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AZ EGYETEM I K Ö N Y V TÁ R IG A ZG A TÓ K  TANÄCSÄNAK 
M ŰKÖ DÉSE 1 9 5 5 -1 9 8 3  

(Kronológia)

FÉNYES MIKLÓS

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsa csaknem harminc éves múltra tekint 
vissza. Létrejöttéről és feladatköréről a Tanács egykori elnöke, Mátrai László 1961-ben 
a következő feljegyzést készítette :

„A Művelődésügyi Minisztérium főfelügyelete alatt álló egyetemi könyvtárak 
igazgatói az akkori művelődésügyi miniszter, Erdey-Grúz Tibor elvtárs szóbeli kívánságára 
1955-ben alakították meg tanácskozó testületűket.

A testület kötetlen formában folytatta működését 1958-ig; ekkor az MM 141/1958. 
sz. utasítása alapján az MM könyvtári osztálya Mátrai Lászlót, az Egyetemi Könyvtár 
igazgatóját kérte fel az egyetemi könyvtárak szakfelügyeletének ellátására. A testület 
azóta a szakfelügyelő elnökletével tartja üléseit.

A testület tagjai: a mindenkori szakfelügyeld elnökletével a Budapesti Egyetemi 
Könyvtár, a Debreceni Egyetemi Könyvtár, a Szegedi Egyetemi Könyvtár, a Pécsi Egye
temi Könyvtár, a Műszaki Egyetem Központi Könyvtára és a Marx Károly Közgazdaság- 
tudományi Egyetem Könyvtárának igazgatói. A testület üléseire meghívhatja a fenti 
könyvtárak vezető állású dolgozóit.

A testület feladatai: az egyetemi könyvtárak előtt álló közös feladatok, problémák 
megtárgyalása s azok egységes szempontok szerint történő megvalósításának biztosítása, 
a szakfelügyelet munkájának támogatása, az egyetemi könyvtárak legfontosabb vezetési 
problémáinak (elsősorban a tervezés, beszámolás, könyvtárügyi szervekkel való kapcsolat) 
megvitatása, a felmerülő kérdések megvitatásából eredő tapasztalatcsere eredményeinek 
hasznosítása és az érintkezés fenntartása az MM illetékes szerveivel.

A testület üléseit általában évente négyszer, az érdekelt könyvtárak székhelyein fel
váltva tartja. Az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, valamint annak az egyetemi fő
osztály és a könyvtári osztály részére történő felterjesztéséről a szakfelügyelő gondos
kodik.”

E tanácskozó testület működése híven tükrözi az egyetemi könyvtárügy leglénye
gesebb kérdéseit, problémáit, helyét és szerepét a magyar könyvtárpolitikában. Kronoló
giánk csupán az ülések időpontjának, helyének megadására, a napirendi pontok és a leg
lényegesebb hozzászólások, viták és határozatok ismertetésére szorítkozik. A testület 
működése azonban messze gazdagabb volt,mint amit e kronológikus felsorolás érzékeltet.

A tanácskozó testület megbeszéléseiről eleinte nem készült feljegyzés. Ezért krono
lógiánkat azzal az időszakkal kezdjük, amelyről már dokumentumok állnak rendelkezé
sünkre. (Megjegyzendő, hogy a testület működése néha szünetelt.)
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1957. február 23. Budapest, Egyetemi Könyvtár
Mátrai László: „Szükségesnek látszik, hogy az egyetemi könyvtárak rendszeres értekezle
teiket újból megkezdjék.” Ez az ülés az igazgatói értekezletek feladataival, távolabbi cél
jaival foglalkozott.

1957. március 25. Budapest, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az 1956-os (!) költségvetés, különös tekintettel a beszerzési rovatra; az 
Unesco könyvtárfelszerelési akció kérdései.

Az 1958. május 22-én kelt, 80.045/1958. sz. ügyiratában a Művelődésügyi Minisz
térium Könyvtári osztálya Mátrai László elvtársat, az ELTE Központi Könyvtárának igaz
gatóját bízta meg a szakfelügyelői teendők ellátásával.

1958. október 18. Budapest, Egyetemi Könyvtár
Napirenden a szakfelügyelettel kapcsolatos kérdések.

1958. november 28. Pécs, Egyetemi Könyvtár
Aktuális és szakfelügyeleti kérdések megbeszélése, a könyvtárigazgatók részvétele a Pécsi 
Tudományegyetem Könyvtári Tanácsának ülésén, ahol a Pécsi Egyetemi Könyvtár 10 éves 
fejlesztési tervét vitatták meg.

1959. január 26. Budapest, Műszaki Egyetem Könyvtára
A Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának és működésének megismerése mellett a leg
fontosabb téma a költségvetési keretek elégtelenségének és a póthitelek szükségességének 
megtárgyalása volt.

1959. szeptember 26. Budapest, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az 1960. évi költségvetési előirányzat elvi szempontjai; a munkafegyelem 
megszilárdítása; a kutatónapok engedélyezése.

1959. november 16. Budapest, Egyetemi Könyvtár
Az ülés fő témája Csüry Istvánnak az egyetemi könyvtárak 1960-ban Szegeden tartandó 
konferenciájára készített referátumának ismertetése. Megtárgyalták az egyetemi könyv
tárak egyeztetett nyári és vasárnapi nyitvatartási rendjét is.

1960. június 13. Budapest, Egyetemi Könyvtár
Az új könyvtári szervezeti szabályzat; a szegedi egyetemi könyvtári konferencia határo
zatainak megvitatása.

1960. október 18-19. Pécs, Egyetemi Könyvtár
A párt- és kormányhatározatok végrehajtása; az 1960/61-es tanév és az 1961. évi költség- 
vetés kérdései; a tudományos munka az egyetemi könyvtárakban; a képesítési jogszabály - 
lyal kapcsolatos kérdések; az oktatási reform és az egyetemi könyvtárak feladatai; az
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egyetemi könyvtárak hálózati központi tevékenysége; a diákszállók és kollégiumok 
könyvtári ellátása; a könyvtári kiadványok és a káderfejlesztés kérdései.

1961. március 14. Budapest, Műszaki Egyetem Könyvtára
A testület az egyetemi könyvtárak évi jelentéseinek és munkaterveinek elvi és gyakorlati 
kérdéseit vitatta meg, különös tekintettel az egységességre.

1961. május 4—5. Debrecen, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: devizás könyv- és folyóiratrendelések; szakmai továbbképzés; új beszerzések 
jegyzékei; közgazdaságtudományi dokumentáció; a budapesti orvostanhallgatók könyv
tári ellátásának problémái; az egyetemi könyvtárak irányítási kérdései; a könyvtárigazga
tói testület működési szabályzatának elkészítése.

1961. október 10-11. Szeged, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az egyetemi könyvtárigazgatók tanácskozó testületének feladatköréről készí
tett szakfelügyelői felterjesztés; a budapesti orvostanhallgatók könyvtári ellátásának ügyé
ben tett intézkedések; ismerkedés a Szegedi Egyetemi Könyvtárral.

1962. szeptember 21. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Könyvtára

Napirenden: az egyetemi könyvtárak és a dokumentáció; az MSZMP VIII. Kongresszusá
nak irányelvei és a könyvtári munka; a bérrendezés tapasztalatai; a költségvetés -  deviza
ellátás; az egyetemi könyvtárak szervezeti szabályzata.
Egyéb megvitatott témák: az egyetemi könyvtárak jövőbeli funkciói az oktatási reform és 
a fejlesztési tervek tükrében; a szakkönyvtári kooperáció; a nyelvpótlék fontossága az 
egyetemi könyvtárakban; az igazgatói kollégium kibővítésének kérdése. A testület két 
munkabizottságot hozott létre a következő témák kidolgozására: „Az egyetem és könyv
tára viszonya és az egyetemi könyvtárak funkciói” (tagok: Csüry István,Miszti László, 
Zibolen Endre) és „Javaslat az egyetemi könyvtárak szervezeti szabályzatának kidolgozá
sára” (tagok-.Fényes Miklós,Kéki Béla, Tóth András).

1963. május 14-15. Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtára
Napirenden: az egyetemi könyvtárak szervezeti szabályzatának tervezete (Fences Miklós, 
Tóth András); az 1962. évi jelentések és az 1963. évi tervek; az egyetemi könyvtárak főbb 
tevékenységének adatait felmérő kérdőív tervezete (Csüry István); a selmeci főiskola volt 
könyvtárának ügye (Gyulay Zoltán egyetemi tanár, mint meghívott). Egyéb megvitatott 
témák: a könyvtárosok szabadsága, az egyetemi könyvtári kiadványok ügye (Zsidai Jó
zsef), a devizakeret elégtelensége és a devizaellátás javítása érdekében tett lépések (Tóth 
András), a könyvtári kooperáció fokozásának fontossága (Mátrai László), az egyetemi 
könyvtárak fokozódó feladatai az oktatási reformmal kapcsolatban (Havasi Zoltán).

1963. október 17-18. Pécs, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: költségvetési kérdések; az 1963/64. évi tudományos munkatervek; az egye
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tem és könyvtára kapcsolatának fejlesztése (Héberger Károly); a Felsőoktatási Tájékoz
tató {Kéki Béla) ügye; az egyetemi jegyzetellátás kérdése; a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetemi Könyvtár ügyei; az építési terv és a selmeci könyvtár (Zsidai József). Szó volt 
továbbá egy könyvtári címjegyzék szükségességéről (Kéki Béla), a könyvtárosok külföldi 
kiküldetéséről {Héberger Károly), az elavult és fölöspéldányállomány selejtezéséről, a 
könyvtári szakreferens szükségességéről az MM felsőoktatási főosztályán, a fiatal egyetemi 
oktatók könyvtári gyakorlatáról és a könyvtári propagandáról. Az ülés egyik határozata 
szerint Csiíry István és Héberger Károly megbízást kapott az egyetemi könyvtárak sze
mélyzeti tervének kidolgozására.

1964. február 5. Budapest, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az egyetemi könyvtárak szervezeti szabályzatának MM tervezete; javaslat az 
egyetemi könyvtárak létszámnormáira {Csüry István); az 1965. évi devizakeret {Tóth 
András); a Felsőoktatási Dokumentáció c. kiadvány {Héberger Károly). További témák: 
új beszerzések jegyzékei, könyvtárfejlesztési tervek, egyetemi könyvtári funkció tervek 
{Csüry István), a központi könyvtárak feladatai az oktatási reform célkitűzéseinek meg
valósítása érdekében {Héberger Károly), a műszaki szakirodalmi dokumentáció oktatása, 
a könyvtárigazgató selejtezési jogköre.

1964. május 28—29. Debrecen, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az egyetemi könyvtári létszámnorma {Csüry István); az egyetemi könyvtárak 
új szerzeményeinek jegyzékei; a könyvtárak devizaellátottsága {Tóth András); a tudomá
nyos szak- és egyetemi könyvtárak regionális funkciója. A felsőoktatási dokumentáció 
kérdéseiről, a Budapesti Műszaki Egyetemi Könyvtár bibliográfiai problémáiról és a 
Veszprémi Vegyipari Egyetemi Könyvtár felülvizsgálatáról Héberger Károly számolt be. 
A kollégium határozatot hozott, hogy üléseire a jövőben meghívja az agrártudományi 
egyetemi könyvtárak igazgatóit, illetve a Veszprémi Vegyipari Egyetem könyvtárának 
igazgatóját is. A kollégium álláspontja szerint sor kerülhet az orvostudományi egyetemek 
könyvtárvezetőinek meghívására is.

1964. november 20. Budapest, Műszaki Egyetem Könyvtára
Napirenden: a vidéki egyetemi könyvtárak funkcióterve {Csüry István); az egyetemi 
könyvtári létszámnorma; az egyetemet nem könyvtárszakon végzettek egyéves tovább
képző tanfolyama; a devizakeret ügyében különböző fórumokon folyó tárgyalások; a 
Felsőoktatási Szakirodalmi Tájékoztató és terjesztése {Miszti László, Héberger Károly).

1965. május 17—18. Szeged, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: a felsőfokú dokumentációs szaktanfolyam tematikája és irodalomjegyzéke; 
irA könyvtári állomány kezelésével kapcsolatos egyes kérdésekről” című MM utasítás- 
tervezet vitája {Futala Tibor, Tóth András). Egyéb témák: változások az ETO-ban {Csüry 
István); a Felsőoktatási Szakirodalmi Tájékoztató szerkesztési és kiadási problémái {Miszti 
László); a devizás folyóiratrendelések nehézségei {Tóth András); az IFLA Helsinkiben 
tartandó konferenciájának előkészületei és a Szabó Ervin Kör egyesületté alakulása
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(Mátrai László); a miskolci könyvtárépítés ügye ([Zsidai József); a Pécsi Egyetemi Könyv
tár fejlesztésével kapcsolatos nehézségek (Fényes Miklós); a Szegedi Egyetemi Könyvtár 
szervezetének korszerűsítése (Havasi Zoltán).

1965. október 6 -7 . Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtára
Napirenden: az egyetemi könyvtárak 1956—1965. évi kiadványai (Pálvölgyi Endre); a 
harmadik ötéves tervvel kapcsolatos munkálatok (Láng Imre). Megvitatták továbbá a 
Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemi Könyvtár építkezési tervét (Zsidai József), a 
vidéki szakkönyvtárak ellátottságának kérdését (Csűry István) és az osztályozási reform
mal kapcsolatos eredményeket.

1966. április 22. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Könyvtára

Napirenden: az 1965. évi beszámolók és az 1966. évi munkatervek; a harmadik ötéves 
terv fejlesztési kérdései. Egyéb megvitatott témák: az állománycsökkentés elvi és gyakor
lati kérdései, az egyetemi könyvtárakban jelentkező helyszűke, egyes könyvtáraknál az 
építés, bővítés elodázhatatlan volta, az egyetemi könyvtárak technikai fejlesztésének 
sürgőssége.

1966. május 30—31. Debrecen, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az állománycsökkenés elvi és gyakorlati kérdései az egyetemi könyvtárakban 
(Fényes Miklós); a könyvtári törvény előkészítési munkálatai, különös tekintettel a szak- 
felügyelet problémájára (Csűry István). További témák: a könyvtárosok pótszabadságának 
kérdése, az egyetemi könyvtárak dolgozóinak részvételi lehetősége nemzetközi konferen
ciákon, külföldi hivatalos utak engedélyezésének problémái, a Debreceni Egyetemi 
Könyvtár raktározási gondjai. Az ülés határozata szerint meg kell vizsgálni a szakreferensi 
rendszer kialakítása terén elért gyakorlati eredményeket.

1966. november 3—4. Pécs, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az egyetemi könyvtárak várható feladatai az új gazdasági mechanizmussal 
kapcsolatban (Fényes Miklós); az egyetemi könyvtárak fejlesztésével kapcsolatos felmérés 
kérdőíve (Héberger Károly). Szó volt továbbá az egyetemi könyvtárak igazgatóinak bére
zésében és jutalmazásában mutatkozó aránytalanságokról, a minősítések eltérő gyakorla
táról, az igazgatók kinevezési jogköre egységes rendeleti szabályozásának szükségességéről 
és a könyvtárosok külföldi tanulmányútjairól.

1967. május 15—16. Szeged, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: a könyvtárügy szerepe és fejlődési tendenciái az új gazdasági mechanizmus
ban (Csűry István); az egyetemi könyvtárak tevékenységének és szolgáltatásainak elem
zése (Héberger Károly). Egyéb megvitatott témák: a tanszéki könyvtárosok helyzete, a 
szakirodalom oktatása, tárolóraktár szükségessége, állománykivonási problémák, a tech
nikai fejlesztés szükségessége, a devizás folyóiratrendelések problémái. Az ülés határozata 
szerint tájékoztatást kell a kormány elé terjeszteni a könyvtári információs rendszerről;
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továbbá megvizsgálandó egy központi reprográfiai laboratórium, restauráló műhely, 
valamint egy központi könyvtárellátó létesítésének lehetősége.

1967. december 6. Budapest, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az új gazdaságirányítási mechanizmus bevezetéséből adódó problémák; az 
egyetemeken keletkező dokumentumok bibliográfiai feldolgozása.

1969. május 22-23. Pécs, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az egyetemi könyvtárak negyedik ötéves tervének irányelvei (Mátrai László); 
káderpolitika és minősítési kérdések; az információs tevékenység javítása {Csüry István); 
állományvédelem és selejtezési jogkör. Az ülés két fontos határozata: felmérés készítendő 
az egyetemi könyvtárosok bérezéséről és jutalmazásáról; az egyetemi könyvtárak készül
jenek fel az egyetemi reformból és a gazdasági és ipari fejlesztésből reájuk háruló felada
tok ellátására.

Az 1972. október 23-án kelt, 44.202/1972. sz. leiratában az MM könyvtárügyi osz
tálya újjászervezte az „egyetemi könyvtárak szakfelügyeletével kapcsolatos egyetemi 
könyvtárigazgatói kollégiumot” . A kollégium tagjává lett valamennyi egyetemi könyvtár 
igazgatója, beleértve azokat is, akik nem tartoznak az MM közvetlen felügyelete alá. 
A szakfelügyelői munkakör és az igazgatói kollégium elnöki teendőinek ellátására Csüry 
Istvánt, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárigazgatóját kérték fel.

1972. október 31. Budapest, Művelődésügyi Minisztérium
Az ülésen Kondor Istvánné, az MM könyvtárügyi osztályának vezetője értékelte a kollé
gium múltbeli működését, amely „eredményei alapján feltétlenül, de szélesebb alapokon 
folytatandó” . A kollégium új elnöke elődje érdemeinek méltatása után javaslatot teijesz- 
tett elő a kollégium további munkájára. Az ülésen megvitatott fontosabb témák: a könyv
tárosok bérkorrekciója, a kooperációs körök működése (Héberger Károly), az egyetemi 
hallgatók bibliográfiai oktatásának helyzete, az egyetemi könyvtárak anyaintézményen 
kívüli feladatai (Kondor Imréné), könyvtári fejlesztési tervek {Havasi Zoltán), a könyv
tári törvény és egyéb könyvtári jogszabályok revíziójának szükségessége a pedagógiai 
főiskolákon {Takács József), a főiskolai könyvtárak helyzetének kérdése {Zircz Péter). 
Az ülés határozatot hozott az igazgatói kollégium funkcióiról, szervezetéről és munka- 
tervéről.

1973. január 22. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Könyvtára

Napirenden: az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának működési szabályzata; a Tanács
1973. évi munkaterve; a magyarországi egyetemi könyvtárak irodalomgyűjtő tevékenysé
gének időszerű pénzügyi gondjai {Csüry István). Egyéb témák: az egységes statisztikai 
rendszer létrehozásának szükségessége {Lőrincz Gyula), a KMK testületi tagsága az 
Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsában {Kondor Imréné), a külföldi beszerzések centra
lizálásának szükségessége {Héberger Károly), gyorsmásoló berendezések beszerzésének

Könyvtári Figyelő 31(1985)5



528 Fényes M.

fontossága (Réti Endre), a MARC-program {Kováts Zoltán), a könyvtári kooperáció 
(Zsidai József), a tanszéki könyvtárak ügyei {Csüry István).

1973. június 13. Budapest, Művelődésügyi Minisztérium
Napirenden: „a hazai főiskolai könyvtárak helyzete és távlati fejlesztése” . (Csoboth 
Attila és Horváth Tibor).

1973. szeptember 28. Budapest, Műszaki Egyetem Könyvtára
Napirenden: könyvtárhasználat és szakirodalomkutatás az egyetemi könyvtárakban {Hé
berger Károly).

1973. november 22. Veszprém, Vegyipari Egyetem Könyvtára
Napirenden: az egyetemi könyvtárak szolgáltató tevékenysége {Kováts Zoltán); a Tanács
1974. évi munkaterve {Csüry István). Egyéb megvitatott témák: az elveszett könyvek 
térítési összege, a szakirodalmi kooperációs körök tevékenysége {Ruzsás Lajosné), mikro- 
kártyák előállítása és alkalmazása, a devizás beszerzések országos koordinálása {Héberger 
Károly).

1974. március 20. Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtára
Napirenden : az egyetemi könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának egységesítése {Zsidai 
József); az egyetemi könyvtárhálózatok korszerűsítésének problémái {Csüry István); az 
egyetemi könyvtárak országos és regionális feladatai {Kováts Zoltán).

1974. május 21. Debrecen, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az egyetemek hálózati könyvtárainak szervezeti, munkaügyi és bérproblémái 
{Keresztényi József, Oláh György és Miszti László); az AGROINFORM hálózatába tarto
zó egyetemi könyvtárak 1973. évi működése {Geday Gusztáv). Egyéb megvitatott témák: 
a központi könyvtár és a hálózati könyvtárak kapcsolata, a könyvtárvezetők besorolása, 
reprográfiai szolgáltatások.

1974. október 16. Pécs, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az agrárfelsőoktatási könyvtárak helyzete {Bilincsi Lajos); az egyetemi 
könyvtárak épület- és helyiséggondjai {Hiller István). Javaslat az egyetemi könyvtárak 
II. országos konferenciájának megrendelésére {Csüry István). Egyéb megvitatott témák: 
az egyetem és könyvtára kapcsolata, az ELTE könyvtárának helyzete {Mátrai László).

1974. december 18. Budapest, Kulturális Minisztérium
Napirenden: a Tanács 1975. évi munkaterve: az egyetemi és főiskolai könyvtárak II. or
szágos konferenciájának tervezete {Csüry István).

1975. április 22. Budapest, Kulturális Minisztérium
Napirenden: a felsőoktatási könyvtárak konferenciájának végleges programja {Csüry 
István); az egyetemi könyvtárakban folyó tudományos kutatómunka irányelvei {Csüry 
István); javaslat a Tanács 1975/76. évi üléseinek tematikájára.
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1975. június 25. Szeged, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: a felsőoktatási könyvtárak miskolci konferenciájának előkészületei (Csűry 
István, Zsidai József); az egyetemi tanulmányok támogatása a könyvtár szolgáltatásaival 
(Gyenge Erzsébet); a József Attila Tudományegyetem Könyvtárának ismertetése (Kará
csonyi Béla). Egyéb megvitatott témák: az információs és kooperációs kapcsolatok fon
tossága, a könyvtárosok képzése és továbbképzése (Kováts Zoltán), a könyvtárosok 
anyagi megbecsülésének kérdése (Lőrincz Gyula), javaslat a tudományos és műszaki 
könyvtárak központi anyagi alapjára (Kováts Zoltán).

1975. november 27. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Könyvtára

Napirenden: az egyetemi könyvtárak távlati tervezése a felsőoktatási intézmények II. or
szágos konferenciájának ajánlásai alapján (Csűry István); az egyetemi könyvtárak publiká
ciós problémái (Csűry István). Egyéb megvitatott kérdések: a miskolci konferencia ajánlá
saiban rögzített problémák megoldásának módja, a könyvárusi forgalomba nem kerülő 
intézményi kiadványok beszerzésének nehézségei (Geday Gusztáv), a kötelespéldányok 
elosztásának új rendje (Mohor Jenő), a beszerzési keret elégtelensége (Gyenge Erzsébet), 
a tanszéki könyvtárak rossz személyi ellátottsága (Léces Erzsébet), a tanszéki könyvtár- 
igazgatók szavazati joga az egyetemi tanácsokban (Mohor Jenő).

1976. január 7-én a KM könyvtárügyi osztályának vezetője a 24.009/76. sz. ügy
iratában Fényes Miklóst, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának igazgatóját bízta meg 
„az Oktatási Minisztérium, a Mezőgazdasági és Ëlelmezésügyi Minisztérium és az Egész
ségügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egyetemek könyvtárait érintő szakfelügyelői 
. . .  és az egyetemi könyvtárigazgatók kollégiuma elnöki feladatainak ellátásával.” .

1976. március 31. Budapest, Kulturális Minisztérium
Napirenden: a 3/1976. (VIII. 17.) KM—PM számú, a könyvtári állomány ellenőrzéséről 
(leltározásáról) és az állományból való törlésről szóló szabályzat (B. Nagy Ernő); a Tanács 
munkaterve (Fényes Miklós). Egyéb megvitatott kérdések: részleges raktárrevízió (Héber
ger Károly), az időleges megőrzésre beszerzett dokumentumok (B. Nagy Ernő), egyetemi 
könyvtári bélyegzővel ellátott dokumentumok antikvár forgalmazása (Miszti László, 
Fényes Miklós), az egyetemi könyvtárak fejlesztési irányelvei (Fogarassy Miklós), szak- 
irodalmi ismeretek oktatása az agrár- és orvostudományi egyetemeken (Lőrincz Gyula), 
számítógépes konferencia szervezése (Mohor Jenő). A Tanács két munkabizottságot alakí
to tt a fejlesztési irányelvek szempontjának kidolgozására, illetve a költségvetés emelésére 
vonatkozó javaslat elkészítésére.

1976. szeptember 23. Budapest, Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára
Napirenden: az egyetemi és főiskolai könyvtárak építési kérdései (Saltai István); az 1976. 
évi 15. sz. tvr-rel és a 17/1976. (VI. 7.) MT sz. rendelettel kapcsolatos tájékoztatás (Zircz 
Péter). Egyéb megvitatott témák: az állományvédelmi rendelet kiegészítésének szükséges
sége (Csűry István), a felsőoktatási könyvtárak osztálybasorolása (Klug Ferenc), az egye-
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terni könyvtárak közös szervezeti szabályzata {Zircz Péter), térítési díjak (Klug Ferenc), 
külföldi devizás könyvek beszerzésének nehézségei (Kurdi József).
Zsidai József bejelentette, hogy a felsőoktatási könyvtárak költségvetése megemelése tár
gyában alakult bizottság beadvánnyal fordult az MSZMP КВ-hoz. (A beadvány kedvező 
eredményt hozott. A szerk.)

1977. március 18. Budapest, Műszaki Egyetem Könyvtára
Napirenden: a devizás könyvek beszerzésének problémái {Kurdi József); az 1976/77. évi 
beszerzési keretek alakulása {Fényes Miklós); a korszerű egyetemi könyvtár modellje 
{Héberger Károly). Az ülésen a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának 
igazgatója tájékoztatást adott a könyvtárról és működéséről.

1977. december 17. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
Az ülésen Havasi Zoltán és Zircz Péter főigazgatóhelyettesek tájékoztatták a résztvevőket 
az OSZK jubileumi ünnepségeiről, a könyvtár működéséről és szolgáltatásairól, majd 
kötetlen megbeszélés alakult ki az egyes könyvtárak problémáiról, az új munkamódsze
rekről és eredményekről. Megvitatott kérdések: a könyvtárközi kölcsönzés nehézségei és 
a közvetlen külföldi könyvtárközi kölcsönzés lehetőségei {Kurdi József, Zsidai József), 
az Országos Szakmai Információs Rendszer kialakítása {Zsidai József), az OMKDK mono
pol helyzete {Kováts Zoltán), az OMFB szerepe az OSZIR központi irányításában {Sárdy 
Péter), a beszerzési póthitel szükségessége.

1978. augusztus 23. Sopron, Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtára
Az ülésen Hiller István mutatta be az Erdészeti és Faipari Egyetem új épületébe költö
zött központi könyvtárat. Ezt követően kötetlen megbeszélés folyt az egyes könyvtárak 
problémáiról, munkamódszereiről és terveiről, az országos másológépkataszter felállítá
sáról.

1979. március 7. Budapest, Műszaki Egyetem Villamoskari Olvasóterme
Napirenden: a Tanács 1979. évi munkaterve, a szervezeti és működési szabályzat {Ruzsás 
Lajosné, Futala Tibor), Műszaki Koordinációs Tanács alakításának szükségessége {Héber
ger Károly); az idegen nyelvtudás szükségessége {Miszti László); a könyvtárosképzés, 
kötelspéldányszolgáltatás {Papp István).

1979. április 20. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
Napirenden: az egyetemi szintű könyvtárosképzés korszerűsítése (KMK); a középfokú 
könyvtárosképzés problémáinak átmeneti megoldása {Fényes Miklós).

1979. szeptember 27. Szeged, Egyetemi Könyvtár
Napirenden: az egyetemi hallgató, mint olvasó és könyvtárhasználó {Szentirmay László); 
a kötelespéldányelosztás problémái {Bezerédy Istvánná, Bárdi Ilona). Egyéb megvitatott 
témák: a szakfolyóiratok iránti kereslet növekedése {Miszti László), az olvasási igények és 
a könyvtárak {Cholnoky Győző), a kötelespéldányelosztás jelenlegi rendszere felülvizsgá
latának szükségessége {Karácsonyi Béla).
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1980. március 4. Budapest, Kulturális Minisztérium
Napirenden: az egyetemi könyvtárak fejlesztési irányelveinek tervezetéből az egyetemi 
könyvtárak funkcióiról szóló fejezet (Fogarassy Miklós, Csüry István, Németh Zsófia); 
a külföldi könyvrendelések problémái (Juhász Jenő); a Tanács 1980. évi munkaterve 
(Fényes Miklós). Egyéb megvitatott témák: az egyetemi könyvtárak pénzügyi ellátottsága 
(Csüry István), a könyvtárosképzés (Juhász Jenő), a könyvtárigazgatók státusa az egyete
mi tanácsokban (Kováts Zoltán) és az egyetemi doktori disszertációk kezelése és forgal
mazása (Walleshausen Gyula).

1980. december 3. Budapest, Művelődésügyi Minisztérium
Napirenden: az egyetemi könyvtárak távlati fejlesztési irányelveinek tervezete (Fogarassy 
Miklós); a Tanács 1981. évi munkaterve (Fényes Miklós). Egyéb megvitatott témák: a 
felsőoktatási és a könyvtárfejlesztési irányelvek kapcsolata (Walleshausen Gyula), reprog
ráfiai berendezések felújítása és pótlása, az egyetemi könyvtárak kiadványai, országos 
tárolóraktárak szükségessége (Héberger Károly), kooperáció az egyetemi és a közművelő
dési könyvtárhálózat között (Fényes Miklós).

1981. október 22. Budapest, Művelődésügyi Minisztérium
Napirenden: az egyetemi könyvtárak fejlesztésének kérdései a IV. országos könyvtárügyi 
konferencia ajánlásainak tükrében (Juhász Jenő); a szakmai irányelvek a főiskolai könyv
tárak fejlesztéséhez (Bilincsi Lajos); a Tanács 1982. évi munkaterve (Fényes Miklós). 
Egyéb megvitatott témák: a könyvtárak elhelyezési gondjai, a kiadványok árának emelke
dése, állományvédelem (Juhász Jenő), a könyvtárhasználat oktatása (Gomba Szabolcsné, 
Geday Gusztáv), a főiskolai könyvtárak személyi ellátottságának problémái (Mader Béla), 
folyóiratrendelési nehézségek.

1982. június 23—24. Pécs, Pollack Mihály Műszaki Főiskola
(Együttes ülés a Főiskolai Könyvtárigazgatók Tanácsával.)
Napirenden: az Egyetemi, illetve a Főiskolai Könyvtárigazgatók Tanácsának 1982. évi 
munkatervi feladatai (Fényes Miklós, Bilincsi Lajos); a dokumentumok feltárásának kor
szerű módszerei (Horváth Tibor); szakreferensi rendszer a felsőoktatási könyvtárakban 
(Walleshausen Gyula). Egyéb megvitatott témák: számítógépes folyóiratfeltárás (Dallos 
Lajos), a könyvtárgépesités anyagi vetületei (Vida Sándor), az információs rendszerek 
hazai és nemzetközi kapcsolatai (Zsidai József), a könyvtárosképzés.

1982. november 10. Budapest, Műszaki Egyetem Villamoskari Olvasóterem
Napirenden: az egyetemi könyvtárak műszaki fejlesztésének kérdései (Paris György); 
tájékoztatás a Budapesti Műszaki Egyetem alapításának 200. évfordulója alkalmából ren
dezett ünnepségsorozatról és az ez alkalomból megjelent kiadványokról (Héberger Ká
roly). Egyéb megvitatott kérdések: a reprográfia jelentősége (Zsidai József), a folyóirat- 
beszerzés nehézségei.
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1983. május 31. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Könyvtára

Napirenden: időszerű könyvtárpolitikai kérdések, különös tekintettel az egyetemi könyv
tárakra (Cholnoky Győző); a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem új könyvtára. 
Fényes Miklós lemondott a Tanács elnöki tisztéről, s a Tanács új elnökévé Walleshausen 
Gyulát, a Marx Károly Közgazgaságtudományi Egyetem Könyvtárának igazgatóját válasz
totta meg.

1983. december 1—2. Szeged, Egyetemi Könyvtár
Az 1984-1986. évi munkaterv ismertetése és elfogadása után három előadás következett:
1. A felsőoktatás fejlesztése és az egyetemi könyvtárak (Palovecz János -  Cholnoky 
Győző). 2. A számítástechnika alkalmazása a JATE Könyvtárában (Mader Béláné). 
3. Egyetemi hallgatók szakirodalmi oktatása {Németh Zsófia). Javaslat készült a szak
irodalom-kutatás oktatásának minden egyetemi jellegű főiskolán történő bevezetéséről.

1984. június 26—27. Debrecen, Egyetemi Könyvtár
Javaslat az egyetemi könyvtárak számítógépes kooperációjának kialakítására {Máder 
Béláné); A számítógép-alkalmazás főbb fejlődési irányzatai külföldi egyetemi könyv
tárakban {Gomba Szabolcsné); Az egyetemi könyvtári hálózatok helyzete {Bilincsi Lajos); 
Tájékoztató időszerű könyvtárügyi kérdésekről {Cholnoky Győző).

1984. február 28. Budapest, Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára
Az egyetemi könyvtárak nlunkavédelmi helyzete {Héberger Károly posztumusz össze
állítását Végh Ferenc adta elő); Tájékoztató időszerű könyvtárügyi kérdésekről (Cholno
ky  Győző).
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