönyvtárak vezetői segítik.
(4) A könyvtári koordinátor feladata különösen:
- Összehangolja a tagkönyvtárak együttműködését (pályázatok, átfogó tervek, hardver-,
szoftverfejlesztés).
- Ellátja a Könyvtári Szövetség képviseletét személyesen, vagy megbízott révén az
együttműködő egyházi intézményeknél, felsőoktatási könyvtáraknál, szakkönyvtáraknál,
konferenciákon valamint egyéb szakmai rendezvényeken.
- Tanácskozási jogú tagja az Egyetemi Szenátusának
- Évente beszámol a Könyvtári Szövetség működéséről a Szenátusnak.
(4) Az Egyetem a költségvetésében biztosítja a Szövetséget alkotó tagkönyvtárak működéséhez szükséges
feltételeket, vagyis az elhelyezést, az anyagi eszközöket, a technikai fejlesztést, a szakképzett könyvtári
személyzetet, a személyzet továbbképzését. E mellett a Könyvtári Szövetség, benne a tagkönyvtárak
feladata felkutatni és élni a pályázati lehetőségekkel, adományok, egyéb támogatások által gyarapítani
a könyvtári vagyont.
4.§
(1) A Könyvtári Szövetség feladata a Károli Gáspár Református Egyetem oktató-, nevelő-, tudományos
kutató munkájának szervezett ellátása.
Ennek megvalósítása érdekében:
a) az Egyetem történeti értékű dokumentumainak és kiadványainak gyűjtése, megőrzése,
feltárása, melynek érdekében a Könyvtári Szövetséget alkotó könyvtárak összehangolt,
tervszerű gyűjtőköri szabályzatok alapján gyarapítják, megőrzik, feltárják és
szolgáltatják az oktatásnak, kutatásnak megfelelő hazai és külföldi szakirodalmat
mind hagyományos, mind elektronikus dokumentumok formájában. Gondozzák és
fejlesztik egyéb információszolgáltató eszközeiket;
b) összehangolt honi és nemzetközi cserekapcsolatok kialakítása az Egyetem kiadványaival;
c) hagyományos és számítógépes szakirodalmi tájékoztató munka végzése;
d) a Corvina integrált könyvtári rendszer működtetése;
e) együttműködés az egyházi intézmények, valamint a felsőoktatás könyvtáraival, illetve a
vonatkozó szakkönyvtárakkal, továbbá a könyvtári szerveződésekkel;
f) a Kari Könyvtárak munkájának koordinálása, szakmai felügyelete.
5.§
Jelen szabályzat 2006. július 1-jén lép hatályba. A szabályzatot a Szenátus 2006. június 29-i ülésén elfogadta.
Budapest, 2006.június 29.
Dr. Szűcs Ferenc
rektor

2

