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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI
ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT BESZÁMOLÓJA
AZ 1984. ÉVRŐL
Éves tevékenységünket a munkatervhez mérve megállapíthatjuk, hogy minden
lényeges vállalásunkat teljesítettük. Az intézmény a szervezeti és működési szabályzatá
ban rögzített feladatkörben eredményesen munkálkodott mind a folyamatos, szolgál
tatásszerű kötelezettségeinek, mind az egyszeri, vállalkozásszerű feladatainak teljesítésén.
A munkahelyi légkör jó volt, egészséges együttműködés volt tapasztalható a közös
munkában érintett munkatársak és osztályok között. Jó volt a kapcsolat a vezetés és a
társadalmi szervek között is. A vezetői testület általában kéthetente foglalkozott a mun
kával és annak feltételeivel kapcsolatos információkkal. Egyetértő döntések születtek
minden fontos intézménypolitikai, munkaelosztási, gazdálkodási és személyzeti kérdés
ben. Az intézmény egészét, vagy a még tágabb könyvtári érdekeket érintő szakmai pro
duktumokat nyílt fórumon tűztük napirendre, hogy mindenkinek lehetővé tegyük a
véleménynyil vánítást.
Rendszeres és tartalmas munkakapcsolat alakult ki a Művelődési Minisztérium
könyvtári osztályával, a SZOT kulturális ügyeit intéző osztályával, a többi, országos
hatáskörű könyvtárfenntartó és felügyeleti szervvel és a Hazafias Népfront Olvasó Népért
mozgalom koordinátorával. Kollegális, barátságos viszony és együttműködési készség
jellemzi közös dolgainkat az Országos Széchényi Könyvtárral és a többi országos szerep
körű könyvtárral.
Hagyományosan a legerősebb szálakkal a közművelődési könyvtárhálózatokhoz,
azok fenntartó és felügyeleti szerveihez kapcsolódunk, de a szakfelügyeleti funkció révén
máris biztatóan erősödik jelenlétünk a felsőoktatási könyvtárak és a szakkönyvtárak
ügyeinek alakulásában is.
Hiányosnak és javítandónak ítéljük kapcsolatunkat az iskolai könyvtárak hálózati
központjaival és az országos koordinációs központtal. Az utóbbi azért is indokolt, mert
hálózatfejlesztési és szolgáltatásszervezési elvi kérdések várnak tisztázásra. Intenzíven
részt vettünk az Országos Könyvtárügyi Tanács minden fórumának munkájában és
munkatársaink aktív közreműködők a Magyar Könyvtárosok Egyesületének különféle
szervezeteiben. Ami a kapcsolatoknak a nem közvetlen könyvtári vonatkozásait illeti,
ezekről a szervezési és propaganda feladatok között szólunk részletesebben.
Több szakmai szervezet és bizottság titkársági feladatait láttuk el. Közülük a fonto
sabbakat felsoroljuk: Országos Könyvtárügyi Tanács, Társadalomtudományi Információs
Munkabizottság, Nemzetközi Zenei Könyvtáros Szövetség magyar nemzeti bizottsága.
Magyar Nemzeti Hangtár előkészítő bizottsága, a könyvtárak tudományos minősítését
előkészítő bizottság, a megyei Könyvtárigazgatók Tanácsa, az MM könyvtárosképzési és
továbbképzési állandó bizottsága.
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Nemzetközi kapcsolataink a hagyományos keretek között fejlődtek mind a szakmai
információcserét mind a személyes látogatásokat és konferenciákon való tevékeny rész
vételt illetően. 71 külföldi kolléga tett látogatást intézményünkben. A látogatók közül
tizenegyen a Művelődési Minisztérium, ötvennégyen más intézmények vendégeként
érkeztek hozzánk. A KMK személycsere keretében a különböző szocialista országok
könyvtáraival fennálló megállapodások alapján 1984-ben 6 kolléga tett látogatást intéze
tünkben. Az MM vendégek közül 7-nek mi készítettünk 136 napra programot, illetve
a személycsere keretünkben érkezőknek 5 programot állítottunk össze 31 napra.
A KMK dolgozói közül 1984-ben a Művelődési Minisztérium keretében 4 fő utazott
külföldre 13 napra. Személycsere keretünkben 9 fő látogatott a környező szocialista
országokba 45 napra.
Hálózatfejlesztési, koordinációs és szakfelügyeleti feladatok

A hálózatfejlesztési és koordináló szerepünket a jogszabályokban és a IV. Országos
Könyvtárügyi Konferencia ajánlásaiban rögzített célok közvetítése érdekében bontakoz
tattuk ki.
Elkészítettük a vállalati információellátás modellgyűjteményét, mely 1985-ben
kerül a szélesebb szakmai nyilvánosság elé.
összefoglalót készítettünk a megyei könyvtáraknak a pedagógiai szakirodalmi
ellátásban betöltött szerepéről és az OPIR-ban betöltendő szerepük lehetőségeiről.
A közgyűjteményi kooperáció helyzetéről elkészült az alapozó jellegű vitaanyag.
Konzultációkat tartottunk a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem szervezeti
és könyvtártechnológiai rekonstrukciójáról.
A győri, a szentendrei, a miskolci, a kecskeméti és a szekszárdi megyei könyvtárral
közös szervezésben tartottuk meg a gyermekkönyvtárosok regionális tapasztalatcseréit.
Központi témái a képregény, az újabb magyar gyermekirodalom, a gyermekek versolvasási
kultúrájának fejlesztése voltak.
Elkészítettük az Alapvető könyvek jegyzéke óvodák számára c. kiadvány szinop
szisát.
Szakmai tanácsadással részt vettünk a betegek könyvtári ellátásának fejlesztéséről
szóló irányelvek előkészítésében.
összefoglalót készítettünk a büntetésvégrehajtási intézetek közművelődési könyv
tárainak fejlődéséről.
Közreműködtünk a büntetésvégrehajtási intézetek nevelőtisztjei számára szervezett
módszertani konferencián.
Közreműködtünk a Magyar Néphadsereg közművelődési könyvtári hálózatának
szervezeti és működési szabályozásában.
Pályázat útján megszerveztük 28 közművelődési könyvtár hangoskönyv ellátását.
Előkészítettük a Zenei szakirodalmi információellátás c. kiadványt.
A közművelődési könyvtári statisztika számítógépes feldolgozásának előkészítését
szakmai tanácsadással segítettük, elkészítettük a számítógépes feldolgozáshoz szükséges új
nyomtatványokat.
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Közreadtuk a Településeink könyvtári ellátása és a Szakszervezeti könyvtárak
működési adatai című statisztikai gyorstájékoztatót.
Megszerveztük a középvárosok információellátásával foglalkozó konferenciát a váci
városi könyvtárral együttműködve.
Megszerveztük és gondoztuk az új gyűjtőköri kódex munkálatait, jelenleg a szer
kesztés folyik.
Szakfelügyeleti jelentést készítettünk a kötelespéldányok regionális felhaszná
lásáról.
Megkezdtük a szakfelügyeleti vizsgálatok módszertani segédleteinek előkészítését.
A szakfelügyeleti vizsgálatok egységes szempontjegyzéke ennek alapján 1985-ben közre
adható.
Megszerveztük Szabolcs-Szatmár megye és Szolnok megye átfogó könyvtári felügye
leti vizsgálatát. Részt vettünk a Vas megyei könyvtári szakfelügyeleti utóvizsgálatban, az
AGROINFORM általános szakfelügyeleti vizsgálatában és az Országgyűlési Könyvtár
minisztériumi szakfelügyeleti vizsgálatában. Célvizsgálatot folytattunk a Statisztikai
Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Osztályán a kötelespéldányok kezelésének és haszno
sításának helyzetéről. Megszerveztük az OSZK Olvasószolgálati és raktári osztályán - a
várba való felkészülést segítő —vizsgálatot. Szakfelügyeleti látogatást tettünk a következő
főiskolák könyvtáraiban: Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs; Juhász Gyula Tanár
képző Főiskola, Szeged; Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.
Tanácsadó szolgálatunk keretében előre nem tervezhető feladatként több száz
esetben adtunk szakvéleményt, ezek között olyan fajsúlyos, munkaigényes vállalkozások
is szerepelnek, mint a KNEB vizsgálata a közművelődési könyvtárak tevékenységének
változásáról 1978-1983. időszakban.
Módszertani, kutatási, továbbképzési feladatok

A terveknek megfelelően láttuk el módszertani, továbbképzési feladatainkat.
A nagy közművelődési könyvtárak feldolgozó osztályának vezetői részére értekezle
tet szerveztünk, melyen a szakkatalógusok helyzetét, továbbfejlesztésük és gépesítésük
lehetőségét, valamint a leíró katalógusok továbbépítésének kérdéseit vitattuk meg.
Helyzetfeltáró és javaslattevő jelentést készítettünk a megyei könyvtárak tárgyi
katalógusrendszeréről.
Az új szabványok szerint megváltozott besorolási adatokhoz utalójegyzéket készí
tettünk.
Elkészítettük a kották bibliográfiai leírásának magyar szabványát.
"A z osztályozás és információkeresés” című szöveggyűjteményt sajtó alá rendeztük.
A "Könyvtár és szervezés" témakörben bibliográfiát állítottunk össze a hazai és
külföldi szakirodalom legfontosabb kézikönyveiből.
Elkészítettük a könyvtári ügyviteli nyomtatványok és felszerelési cikkek új kata
lógusát.
összeállítottuk a "Könyvtári és információs intézményi munkakörök képesítési
követelm ényei’ c. módszertani segédanyagot.
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Könyvtárépítési és berendezési ügyekben rajzos tervanyagokat készítettünk a salgó
tarjáni és a pécsi könyvtárhoz, a debreceni és a szegedi tudományegyetem könyvtárához,
a Videoton és a MEDOSZ szakszervezeti könyvtárhoz, kilenc intézeti és községi könyv
tárhoz, konzultációt folytattunk számos olyan könyvtár esetében, amelyek tervezéséhez
grafikai anyagra nem volt szükség.
A könyvtárépítés távlati terveinek kidolgozásához a statisztikai adatokat értékel
hető táblázatok és grafikonok formájában összesítettük. Fénykép-illusztráció céljára fél
száz színes felvételt készítettünk.
Új ajánlati terveket dolgoztattunkkiakisvárosoKill.lakótelepekkönyvtárépítéséhez.
Új technikai eszközök gyártására, forgalmazására és könyvtári alkalmazására tet
tünk javaslatot a Könyvért Könyvtárellátó Főosztálya, a Biztonságtechnika Ipari Szövet
kezet, a Körmendi Vas és Fémipari Szövetkezet, az Országos Oktatástechnikai Központ,
a Metrimpex Külkereskedelmi Vállalat, az Információ Technikai Vállalat részére. Folya
matosan tájékoztatunk a könyvtári munkában használható legújabb technikai eszközök
ről, az alkalmazás lehetőségeiről.
Jelentést állítottunk össze a szocialista országokban található könyvtári eszközök
ről, berendezésekről, azok gyártóiról és forgalmazóiról.
Tanulmányt készítettünk az elektronikus könyvtári lopásgátló berendezésekről, a
beruházást megelőző állományelemző módszerekről.
Eredményesen lezártuk olvasáspedagógiai továbbképző tanfolyamunkat, az olvasószolgálatban dolgozóknak szervezett szépirodalom-ismereti továbbképző tanfolyamot és
a "Régi könyvek gondozása" c. továbbképzést.
Tipográfiai tanfolyamot szerveztünk a kiadványok előkészítésével és gondozásával
foglalkozó könyvtárosoknak, továbbá a könyvtár társadalmi kapcsolatai és kapcsolatszervezése címmel féléves tanfolyamot indítottunk a közművelődési könyvtárak munka
társai részére.
Megkezdtük egyéves továbbképző tanfolyamunkat a megyei könyvtárak társadalomtudományi szakreferensei részére.
Ugyanilyen időtartamú tanfolyamot indítottunk a nagyobb könyvtárak könyvkötészeteiben dolgozó munkatársaknak az új technológia megismertetése céljából.
Egyhetes továbbképző konferenciát szerveztünk "A könyvtárhasználat oktatásá
nak didaktikája a felsőfokú képzési intézm ények"-ben címmel a felsőoktatási intézmé
nyekben dolgozó könyvtárosok és tanárok részére.
Községi könyvtárosok részére egyhetes szakmai olvasótábort szerveztünk, egyhetes
konferencián vehettek részt "Könyvtárhasználatra való felkészítés a középfokú iskolák
ban" témakörben, az iskolai könyvtárosok.
Elkészítettük a magyar könyvtárosképzés rendszeréről szóló propagandafüzetünk
angol nyelvű kéziratát.
Nyomdában van a helyzetfelismerés és alkalmazkodás módszertanáról készült
példagyűjtemény. Ebben a témában egyhetes bentlakásos céltanfolyamot szerveztünk
a könyvtárosi ismereteket oktatók részére.
Feladatsort állítottunk össze a könyvtárkezelői tanfolyam számára az állomány
nyilvántartás tantárgyának oktatásához.
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A könyvtárkezelői tanfolyamokat gondoztuk. Elláttuk az írásbeli vizsgák szervezé
sével kapcsolatos feladatokat, részt vettünk a vizsgákon, elvégeztük az anyakönyvezést,
megszerveztük az új tankönyv soron kívüli eljuttatását a szervező könyvtárakhoz. Az idő
szerű kérdéseket tanári konferencián vitattuk meg.
A könyvtáros továbbképzés helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről tanulmányt
készítettünk, amelyet az OKT plénuma megvitatott.
Ugyancsak az OKT számára készült előterjesztés a könyvtárosképzés taneszköz
ellátásáról és a fejlesztés lehetőségeiről.
Megoldottuk a gimnáziumi könyvtárosképzés tankönyvellátását: elértük, hogy a
KMK kiadásában megjelent könyvtárkezelői tankönyvet gimnáziumi tankönyvként
alkalmazzák.
összeállítottuk a könyvtárosképzésben használatos kötelező olvasmányok listáját,
megjelölve a hozzáférhetőség lehetőségeit.
Elemző tanulmány készült az utóbbi évek olvasási pályázatairól.
Kutatómunkánk eredményei közül az alábbiakat tartjuk említésre érdemesnek:
Az értékközvetítés és a könyvtáros témakörből két tanulmány készült a hátrányos
helyzetű olvasók és a közművelődési könyvtár kapcsolatával foglalkozó és a "Miről kell
tudnia a könyvtár(os)nak?" című.
Elkezdődött a könyvtáros pálya szociológiai vizsgálata — részletes kérdőív segítsé
gével. Elkészült a mintaválasztás, az adatfelvétel és a kódutasítás. Befejeződött a kódolás
nagyobbik része.
A könyvtár és társadalmi környezete témakörben helyzetfeltáró kutatásokat foly
tattunk. Elkészült az öt esettanulmányt tartalmazó kötet kézirata. Megkezdődött a
további tanulmányok készítése.
Három általános iskolai mintakönyvtár vizsgálata és a kutatás eredményeit össze
gező tanulmány megírása befejeződött.
Szemle és tanulmány készült a könyvtárhasználati szokások változásáról.
Megkezdtük a könyvtárosok kapcsolatkultúrájának vizsgálatát.
Elkészült A Mester és Margarita c. regény magyarországi fogadtatását vizsgáló kuta
tás tanulmánya, valamint egy kiegészítés "A Mester és Margarita és diák-olvasói" címmel.
Az ’’Olvasás, olvasmányközvetítés” témakörben alapozó jellegű elméleti tanulmány
készült el "A z olvasó" címmel.
A finn-magyar összehasonlító olvasásszociológiai vizsgálat keretében összegező
tanulmányt írtunk a magyarországi olvasási szokásokról.
"A kisebbségi magyarság olvasáskultúrája" témakörben a szakirodalmi szemle szer
kesztése befejeződött. A kb. 10 íves kézirat kiadásra készen áll.
Folyamatban levő kutatásaink: ”Az olvasási szokások és az olvasói ízlés alakulása
a 60-as és 70-es években” , ”A 15-18 éves korosztály olvasási és könyvtárhasználati
szokásai” és ”Az óvodáskorúak könyvtárhasználata” .
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Gyűjtemény fejlesztési és bibliográfiai tanácsadási feladatok

Gyűjteményfejlesztési és bibliográfiai tanácsadó munkánk keretében elkészült és
négy kötetben megjelent az Új Könyvek 1984. évi anyagának szakrendbe szerkesztett
kumulációja és az éves anyag betűrendes mutatója.
Az Új Könyveknek 31 száma jelent meg, 2714 tétellel.
A Könyvtári kis tükör sorozatban: befejeződött és nyomdába került a Természettudományok c. kötet; a "Gyermek- és ifjúsági irodalom 1981-1985” anyagának bibliog
ráfiai adatgyűjtése megtörtént; az ’’Általános művek, filozófia, pszichológia, vallás” szer
kesztése még folyamatban van, leadása 1985-re áthúzódik; az ’’Irodalomtudomány,
nyelvészet” anyaggyűjtése megindult;a "Prominens szerzők” anyaggyűjtése befejezés előtt
állja ’’Művészetek,sport 1980-1984” anyaggyűjtése folyik.
Halasztást szenvedett a Helyismereti munka kézikönyve. Befejezésére, nyomdába
adására 1985-ben kerül sor.
Két nagyobb szakfelügyelet részeként vizsgáltuk a helyismereti munkát, szeminá
riumot vezettünk, számos konzultáción vettünk részt, szaktanácsot adtunk, helyismereti
kiadványok lektorálásában vettünk részt.
Három nagyobb bibliográfiai vállalkozásban vettünk részt tevékenyen (Kőhalmi
bibliográfia, Új írás repertórium, Körösi Csoma-bibliográfia), számos kisebb bibliográfiai
munkálathoz nyújtottunk elméleti és gyakorlati segítséget, több bibliográfia lektorálásá
ban vettünk részt.
A Könyvtárellátóval és az OSZK Bibliográfiai Osztályával közösen megrendeztük a
megyei, városi és SZMT könyvtárak állománygyarapító könyvtárosainak országos érte
kezletét.
Elkészítettük a hazánk felszabadulásának 40. évfordulójára szóló ajánló bibliográfiát.
Összegyűjtöttük és értelemszerűen rendszereztük a könyvtárak által kiadásra java
solt művek jegyzékeit. A javaslatokat továbbítottuk az illetékes kiadókhoz.

Szervezési és propaganda feladatok

Kapcsolatszervezési és propaganda munkánkban folytattuk a korábbi vállalkozáso
kat, emellett törekedtünk arra, hogy üjabbakat is elindítsunk.
Tervet készítettünk az Eseménynaptár új, Könyv- és könyvtárpropaganda, közön
ségkapcsolatok, reklám című állandó rovatának szerkesztésére. A rovat számára folyama
tosan állítunk össze és írunk megfelelő híranyagot.
A Könyvtári Hírlevél három számát jelentettük meg. Elemeztük a központi napi
lapokban 1984 első negyedévében megjelent könyvtári vonatkozású cikkeket laponként
és sajtóműfajok szerint. Könyvtári érdekű polémiát kezdeményeztünk olyan közlemé
nyek esetében, amikor ez indokolt volt. (Papp István: Könyvtár vagy járda? = Élet és
Irodalom;Kamarás István: Teszteljük, mert tiszteljük - Népszabadság.)
300 könyvtámépszerűsítő plakátot gyűjtöttünk be a világ minden részéről a jövőre
tervezett kiállításhoz.
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Értékeltük az Olvasó ifjúságért pályázatot és a könyvtári sajtópályázatot, közre
működtünk a díjkiosztásban.
Javaslatot készítettünk az Ünnepi Könyvhét Könyvtári és információs napok prog
ramjának rendezésére: Székesfehérvárott és Hatvanban kezdeményeztük a könyvhét új
típusú, a könyvtárügy érdekeinek jobban megfelelő megrendezését.
A TV Közművelődési Főosztálya számára több konkrét műsortervet dolgoztunk
ki a könyvtárakról. A Képújság rendszeresen közli a könyvtári vonatkozású híreket,
valamint évfordulókhoz kapcsolódó, a közművelődési könyvtárakban hozzáférhető
irodalmat.
Az első csehszlovák-magyar barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződés alá
írásának 35. évfordulóján a prágai állami könyvtárban bemutattuk a Híres könyvtárak,
híres könyvek Magyarországon című kiállításunkat, amelynek nagy sikere volt.
Az IBUSZ Belföldi Idegenforgalmi Osztálya részére tervezetet dolgoztunk ki az
’’Idegenforgalmi kirándulások” című program továbbfejlesztésére, a könyvtárak rész
vételére, szolgáltatásaik igénybevételére. A Belföldi utazások és üdülések programja ’85
című tájékoztató tartalmaz könyvtári szolgáltatásokat ajánló reklámot is.
Nemzetközi szemlét jelentettünk meg a közönségkapcsolatokról, lefordítottuk az
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung öffentlicher Bibliotheken c. kiadványt, diára vetet
tük a teljes illusztrációs anyagát.
Periodikumaink folyamatosan megjelentek, a kiadói tervben szereplő 31 egyedi
kiadványból megjelent 11. A meg nem jelent 20 kiadvány zöme kiadás, ill. nyomdai elő
készítés alatt áll. (A kiadói terv irreális volt, mert pl. szeptemberi kézirat leadási határ
idejű, terjedelmes kiadványok is szerepeltek benne.) Ugyanakkor 12 művet jelentettünk
meg terven felül. (Pl. Vajda Koméi: Felszabadulás (Ajánló bibliográfia.), Urosevics Daniló:
Könyvtárosok iskolai és szakmai képzettsége, Gyimes Ferenc: Idegen nyelvű zenei köny
vek a közművelődési könyvtárakban, Alapelvek az általános művelődési központok
oktatástechnológiai kérdései stb.) Több kiadványt egyéb intézményekkel közösen, az ő
nyomdai kapacitásukat felhasználva jelentettük meg. Pl. Halmasi Józsefné: Mondák és
mítoszok analitikus bibliográfiája (KMK—Tatabányai Megyei Könyvtár), Zsidai József:
A könyvtárközi együttműködés elvi alapjai (KMK—Miskolci Nehézipari Egyetem Köz
ponti Könyvtára), Könyv- és könyvtárhasználati játékok, vetélkedők forgatókönyvei
(KMK-Szolnoki Megyei Könyvtár) stb.
A pécsi kábeltelevízió részére műsortervet dolgoztunk ki.
Útmutatót készítettünk hazánk felszabadulásának 40. évfordulójához kapcsolódó
könyvtári tennivalókról. Tanulmányokat készítettünk a Lenin Könyvtár jubileumi kiad
ványa számára a szocialista magyar könyvtárügy egyes részterületeinek 40 éves fejlő
déséről.
Közreműködtünk a ’’Kell a jó könyv!” olvasópályázat szervezésében.
A Kossuth Könyvkiadó számára a ”Mit kell tudni Magyarországról?” című kiadvány
könyvtári fejezetét kidolgoztuk.
Kezdeményeztük és támogattuk számos olyan kiadvány megjelenését, amely köz
vetlenül kapcsolódik a könyvtárpropagandához: Hatvani Hírmondó (Kiad. a Hatvani
Városi Könyvtár), Bakosi György: Útmutató a Kell a jó könyv 1983/1985. olvasópályá-
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zaton szereplő könyvekhez (MSZBT), A nemzet könyvtára (plakátnaptár - KÖNYVÉRT),
Barokk könyvtári belsők (Falinaptár —Gondolat Könyvkiadó) stb.
Könyvtámépszerűsítő reklámfilmterveket dolgoztunk ki.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár feladatai
Könyvtártudományi Szakkönyvtárunk a folyamatos napi munkák és egyenletes
szolgáltatás fönntartása mellett felkészült az átköltözésre és decemberben zökkenőmen
tesen elfoglalta új helyét a várpalotában.
A szolgáltatás mindössze két hétig szünetelt. A könyvtárosképzésben használatos
könyveket, folyóiratokat a könyvtár régi helyén hagytuk, ahol napi ügyeletet tartottunk
vállaltuk a kért dokumentumok lehozatalát hetente kétszer és kielégítettük a könyvtárközi kéréseket.
Kidolgoztuk a vári szabadpolcos állomány felállítási rendjét, folyik a könyvek és
folyóiratok szakcsoportba osztása és a dokumentumok átjelzetelése.
A könyvtár állományából nagyarányú selejtezést hajtottunk végre.
A besorolási szabványok megjelenése óta nagyobb ütemben folyik a leíró katalógus
átszerkesztése.
A könyvtári és informatikai szakirodalom központi gyarapodási jegyzékének négy
füzetét megjelentettük.
A külföldi folyóiratokat analitikusan feldolgoztuk és szerkesztettük a cikk-kataló
gust. A KDSz (Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom) évi négy számát a m utatók
kal együtt nyomdába adtuk. Az 1974—1978-as évek kumulált mutatója is megjelent.
Az 19 7 9 -1 983-as évek kumulált mutatóit szerkesztettük, nyomdába adása 1985-ben
történik.
A MAKSZAB (Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája) négy füzete helyett
csak három jelent meg betegség miatt. Megjelent az 1983-as évfolyam kumulált mutatója.
A magyar szakirodalmat válogatva referáló orosz és angol nyelven megjelenő folyó
iratunknak (H Ú SA(Hungarian Libraiy and Information Science Abstracts, VELBI
Vengerskaa Hteratura po bibliotekovedeniú) két füzetét, a mutatókkal együtt elkészí
tettük.
A Könyvtári Figyelő évi 6 száma megjelent. Az OKT elnöksége jóváhagyta a lap
szerkesztőségi ügyrendjét, és ennek értelmében megújítottuk a szerkesztő bizottságot.
Nyomdába adtuk a Könyvtári Szemle 4. és 5. kiegészítő füzetének hasonmás
kiadását.
SZENTÉ Ferenc
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