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szerű működésének egyik nagyon fontos eszköze legyen. Az OKT, bár dicsérőleg és 
köszönettel fogadta azt a jelentős munkát, amit a két munkabizottság a helyzet felméré
sével és a nehézségek feltárásával végzett, mégis kénytelen volt úgy dönteni, hogy az 
előteijesztéseket át kell dolgozni és a feladatok fokozatos megoldását célul tűző, reális 
javaslatokat ki kell még dolgozni.

Hasonló volt a sorsa a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó előterjesztésnek is. 
Ennek egyik jellegzetes hibája volt, hogy a szervezeti keretek ismertetése lényegesen 
nagyobb hangsúlyt kapott, mint a nemzetközi kapcsolatok révén elérendő célok és ezek 
megvalósítási módjának ismertetése.

A szervezeti kérdések túlsúlya a tartalmiak felett nemcsak ebben az esetben nyilvá
nult meg, és e tendencia visszájára fordítása egyik fontos célkitűzésként kell, hogy az 
OKT további munkájában is érvényesüljön. Bármilyen triviálisnak hangzik is, e területen 
is érvényes, hogy hiába vág az ember két üres éléskamra közé ajtót, vagy hiába falazza el 
a már meglévő átjárást, ettől még nem lesz semmi a spájzban.

Végezetül még egy általánosítható tanulság: nem elég, ha az előterjesztések elkészí
tésébe csak vezetőket vonunk be és az sem elég, ha kizárólag a munkabizottságok tagjai
nak írásos dolgozataira támaszkodunk. Szélesíteni kell a közreműködést, a hozzászólók, 
az előzetes vitákban résztvevők számát. A munkába be kell kapcsolni a Magyar Könyvtá
rosok Egyesületét is. A bizottsági tagoknak több helyszínen is, a gyakorlatban is meg kell 
nézniük hogyan folyik a munka és igénybe kell venni azt a jelentős tartalékot is, amit 
a könyvtári-tájékoztatási munkáért lelkesedő, azt szívügyének érző sokszáz könyvtáros 
segítőkészsége, ügyszeretete és buzgalma jelent.

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS 
1981. ÉVI MUNKATERVE

A Tanács 1981. évi munkatervét a könyvtárügy távlati fejlesztési programjának 
kidolgozása, a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia előkészítése, a VI. ötéves terv, 
illetve a távlati program végrehajtásának segítése jegyében állítottuk össze.

I.
Plenáris ülések

1981. március Napirend: 1. A koordinációs központok szerepe, tevékenysége
Felelős: G

2. A IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia téziseinek 
tervezete
Felelős: Juhász Jenő
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1981. május Napirend: 1. Az országos szakmai információellátás helyzete
Felelős: Ágoston Mihály

2 . A központi könyvtári szolgáltatások helyzete és fej
lesztése
Felelős: Jóború Magda

1981. szeptember Napirend: 1. А IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásai
alapján intézkedési terv kidolgozása

2 . Tudományos munka a könyvtárakban
Felelős: Jóború Magda

1981. december Napirend: Később meghatározandó napirend.

П.
Tagozati ülések

Tájékoztatási és szakkönyvtári tagozat

1981. március Napirend: 1. Szakmai irányelvek az egyetemi könyvtárak szá
mára
Felelős: Fényes Miklós

2. A szakkönyvtári hálózati központok feladatai és 
funkcionálásuk
Felelős: Székely Sándor 

1981. október Napirend: Szakmai irányelvek a főiskolai könyvtárak számára
Felelős: Bilincsi Lajos

Közművelődési és iskolai könyvtári tagozat

1981. január Napirend: Szakmai irányelvek a tanácsi közművelődési könyvtá
rak számára
Felelős: Román Lászlóné

1981. április Napirend: 1. A könyvtári ellátási rendszerek létrehozásának lehe
tőségei, eredményei 
F elelős : Pápay Lászlóné

2. Az iskolai és a közművelődési könyvtárak helyzete és 
szolgáltatásaik fejlesztése 
Felelős: Balázs Mihály 

Papp István
1981. szeptember Napirend: 1. Szakmai irányelvek az iskolai könyvtárak számára

Felelős: Balázs Mihály
2. Feladatok a közművelődési könyvtári szolgáltatások 

kiterjesztése és színvonalának emelése érdekében 
Felelős: Arató Attila
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