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A SZAKSZERVEZETI KÖZPONTI KÖNYVTARAK 
IGAZGATÓI TANACSANAK MUNKÁJÁRÓL 

1 9 8 3 - 1 9 8 4

SEREGI ISTVÁN

A Szakszervezeti Központi Könyvtárak Igazgatói Tanácsa munkájáról szóló leg
utóbbi beszámoló (Könyvtári Figyelő, 1983. 29.évf. 4.sz.) címe az 1981-1982. évet 
jelöli, de valójában már az 1983. év első üléséről is tájékoztat. Ezért most a második, 
őszi, a veszprémi SZMT Központi Könyvtárban tartott tanácskozással kezdem beszá
molómat.

Az ülés első napirendi pontja Fogarassy Miklós beszámolója volt az országos hatás
körű könyvtárak azon szolgáltatásairól, amelyek a szakszervezeti könyvtárak munkáját is 
segíthetik, illetve amelyeket a szakszervezeti könyvtárosoknak is célszerű igénybe venni. 
A tájékoztató kapcsán hangzott el, hogy továbbra is szorgalmazni kell a szakszervezeti és 
a vállalati szakkönyvtárak integrálását ott, ahol erre már megértek a feltételek, de azokat 
módszertanilag gondozni is kell. Mint kívánalom vetődött fel, hogy a szakirodalmi ellátás 
érdekében az SZMT Központi Könyvtáraknak a regionális könyvtárakkal kell a kapcsola
tot kiépíteniük. Külön hangsúlyt kapott a könyvtárközi kölcsönzési lehetőségek fokozot
tabb kihasználása.

A második témakör előadója Gereben Ferenc volt. Előadásának címe: A könyvtári 
olvasók száma csökkenésének okai, az olvasási szokások alakulása, várható tendenciái. 
Nem először foglalkoztak a szakszervezeti könyvtárigazgatók ezekkel a kérdésekkel. 
Ez alkalommal az olvasásszociológus erősítette meg azt, amit a könyvtárosok a minden
napi gyakorlatban már hosszabb idő óta tapasztalnak. Nevezetesen, hogy minden kulturá
lis szabadidős tevékenység csökkent (kivétel a rádiózás és a televíziózás), ezzel szemben 
nagyon megnőtt a háztájira, a második gazdaságra fordított idő. A televíziózással össze
hasonlítva: a könyvolvasásra naponta szánt idő hatszorta kevesebb, mint a tévénézésé. 
Még nyitottabbá kell tenni a könyvtárakat, az igénykeltéssel többet kell foglalkozni és a 
már meglevő igények kielégítésére még nagyobb gondot kell fordítani. Könyvbarát körök 
működtetésével, irodalmi rendezvényekkel is segíteni kell az ízlés formálását, szélesíteni 
kell a szolgáltatásokat, például a videózásból adódó lehetőségekkel is jobban kell élni. 
Törekedni kell, hogy minden nagyobb (önálló) szakszervezeti könyvtárnak legyen video 
felvevő és lejátszó apparátusa.

A következő napirendi pont tárgyalásakor a tanács kategorikusan leszögezte, hogy 
addig kell beszélni a könyvtárak közötti együttműködésről, amíg meg nem valósul. Ebből 
indult ki az Igazgatói Tanács, amikor harmadik napirendként ”A közművelődési könyvtá
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rak közötti együttműködés fejlesztése a SZOT elnöksége 1980. szeptember 29-i határoza
ta alapján” c. vitaanyagot Komoróczy Alajosné előadásában előterjesztette. A már szinte 
természetes tanácsi és munkahelyi szakszervezeti könyvtárak közötti kooperáción túl 
hangsúlyt kapott a szakszervezeti és a vállalati szakkönyvtárak együttműködése, integrá
ciója, az egészségügyi intézmények szakszervezeti betegkönyvtárai közti együttmunkál- 
kodás.

Felmerült, hogy az integráció érdekében 800 -900-as vállalati létszámra kellene le
szállítani az önálló könyvtár működésének kritériumát (az Irányelvek szerint minimum 
1500 dolgozót foglalkoztató üzemben működhet önálló könyvtár). Így már ezekben az 
üzemekben is létre lehetne hozni az integrált szakszervezeti és szakkönyvtárat főfoglal
kozású könyvtárossal, természetesen önálló helyiséggel és megfelelő beszerzési kerettel. 
Ezekben a könyvtárakban természetesen nagy szerepet kap a műszaki-gazdasági tájékoz
tatás és a dokumentációs tevékenység. Szükséges, hogy a szakmai irányító, felügyeleti 
szervek mielőbb döntsenek az integrált könyvtárak hálózati hovatartozásáról. A Könyv
tárigazgatók Tanácsa véleménye szerint a kettős funkciójú könyvtáraknak a szakszervezeti 
hálózathoz tartozása a legindokoltabb, mert így a munkahelyi szakkönyvtárak is (mint 
integrált egységek) területileg szerveződnének hálózati rendszerbe. Jelenleg ugyanis ezek 
a közepes vagy kisebb vállalati szakkönyvtárak, ha valamely hálózat tagjaként működnek 
is, elhanyagoltak, szakmailag senki sem foglalkozik velük. E kisebb könyvtárak már kies
nek a hálózati központok látószögéből.

Azt is meg kell határozni, hogy például kinek a kötelessége az egyesített könyv
tárak működési feltételeinek megteremtése, a könyvtárosok képzése és továbbképzése. 
Az lenne egyébként az ideális, ha a könyvtáros az adott vállalat, gyár, üzem termelési 
profiljának megfelelő szakképesítésű (legalább technikus) dolgozója lenne, elég nagy 
szakmai gyakorlattal, s ehhez szerezné meg a könyvtárkezelői képesítést lehetőleg egy 
szakkönyvtári intézményben.

A könyvtárak közti együttműködés problémakörébe tartozik az ágazati szakszerve
zetek budapesti székhelyű központi könyvtárainak és a szakmaközi jellegű SZMT köz
ponti könyvtárak együttműködése.

A kialakult szakszervezeti könyvtári hálózati elvtől eléggé eltérő tendencia ütötte 
fel a fejét. Vannak szakmák, melyek a fővárosból próbálják a vidéki könyvtárakat is mód
szertanilag irányítani. A szakmai szakszervezetek önállóságának messzemenő figyelembe
vételével kell azt a problémát rendezni, úgy, hogy az ésszerű, gazdaságos, bevált hálózati 
felépítés ne boruljon fel.

A Tanács amellett foglalt állást, hogy a szakszervezeti közművelődési és a beteg
könyvtárak egyesítésére szükség van, de ehhez az kell, hogy az arra illetékesek kiadják 
e könyvtártípus szervezeti és működési szabályzat-tervezetét, minta-szabályzatát, konkré
tan megfogalmazva benne a működési alapelveket. Egy-egy gyógyintézményben annak 
kell továbblépnie a fejlesztés érdekében, aki már lépéselőnyben van. Mindegy, hogy ez a 
tanácsi könyvtár, vagy a szakszervezeti könyvtár, lényeg, hogy a betegek is, a dolgozók is 
könyvhöz jussanak.

Végül a szakszervezeti és a tanácsi könyvtárak közti együttműködésről, munka- 
megosztásról az volt a vélemény, hogy a lehetőségeket jobban ki kell használni, mindkét

Könyvtári Figyelő 31(1985)4



A Szakszervezeti Központi Könyvtárak Igazgatói Tanácsának munkájáról 1983-1984 423

fél legyen felelős a feltételek biztosításáért és természetesen a vállalt kötelezettségek telje
sítéséért is.

Az Igazgatói Tanács következő ülését 1984. június 19-20-án tartotta Kecskeméten, 
az SZMT székházban. Ezen a kétnapos tanácskozáson öt napirendi pont szerepelt. Először 
a gazdaság, a gazdálkodás és a kultúra kapcsolatával foglalkozó előadás hangzott el, majd 
Drucker Tibor, a Könyvértékesítő Vállalat igazgatója szólt a könyvtári ellátás gondjairól, 
a könyvszakma elmaradt infrastruktúrájáról, az eladhatatlan könyvkészletekről, amelyért 
valószínűleg nemcsak a könyvértékesítést, hanem a könyvkiadást is el lehet marasztalni. 
Azt tényként ismertette, hogy a szakszervezeti könyvtárak 1983-ban 10%-kal kevesebb 
könyvet vettek (értékben), mint az előző évben. Példányszámban viszont többet vásárol
tak. Ennek magyarázata, hogy az olcsóbb kiadású, fűzött könyveket vették a szakszerve
zeti könyvtárak. Hogy mikor fogja tudni a vállalat megvalósítani az előrendelési rendszer 
bevezetésére vonatkozó tervét, arra vonatkozóan semmi bizonyosat nem tudtak meg a 
könyvtárigazgatók.

A második napon ”Az 1971-es gyűjtőköri irányelvek érvényesülése a szakszervezeti 
könyvtárak állománygyarapító tevékenységében” című, Hubay László által készített 
összeállítást vitatta meg a Tanács. A résztvevők megállapították, hogy a szakszervezeti 
könyvtárak részére 1971-ben megjelentetett gyűjtőköri irányelvek jó szolgálatot tettek, 
alapvetően jól orientálták a könyvtárakat. Az már nem az Irányelvek hibája, hogy a 
könyvtárosok olykor-olykor nem vették figyelembe útmutatásait és még sokat kell javí
tani az állománygyarapításon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy új gyűjtőköri irányelvek 
kiadására lenne szükség. A SZOT elnökségének 1980. szeptember 29-i határozata ”A szak- 
szervezeti könyvtárak tartalmi fejlesztésének alapelvei, szervezeti és működési rendszere”, 
valamint a SZOT Kulturális, Agitációs és Propaganda Osztályának irányelvei: ”A szakszer
vezeti könyvtárak egyes típusainak feladatai és működési feltételei” meghatározzák az 
állománygyarapítási tennivalókat is. Ezen kívül elkészült minden önállóan szerzeményező 
könyvtárnak a szervezeti és működési szabályzata, ezekben rögzítik az adott könyvtár 
gyűjtőkörét is. A gyarapításban segít az Üj Könyvek c. állománygyarapítási tanácsadó 
is, ennek ajánlásait azonban alkalmazni kell az egyes könyvtárak sajátos feladataihoz, 
illetve olvasói rétegeihez.

Ezután Skaliczki Judit tartott előadást az audiovizuális dokumentumok szerepéről 
a szakszervezeti könyvtárakban. Az-anyagi lehetőségek ugyan korlátozottak, de nagy terv- 
szerűséggel meg kell kezdeni e dokumentumtípusoknak a gyűjtését is.

Végül Kenyéri Katalin tájékoztatta a résztvevőket a könyvtári adatszolgáltatás kor
szerűsítéséről, a jelentések számítógépes feldolgozásáról. Azóta minden hálózat elkészí
tette 1985 januárjában az új követelményeknek megfelelő módon a statisztikai jelentését 
az 1984-es évről. Azt hiszem,különösebb nehézség és hiba nélkül. Az értekezlet megállapí
totta, hogy az új statisztikai rend valóban megkönnyítette a hálózati központok munkáját. 
Egy probléma merült fel, nevezetesen az, hogy a szakmák szerinti bontást külön megren
delésre és később lehet csak megkapni és most is csak külön fizetség ellenében.

Az 1984-es évi második igazgatói tanácsülésnek a KPVDSZ budapesti központja 
volt a gazdája. Először Agárdi Péter, az MSZMP KB tudományos, Közoktatási és Kultu
rális Osztály alosztályvezetője irodalmi életünk időszerű kérdéseiről tartott előadást,
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amelyet konzultáció követett. Ezután Kazimity György, a Népszava Lap- és Könyvkiadó 
Vállalat igazgatóhelyettese mutatta be a vállalat kiadványait, hangsúlyozva a szakszerve
zeti könyvtárak szerepét a szakszervezeti irodalom gyűjtésében és hasznosításában.

összegezésül: az elmúlt két évben a Tanács munkája rendszeres volt, olyan fontos 
kérdések kerültek megtárgyalásra, amelyek befolyásolhatják a szakszervezeti könyvtárak 
jövőjét javíthatják munkájukat.

SZOFTVERT IS KÖLCSÖNÖZ a minneapolisi Városi Könyvtár (legföljebb 1 hétre, leg
alább napi 60 centért). Állománya egyelőre 120 tétel, a kölcsönzések száma nem egészen 
fél év alatt 532. Az állomány egyharmadát a játékok teszik ki, ezekre jut a kölcsönzési 
forgalom fele; jelentős még az üzleti és szövegfeldolgozási, az óvodai nevelési és az iskolai 
oktatási szoftver aránya. (Advanced Technology -  Libraries, 1984. okt.)

AZ UNESCO KÉT ÚJ SZERZŐDÉST KÖTŐ I T az IFLA-val irányelvek kidolgozá
sára. Az egyik szempontokat ad az UAPelőmozdításával foglalkozó rendezvények tartalmi 
megtervezéséhez, a másik pedig útbaigazítást nyújt a kiadványokba nyomtatott bibliográ
fiai leírás (cataloguing-in-publication — CIP) megszervezéséhez az 1982-es, Ottawában 
tartott konferencia és egyéb munkálatok alapján.

A Könyvtárelméleti és Kutatási Szekció keretében megalakult az Olvasáskutatási 
Kerekasztal.

A Vakok Könyvtárainak Szekciója 1984. augusztus 15- 17-én szakértői értekezletet 
szervezett Amszterdamban, s ezen a következő két témát vitatták meg: 1. A Braille-írású 
dokumentumok számitógépes előállítása, 2. a nemzeti könyvtárak szerepe a hátrányos 
helyzetűek könyvtári ellátásában. Szó esett a compact disc-ekről is, mint a "beszélő 
könyvek” új hordozóiról.

A Földrajzi Szakkönyvtárak és Térképtárak Szekciója 1986-ban egy új munka- 
bizottság létrehozását tervezi, amelynek feladata a mikro- és digitális technika alkalmazá
sának vizsgálata lenne a kartográfiai információban. (1FLA Journal, 1985. 1. szám.)
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