LLiJ KSH KÖNYVTÁR
Szakmai együttműködési megáUapodás
amely létrejött
egyrészről a
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
a továbbiakban: KSH Könyvtár
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.),
képviseli:
Fülöp Agnes főigazgató
—

—

—

másrészről az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézet
a továbbiakban: ELTE BTK KlI
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6—8.),
képviseli:
Dr. Kiszi Péter
intézetigazgató, egyetemi docens
—

—

a továbbiakban együttesen: Felek

—

között, alulírott helyen és napon, az alább meghatározott feltételekkel.

I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma
Az együttműködés alapvető célja, hogy a Felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kap
csolatrendszerüket közös szakmai céljaik a szakkönyvtári tevékenység bemutatása és népszerűsíté
se, a KSH Könyvtár szellemi kapacitásainak a felsőoktatásban történő hasznosítása, valamint az
ELTE BTK KJI hallgatóinak gyakorlati tapasztalatszerzése és munkaerő-piaci bekapcsolódásának
segítése érdekében együttesen mozgósítsák.
—

—

IL Az együttműködés főirmnyai
A megállapodás alapján az együttműködés az alábbi területetekre terjed ki,
1) A KSH Könyvtár
a) lehetővé teszi, hogy az ELTE BTK KM oktatói, óraadói, munkatársai és hallgatói jogvi
szonyuk igazolása után ingyenesen váltsanak a kölcsönzést is lehetővé tevő éves olvasójegyet a könyvtárba;
b) vállalja a gyakorlati szakkönvvtári tevékenység, a fontosabb statisztikai források és adat
bázisok átfogó bemutatását és részletes ismertetését az ELTE BTK Kli hallgatói, vala
mint az onnan érkező gyakomokok számára;
c) konzultációs lehetőséget biztosít a statisztikai, társadalomtudományi tájékoztatással kap
csolatos szakdolgozatok, szemináriumi és TDK-dolgozatok, publikációk elkészítéséhez.

2) Az ELTE BTK KIJ támogatja és segíti
a) a KSI-I Könyvtár munkatársainak szakmai továbbképzését;
b) a KSH Könyvtár történetének és tevékenységének megismertetését és népszerűsítését a
diákok körében, aminek keretében mindenkori elsőéves BA- és MA-hallgatói legalább
egyszer szakmai látogatáson vesznek részt a KSH Könyvtárban;
c) a KSH Könyvtár által kezdeményezett és igényelt esetekben a legalkalmasabb gyakornok
vagy pályakezdő megtalálását a KSH Könyvtár számára előzetes kompetencialista alap
ján, a kapcsolódó tantárgyak oktatóival együttműködésben.
3) A Felek vállalják, hogy részvételi lehetőséget biztosítanak egymás szakmai-tudományos rendez
vényein (kerekasztal-vitákon, tudományos ülésszakokon, szimpóziumokon, konferenciákon), va
lamint közösen kezdeményeznek, szerveznek ilyen rendezvényeket. Fórumot, publikációs lehe
tőséget biztosítanak egymás számára tudományos és gyakorlati eredményeik prezentálásában.

III. Az együttműködés jellege, keretei
1) Az együttműködés önkéntes. A Felek a jelen együttműköcléshez kapcsolódóan egymással szem
ben semmilyen jogcímen nem számolnak el költségeket. Amennyiben az együttműködés során
bármely feladat ellátásához költségek megtérítésére vagy díj kifizetésére lenne szükség, úgy erről
a Felek külön szerződésben rendelkeznek.
2) A Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az adatvédelemre
és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra.

IV Záró és hatályba léptető rendelkezések
1) A Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, amely az aláírás napján lép
hatályba.
2) A Felek az együttműködés tapasztalatait minden évben legkésőbb a tárgyév december 31 -éig
értékelik, aminek során áttekintik az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülését, a
változtatás szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségeit.
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3) A Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelöLik ki.
A KSH Könyvtár részéről:
Rózsa Dávid
főigazgató-helyettes

Az ELTE BTK KlI részéről
a hallgatók szakmai gyakorlatával kapcsolatos ügyekben:
Dr. Senkei-Kis Zoltán
egyetemi adjunktus
egyéb ügyekben:
Boda Gáborné dr. Köntös NeU.i
intézeti titkár, egyetemi tanársegéd

A Felek a megáHapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
aláírták.

Budapest, 2015. február 27.

.

Fülöp Agnes
főigazgató
KSH Könyvtár

Dr. Kiszi Péter
intézetigazgató
ELTE BTK MI
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