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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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A könyvtárostovábbképzés helyzete és fejlesztési irányai.
Előterjesztő : Katsányi Sándor 
Határidő: 1984. március 31.
A könyvtárak szerepe és feladatai a nemzeti kutatási főirány keretében.
Előterjesztő: Havasi Zoltán 
Határidő: 1984. június 30.
A közgyűjtemények kapcsolatai, együttműködésük lehetőségei.
Előterjesztő: Fogarassy Miklós 
Határidő: 1984. szeptember 30.

A könyvtárközi együttműködéses vállalkozások és társulások szakmai jo g i és pénz
ügyi kérdései.
Előterjesztő : Hegedűs Péter 
Határidő: 1984. december 31.

A hazai folyóiratirodalom kurrens és retrospektív feltárása.
Előterjesztő : Lisztes László 
Határidő: 1984. december 31.
A külföldi folyóiratokkal való ellátottság.
(Az eredeti célkitűzést szerényebben és hosszabb távra kellett megfogalmazni. 
Egyelőre kísérleti jelleggel csak néhány szakterületen és csak az ún. magfolyóiratok 
vonatkozásában kezdődnek meg a vizsgálódások.)
— Marton János: Biokémia,
— Benda Mária: Onkológia, endokrinológia, allergológia, kardiológia,
— Berke Barnabásné: Elektronika (s még egy műszaki ágazat),
— Huszár Emőné: Közgazdaságtudomány,
— Sz. Kiss Csaba: Szociológia,
— Büky Béláné: Nyelvtudomány,
— Országgyűlési Könyvtár: Masenko Viktor, Nagy Csaba: Jogtudomány
— Bérezik Imréné, Lányi Zsoltné: Agrártudományok (egy-két ágazat)

Tájékoztatási és Szakkönyvtári Tagozat

A hazai dokumentumbázis megőrzésének és restaurálásának feladatai.
Előterjesztő :Kastaly Beatrix 
Határidő: 1984. március 31.

A pedagógusképző főiskolák könyvtárainak helyzete és fejlesztési irányai. 
Előterjesztő: Tóth Gyula 
Határidő: 1984. szeptember 30.

Az országos tárolókönyvtár kérdései.
Előterjesztő: Futala Tibor 
Határidő: 1984. december 31.
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Közművelődési és Iskolai Könyvtári Tagozat 

A könyvtárak és társadalmi környezetük.
(A témát eredetileg teljes kiterjedésében, minden könyvtártípus vonatkozásában 
kívánta megvizsgálni az OKT. A szinopszis kidolgozása során azonban célszerűbb
nek látszott a feladatot úgy módosítani, hogy könyvtártípusonkénti megközelítés
ben kerüljön sor a problémakör feldolgozására, így először a közművelődési könyv
tárakat ületően.)
Előterjesztő : Kiss Jenő 
Határidő: 1984. szeptember 30.

A büntetésvégrehajtási intézetek könyvtárainak helyzete és fejlesztési irányai. 
Előterjesztő:Bereczky Lászlóné, Dóra Béla 
Határidő : 1984. március 31.

A közművelődési kutatási főirány könyvtári vonatkozásai.
Előterjesztő: OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
Határidő: 1984. március 31.

A művelődési otthonokkal integrált В-típusú közművelődési könyvtárak kérdései. 
Előterjesztő: Soron László 
Határidő: 1984. június 30.

A közművelődési könyvtárak bibliográfiai tevékenységének összehangolása. 
Előterjesztő: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Bizottsága.
Határidő: 1984. december 31.

A könyvtárhasználati szokások változása és könyvtárpolitikai következményei. 
Előterjesztő: OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
Határidő: 1984. december 31.

Egyéb munkálatok

Az országos műszaki szakirodalmi ellátás és tájékoztatás aktuális kérdései.
(Az OKT plénuma 1983. április 11-i ülésén úgy határozott, hogy a műszaki szak- 
irodalmi ellátás és tájékoztatás terén érdekelt intézmények tájékoztatói alapján az 
OMIKK-ban ismét megvitatja ezt a problémakört.)
Rendező: OMIKK és az OKT titkársága.
Határidő: 1984. június 30.

A devizás külföldi folyóiratrendelések számítógépes nyilvántartása.
(Az 1983-ban kidolgozott OKT-javaslato к realizálásának szorgalmazása, a vállalko
zás megindulásának támogatása.)
Felelős: az MM megbízása és a feltételek biztosítása szerint.
Határidő: 1984. december 31.

Könyvtári Figyelő 30(1984)3



Az Országos Könyvtárügyi Tanács munkaterve 275

Kisszámítógép alkalmazása a megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményeiben. 
(Az alkalmazás lehetőségeinek megvizsgálása, valamint beszerzési javaslat és rend
szertervek kidolgozása.)
Felelős: Vályi Gábor, OSZK—KMK és az OKT titkársága.
Határidő: 1984. december 31.

A z OKT működésével és szervezetével összefüggő feladatok

A Könyvtári Figyelő hat számának szerkesztése és megjelentetése, az 1975—1984-es 
időszak repertóriumának előkészítése.
Felelős: Gerő Zsoltné 
Határidő: folyamatos.

Szakbizottságok megszervezése az elnökség határozatai alapján.
Felelős: Papp István 
Határidő: a határozatok szerint.

A könyvtári videotékák szervezésével foglalkozó munkabizottság beszámolója 
eddigi tevékenységéről.
Felelős: Skaliczki Józsefné 
Határidő: 1984. június 30.

Az elkészült előterjesztések elnökségi vitája plenáris vagy tagozati ülés előtt.
Felelős: Papp István 
Határidő: folyamatos.

Az OKT plénuma és tagozatai által megvitatandó előterjesztések opponenseinek fel
kérése .
Felelős: Papp István 
Határidő: folyamatos

Az OKT működése során keletkezett, közérdeklődésre számot tartó dokumentu
mok önálló kiadványként vagy folyóiratközleményként való megjelentetése az 
elnökség határozata alapján.
Felelős: Papp István 
Határidő: a határozatok szerint.

Az országos szakfelügyeleti vizsgálatok dokumentumainak tájékoztató anyagként 
az OKT tagságához való eljuttatása.
Felelős: Papp István 
Határidő: folyamatos.

Az Országos Közművelődési Tanáccsal való kapcsolatok kiépítése.
Felelős: Vályi Gábor
Határidő: 1984. június 30. és folyamatos.
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Az OKT ügyrendje által megszabott keretek felülvizsgálata a működés szempont
jából.
Felelős: Vályi Gábor és Papp István 
Határidő: 1984. június 30.
Az igazgatói tanácsok (egyetemi, főiskolai, megyei, szakszervezeti) ügyrendterveze
teinek elkészítése.
Felelősök: a tanácsok elnökei 
Határidő: 1984. június 30.

ooo

TÁJÉKOZTATÁSI FORRÁSOK HASZNÁLATÁNAK OKTATÁSA (TUIR). A haszna- 
lók képzése a TUIR-program (Teaching the use of information resources) két fő területet 
érint, az általános könyvtárhasználati és a forráshasználati ismereteket. Sokan vitatják az 
információs eszközök és források oktatásának szükségességét, mert úgy vélik, ez nem a 
könyvtárosok feladata, mások szerint viszont alapvetően a könyvtár dolga. Ezek annak 
szükségességére is rámutatnak, hogy a könyvtárosképző iskolákban kell megtanítani a 
könyvtárosokat arra, hogyan ismertessék meg a használókkal az információs források 
használatát. A TUIR megvalósulását az angliai képzőintézményekbe szétküldött kérdő
ívekkel vizsgálták. A 18 könyvtárosképző intézetből 15 válaszolt. Kiderült, hogy 10 inté
zetben folyik alap- és középfokon, valamint posztgraduálisan könyvtár- és forráshaszná
lati képzés. A legtöbb iskolában 2 -4  hetes előadás vagy szeminárium kombinációja való
sul meg, de gyakori a tantárgyakba beolvasztott forma is. A nappali tagozatos hallgatók 
20 órás, a posztgraduális képzésben résztvevők 8 órás képzést kapnak. A tantárgyak 
alapvető könyvtári, könyvtárvezetési, könyvtárhasználati ismeretekre irányulnak, kiegé
szítve a megfelelő tájékoztatási ismeretekkel. A hallgatók az előadásokon és a szemináriu
mokon kívül részt vesznek a különböző könyvtártípusokban folyó könyvtárhasználati 
foglalkozásokon is. Felvetődött, hogy a TUIR programot több gyakorlati jellegű és 
nagyobb kreativitást igénylő feladatok közbeiktatásával kellene érdekesebbé tenni. Szük
ség lenne egy igény- és szükségletvizsgálat elvégzésére is, annak kiderítésére, hogy kinek 
milyen típusú könyvtár- és forráshasználati ismeretre van szüksége. APTED, Shella: 
Teaching the use of information resources (TUIR) and the schools of librarianship. 
(Aslib Proceedings, 33.vol. 1981. 9ло . 357-362.p.) című cikk alapján ALBERTI Júlia 
tömörítése.
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