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AZ ORSZÁ G O S K Ö N Y V TÁ R Ü G Y I TANÁCS 
M UNKÁJA 1983-BAN

Akárcsak az 1982. évről szóló, ez a jelentés is a Könyvtáros című folyóiratban 
(1983. 3., 4., 6., 7., 9. és 1984. 2., 3. szám) az OKT-ülésekről rendszeresen közölt tájé
koztatókra hivatkozik, amikor felmentést kér a részletes elszámolás kötelezettsége alól. 
Az éves beszámoló által nyújtott lehetőség inkább arra ad módot, hogy egészében tekint
sük át az OKT tevékenységét, kitérve olyan mozzanatokra is, amelyeket az évközi híradá
sok nem tartalmaztak, s csak szükség szerint ismételve meg a bennük foglaltakat.

Plenáris és elnökségi ülések

Először is vegyük számba röviden az OKT különféle testületéinek üléseit, mint 
amelyek legközvetlenebbül tükrözik a működés mindennapjait.

Plenáris ülések

1983. február 10. Könyvtári kutatás és fejlesztés 
Előadó: Havasi Zoltán

1983. március 17. Az Országos Széchényi Könyvtár központi szolgáltatásai 
Előadó: Zircz Péter
Áttekintés az országos fordításnyilvántartás helyzetéről és fejlesztési irányairól 
Előadó: Barabás Tiborné

1983. április 11. Az országos műszaki szakirodalmi tájékoztatás helyzete és fejlesztése 
Előadó: Ágoston Mihály

1983. december 15. A szakkönyvtári hálózati központok feladatai 
Előadó: Futala Tibor
Az OKT 1983. évi munkája és 1984. évi munkaterve 
Előadó: Papp István

Elnökségi ülések

1983. január 4. Javaslat a gyorsmásoló berendezések elosztására 
Előadó: Sárdy Péter

1983. január 27. A devizás külföldi könyvrendelések helyzete 
Előadó : Győri Erzsébet
A devizás külföldi folyókátok 1984. évi rendelésének összehangolása

1983. február 8. A devizás külföldi folyóiratok 1984. évi rendelésének összehangolása
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1983. március 24. 

1983. június 30.

1983. november 3. 

1983. november 28.

1983. december 15.

A könyvtári szolgáltatások szerzői jogi problémái 
Előadó : Kenyéri Katalin
A devizás külföldi folyóiratok 1984. évi rendelésének összehangolása
Az OKT munkabizottsága által kidolgozott könyvtárpolitikai állásfoglalás 
Előadó : Vályi Gábor
Az OKT 1983—1985-ös programjának végrehajtása 
Előadó: Papp István
Az OKT új ügyrendjének tervezete 
Előadó:Papp István
A szakkönyvtári hálózati központok feladatai 
Előadó: Futala Tibor
Az Osztályozási Szakbizottság létrehozása 
Előadó: Babiczky Béla
A Kutatáspohtikai Szakbizottság létrehozása 
Előadó: Havasi Zoltán
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsa és a Megyei Könyvtárigazgatók 
Tanácsa ügyrendjének módosítása 
Előadó: Papp István

A felsoroltakon kívül az elnökségi ülések napirendjén rendszeresen szerepeltek a folya
matban levő ügyek.

Ha az üléseket nézzük, azt kell megállapítanunk, hogy az év első felére esett túl
nyomó részük (a négy plenáris ülésből három, a nyolc elnökségi ülésből öt), s tagozati 
ülésre egyáltalán nem került sor. Ennek az volt az oka, hogy az 1983 első felében meg
tárgyalt előteijesztések munkálatai még 1982-ben zajlottak le, s az 1983-1985-re szóló 
program keretében tervezett vállalkozások még éppen, hogy megindultak. Az elnökségi 
ülések év eleji sűrűsödését legfőképpen az 1984-re vonatkozó, külföldi devizás folyóirat
rendelések előkészítése indokolta. Tagozati ülést tartani pedig a megtárgyalt témák össz- 
könyvtárügyi jellege miatt nem volt indokolt.

Az 1983-1985-ös programvégrehajtása

Miután az OKT elnöksége a tagság írásbeli javaslatainak figyelembevételével 1982. 
december 20-án jóváhagyta az 1983-1985-ös programot, s a kebeléből kiküldött bizott
ság — ugyancsak a tagságtól érkezett személyi javaslatokat mérlegelve — 1983. január 17- 
én kijelölte az egyes témák kidolgozására felkérendő szakértőket, a titkár hozzákezdett 
a szervező munkához. Az elnökség megbízásából szinopszisokat kért a szakértőktől, majd 
az elnökségi tagok írásbeli véleményeinek alapján az elnök felhatalmazásával felkérte őket 
a munkálat megindítására. A Könyvtári Figyelő 1983. 3. számában közölt programhoz 
képest a következő tartalmi és személyi változásokra került sor:
— a nagy országos szakkönyvtárak és egyetemi könyvtárak fejlesztési koncepcióinak az 

OKT által való megtárgyalásától elállt a Művelődési Minisztérium Könyvtári 
Osztálya;
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— a könyvtárpropaganda feladatait nem könyvtárügyi méretekben, hanem egyelőre a 
közművelődési könyvtárak vonatkozásában dolgozza fel a szerző;

— a külföldi folyóiratokkal való ellátottság kérdéseit első megközelítésben egyelőre csak 
néhány tudományterületen vizsgálja meg az e feladatra alakult munkabizottság;

— a pedagógusképző főiskolák könyvtárainak helyzetével és fejlesztésével foglalkozó 
tanulmány elkészítését Tóth Gyula vállalta; a könyvtárközi együttműködéses vállalko
zások kérdéseit Hegedűs Péter, a nemzetközi kiadvány csere koncepcióját pedig Marót 
Miklós dolgozza ki;

— az OSZK—KMK vállalta magára, hogy az OKT illetékes fóruma elé terjeszti a közműve
lődési kutatási főirány könyvtári vonatkozásaival, a könyvtárhasználati szokások válto
zásának könyvtárpolitikai következményeivel, az óvodások könyvtárhasználatával és 
a családi könyvtárhasználattal, valamint a betegek könyvtári ellátásával foglalkozó 
tanulmányokat.

Személyi okok miatt még nem futott be a titkárságra két téma (könyvtárközi vállal
kozások és társulások; a nemzetközi kiadvány csere) szinopszisa, két esetben pedig (a hazai 
folyóiratirodalom kurrens és retrospektív feltárása; az OKT szervezete és működése) az 
elnökség eltekintett a szinopszis bekérésétől.

A hároméves programban 1983-ra előirányzott témák java részét a plénum vagy az 
elnökség megtárgyalta, néhányat pedig -  mivel az előterjesztések késve, vagy még nem 
készültek el — 1984-re halasztott.

A plénum a könyvtári kutatás és fejlesztés kérdéseivel foglalkozó tanulmányt meg
vitatása után a Művelődési Minisztériumhoz terjesztette fel, s az elnökség lépéseket tett 
annak érdekében, hogy az OKT dokumentumaként eljusson az érdekelt intézmé
nyekhez is.

Az Országos Széchényi Könyvtár központi szolgáltatásainak helyzetét áttekintő 
és fejlesztési irányaira'javaslatokat tevő előterjesztést az elnökség azzal továbbította a 
Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztályához, hogy a dolgozat megállapításait és a 
plenáris vitában elhangzott észrevételeket egyaránt figyelembe véve készüljön el a Műve
lődési Minisztérium felső vezetését tájékoztató anyag, amely messzemenően számoljon a 
realitásokkal, ugyanakkor azonban cselekvésre, a halaszthatatlan intézkedések megtételére 
is mozgósítson.

Szorosan csatlakozik a fenti témához az Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtár által gondozott központi szolgáltatás, az országos fordításnyilvántartás, amelyet 
az OKT ugyanannak az ülésnek a napirendjére tűzött, mint az előbbieket. Elfogadva az 
előterjesztő javaslatát, maga is szükségesnek látja e szolgáltatás jogi szabályozásának meg
újítását; ehhez fel is ajánlotta szakmai segítségét, az új jogszabály tervezetének véle
ményezését.

Nem egy ülésen megoldható probléma az országos műszaki szakirodalmi tájékozta
tás bonyolult kérdésköre, ezért is határozott úgy az OKT plénuma, -  miután számos 
érdemi észrevételt fűzött a tanulmányhoz, -  hogy elfogadva az Országos Műszaki Infor
mációs Központ és Könyvtár meghívását, egy év elteltével e szakterület vezető intézmé
nyében visszatér reá, s meghallgatja a többi érdekelt intézmény idevágó nézeteit és elkép
zeléseit is. Magát a tanulmányt a Könyvtári Figyelő 1983. 6. száma tette közzé azzal a 
céllal, hogy serkentse a közös gondolkodást.
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Második nekifutásban -  1981-ben egyszer már szerepeit a munkatervben, s a Tájé
koztatási és Szakkönyvtári Tagozat napirendjén, — foglalkozott az ОКТ a szakkönyvtári 
hálózati központok feladatkörével. Ezt az indokolta, hogy az utóbbi években jelentős 
változások — amelyek a társadalmi környezetben bekövetkezett és bekövetkező mozgások 
következményei, -  zajlottak és zajlanak le könyvtár- és tájékoztatásügyünkben. A téma 
súlyát és átfogó voltát jelzi az is, hogy ez alkalommal tagozati helyett plenáris vitára ke
rült sor. A plénum azt javasolta a Művelődési Minisztériumnak, hogy az előterjesztés, az 
opponensi vélemények és a vitában elhangzott hozzászólások alapján készüljön intézke
dési terv a szakkönyvtári hálózati központok tevékenységében érvényesítendő könyvtár- 
politikai célok valóraváltására.

A könyvtári szolgáltatások szerzői jogi problémáinak megvizsgálására alakított 
munkabizottság jelentését csak az elnökség tárgyalta meg. Minthogy a legégetőbb kérdés 
(az audiovizuális dokumentumok másolása) időközben jogi szabályozást nyert, az elnök
ség úgy vélte, egyelőre elegendő, ha az OSZK—KMK szemmel kíséri ezt az esetenként 
kényes ügyeket termő területet, s alkalmanként tájékoztatja az OKT-t az esetleges fej
leményekről.

Közvetlenül a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztályával volt munkakapcso
latban, s neki is tett jelentést a térítéses könyvtári szolgáltatásokkal foglalkozó munka- 
bizottság.

Egyéb ügyek

A művelődési minisztertől érkezett felkérésre alakította meg az elnökség 1983. 
március 24-i ülésén azt a munkabizottságot, amelynek feladatául tűzte, hogy a IV. Orszá
gos Könyvtárügyi Konferencia dokumentumai alapján, s az érvényben levő jogszabályok 
kritikai szemléje nyomán dolgozzon ki egy könyvtárpolitikai jellegű állásfoglalást az 
ágazati felügyelet legfontosabb kérdéseiről, tennivalóiról. A munkabizottsági tagok írás
ban fejtették ki idevágó nézeteiket, s az OKT elnöke ezeket felhasználva, de a felkérés 
jellegéből következően személyes felelősségében állította össze a miniszterhez eljuttatott 
dokumentumot, amit az elnökségi tagok 1983. június 30-án kaptak kézhez.

Több elnökségi ülés foglalkozott az 1984-re szóló devizás külföldi folyóiratmegren
delések összehangolásával, illetve a lebonyolítás legcélszerűbb módjának kialakításával. 
Jó néhány alternatívát mérlegelve végül a mellett a javaslat mellett foglalt állást, hogy a 
koordináció első szinten tárcahatárok között történjék, az egyes megrendelők pedig álla
pítsanak meg fontossági sorrendet a beszerezni kívánt folyóiratok között, hogy -  ha a 
legrosszabbra kerülne a sor, -  a listák végén álló címek maradhassanak el. A javaslatról 
tájékoztatást kapott 1983. február 10-én és március 17-én a plénum is.

További erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a devizás külföldi folyóirat
megrendelésekről számítógéppel kezelhető nyilvántartás jöjjön létre. Több könyvtár tevé
keny közreműködésével adatelőkészítő munkák folytak még az év első felében, majd 
szeptember 2-án az OKT kezdeményezésére az OSZK, a Kultúra és a Posta Központi 
Hírlapiroda illetékesei megbeszélést folytattak egy üyen nyilvántartás esélyeiről. A két

Könyvtári Figyelő 30(1984)3



270 Iêpp.1-

kereskedelmi, illetve terjesztő vállalat hangsúlyozta, hogy olyan rendszerre van szükség, 
amely kompatibilis saját gépesítési törekvéseikkel, az OSZK pedig néhány éves távlatban 
elképzelhetőnek tartotta, hogy elvállalja e nyilvántartás kezelését. Addig is azonban meg 
kell teremteni e fontos műszer személyi és anyagi feltételeit. Ha a Művelődési Miniszté
rium a jelzett feltételeket biztosítja, megindulhat a rendszer kísérleti szinten való kiépítése.

Az elnökség 1983. január 4-i ülésén tette meg javaslatát a szakirodalmi ellátást 
javító 100 gyorsmásoló berendezés elosztására. A gépek azóta már munkába is álltak. 
Egyes, egyelőre nem ellenőrzött hírek szerint némely helyen a fenntartó a szakirodalmi 
ellátáson túl egyéb célokra is igénybe veszi a másolókat; ezért az elnökség javasolta a 
Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztályának, hogy szakfelügyeleti vizsgálat keretében 
ellenőrizze a gépek eredeti rendeltetésüknek megfelelő használatát.

Még az év elején (január 27.) tájékoztatták a Könyvértékesítő Vállalat vezetői az 
elnökséget a devizás külföldi könyvrendelések helyzetéről. Azóta történtek bizonyos 
pozitív intézkedések, s zavartalanabbá vált a könyvtárak beszerző munkája. Az elnökség 
azonban úgy vélte, hogy a témát állandóan napirenden kell tartani, s megfelelő kereteket 
kell teremteni a könyvrendelések összehangolására is.

A Hazafias Népfront kérésére a titkárság átadta az Olvasó Népért című folyóirat 
profilmódosítására vonatkozó javaslatot, amelyet az elnökség még 1982-ben vitatott meg 
és fogadott el.

Az öregbetűs és a hangos könyvek megjelentetésével, valamint a reprint kiadásokkal 
kapcsolatban olyan elnökségi állásfoglalás született, mely szerint az OKT elvileg helyesli 
és támogatja ezeket a programokat, de gyakorlati kivitelezésükben nem tartja magát ille
tékesnek; ezt inkább -  többek között -  a Könyvértékesítő Vállalat és az OSZK-KMK 
közös feladatának tartja.

OKT-kezdeményezésre ült össze 1983. október 13-án az a megbeszélés, amely azzal 
a kérdéssel foglalkozott, nem volna-e alkalmazható a Floppymat-típusú berendezés a 
megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményeinek feltárására. Mivel a lehetőség iránt nagy 
érdeklődést mutattak a jelenlevők, az OKT elnöke javaslatot terjeszt ez ügyben a Művelő
dési Minisztérium elé, s egyúttal az Országgyűlési Könyvtár és az OSZK-KMK munka
társai megkezdik egy kivitelezhet őségi tanulmány kidolgozását.

Veszélyben forgott az év derekán Magyarország FID-tagsága. Ezért az elnökség 
június 30-i ülésén úgy határozott, hogy a három legérdekeltebb tárcához (MM, OMFB, 
MTA) fordul azzal a javaslattal, hogy megosztva viseljék a tagsági díj terheit. Megkeresésé
re egyelőre csak kedvező visszajelzések, de hivatalos értesítések még nem érkeztek.

Szervezet és működés

Az 1983-1985-ös program előirányozza az OKT jelenleg érvényben levő ügyrend
jének a felülvizsgálatát is. A titkár előterjesztésében az elnökség 1983. november 3-án 
— amit megelőzött az MKE Társadalomtudományi Könyvtáros Szekciójának és Műszaki 
Könyvtáros Szekciójának együttes ülése (október 19.), ahol is az OKT elnöke adott tájé
koztatást erről a munkálatról, -  foglalkozott az ügyrend módosításával, esetleg egy új
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ügyrend kiadásának szükségességével. Elvi (például az intézményi és a személyi tagság 
további fenntartása vagy megszüntetése) és gyakorlati (például a módosítás adminisztratív 
nehézségei) meggondolások miatt az elnökség -  bár látva az OKT működésének új tartal
mi vonásait, — úgy határozott, hogy az elnök és a titkár vizsgálja meg, a régi ügyrend kere
tei mennyiben teszik lehetővé, illetve gátolják az OKT tevékenységének kibontakozását, 
s 1984-ben adjon jelentést arról, milyen eredményre jutott. Az egyes könyvtártípusokat 
tömörítő igazgatói tanácsok és az OKT viszonyával, valamint ezen tanácsok ügyrendjének 
esetleges módosításával az 1983. december 15-i ülésén foglalkozott. Az Egyetemi Könyv
tárigazgatók Tanácsa és a Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsa elnökeit felkérte, hogy még 
1984 első felében tűzzék az általuk vezetett testület napirendjére az új ügyrendtervezete
ket véleményezés és állásfoglalás céljából; a Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának elnö
két arra kérte, az OKT titkára közreműködésével ugyancsak dolgozza ki és bocsássa vitá
ra e testület ügyrendjének tervezetét. Viszont a Szakszervezeti Könyvtárigazgatók Taná- 
csak ügyrendjének rögzítése előtt szükségesnek látta, hogy néhány elvi és illetékességi 
kérdést tisztázzon a Szakszervezetek Országos Tanácsa érdekelt osztályával.

Két javaslat érkezett az elnökség elé szakbizottságok alakítására. Mind az osztályo
zási, mind a kutatáspolitikai szakbizottság ügyében kedvező állásfoglalás született a már
cius 24-i és a június 30-i ülésen, s a november 28-i, illetve a december 15-i határozat létre 
is hozta őket; e szakbizottságok ügyrendjeinek tervezetét az elnök a Művelődési Minisz
tériumhoz terjesztette észrevételezés és jóváhagyás végett.

A területen dolgozó szakemberek kezdeményezésére az elnökség munkabizottságot 
alakított a könyvtári videotékák módszertani, technikai és szerzői jogi kérdéseinek meg
vizsgálására. A munkabizottság felvette a kapcsolatot az Országos Közművelődési Tanács 
és a Magyar Televízió illetékeseivel is, s tevékenyen közreműködött az Országos Közmű
velődési Tanács elé kerülő, a videotechnika és -szolgáltatások fejlesztésével foglalkozó 
tanulmány kidolgozásában; ennek során sikerült messzemenően érvényesíteni a könyv
tári szempontokat.

Kezdeményezte az elnökség az ELTE Könyvtártudományi Tanszékéhez fűződő 
kapcsolatok erősítését, Ennek egyik jele, hogy titkárát delegálta az MM könyvtároskép
zési bizottságba, amelynek elnöke a tanszék vezetője.

Nem maradhat ki az OKT — mint az egyik laptulajdonos -  jelentéséből a Könyvtári 
Figyelő című folyóirat működése. Zavartalanul -  ha néha, nem a szerkesztőség hibájából, 
késedelmesen is, -  megjelent az évi hat szám és az éves tartalomjegyzék. A tízéves reper
tórium (1975-1984) előkészítése folyamatosan haladt az egyes számok feldolgozásával. 
A folyóirat szakmai arculatának kialakításához igen nagy segítséget nyújtott a szerkesztő 
bizottság, amely ez évben kétszer ülésezett. A szerkesztőség megkülönböztetett figyelem
mel kezelte azokat a témákat, amelyek az OKT programjában szerepelnek. így írásokat 
közölt az OSZK egész könyvtárügyet érintő kérdéseiről, az iskolai könyvtárakról, a kül
földi folyóiratokkal való ellátottságról, a társadalomtudományi szakirodalmi ellátás és 
információ általános és egyes szakterületen jelentkező problémáiról, az OMIKK centená
riuma alkalmából az országos műszaki szakirodalmi ellátásról stb. Az évfolyam jellemző 
vonásai közé tartozik a közművelődési könyvtárak szakrészlegeiről folytatott vita és a 
könyvtárközi együttműködéssel foglalkozó célszám. Remélhetőleg az a változás, hogy az
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ОКТ titkára lett ez évfolyamtól a szerkesztő bizottság elnöke, hozzájárul ahhoz, hogy az 
ОКТ a jövőben még inkább számíthasson lapjára.

Az OKT intézményeket képviselő tagjainak sorában változások következtek be. 
Új tagként 1983-ben Walleshausen Gyula, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának 
elnöke, Ottovay László, a Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának elnöke és Takács 
Miklós, a Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsának elnöke kapcsolódott be a munkába. 
Az állandó meghívottak sora — saját kérésére — Rátkai Ferenc miniszterhelyettessel és 
Hargitai Gáborral, a művelődési miniszter tudományos titkárával bővült. A művelődési 
miniszter Rózsa Györgyöt -  saját kérésére -  felmentette alelnöki megbízása alól.

A Könyvtáros című folyóiratban folyamatosan megjelenő tájékoztatókon és a jelen 
beszámolón túl az OKT munkája iránt érdeklődők bepillanthatnak a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban a plenáris, a tagozati és az elnökségi üléseken megvitatott előterjeszté
sekbe, valamint az ülésekről készült emlékeztetőkbe is.

PAPP ISTVÁN

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS MUNKATERVE
1984.

Tartalmi feladatok

Az OKT 1984. évi munkájának fő részét azok a feladatok teszik, amelyek az 1983— 
1985-re szóló programban nyertek elfogadást. Az 1983 elején kiadott megbízások alapján 
számos szerző és munkacsoport kezdte meg tevékenykedését, a folyamatban levő felada
tok közül azonban a jelen munkatervben csak azok szerepelnek, amelyek valamilyen ok
ból kifolyólag áthúzódtak 1983-ról, ületve a program eleve 1984-re irányozta elő teljesí
tésüket. E fejezet három utolsó pontjában foglalt feladatok utólag jelentkeztek az 
OKT előtt.

Az egyes feladatokra határidőként megszabott időpontok alatt az értendő, amikor a 
felkért előterjesztők átadják munkálkodásuk eredményét a titkárságnak; az előterjesztés 
tárgyalásának fórumát, módját, időpontját az elnökség szabja meg, ezért csak előzetes jel
zésnek tekintendő a témák csoportosítása.

Plénum

A Könyvértékesítő Vállalat könyvtárellátó tevékenysége 
Előterjesztő:Szente Ferenc 
Határidő : 19 84. március 31.

A könyvtárosképzés tankönyvekkel és oktatási segédletekkel való ellátottsága 
Előterjesztő : Katsányi Sándor 
Határidő: 1984. március 31.
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