
állami fórumok javasolt tájékoitatásának elsősorban éppen ezt a probléma
kört ( tehát a világ irodaLmi termésének számbavételét* szükségleteinkkel 
való összevetését és a szükséges szintű irodalmi kontroll megválósitásának 
gyakorlati feltételeit) kellene feltárnia*

2/ A  Szakbizottság a hivatalos tájékoztatáson kivül fontosnak tartja annak
tisztázását, hogy a tudományos könyvtárak milyen formában és milyen mér
tékben tudják kielégíteni a gazdasági reform megindulásával várható jelen
tősen megnövekvő információ—szükségletet* Az elvi tisztázás sikerének alap
ja az alapvető kérdésekben való egyetértés lehet* E cél érdekében a KIVIK 
által az OKDT ülés elé terjesztendő anyag olvassza magába a Szakbizott
ság által tárgyalt ei 'terjesztést és a hozott határozatokat*

3/ A  Szakbizottság javasolja, hogy a tárgyalt problémakörhöz kapcsolódó to
vábbi munkálatokat -  felmérések, szakemberek számbavétele, az anyagi fel
tételek, a publikációs lehetőség biztosítása, stb* -  a KMK szervezze.

A Z  OKDT TUDOMÁNYOS ÉS SZAKKÖNYVTÁRI 

ÉS A  DOKUMENTÁCIÓS TA G O ZA TA  

A  Tudományos és szakkönyvtárak feladatairól a nép- 

gazdasági információs rendszerben

Az O r s z á g o s  Könyvtá rügy i  és  Dokumentációs  T a n á c s  II (tu

dományos és szakkönyvtári), valamint III ( dokumentációs) tagozatának egyesí

tett ülésén 1967. julius 1-én a tudományos és szakkönyvtárak tájékoztatási fel

adatairól tárgyalt. A  vita alapjául a KMK előterjesztése szolgált.

Az előterjesztés felölelte az előmunkálatok egyes anyagait, igy az egye

temi könyvtárak igazgatóinak, az OKDT igazgatási szakbizottságának egyes ha

tározatait, az ÖMK-DK ez évi felmérésében foglalt m egállap itá s okát s a KIUK- 

ban folyó vizsgálódások anyagát.

Az előterjesztés hangsúlyozta az információs bázis biztosításának szüksé

gességét, a tudományos könyvtárak és a nagyobb szakkönyvtárak bekapcsolását 

az információs rendszerbe, a könyvtárak tájékoztató tevékenységének az erősíté

sét, a könyvtárak közötti együttműködés és munkamegosztás szükségességét,

A  KMK előterjesztését igen élénk és beható vita követte, amelynek során 

felszínre kerültek tudományos és szakkönyvtáraink legfőbb problémái is . Az  

OKDT ősszel tárgyalja meg a dokumentáció és a népgazdasági információs rend

szer kérdését* A  két ülés anyaga együtt jelöli ki szakirodalmi tájékoztatásunk 

fejlődésének irányait •
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