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A MEGYEI KÖNYVTÁRIGAZGATÓK TANÁCSÁNAK 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

1 9 8 3 - 1 9 8 4

TAKÁCS MIKLÓS

A Tanács által tárgyalt témák többsége a változatlanul időszerű könyvtári együtt
működés elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Emellett ju to tt arra is idő, hogy 
néhány aktuális, nem átfogó, de több helyen egyszerre jelentkező (gazdálkodási, szerve
zeti stb.) gondot a tanácsülés megvitasson. (Igaz, ez az idő nem volt mindig annyi, ameny- 
nyit egy-két fontos, gyorsabb intézkedést érdemlő közös ügy alapos megtárgyalása meg
kívánt volna.)

Az elmúlt két évben -  időbeni sorrendben -  a Tanács az alábbi napirendeket 
tárgyalta:

Veszprém, 1983. május 23-24.
-  Az iskolai és a közművelődési könyvtárak együttműködése. (Ea.: Lengyel 

Sándor.)
-  A Kulturális Alap, Közművelődési Alap megyék közötti felosztása. (Ea.: Sárdy 

Péter.)
-  A devizás folyóiratok megrendeléséről készült felmérés ismertetése. (Ez.: Sárdy 

Péter.)
-  Múzeumi és levéltári könyvtárak helyzetéről. (Ea.: Cholnoky Győző.)
-  A különböző rétegek (honvédség, betegek, elítéltek stb.) közművelődési könyv

tári ellátása, a tanácsi könyvtárak tennivalói. (Ea..Bereczky Lászlóné.)

Salgótarján, 1983. szeptember 15-16.
-  A tanácsi és a szakszervezeti könyvtárak együttműködésének lehetőségei. (Ea.: 

Bosnyák Péter, SZOT.) -  A napirend tárgyalásán részt vettek a megyei tanácsok 
művelődési osztályainak könyvtárügyi előadói és az SZMT központi könyvtárak 
meghívott igazgatói is.

-  A KMK keretében tervezett 15-18 éves korúak kultúráját felderíteni szándé
kozó olvasásszociológiai vizsgálatról. (Ea..Nagy Attila.)

-  A hangos könyvek és a tanácsi könyvtárak tennivalói. (Ea.: Skaliczki Judit.)

Budapest, 1984. április 18-19. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi 
Könyvtára.

-  A területi (regionális) könyvtári együttműködés helyzete. (Ea.:Fogarassy Miklós.)
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-  A társadalomtudományi szakirodalmi szolgáltatások és használóik a megyei 
könyvtárakban. (Ea. -.Nagy Lajos.)

-  A Kulturális Alap és a Közművelődési Alap megyék közötti felosztása. (Ea.: 
Soron László.)

-  A MKKE Központi Könyvtárának megtekintése.

Budapest, 1984. december 19. MM Vezetőképző és Továbbképző Intézete.
-  Az MM ajándékaként a közművelődési könyvtárak számára készített hangos 

könyvek” elosztásának ünnepélyes kihirdetése. (Ea ..Juhász Jenő és Bódi István, 
a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének főtitkára.)

-  A gyermekkönyvtári ellátás aktuális szervezeti kérdései. (Az MKE Gyermek- 
könyvtári Szekciójának ajánlásai. Ea.: Pápainé Kemenczey Judit, Fogarassy 
Miklós.)

-  A Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsának OKT által tervezett ügyrendje. (Ea.: 
Papp István.)

A napirendek áttekintése meggyőzően mutatja, hogy a Tanács elé került előterjesz
tések élő, többségében az egész könyvtári rendszert érintő problémákat tártak fel. Az egy
séges állásfoglalást elősegítő vitákat hasznosan egészítették ki azok a tájékoztatások, érté
kelések, gyakorlatias javaslatok és ösztönzések, amelyeket az irányító szervek adtak igaz
gatási, pénzügyi, szervezeti és olvasómozgalmi témákban.

A Tanács különösen nagy érdeklődéssel fogadta az iskolai, valamint a szakszervezeti 
könyvtárhálózatokkal történő együttműködés gondjait és eredményeit taglaló vitaindító
kat. Az iskolai könyvtárhálózatot illetően a hozzászólók többsége szenvedélyesen hang
súlyozta az együttműködés fontosságát. A vita során bebizonyosodott, hogy a megyei 
könyvtárak nem valamiféle ’’egységesítési” vagy ’’integrációs” divatból sürgetik az együtt
működést, hanem abból a felelősségteljes alapállásból, hogy az iskolai korosztályok 
könyvtári ellátásában, -  ha akarjuk, ha nem — mindenképpen osztozni kell. Az ’’osztoz
kodásban”, a tennivalók sorrendjének felelős kijelölésében azért is nagy a közművelődési 
hálózat szerepe, mert -  ahogy ez az előadásban is elhangzott -  és ahogy változatlanul 
mindennapos tapasztalat — az iskolai könyvtárak helyzete igen gyenge, a működési és 
személyi feltételek hiánya nyomasztóan szembeötlő, és az OPKM-ben is úgy látják, hogy 
”az iskolai könyvtárak helyzetének lényeges javulására csak hosszabb távon kerülhet sor” .

A szakszervezeti és a tanácsi könyvtárak viszonyát, együttműködését elemezve az 
előadó és a tanács tagjai is ismertették azokat az eredményeket, amelyeket a magyar 
könyvtárügy az utolsó évtizedekben, az ММ-SZOT megállapodásokat követően ezen a 
téren elért. A munkahelyi ellátás, a kezdő olvasókhoz való hozzáférés” fontosságát el
ismerve a Tanácsülés rámutatott arra, hogy a lehetőségekhez és a szükségletekhez képest 
az együttműködés számos formáját még nem használjuk jól ki, többször történik össze
hangolatlan fejlesztés, a kölcsönösen elaprózott, néha aránytalanul tagolt, párhuzamos 
hálózati ’’végpontok” gazdaságtalanul és kevésbé hatékonyan működnek.

Az igazgató tanács 1984 áprilisában két igen alapos, részletesen dokumentált tanul
mányt vitathatott meg. Az egyiket hét megyei könyvtárban végzett előzetes felmérés és
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személyes tájékozódás alapján Sz. Nagy Lajos fogalmazta meg a társadalomtudományi 
szakirodalmi szolgáltatásokról, a társadalomtudományi információ iránti igényekről, a 
tájékoztató apparátusok helyzetéről.1" A Tanács tagjai helyi példákkal támasztották alá 
az előterjesztés reális, elgondolkoztató és tettekre ösztönző megállapításait. Élénk és tar
talmas vitában alakult ki az a továbblépést szolgáló kívánság, hogy a megyei könyvtárak 
tudatosabban és tervszerűbben építsék ki a tájékoztató apparátusukat, folyamatosan 
pótolják a gyűjtemények hiányait és készüljenek fel a központi szolgáltatások fogadására 
és közvetítésére. Ez utóbbi kívánalom abban a helyes megközelítésben kapott nyomaté
kosan hangsúlyt, hogy az információs rendszerek központi szolgáltatásainak kiépítése 
nélkül, a korszerű gépi információellátás megteremtése nélkül a megyei könyvtárak ez- 
irányú törekvései csak meddő kísérletek maradnak.

A másik tanulmányt a KMK szakfelügyeleti vizsgálataira alapozva Fogarassy Miklós 
készítette a területi (regionális) együttműködés helyzetéről. Az alapos és részletes helyzet- 
elemzést intézkedési javaslatok egészítették ki. A vita résztvevői megerősítették, hogy a 
regionális együttműködésben lényeges különbségek alakultak ki az egyes régiók között. 
Ennek okait részletezve a tanácsülés azt javasolta a központi irányításnak, hogy koncent
rált támogatás (országos és helyi) megszervezésével, a régióközpontok határozott és egy
értelmű kijelölésével, a kreatív és kezdeményezd tevékenység számonkérésével törekedjék 
az indokolatlan különbségek, a színvonalbeli eltérések csökkentésére. Bár elhangzottak 
kritikus és aggályos megjegyzések, mind a kötelespéldány elosztási gyakorlatot, mind a ki
jelölt régióközpontokat, mind a jogi szabályozottságot illetően, abban mindenki egyet
értett, hogy — a gazdasági-infrastrukturális háttér létrejöttével és a működési feltételek 
egyidejű megteremtésével -  a könyvtárak regionális együttműködésében a magyar könyv
tárügynek hatalmas tartalékai vannak.

A Tanács az 1984. decemberi ülésén foglalkozott ügyrendjének módosításával. 
A kérdés azért került napirendre, mert az OKT elnökségének kezdeményezésére, — és az 
eltelt időszakban bekövetkezett változásoknak megfelelően -  célszerűnek látszott az ügy
rend felfrissítése. A sokoldalú vitát a tanácsülés azzal zárta le, hogy -  a vitában elhang
zottak figyelembevételével -  a tervezett ügyrend néhány pontjának végleges megfogalma
zását Kenyéri Katalinra és Román Lászlónéra bízta, felkérve őket arra, hogy a következő 
tanácsülésre az ügyrendet teijesszék a tagság elé.

A beszámolási időszakban -  1983 szeptemberében — a Tanácsban tisztűjításra is 
sor került. A Tanács salgótarjáni zárt ülésén Arató Attilát saját kérésére, -  fáradhatatlan 
tevékenységét megköszönve és elismerve -  felmentették elnöki tisztsége alól, és egy
idejűleg négy évi időtartamra egyhangúlag megválasztották Takács Miklóst a Tanács 
elnökének.

Ugyancsak a beszámolási időszakban kényszerültünk búcsút venni az elhunyt 
Horváth Gabriellától, a nyíregyházi könyvtárigazgatótól és Szurmay Ernő szolnoki könyv
tárigazgatótól, aki nyugdíjba vonult.

A Megyei Könyvtárigazgatói Tanács új tagjai: Kóger Tamás (Tatabánya, Megyei 
Könyvtár), Szűcs Imre (Nyíregyháza, Megyei Könyvtár), Horváth Károly (Szolnok, 
Megyei Könyvtár).
•Nagy Lajos, Sz.: Társadalomtudományi szakirodalmi szolgáltatások és használóik. Hét megyei könyv 

tár adatai és tapasztalatai alapján. Könyvtári Figyelő. 1985. 31 .évf. l.sz. 53-64.p.
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