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Az Országos Könyvtári
Kuratórium megkezdte
mûködésének második
ciklusát

A jogszabályoknak megfelelõen lebonyolított je-
lölési folyamat után,  Hiller István miniszter  ki-
nevezte az Országos Könyvtári Kuratórium
(OKK) tagjait.

A könyvtárosok közül:

Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
tének elnöke,
dr. Fodor Péter, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnöke,
Huszár Ernõné dr., a Budapesti Corvinus Egye-
tem Központi Könyvtárának fõigazgatója,
dr. Redl Károly, az Országgyûlési Könyvtár tájé-
koztatási igazgatója,
a tudományos élet képviselõi közül:
dr. Bakonyi Péter, a Nemzeti Hírközlési és Infor-
matikai Tanács tagja, a Neumann János Számító-
gép-tudományi Társaság elnöke,
dr. Bélyácz Iván, a Pécsi Tudományegyetem
egyetemi tanára,
dr. Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Fõiskola Környe-
zettudományi Tanszékének tanszékvezetõje,
 a gazdasági élet képviselõi közül:
dr. Hegedüs Miklós, a GKI Energiakutató Kft.
ügyvezetõ igazgatója,
dr. Lengyel László, a Pénzügykutató Rt. elnök-
vezérigazgatója kapott felkérést.

Az elsõ ülés összehívására 2004. november
16-án került sor a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumában (NKÖM), az alábbi három
napirendi pont megjelölésével:

az OKK elnökének és titkárának megvá-
lasztása,

az OKK ügyrendjének elfogadása,
dr. Hiller István NKÖM miniszter tájékoz-

tatója az OKK aktuális feladatairól.
A kuratórium tagjainak bemutatása után Koncz

Erika helyettes államtitkár javaslatot tett az elnök
és a titkár személyére. Az OKK egyhangúan

fogadta el a két jelöltet, Bakonyi Pétert elnöknek,
Redl Károlyt titkárnak. A testület mûködési rend-
jének alapjául a korábbi ciklus ügyrendjét fogad-
ták el azzal a megszorítással, hogy szükség ese-
tén a kuratórium módosítja azt.

Az OKK munkájába bekapcsolódó Hiller Ist-
ván miniszter Lengyel László felvetésére vá-
laszként elmondta, hogy egyetért az OKK ja-
vaslattételi jogkörének bõvítésével. Megerõsí-
tette szándékát, amit a testület 2003. novembe-
ri ülésén már megfogalmazott: „A könyvtári
stratégia megvalósítása során kiemelt szerepet
szánok az Országos Könyvtári Kuratóriummal
folytatott konzultációnak.” Megjelölte azokat a
koncepcionális kérdéseket is, amelyekkel kap-
csolatban az OKK állásfoglalását várja:

Lehetséges-e és szükséges-e a nemzeti kul-
turális intézmények számára törvényi szintû sza-
bályozást kialakítani? A jogszabály természete-
sen a finanszírozási kérdések mellett átfogó sza-
bályokat is tartalmazhatna.

Az OKK alakítson ki véleményt a közigaz-
gatási reformmal kapcsolatban, különös tekintet-
tel a kistérségek és a regionalizmus kérdéskörére.
Természetesen az olvasók és a közgyûjtemények
iránt érdeklõdõ nagyközönség szemszögébõl vizs-
gálják a témát.

Jelentõs társadalmi problémaként ajánlotta
az OKK figyelmébe, hogy „szûkül az olvasótá-
bor, különösen a fiatalok körében”. Kérte, hogy
az OKK szakmai szempontokat is figyelembe
véve, de azokon túlmutatóan is tegyen javaslatot
a probléma kezelésére.

Felhívta a testület figyelmét a közeljövõben
kezdõdõ „Nagy Könyv” programra. A brit minta
alapján induló program alakításában számít az
OKK véleményére.

Az OKK úgy határozott, hogy következõ ülé-
sén napirendre tûzi a „Nagy Könyv” programot.

A második ülésre 2004. december 8-án került
sor az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK),
az alábbi témákban:

„Nagy Könyv” program,
az OSZK 2002–2004-es beszámolója,
az OSZK stratégiai céljai és cselekvési ter-

ve 2005–2008,
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az OSZK szervezeti és mûködési szabály-
zata.

A „Nagy Könyv” program vitájára meghívást
kapott Harsányi László, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram (NKA) elnöke, Ramháb Mária, az
NKA Könyvtári Kuratóriumának elnöke és Maróti

Istvánné, a Könyvtárellátó Kht. igazgatója.
A vita alkalmat adott a program tervezetének

részletes bemutatására (azóta a hivatalos bejelen-
tés is megtörtént), továbbá számos olyan elvi és
gyakorlati szempont megfogalmazására, ami hoz-
zájárulhat a program továbbfejlesztéséhez.

A testület az OSZK által készített dokumentu-
mok közül a 2002–2004. éves beszámolót elfo-
gadta, a többi munkaanyagot pedig elsõ olvasat-
ban tárgyalta. A stratégia vitája során igényként
fogalmazódott meg, hogy egy markáns helyzet-
és jövõképpel bõvüljön a dokumentum. Sõt ja-
vaslat született arról is, hogy a benyújtott „straté-
giai és cselekvési terv”-et két dokumentummá
kellene bontani. Ugyancsak javaslat született a
szervezeti és mûködési szabályzat vitája során
arról, hogy az új szervezeti felépítés is tartalmaz-
za az általános fõigazgató-helyettesi munkakört.
(Ezt az intézmény benyújtott javaslata megszün-
tette volna.)

A vita lezárásaként az a döntés született, hogy
a következõ ülésen – 2005. január 26-án – máso-
dik olvasatban tárgyalja az OKK a benyújtott
dokumentumokat. Az ülésre a kuratórium kérésé-
nek megfelelõen új dokumentumot nyújtottak be,
a cselekvési tervet, amit a testület elfogadott. A
stratégiával kapcsolatosan az a közös megállapo-
dás született, hogy a felmerült észrevételeket és
javaslatokat beépítik a munkaanyagba. A szerve-
zeti és mûködési szabályzathoz az NKÖM kép-
viselõje még néhány észrevételt nyújtott be. A
vita során a kuratórium támogatta ezeket és ki-
egészítette azzal, hogy az általános fõigazgató-
helyettes lássa el a jövõben a tájékoztatási igaz-
gatói feladatokat is. Az így megfogalmazott mó-
dosításokkal a kuratórium úgy döntött, hogy elfo-
gadásra ajánlja a szervezeti és mûködési szabály-
zatot az NKÖM miniszterének. A fenti döntések
után az OSZK egy nagyon gondosan kimunkált
cselekvési tervvel és egy ahhoz szervesen kap-
csolódó szervezeti és mûködési szabályzattal ren-
delkezik (ez utóbbi miniszteri jóváhagyására a
tervek szerint februárban kerül sor). A vitákban
kiérlelt dokumentumok megfelelõ hátteret nyújta-
nak az OSZK nemzetközileg is elismert további

tevékenységéhez. A stratégia kidolgozása során
pedig még mód nyílik arra, hogy konzultálni le-
hessen Bozóki Andrással, az NKÖM új miniszte-
rével, a dokumentum véglegesítése elõtt.

Dr. Redl Károly

az OKK titkára

Névadó
a Villányi úton

Entz Ferenc nevét vette fel a Budapesti Corvinus
Egyetem több mint százötven éves múltra vissza-
tekintõ kertészeti, élelmiszer-tudományi és tájépí-
tészeti könyvtára és levéltára január 25-én.

2005. december 6-án ünnepeljük a modern
magyar kertészet megteremtõje, a hazai kertész-
képzés megalapítója, dr. Entz Ferenc születésé-
nek kétszázadik évfordulóját. Az õ emléke elõtti
tisztelgés szándéka vezette a könyvtár névválasz-
tását.

A kertészeti szakoktatás történetébõl 1860-ból
került elõ a könyvtárra vonatkozó elsõ feljegy-
zés. Entz Ferenc 1853-ban megalapított magánis-
kolájában, a Haszonkertészeket Képzõ Gyakor-
lati Tanintézetben, valószínûleg saját könyvtárára
támaszkodott. Ma is fellelhetõ a könyvtárban
gyûjteményének néhány kötete, melyekbõl látha-
tó, hogy érdeklõdése fõleg az elmaradott magyar
szõlészet és borászat fejlesztésére, a kertészeti
termesztés élettani megalapozására irányult. Az õ
nevéhez fûzõdik a magyar kertészeti szaknyelv
kialakítása is.

Az 1880-ban létrehozott elsõ állami kertészeti
oktatási intézmény, a Budapesti Magyar Királyi
Állami Vinczellérképezde igazgatója, Molnár Ist-

ván, tudatos állománygyarapításával a tanintézet
könyvtárát az ország elsõ szakkönyvtárává fej-
lesztette.

Az 1930-as évek végén kezdõdött meg az
idegen nyelvû szakirodalom feldolgozása. Kilenc
évvel késõbb a hivatalosan megalakuló tanszé-
kek szakterületük irodalmának gyûjtésével alapoz-
ták meg a jelenlegi tanszéki könyvtárak állomá-
nyát.

A II. világháború után a könyvtárat a romok-
ból kellett újjáépíteni, a kertészeti növénykataló-
gusok és árjegyzékek több mint fele megsemmi-
sült, a leltárkönyvekkel, katalógusokkal együtt.
A Kert- és Szõlõgazdaság-tudományi Kar könyv-
tárának megmaradt állományát a mezõgazdasági


