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A KÖNYVTÁRÜGY VI. ÖTÉVES TERVÉNEK 
SZAKMAI IRÁNYELVEI*

A VI. ötéves terv közművelődési feladatait kulturális forradalmunk eddigi ered
ményeire építve, a közművelődési párthatározat és törvény célkitűzéseinek megfelelően 
és az MSZMP XII. kongresszusának dokumentumai alapján határozhatjuk meg.

Az elkövetkező öt évben is arra kell törekednünk, hogy a közművelődési tevékeny
ség hatékonyan segítse társadalmunk szocialista vonásainak erősítését, a gazdasági felada
tok teljesítését, a kulturális értékelt elsajátítását, a közművelődési szemlélet megszilár
dítását.

Különös gondot kell fordítani a társadalmi, a gazdasági és á kulturális feladatok 
egységének és kölcsönhatásának fejlesztésére, a tervidőszak sajátos gazdasági és társadalmi 
körülményeire. Mindenekelőtt azokra az emberi tényezőkre kell gondosan figyelnünk, 
amelyek motiválják, erősítik a munka-, a közéleti és a kulturális aktivitást.

Ennek érdekében növelni kell a közművelődési intézmények és mozgalmak szerepét 
a társadalmi tudat alakításában, a demokratizmus fejlesztésében, az állampolgári felelősség 
és kezdeményezőkészség, a cselekvő hazafiság és internacionalizmus erősítésében. A ko
rábbinál nyitottabbak legyenek a társadalom és az egyén szükségleteire, érdeklődésére. 
Vegyék tekintetbe a termelés-szervezés, a munkaintenzitás, az általános és szakmai mű
veltség iránt fokozódó követelményeket. Legyenek figyelemmel az új jelenségekre, 
a mindennapos élettevékenységgel összefüggő kulturális igényekre, a munkaidő-beosztás 
módosulásaira, a szabadidőben végzett cselekvések arányainak alakulására, a szórakozta
tás, a testi és szellemi felüdülés fontosságára, a családi közösségnek a művelődésben is 
növekvő szerepére, a fogyasztás szerkezetében várható változásokra. A művelődési ottho
nok és közgyűjtemények javítsák is szolgáltatásaik színvonalát, szélesítsék a választékot, 
gazdagítsák a kínálatot és bővítsék tevékenységük társadalmi bázisát.

A társadalomban végbemenő sajátos rétegeződések által meghatározott igényeket 
differenciáltan kell kielégíteni. Különös gondot kell fordítani az ifjúság művelődésére. 
A kultúra eszközeivel is erőteljesebben közvetítsük a fiataloknak szocialista eszményein
ket és értékrendünket, az aktivizáló életcélokat. Tegyük vonzóbbá, érdekesebbé számukra 
a művelődési mozgalmakat, közösségi formákat. Törekedni kell arra, hogy a munkások 
és parasztok műveltségének gyarapítása révén is csökkenjen a szellemi és fizikai munka 
közötti különbség, a falun élők kulturális ellátásának hátrányos helyzete. Elő kell segíteni

Kivonat a Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi és Közművelődési Főosztályának a VI. 
ötéves tervre vonatkozó dokumentumából.
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az értelmiség hivatásszerű részvételét a közművelődésben, a nők társadalmi szerepével 
kapcsolatos tudati tényezők javítását, a nemzetiségi politika érvényesülését a kulturális 
életben.

A tudományos munka forrásainak, dokumentumbázisának feltárásával és közreadá
sával, a nemzetközi méretű szakirodalmi információs tevékenység tökéletesítésével részt 
kell venni a kutatásokban, a kutatás-fejlesztési, termelési feladatok megoldásában. 
A közművelődési-kulturális kutatásokat a fő társadalmi feladatok megoldásának szolgála
tába kell állítani, szorosabbá kell tenni az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát. Meg kell 
kezdeni a történelmi és kulturális hagyományaink komplex kutatása középtávú program
jának végrehajtását.

A várható gazdasági körülmények nehezítik az intézmények fejlesztését és a szak
mai feladatok teljesítését. Ezért fokozott jelentősége van a koordinációnak az állami irá
nyítás központi és helyi szervei között, az állami és társadalmi szervezetek között. 
Nagyobb gondot kell fordítani a fejlesztési feladatok rangsorolására, az alapfunkciók 
ellátásának feltételeire, a meglevő anyagi és szellemi erők intenzívebb felhasználására, 
a szakmai munka minőségének javítására, az azonos vagy rokon típusú intézmények 
tartalmas együttműködésében rejlő lehetőségek jobb kihasználására.

Mindezek alapján — a szakmai testületek véleményét is figyelembe véve — az egyes 
intézményhálózatok tevékenységének főbb irányait a VI. ötéves tervre a következőkben 
jelöljük meg.

*

Az V. ötéves tervidőszakban a könyvtárak szolgáltatásai színvonalasabbak, sokré
tűbbek lettek, számos korszerű szolgáltatási forma meghonosítása, elterjesztése ezekben 
az években történt meg.

Sor került a könyvtárügy jogi megalapozásának korszerűsítésére, erőteljes ütemben 
indultak meg az új követelményeknek megfelelő könyvtári és informatikai szabványok 
kidolgozásának munkálatai.

A technika könyvtári alkalmazása tovább terjedt, sikeresen fejeződött be a Magyar 
Nemzeti Bibliográfia számítógépes előállítására irányuló kísérlet. A szükséges új fejlesz
tési formák jogi keretei rendelkezésre állnak, ezek tartalommal való megtöltése, a követ
kező tervidőszak egyik fontos feladata.

Bár a beiratkozott olvasók száma lényegében stagnált, a könyvtárhasználat jellegé
ben pozitív tendenciák érzékelhetők: a differenciált szolgáltatások nyújtására alkalmas 
könyvtárakban erőteljesen megnőtt az állomány helyben történő használatának, valamint 
a másolatszolgáltatás iránti igényeknek az aránya; a tudományos, ismeretterjesztő és szak- 
irodalom, a szakirodalmi információk iránti igény minden tudományterületen jelentősen 
növekedett; a vártnál is nagyobb mértékben nőtt az érdeklődés az audio-vizuális anyagok 
használata iránt.

Az eredmények, előrelépések mellett a könyvtárügy súlyos problémákkal is küzdött 
a tervidőszakban. A magyar könyvtári rendszert túlzott elaprózottság jellemzi, s teljesítő- 
képességének sok gyengesége erre vezethető vissza; a sok kis könyvtár önálló egységként
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való fenntartása átfedéseket, indokolatlan párhuzamosságokat okoz. Ugyanakkor 
a könyvtári ellátásban számos területen „fehér foltok” találhatók.

A gyűjteményfejlesztésben, a könyvtári és szakirodalmi információs szolgáltatások
ban észlelhető párhuzamosságok az anyagi és szellemi eszközök szétforgácsolódásához 
vezetnek, s a túlzott önállóságra törekvés káros maradványai is akadályozzák a könyvtár
ügy rendszerré alakulását, erőforrásainak legésszerűbb felhasználását.

A magyar könyvtárügy, a könyvtárak egyes típusai és hálózatai sokrétű és kiterjedt 
feladatai közül a következő tervidőszakban a könyvtárak szolgáltatásainak kiterjesztése és 
színvonalasabbá tétele érdekében három célkitűzést kell kiemelt fontosságúként kezelni:

a) A termelés, a tudomány és a kutatás-fejlesztés támogatása a könyvtári eszközök
kel és módszerekkel, elsősorban a szakirodalmi információs tevékenység fejlesz
tésével, megerősítésével.

b) Bővíteni kell a könyvtárhasználók körét, elsősorban a gyermekek és a fiatalok 
könyvtári ellátásának, az iskolai könyvtárak tevékenységének fejlesztésével, 
általában a könyvtári szolgáltatások minőségének javításával.

c) A könyvtári munka korszerű, gazdaságos és hatékony módszereit kell kialakítani 
és alkalmazni a könyvtárak belső szervezetének, munkaszervezésének racionali
zálásával, a hálózaton belüli és a hálózatok közötti együttműködés továbbfej
lesztésével, a könyvtárak összességének korszerűen működő rendszerré fejleszté
sével. Különös hangsúlyt kell fektetni a központosított ellátási rendszerek, 
együttműködési körök, hálózatok központi szerepkörű könyvtárainak fejleszté
sére. A centralizáció és integráció eszközeinek ésszerű alkalmazásával jelentősen 
csökkenteni kell a könyvtárügy elaprózottságát.

1. Az egymással egyre szorosabb kapcsolatban álló kutatás-fejlesztés és termelés 
információs megalapozásának javításában a szakirodalmi információk és így a könyvtárak 
jelentősége nagymértékben növekedni fog, az információ gazdasági és tudományos éle
tünk fejlődésének egyre inkább egyik meghatározó tényezőjévé válik. Az igények és szük
ségletek pontos meghatározása alapján a gyűjteményeket és szolgáltatásokat olyan irány
ban és módon kell fejleszteni, hogy maximálisan támogassák az alapkutatásokat, a K+F 
tevékenységet, a népgazdaságot. Különös gondot kell fordítani a szakirodalmi informá
ciós szolgáltatásokat nyújtó, központi feladatkörű könyvtárak tevékenységének fejlesz
tésére, az ésszerű és hatékony munkamegosztás, együttműködés erősítésére, valamennyi 
könyvtárnál a szakirodalmi információs környezetre és a könyvtári rendszerre támaszko
dó szolgáltatási képesség és készség elérésére. Meg kell erősíteni a központi szolgáltatáso
kat és — ahol ez szükséges — jogi eszközökkel kell szabályozni a könyvtárak információs 
tevékenységéhez szükséges együttműködési formákat (könyvtárközi kölcsönzés, együtt
működési körök stb.). Jobban ki kell használni a nemzetközi információs együttműködés
ben rejlő mindazon lehetőségeket, amelyek a hazai szakirodalmi információs igények 
kielégítését gazdaságos és hatékony módon javítják.

Az oktatáspolitikai törekvések szerint az iskoláskorúak művelődése minden korábbi 
időszaknál jobban támaszkodik majd a könyvtárakra. Ezért, s az olvasóvá, irodalomhasz
nálóvá nevelés érdekében jelentősen növekszik a gyermekek és az ifjúság könyvtári
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ellátásának fontossága. A kitűzött célok csak az iskolai könyvtári ellátás gyorsütemű 
fejlesztésével, a különböző könyvtártípusok közti intenzív együttműködéssel érhetők el. 
Gyorsítani kell az iskolai könyvtári hálózatok megszervezését, a módszertani tevékenység 
javítását, a könyvtárhasználat szerves beépítését az oktatás és nevelés folyamatába, vala
mennyi képzési szinten.

A közművelődési tevékenység könyvtári támogatása minden könyvtár feladata. 
Az általános és a szakismeretek megszervezésében, bővítésében, a szabadidő tartalmas és 
szórakoztató eltöltésében a társadalom minden rétege és csoportja számára biztosítani 
kell a könyvtárak sajátos eszközeivel megteremthető lehetőségeket. A legtöbb tennivaló 
e téren a „fehér foltok” eltüntetése: el kell juttatni a könyvtári szolgáltatásokat az új 
lakótelepekre, a kis és a szórványtelepülésekre, mégpedig az eddiginél magasabb színvo
nalon és ugyanakkor gazdaságosabban. Törekedni kell a korszerű ellátási formák 
(központosított könyvtári ellátás, mozgóellátás stb.) alkalmazására. Javítani és fokozni 
kell a könyvtárak tartalmi kapcsolatait a közművelődés más intézményeivel.

2. A könyvtárügy fejlődésében, rendszerré válásában kiemelkedő fontosságúak 
a központi könyvtári szolgáltatások.

Az állománygyarapítás és feldolgozás terén a könyvellátás központosítását, a könyv
tári dokumentumok beszerzésében érdekelt kereskedelmi vállalatokkal kialakított együtt
működést kell erősíteni. Javítani kell a kereskedelmi forgalomba nem kerülő kiadványok 
és az audio-vizuális dokumentumok beszerezhetőségét. A már beszerezhetetlen, de 
hézagpótló fontosságú kiadványokról lehetőség szerint reprintet vagy mikrofilmet kell 
készíteni. Központi szolgáltatások révén kell biztosítani a könyvtárak tájékoztatását 
a hazai dokumentumtermésről és a legfontosabb külföldi kiadványokról. Tökéletesíteni 
kell és ki kell bővíteni a központosított feldolgozást és katalóguscédula ellátást. Tovább 
kell fejleszteni a tudományos célú kötelespéldányok elosztását és hasznosítását.

A gazdaságos állományfejlesztés, a felesleges párhuzamosságok elkerülése szempont
jából is perdöntő, hogy a könyvtárközi kölcsönzés a jelenleginél lényegesen gyorsabban, 
megbízhatóbban történjék. Ennek feltétele, hogy - a könyvtárosok és a könyvtárfenntar
tók szemléletének pozitív irányú változásán túl — megfelelő technikai eszközök (másoló- 
berendezések, mikrofilmolvasók stb.) és megbízható központi katalógusok legyenek. 
A hazai állományalakítás, a magyar kultúra és szakirodalom nemzetközi megismertetése 
egyaránt szükségessé teszi a nem zetközi kiadványcsere felülvizsgálatát, tökéletesítését, 
kiterjesztését.

A párhuzamosságok kiküszöbölése, a rendelkezésre álló eszközök hatékonyabb 
felhasználása érdekében jelentősen növelni kell a könyvtári propaganda eszközeinek köz
ponti előállítását. A lehetőségektől függően központosítottan kell fejleszteni a könyvtári 
állomány védelmét szolgáló tevékenységeket (kötészet, restaurálás, mikrofilmezés), bőví
teni kell a technikai kapacitást és biztosítani a szükséges szakemberképzést.

Központi szolgáltatásokat kell kialakítani, illetve megerősíteni minden olyan terü
leten, ahol ez a könyvtárügy egésze vagy valamely nagyobb része számára szükséges 
(kutatás- és fordításnyilvántartás, bibliográfiák és irodalomkutatások központi nyilván
tartása, helyismereti feltáró tevékenység, forrásközvetítő központok stb.).
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3. A könyvtárak legfontosabb sajátos feladatai könyvtártípusok szerint:
N em zeti könyvtárunk az egész hazai könyvtárügyet befolyásoló, meghatározó 

szerepe a következő tervidőszakban növekedni fog. Új épületének elkészültéig olyan egy
séges szervezeti felépítést és munkarendet kell kialakítania, amely szolgáltatásainak, 
technológiájának korszerűsítését lehetővé teszi. Központi szolgáltatásai színvonalának 
emelése, néhány új szolgáltatás kiépítése (könyvtárak központi nyilvántartása, tároló- 
könyvtár), a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes rendszerének kiteljesítése és 
javítása éppúgy elengedhetetlen feladat, mint a hungarika-gyűjtés és -kutatás továbbfej
lesztése, az állományvédelmi problémák megoldása, az elsődlegesen kutatási célú könyv
tári szolgáltatások biztosítása.

A szakkönyvtárak tudomány- és gazdaságpolitikai céljaink elérése, az elméleti és az 
alkalmazott kutatás-fejlesztés eredményessége érdekében dolgozzanak. A jelentős ütem
ben növekvő szakirodalom információinak megfelelően szelektált és feldolgozott össze
állításaival, a hazai és nemzetközi együttműködés erősítésével törekedjenek a velük 
szemben támasztott konkrét igények kielégítésére. Az országos szakirodalmi rendszer más 
intézményeivel szoros együttműködésben, az országos feladatkörű szakkönyvtárak 
kiemelt fejlesztésével el kell érni, hogy a korszerű, számítógépes információs szolgáltatá
sok közvetítésére, felhasználására és szétsugárzására a könyvtárak alkalmasabbakká válja
nak. A rendelkezésre álló anyagi és szellemi lehetőségek kihasználását ésszerűsíteni kell, 
törekedve a néhol még uralkodó autarchikus szemlélet visszaszorítására. Az együttműkö
dés megerősítése érdekében fokozott gondot kell fordítani a szolgáltatások meg
bízhatóságára.

A felsőoktatási könyvtárak egyaránt szolgálják az oktatási és nevelési célkitűzése
ket, a kutatás-fejlesztés szakirodalmi ellátását és a közművelődést. Számos felsőoktatási 
könyvtár működik szakterületén országos feladatkörrel, ezt a tendenciát erősíteni kell. 
E könyvtárak kiemelkedő feladata a jövő szakembereinek könyvtár- és szakirodalom
használatra nevelése. Törekedni kell e könyvtártípusok legalapvetőbb elhelyezési, 
technikai és személyi feltételeinek javítására. Fel kell készülni a felsőoktatás korszerű
sítéséből adódó könyvtári feladatok teljesítésére.

A közművelődési könyvtárak tevékenységének fejlesztésében meg kell határozni 
és el kell érni az extenzitás és az intenzitás helyes arányát; a hangsúlyt itt is a központi 
szerepkörű, széles kör ellátásá/a alkalmassá tehető könyvtárakra kell helyezni. Meg kell 
keresni és el kell teijeszteni azokat az ésszerű, gazdaságos ellátási formákat és eszközöket, 
amelyek a várhatóan szerény ütemű feltétel-fejlesztés mellett is biztosítják a szolgáltatá
sok körének és színvonalának folyamatos emelkedését. Ahol ez lehetséges és indokolt, 
meg kell szervezni a központi ellátórendszert, a tanácsi közművelődési könyvtárakon túl 
bevonva a szakszervezeti és az iskolai könyvtárakat is. Törekedni kell kulturált könyvtári 
környezet kialakítására, szilárddá kell termi a nyitvatartási fegyelmet.

Növelni kell az olvasás népszerűségét, bővíteni a könyvtárhasználók körét, tovább 
kell javítani az olvasás minőségét, az olvasmányszerkezet összetételét. A közművelődési 
könyvtári ellátás szempontjából továbbra is a munkásság, a gyermekek és a fiatalok 
alkotják a legfontosabb társadalmi csoportokat. Kiemelten kell kezelni a gyermekkönyv
tárakat, a gyermekek és a fiatalok számára nyújtott könyvtári szolgáltatásokat. Nagyobb
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gondot kell fordítani az általános és a szakmai képzés és továbbképzés, az önművelés 
könyvtári feltételeinek biztosítására. Figyelmet kell fordítani a helytörténeti és a helyis
mereti tevékenységre.

Együttműködve a felsőoktatási és a szakkönyvtárakkal fokozatosan ki kell teijesz- 
teni a nagy közművelődési könyvtárak tevékenységi körét a szakirodalmi információs 
szolgáltatások közvetítésére. Javítani kell a korszerű könyvtári tevékenységhez ma már 
nélkülözhetetlen technikai (másolatkészítés, mikrofilmtechnika) és személyi (tájékoztatá
si szakemberek) feltételeket.

A szakszervezeti könyvtárak  fokozott gonddal foglalkozzanak a szocialista brigá
dokkal, a szakmunkásokkal és a szakmunkástanulókkal, a jelenleginél bővebb szolgáltatási 
választékot kínálva (szakirodalom, audio-vizuális szolgáltatások stb.). Erősíteni kell 
a vállalatok, intézmények szakszervezeti, illetőleg szakkönyvtárai közti együttműködést, 
ahol célszerű, végre kell hajtani integrálásukat. Jelentősen kell javítani a tanácsi és a szak- 
szervezeti közművelődési könyvtárak közti tartalmi kapcsolatokat, össze kell hangolni 
a munkahelyi és lakóterületi ellátást.

Az iskolai könyvtárak  fontossága, használata gyors ütemben növekszik, de az intéz
ményi bázis, a hálózatok fejlettségi szintje, a központi szolgáltatások talán e téren marad
nak el a leginkább a követelmények mögött. El kell érni, hogy az iskolai könyvtárak 
— hagyományos és nem-hagyományos dokumentumok gyűjtésével, feltárásával, szolgál
tatásával, sajátos könyvtárhasználati lehetőségek megteremtésével és formák elteijesztésé- 
vel, más könyvtártípusokkal való együttműködés kialakításával — az oktatói testület és 
a tanulói közösség szellemi forrásai, műhelyei legyenek. E cél érdekében törekedni kell 
a többfunkciójú könyvtárak megteremtésére.

4. A korábbi időszak jórészt extenzív fejlesztése eredményeként reális létszámprob
lémák ma már csak a könyvtárak egy részénél tapasztalhatók, a szakképzettséggel össze
függő nehézségek viszont általánosnak tekinthetők. A következő tervidőszakban a három
szintű képzést kell biztosítani (egyetem, tanárképző főiskola, gimnáziumi fakul táciq 
vagy könyvtárkezelői szaktanfolyam), hangsúlyozott szerepet kapjon a főiskolai szintű, 
illetve a posztgraduális és levelező könyvtárosképzés. Erősíteni kell a képzés gyakorlati 
hátterét. A továbbképzésnek olyan rendszerét kell kialakítani, amely biztosítja egyrészt 
a szakmai ismeretek folyamatos karbantartását, másrészt a specializált szakismeretek elsa
játítását. A korábbinál lényegesen jobban kell tervezni a káderállomány minőségi fejlesz
tését, biztosítani a vezető állományban lévők megfelelő utánpótlását.

Könyvtárainknak az eddigieknél alaposabban kell felkészülniük a korszerű technikai 
eszközök (számítástechnika, mikrofilm stb.) és eljárások bevezetésére, alkalmazására. 
Korszerűsíteni és bővíteni kell a reprográfiai gépparkot, folytatni kell a korszerű távközlé
si berendezések beépítését a könyvtárak mindennapi tevékenységébe.
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