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A PRÁGAI KÖNYVTÁRI MŰSZAKI KÖZPONT (TŰK) 
ALAPSZABÁLYZATA

A Cseh Szocialista Köztársaság Kulturális Minisztériuma 
az érdekelt központi szervekkel egyetértésben 

kiadja a Könyvtári Műszaki Központ alapszabályzatát

l.§
Bevezető rendelkezések

(1) A Könyvtári Műszaki Központot (Techniké ústredí knihoven, a továbbiakban 
TŰK) a Cseh Szocialista Köztársaság kulturális minisztere 1978. augusztus 2-i 
18.360/78-II/2. ügyrendi számú rendeletével a CSSZK Kulturális Minisztériumának 
közvetlenül alárendelt szervezetként létesítette.

(2) A TŰK önálló jogi személy, amely a saját nevében jogokat szerezhet és kötele
zettségeket vállalhat.

(3) A TÚK székhelye Prága. Szükség szerint a TÚK a CSSZK Kulturális Minisztériu
mának a beleegyezésével székhelyén kívül is hozhat létre részlegeket.

2,§
A TÚK rendeltetése

A TÚK alaprendeltetése, hogy
a) a könyvtárügy komplex szocialista racionalizálásának állandó növelése céljából, 

a könyvtárak kultúrpolitikai céljainak teljesítése érdekében a legújabb tudományos 
kutatási eredmények hasznosításával elősegítse a könyvtárak any agi-műszaki bázisán 
felmerülő speciális szükségletek kielégítését;

b) szolgáltatásokat és termelést biztosítson és közvetítsen mindenekelőtt :
— az állománygyarapítás, a feldolgozás, az állománypropaganda és -védelem,
— a könyvtárak belső berendezése és műszaki felszerelése,
— a reprográfia és a könyvkötészet terén;

c) ellássa a Cseh Nemzeti Könyvtárépítési, Berendezési és Műszaki Felszerelési Koordi
nációs Központ (Národní koordinacní stredisko pro otázky vystavby, zafízení 
a technického vybavení knihoven v CSR, a továbbiakban NKS) funkcióit, valamint 
a Nemzetközi Koordinációs Központ irányelvei alapján e központ (Mezinárodní 
koordinacní ústredí, a továbbiakban MKÚ) feladatait, biztosítsa e szakterületen 
az együttműködést és a feladatok koordinálását, és törekedjék a racionális munka- 
megosztásra a könyvtári berendezések gyártásában a KGST keretein belül;
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d) teljesítse a szocialista országok kulturális minisztériumai által létrehozott könyvtár
technikai és -technológiai munkacsoport koordinációs funkcióit Csehszlovákiában;

e) szakterületén vegyen részt a kutatásokban és feljesztési munkákban;
f) a komplex szocialista racionalizálás keretében segítse elő a racionalizálási javaslatok 

bevezetését és népszerűsítését a könyvtárakban;
g) tevékenysége körében tegye hozzáférhetővé a vonatkozó információs állományt, 

és lássa el az ágazati tájékoztatási központ funkcióit.

3.§
A TŰK feladatai

Rendeltetésének megfelelően a TŰK a következő fő feladatokat látja el:
(1) A könyvtári állományellátás műszaki és szervezeti vonatkozásait illetően

a) speciális könyvtári szerelésben juttatja el a könyvtárakba az újonnan kiadott iroda
lom ajánlott műveit;

b) a különböző típusú és nagyságú könyvtárak, mindenekelőtt a közművelődési könyv
tárak szükségleteit figyelembe véve annotált jegyzéket ad ki az újonnan megjelent 
irodalom ajánlott műveiből, illetve egyéb bibliográfiai anyagokat tesz közzé;

c) válogatott irodalomból központi katalóguscédulákkal látja el a könyvtárakat típu
suk és nagyságuk szerint;

d) biztosítja a könyvtári kötést és a könyvek beborítását;
e) foglalkozik a könyvtári állományvédelem, raktározás, speciális karbantartás proble

matikájával és a megelőző védelemmel;
(2) A könyvtárak berendezése és belső felszerelése, illetve korszerűsítése terén ellát

ja a Nemzeti Könyvtárépítési, Berendezési és Műszaki Felszerelési Koordinációs Központ
(NKS) funkcióit és a MKÜ koordinációs feladatait, nevezetesen
a) biztosítja az együttműködést és a feladatok koordinálását a könyvtárépítés, beren

dezés és műszaki felszerelés területén Csehországban, valamint szlovákiai ésKGST- 
beli partnereivel;

b) a könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások szakmai színvonalának és minőségének 
biztosítása érdekében tevékenységi körében figyelemmel kíséri a nemzetközi és 
a hazai fejlődést, összehasonlítja, értékeli és kiválasztja a gyártmányok alkalmas 
típusait és a fejlett technológiát, valamint részt vesz a kutatásban, az elmélet fejlesz
tésében és az új módszerek bevezetésében;

c) információt szolgáltat, konzultációkat tart, szakvéleményt ad, tanácsadó, szakmai 
és módszertani szolgálatot működtet, összefoglaló jelentéseket dolgoz ki, létrehozza 
és hozzáférhetővé teszi a vonatkozó speciális munkahelyek, vállalatok és szakem
berek nyilvántartását a CSSZK-ban;

d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a szocialista országok Nemzetközi 
Könyvtárépítési, Berendezési és Műszaki Felszerelési Koordinációs Központja 
(MKU) irányelveiből reá hárulnak;
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e) szervezetszerűen biztosítja az üzemeltetési és technológiai-technikai terveket az új 
technika bevezetéséhez;

f) közvetíti és biztosiba a belső célberendezések, műszaki felszerelések, technikai, 
szervezési és adminisztrációs segédeszközök gyártását és forgalomba hozatalát;

g) munkamegosztásra törekszik a műszaki berendezések gyártásában a KGST keretein 
belül,
(3) À könyvtárügy komplex szocialista racionalizálása terén:

a) a legújabb tudományos ismeretek hasznosításával segítséget nyújt a racionalizálási 
intézkedések megtételéhez az egységes könyvtári rendszerben;

b) megfelelő intézkedésekkel, pl. publikációs tevékenységgel, kiállításokkal stb. nép* 
szérűsiti a komplex szocialista racionalizálást;

c) továbbképzést, tanfolyamokat és előadásokat szervez e területen;
d) támogatja a könyvtárügyből érkező találmányokat és újításokat, értékeli őket, és 

elősegíti a felhasználásukat;
(4) A kiadói tevékenység terén:

a) könyvtári szakfolyóiratokat, kiadványokat, módszertani útmutatókat, katalógusé* 
kát stb, tesz közzé;

b) könyvtári nyomtatványokat ad ki;
e) megrendeléseket és szolgáltatásokat teljesít a könyvtárak számára, főképpen a kis* 

példányszámban történő sokszorosítás terén.
(5) A közönség számára is hozzáférhető könyvtárat működtet és dokumentációs 

tevékenységet folytat,
(6) A TÚK tevékenységét az egységes könyvtári rendszer szükségletei szerint össze* 

állított munkaterv irányítja.
(7) Feladatai teljesítésében a TÚK szorosan együttműködik a szakmai és szakmán 

kívüli szervekiel, vállalatokkal és szervezetekkel Csehszlovákiában és külföldön, különö* 
sen a KGST tagországokban,

4.1
Vezetés, szervezet és személyzet

(1) A TÚK élén az igazgató áll, akit a CSSZK kulturális minisztere nevez ki és hív 
vissza,

(3) A TÚK egyes tevékenységi ágainak irányítására az igazgató vezetőket nevez ki, 
akik közül kettőt a CSSZK Kulturális Minisztériumának egyetértésével helyettesi funk* 
ciókkal bízhat meg,

(3)A TÚK tudományos, tudományos*mőszaki, műszaki és gazdasági-igazgatási 
dolgozókat, szak* és segédmunkásokat foglalkoztat, A TÚK munkatársainak fizetési 
besorolása a vonatkozó előírások szerint történik. A TÚK feladatainak teljesítésében 
külső munkatársak, szakemberek is közreműködnek.
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5.1

(1) A TÚK részletesebb szervezetét a szervezeti szabályzat határozza meg, amelyet 
a TÚK igazgatója ad ki a CSSZK Kulturális Minisztériuma jóváhagyásával.

(2) A TÚK munkatársainak jogait és kötelességeit a munkarend szabályozza, ame* 
lyet a TÚK igazgatója ad ki.

6.1
A szervezet gazdálkodása

(1) A TÚK irányításának alapvető eszköze a munkaterv és a költségvetés, amelyet 
a CSSZK Kulturális Minisztériuma hagy jóvá.

(2) A TÚK gazdálkodása a CSSZK Pénzügyminisztériumának, és Kulturális Miniez* 
tóriumának a jogi személyek gazdálkodására vonatkozó előírásai alapján folyik,

(3) A TÚK a gondjaira bízott nemzeti vagyont a nemzeti vagyon kezeléséről szóló 
szabályok szerint kezeli.

7.1
Tanácsadó szervek

( 1) A TÚK Igazgatójának tanácsadó és javaslattevő szerve a tudományes-möszaki 
tanács. Tagjait a TÚK igazgatója nevezi ki és menti fel a CSSZK Kulturális Minisztériumé* 
nak egyetértésével. A tudományee*műszakí tanács megvitatja a TÚK koncepciójának, 
tervének és tevékenységének alapvető kérdéseit,

(2) A tanács ügyviteli szabályzatát a TÚK ígazptója adja ki,
(3) A TÚK ipzgatója szükség szerint további szakmai bizottságokat, aktívákat stb, 

szervezhet.

M
Az alapszabályzat hatálya

Ez a szabályzat 1979, január 1-én lép hatályba,

Prága, 197S, augusztus 2,

Dr, M, Klusák
docens, a tudományok kandidátusa 

miniszter 
§,k,

(Fordította: RÁCZ ÁGNES)
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