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KRÓNIKA

Az 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelet érteimében az 
Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács jogutóda
ként megalakult az Országos Könyvtárügyi Tanács. 
A hagyományokhoz híven — úgy mint annak idején az 
OKDT munkájáról — ezentúl rendszeresen beszámolunk az 
OKT tevékenységéről. Elsőként az 1979 októberi alakuló 
ülésen elfogadott ügyrendet és munkatervet ismertetjük.

( - a  szerk.)

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS ÜGYRENDJE

I.

Az Országos Könyvtárügyi Tanács feladatai és működése

1. A könyvtárakról szóló 1976. évi 15. sz. törvényerejű rendelet végrehajtásáról intéz
kedő 17/1976./VI.7./MT sz. rendelet 30.§. (5) bekezdése, valamint a könyvtári 
rendszer szervezetéről és működéséről szóló 5/1978./XII.12./KM sz. rendelet alapján 
a könyvtárak összehangolt irányításának segítésére létrehozott Országos Könyvtár- 
ügyi Tanács (a továbbiakban: Tanács) a kulturális miniszter mellett tanácsadó, 
véleményező és javaslattevő testületként működik.

2. A Tanács az 5/1978./XII.12./KM számú rendelet 25.§-ában meghatározott felada
tok ellátása mellett ,
a) véleményt nyilvánít és javaslatot terjeszt elő a könyvtárügy és a szakirodalmi 

tájékoztatás országos jellegű elvi és szakmai kérdéseiben, elősegíti a könyvtárak 
és a könyvtári hálózatok együttműködését;

b) közreműködik a könyvtárügyet és a szakirodalmi tájékoztatást érintő jogszabá
lyok, irányelvek, állásfoglalások és javaslatok kimunkálásában;

c) elősegíti a könyvtárak és más kulturális, tudományos és tájékoztató intézmé
nyek, illetőleg szervezetek közötti együttműködést;

d) áttekinti és állásfoglalásaival segíti a magyar könyvtárügy és szakirodalmi tájé
koztatás nemzetközi kapcsolatait.

3. A Tanács tagjait a könyvtári hálózatok, az együttműködési körök és a koordinációs 
központok, továbbá a hálózaton kívüli jelentősebb könyvtárak, a könyvtárakat 
fenntartó szervek, intézmények, szervezetek, valamint a könyvtárügyben érdekelt 
más intézmények képviselőiből, illetőleg a könyvtárügy és a szakirodalmi tájékozta
tás szakemberei közül — 5 év időtartamra — a kulturális miniszter kéri fel. Indokolt
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esetben a kulturális miniszter a Tanács tagjai közül bárkit visszahívhat és helyére
— a Tanács Elnöksége javaslatának mérlegelésével — üj tagot kérhet fel.

4. A Tanács élén elnök áll, akit munkájában alelnökök segítenek. Az elnököt, az al- 
elnököket és az Elnökség tagjait a kulturális miniszter bízza meg.
A Tanács elnöke
— irányítja a Tanács munkáját;
— összehívja és vezeti a Tanács üléseit;
— meghatározza a Tanács üléseinek napirendjét;
— kiadmányozza a Tanács működése során keletkező fontosabb ügyiratokat;
— képviseli a Tanácsot.
Az elnököt — akadályoztatása esetén — az általa felkért alelnök helyettesíti. A Ta
nács képviseletével az elnök a titkárt vagy a Tanács más tagját is megbízhatja.

5. A Tanács éves munkaterv alapján folytatja tevékenységét. A munkatervre a Tanács 
titkára tesz javaslatot, figyelemmel a könyvtárügyre és a szakirodalmi tájékoztatásra 
vonatkozó rendelkezésekre és határozatokra, a Kulturális Minisztérium munkater
veire, valamint a Tanács tagjainak javaslataira. A munkatervet a Tanács hagyja jóvá.

6. A Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 50 %-a jelen van. Állásfog
lalásait, ajánlásait, javaslatait a Tanács az ülésen jelenlévő tagok véleménye,illetve 
írásban beküldött észrevételeik alapján alakítja ki.

7. A Tanácsnak intézményi képviseleti tagjai, illetve személyi tagjai vannak. Az intéz
ményi képviseleti tag — akadályoztatása esetén — a Tanács ülésén munkahelyi 
helyettesével képviseltetheti magát.

П.

A Tanács Elnöksége

8. A Tanács tevékenységével összefüggő feladatokat a Tanács ülései közti időszakban 
a Tanács Elnöksége látja el.

9. Az Elnökség működése során
— előkészíti a Tanács üléseit, javaslatot tesz az ülések napirendjére;
— állást foglal a Tanács két ülése közt felmerülő és a könyvtárügyet érintő jelentős 

kérdésekben;
— megvitatja a Tanács tagjai, egyes tagozatai, szakbizottságai és munkabizottságai 

(Id. III. fejezet) által benyújtott javaslatokat;
— irányítja a tagozatok, szakbizottságok és munkabizottságok munkáját és beszá

moltatja őket a végzett munkáról.
10. Az Elnökség tagjai: a Tanács elnöke, az alelnökök, a Kulturális Minisztérium Könyv

tárügyi Osztályának vezetője, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, valamint 
az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjá
nak igazgatója. Az Elnökség ülésein a Tanács titkára is részt vesz.
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11. Az Elnökség üléseit szükség szerint tartja. Tevékenységét a Tanács elnöke irányítja, 
aki megállapítja az ülések napirendjét, továbbá gondoskodik az ülések összehívásá
ról. Az elnököt — akadályoztatása esetén — az általa felkért elnökségi tag helyette
sítheti.

12. A Tanács Elnöksége a Tanács, az Elnökség, a tagozatok, a szakbizottságok és 
a munkabizottságok tevékenységéről évenként, illetőleg külön felkérésre, összefog
laló jelentést terjeszt elő a kulturális miniszternek.

III.

A Tanács tagozatai, szakbizottságai és munkabizottságai

13. A Tanács tevékenységének segítésére — a Tanács keretében — tagozatok, szakbizott
ságok és munkabizottságok működnek.
A tagozatok:
a) Tájékoztatási és szakkönyvtári tagozat;
b) Közművelődési és iskolai könyvtári tagozat.
A tagozatok elnöki teendőit a Tanács alelnökei látják el, a tagozat tagjait — a Ta
nács tagjai közül — az Elnök kéri fel. A tagozatok titkárainak megbízásáról a tago
zatok elnökei gondoskodnak.

14. A Tanács, illetőleg a Tanács Elnöksége az egyes szakfeladatok ellátására, szükség 
szerint szakbizottságokat, illetőleg munkabizottságokat alakíthat. A szakbizottsá
gokban és a munkabizottságokban tagként való közreműködésre az Elnökség 
olyan szakembereket is felkérhet, akik nem tagjai a Tanácsnak. A szakbizottságok 
és a munkabizottságok elnökei csak a Tanács tagjai közül bízhatók meg.
A tagozatok, a szakbizottságok és a munkabizottságok tevékenységükről az Elnök
ségnek kötelesek évente — egyes feladatok ellátásáról külön felkérésre — beszámolni.

IV.

Vegyes rendelkezések

15. A Tanács ügyintéző munkáját a titkár szervezi. Ennek keretében a Tanács titkára
— előkészíti a Tanács munkatervét;
— gondoskodik az ülések előkészítéséről, a meghívók és az ülések anyagainak 

kiküldéséről;
— biztosítja az üléseken a jegyzőkönyv elkészítését és az érdekeltek részére történő 

megküldését;
— figyelemmel kíséri a Tanács által az egyes feladatok megvalósítására kitűzött 

határidők megtartását;

Könyvtári Figyelő 26(1980)1



Az Országos Könyvtárügyi Tanács 47

— kiadmányozza az ügyintézés során keletkező egyes ügyiratokat;
— a Tanács gazdálkodásáról nyilvántartást vezet.
A Tanács tevékenységével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásának feltételeit 
a Kulturális Minisztérium Könyvtárügyi Osztálya biztosítja.

16. A Tanács — a sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről szóló rendelkezések alapján — 
kiadványokat jelentethet meg.

17. A Tanács a könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás időszerű kérdéseinek kidol
gozására pályázatokat hirdethet.

18. A Tanács Elnöksége javaslatot terjeszthet elő a kulturális miniszternek a Szabó 
Ervin Emlékérem és más kitüntetések adományozására.

19. A Tanács, az Elnökség, a tagozatok üléseire — állandó vagy eseti jelleggel, tanácsko
zási joggal — olyan szakemberek is meghívhatok, akik nem tagjai az említett testü
leteknek.

20. A Tanács működéséhez, továbbá az egyes kiadványok előállításához szükséges költ
ségek fedezetét a Kulturális Minisztérium költségvetésében kell biztosítani.

21. A Tanács angol, francia, német, orosz és spanyol nyelvű elnevezése a következő:

HUNGARIAN COUNCIL OF LIBRARIES 
CONSEIL HONGROIS DE BIBLIOTHÈQUES 

UNGARISCHER RAT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN 
ВЕНГЕРСКИЙ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ БИБЛИОТЕК 

CONSEJO HÚNGARO DE BIBLIOTECAS

22. A Tanács székhelye: 1884 Budapest, V., Szalay u. 10—14.
A Tanács pecsétje: a Magyar Népköztársaság címere a következő felirattal: Országos 
Könyvtárügyi Tanács.

23. A Tanács ügyrendje a kulturális miniszter jóváhagyásával válik érvényessé. 

Budapest, 1979 október

Jóváhagyom:

V.

Záró rendelkezés

Budapest, 1979 október

kulturális miniszter
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AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS 

Elnökség

BOROS Sándor elnök, kulturális miniszterhelyettes
JÓBORÜ Magda általános alelnök, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója 
RÓZSA György alelnök, az MTA Könyvtárának főigazgatója 
LISZTES László alelnök, a Katona József Megyei Könyvtár (Kecskemét) igazgatója 
JUHÁSZ Jenő titkár, a Kulturális Minisztérium Könyvtárügyi osztályának vezetője 
PAPP István, az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központjának igazgatója 
ZSIDAI József, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, a Nehézipari Műszaki 

Egyetem Könyvtárának (Miskolc) igazgatója

Intézményi és testületi képviseleti tagok

ARATÓ Ferenc, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója 
GÁL Andorné, a MÉM Információs Központ főosztályvezetője
ÁGOSTON Mihály, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ főigazgatója 
NÉMETH G. Béla, az ELTE Központi Könyvtárának főigazgatója 
KISS Jenő, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megbízott főigazgatója 
SZÉKELY Sándor, az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ 

főigazgatója
ARATÓ Attila, a Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsának elnöke, a Hajdú-Bihar Megyei 

Könyvtár (Debrecen) igazgatója
BILINCSI Lajos, a Főiskolai Könyvtárigazgatók Tanácsának elnöke, az Agrártudományi 

Egyetem Könyvtárának (Debrecen) igazgatója 
FÉNYES Miklós, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának elnöke, a Pécsi Egyetemi 

Könyvtár (Pécs) igazgatója.
SEREGI István, a Szakszervezeti Központi Könyvtárak Igazgatói Tanácsának elnöke, az 

SZMT Megyei Könyvtár (Nyíregyháza) igazgatója

Személyi tagok

FEHÉR Antalné, a Megyei Pedagógiai Kabinet Könyvtárának (Debrecen) vezetője 
FÜLEKI Mihály őrnagy, Honvédelmi Minisztérium
HÉBERGER Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója 
KOVÁCH Zoltán, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (Esztergom) szakelőadója
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KOVÁTS Zoltán, a Veszprémi Vegyipari Egyetem Központi Könyvtárának (Veszprém) 
igazgatója

MARTON János, az MTA Biológiai Központ Könyvtárának (Szeged) igazgatója
PÁPAY Lászlóné, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár (Szolnok) igazgatóhelyettese
ROM А£ч' Lászlóné, a Baranya Megyei Könyvtár (Pécs) igazgatója
SÖPTL1 Jánosné, a Csepel Vas- és Fémművek Központi Könyvtárának vezetője
TÓTH Gyufa, a Szombathelyi Tanárképző Főiskola (Szombathely) tanszékvezetője
TUBA László, a Városi Könyvtár (Mosonmagyaróvár) igazgatója
VÁLYI Gábor, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS 1979-1980. ÉVI MUNKATERVE

A Tanács 1979—1980. évi munkaprogramjának a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia 
előkészítését kell szolgálnia. Ezért a feladatokat ügy kell ütemezni, hogy 1980. végére 
gyakorlatilag kész, tárgyalásra bocsátható anyagokkal rendelkezzék a Tanács.

7. A plenáris ülések

1980. február

1980. április

1980. szeptember

1980. december

— Napirend:
a) A könyvtári szakfelügyelet kérdései 

Felelős: Juhász Jenő
b) A könyvtárak káderhelyzete, a könyvtárosképzés és tovább

képzés
Felelős: dr. Tóth Gyula

— Napirend:
a) A könyvtárak műszaki fejlesztése 

Felelős: dr. Kováts Zoltán
b) A könyvtárügy‘fejlesztésének irányelvei a VI. ötéves tervben 

Felelős: Papp István
— Napirend:

a) A könyvtári állományépítéssel összefüggő problémák 
Felelős: Lisztes László

b) A könyvtárügy nemzetközi kapcsolatai 
Felelős: dr. Zsidai József

— Napirend:
a) A koordinációs központok szerepe, tevékenysége 

Felelős: dr. Gál Andorné
b) Tudományos munka a könyvtárakban 

Felelős: dr. Jóborű Magda
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2. A tagozati ülések

2.1 Tájékoztatási és szakkönyvtári tagozat 
(elnök : dr. Rózsa György)
a) Szakmai irányelvek az egyetemi könyvtárak számára

Határidő: 1980. október 
Felelős: dr. Fényes Miklós

b) Szakmai irányelvek a főiskolai könyvtárak számára
Határidő: 1980. október 
Felelős: Bilincsi Lajos

c) A Társadalomtudományi Információs Munkabizottság tevékenysége
Határidő: 1980. október 
Felelős: dr. Rózsa György

d) Az országos szakmai információellátás helyzete
Határidő: 1980. október 
Felelős: Ágoston Mihály

e) A szakkönyvtári hálózati központok feladatai és funkcionálásuk
Határidő: 1980. október 
Felelős: dr. Székely Sándor

2.2 Közművelődési és iskolai könyvtári tagozat 
(elnök: Lisztes László)
a) Szakmai irányelvek a tanácsi közművelődési könyvtárak számára

Határidő: 1980. október 
Felelős: dr. Román Lászlóné

b) Szakmai irányelvek a szakszervezeti könyvtárak számára
Határidő: 1980. október 
Felelős: Söptei Jánosné

c) Szakmai irányelvek az iskolai könyvtárak számára
Határidő: 1980. október 
Felelős: dr. Arató Ferenc

d) A könyvtári ellátási rendszerek létrehozásának lehetőségei, eredményei
Határidő: 1980. október 
Felelős: Pápay Lászlóné

3. Bizottsági témák

a) A magyar könyvtárügyi szaksajtó kérdései 
Határidő: 1980. szeptember 
Felelős: dr. Héberger Károly
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b) A kötelespéldány-elosztás felülvizsgálata
Határidő: 1980. szeptember 
Felelős: Vályi Gábor

c) Feladatok a könyvtári szolgáltatások kiterjesztése és színvonalának emelése 
érdekében

Határidő: 1980. szeptember 
Felelős: Arató Attila

Budapest, 1979 október 5.

dr. Boros Sándor sk. 
miniszterhelyettes 

az Országos Könyvtárügyi Tanács 
elnöke

Jóváhagyva: az Országos Könyvtárügyi Tanács
1979. X. 3-i plenáris ülésén.
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