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A KÖNYVTÁRI FIGYELŐ CÍMŰ FOLYÓIRAT 
SZERKÉSZTÖSÉGÉNEK ÜGYRENDJE

1. A Könyvtári Figyelő című folyóirat (a továbbiakban: KF) az Országos Könyvtárügyi Tanács (a to
vábbiakban: OKT) és az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
(a továbbiakban: OSZK-KMK) lapja. Az OKT elnöke és az OSZK-KMK igazgatója együttesen -  a 
szerkesztő bizottság segítségével és közreműködésével szabja meg a KF tartalmi irányvonalát és szín- 
vonalbeli követelményét, irányítja és ellenőrzi a szerkesztőség munkáját.

A KF államügyi felügyeletét a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztálya látja el.

2. A KF feladata, hogy
-  előmozdítsa a hazai könyvtári és tájékoztatási rendszer fejlődését célzó, elméleti és gyakorlati 

munkálatokat, nyilvánosságot biztosítson a könyvtár- és tájékoztatásügy kutatási, fejlesztési és 
gyakorlati eredményeinek;

-  a szakirodalmi tájékoztatás és a bibliográfia témakörén belül az általános vonatkozások mellett 
főként a társadalomtudományok és a humán területek idevágó kérdéseivel foglalkozzék;

-  elsősorban a témák elméleti, gyakorlati és módszertani vonatkozásait tárgyalja, ám esetenként 
adjon helyet a történeti feldolgozásoknak is;

-  nyújtson tájékoztatást a nemzetközi könyvtárügy és szakirodalmi tájékoztatás helyzetéről, 
fejlődési irányairól, eseményeiről, közvetítse és kritikailag értékelje azokat a külföldi eredmé
nyeket, amelyeknek alkalmazása hozzájárul a hazai könyvtári szolgálat és szakirodalmi tájékoz
tatás fejlesztéséhez;

-  tájékoztasson az OKT plénumán, tagozataiban, szakbizottságaiban, igazgatói tanácsaiban és 
munkabizottságaiban, valamint az OSZK-KMK keretében folyó munkálatok eredményeiről. 
Különös figyelmet fordít a könyvtárpolitika, a könyvtári rendszer, az egyes könyvtártípusok, a

hazai és nemzetközi könyvtárközi együttműködés tartalma és szervezete, az egyes könyvtári munka- 
folyamatok, a könyvtárospálya, a könyvtárosképzés és a könyvtári munkaerőgazdálkodás, a központi 
könyvtári szolgáltatások, a könyvtárak technikai felszerelése, berendezése és építése, a könyvtári üzem
szervezés és a könyvtárgazdaságtan, valamint az állományépítés, a használói igények és szükségletek 
kérdéseire.
3. A KF feladatait az egyéb könyvtári és tájékoztatási szakfolyóiratokkal együttműködve és munka- 
megosztásban látja el.
4. A KF évente hatszor jelenik meg, számonként 10 A/5-ös nyomtatott ív teljedelemben. Az egyes 
számok angol, német és orosz nyelvű összefoglalókat tartalmaznak a bennük megjelent közlemények
ről. A lezárt évfolyamokhoz éves tartalomjegyzék készül angol, magyar és orosz nyelven; tíz évenként 
magyar nyelvű repertóriumot tesz közzé a szerkesztőség.

5. A KF felelős szerkesztőjét az OSZK-KMK igazgatója az OKT elnökének egyetértésével és az MM 
Könyvtári Osztálya vezetőjének jóváhagyásával bízza meg az OSZK-KMK munkatársai közül.

A felelős szerkesztő feladatát meghatározatlan időre szóló munkaviszonya keretében, munka
köri kötelessége gyanánt látja el.

A felelős szerkesztő
-  ellátja a KF szellemi irányítását,
-  jogi felelősséget vállal -  a szerző után -  a KF-ben közölt írásokért,
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-  engedélyezi az egyes számok kinyomtatását (imprimatúra),
-  tervezi és irányítja a szerkesztést,
-  képviseli a KF-et.
A felelős szerkesztőt akadályoztatása esetén a szerkesztő helyettesíti a KF szerkesztési szabály

zatában előírt módon.
6. A KF szerkesztőségének további munkatársait -  a felelős szerkesztő javaslatára -  az OSZK-KMK 
igazgatója bízza meg az OSZK-KMK munkatársai közül.

A szerkesztőik) huzamosabb akadályoztatása esetén az OSZK-KMK igazgatója gondoskodik a 
helyettesítésről.
7. A KF szerkesztőségét szerkesztő bizottság segíti munkájában. A szerkesztő bizottság véleményező, 
javaslattevő és tanácsadó testület, amelynek nincs döntési és intézkedési felhatalmazása.

A szerkesztő bizottság
-  megvitatja a hosszabb távú tematikai terveket és éves lapterveket, véleményezi az egyes számok 

terveit;
-  testületként vagy tagjai révén véleményezi a közlésre benyújtott kéziratokat;
-  segíti kialakítani a KF szellemi irányát, tematikai arányait;
-  javaslatokat tesz témákra és szerzőkre;
-  értékeli a megjelent lapszámokat;
-  a KF szerkesztési gyakorlatára vonatkozó észrevételeit -  elnöke révén -  évente az OKT elnöke és 

az OSZK-KMK igazgatója tudomására hozza.
A szerkesztő bizottság évente hatszor, de legalább háromszor ülésezik. Az ülések napirendjét és 

időpontját a szerkesztő bizottság elnökének egyetértésével -  a felelős szerkesztő állapítja meg. A szer
kesztő bizottság üléseire meg kell hívni az MM Könyvtári Osztálya vezetőjét, az OKT elnökét és az 
OSZK-KMK igazgatóját.

8. A KF szerkesztő bizottsága legalább hat, de tizenkettőnél nem több tagból áll. A szerkesztő bizott
ság tagjait a szerkesztő bizottság elnökének és a felelős szerkesztőnek javaslatára az OKT elnöke és az 
OSZK-KMK igazgatója -  az OKT elnöksége véleményének kikérésével és az MM Könyvtári Osztálya 
vezetőjének jóváhagyásával -  együttesen kéri fel négyévi időtartamra, amely kétéves szakaszokban kor
látlanul meghosszabbítható. A szerkesztő bizottsági tagság személyre szól.

A felkérést az OKT elnöke és az OSZK-KMK igazgatója -  az OKT elnöksége véleményének ki
kérésével és az MM Könyvtári Osztálya vezetőjének jóváhagyásával -  együttesen bármikor vissza
vonhatja.

. A szerkesztő bizottság tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el.
9. A szerkesztő bizottságot elnök vezeti. A KF szerkesztő bizottságának elnökét a felelős szerkesztő 
javaslatára az OKT elnöke és az OSZK-KMK igazgatója -  az OKT elnöksége véleményének kikérésé
vel és az MM Könyvtári Osztálya vezetőjének jóváhagyásával -  együttesen kéri fel, illetve bízza meg 
négyévi időtartamra, amely kétéves szakaszokban korlátlanul meghosszabbítható.

A felkérést, illetve megbízást az OKT elnöke és az OSZK-KMK igazgatója -  az OKT elnöksége 
véleményének kikérésével és az MM Könyvtári Osztálya vezetőjének jóváhagyásával -  együttesen bár
mikor visszavonhatja.

Az elnök feladata
-  részvétel a KF szellemi irányításában;
-  a szerkesztő bizottság munkájának megszervezése, üléseinek levezetése;
-  a szerkesztőség munkájának szakmai, politikai segítése.

A szerkesztő bizottság elnökét akadályoztatása esetén a szerkesztő bizottság általa felkért tagja 
helyettesíti.

A szerkesztő bizottság elnöke az OKT elnökének és az OSZK-KMK igazgatójának tartozik 
felelősséggel.
10. A szerzők által benyújtott kéziratok mellett a szerkesztőség maga is kezdeményezi egyes közlemé
nyek elkészültét. A hosszabb távú tematikai terv keretében a szerkesztő bizottság bármely tagja -
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a felelős szerkesztő egyidejű tájékoztatása mellett folytathat tárgyalásokat a számbajöhető szerzők
kel, de a kézirat elkészítésére vonatkozó felkérést csak a felelős szerkesztő, vagy megbízásából a szer
kesztő adhatja ki.

A közlemények színvonalának elbírálására a szerkesztőség a szerkesztő bizottság tagjai véle
ményének kikérésén túl -  lektori ok jat kérhet fel. A lektor munkáját liszteletdíjért végzi. Lektori meg
bízást szerkesztő bizottsági tag is kaphat.

A benyújtott kéziratokon szükséges javításokat a szerkesztőség vagy a szerzővel végezteti el, 
vagy -  a szerző beleegyezésével -  maga végzi cl.
11. A KF szerkesztősége munkáját a szerkesztési szabályzat szerint végzi, amit az OKT elnöke és az 
OSZK-KMK igazgatója együttesen hagy jóvá. A szerkesztési szabályzat jelen ügyrend mellékletét 
képezi.
12. A KF szerkesztősége az OSZK-KMK szervezetében működik. A szerkesztési munkák személyi, 
anyagi és technikai feltételeit (a szerkesztőség fő- és részfoglalkozású munkatársai alkalmazásának költ
ségei, a kéziratok gondozásával kapcsolatos gépelési, fordítási stb. költségek, az ábrák, mellékletek, 
táblázatok, fényképek elkészíttetésének kiadásai, a másolási, fényképezési stb. technikai kapacitás, a 
szerkesztőségi munkatársak, a szerkesztő bizottság tagjai és a felkért szerzők kiszállási költségei stb.) 
a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztálya az OSZK-KMK költségvetésében irányozza elő.

13. A KF-ct a Művelődési Minisztérium megbízásából a Múzsák Közművelődési Kiadó adja ki, s egyben 
ellátja mind a nyomdai, mind a terjesztői feladatokat; gondoskodik a szerzői és a lektori tisztcletdíjak, 
valamint a kéziratok nyomdai előkészítésével kapcsolatos egyéb kiadások fedezetéről.

A kiadással kapcsolatos kérdéseket, valamint a KF szerkesztősége és a Múzsák Közművelődési 
Kiadó külön megállapodása szabályozza, amely a jelen ügyrend mellékletét képezi.

14. A KF ügyrendje az OKT elnökségének ajánlása alapján az OKT elnökének és az OSZK- KMK igaz
gatójának aláírásával, valamint a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztálya vezetőjének jóváhagyá
sával válik érvényessé.

Szente Ferenc s.k. 
az Országos Széchényi Könyvtár 

Könyvtártudományi és Módszertani 
Központja igazgatója

Vályi Gábor s.k.
az Országos Könyvtárügyi Tanács 

elnöke

A Könyvtári Figyelő című folyóirat szerkesztőségének fenti ügyrendjét jóváhagyom.

Budapest. 1984. május 15.

Juhász Jenő s.k.
a Művelődési Minisztérium Könyvtári 

Osztályának vezetője
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