
127

1986. október 21-23-án a szocialista országok könyvtártudományi és 
módszertani központjainak kétévenkénti, sorrendben 13. konferenciáját Budapes
ten tartották. A konferencia központi témája A könyvtárügy tervezésének esz
közei volt. A téma aktualitása és valljuk be, nehézségei miatt a konferenciára ké
szült vitaanyagok, amelyeket az országok delegátusai benyújtottak, közérdeklő- 
désre tarthatnak számot. Ezért a konferencia résztvevői úgy határoztak, hogy min
den ország szaksajtója, saját válogatása alapján közli az előadásokat, így gyorsab
ban kerül a nyilvánosság elé, mintha külön kötetben adnák ki.

Ennek teszünk most mi is eleget, amikor az alábbiakban közzétesszük a 
konferencia ajánlásait, valamint a lengyel és szovjet delegátus vitaanyagát. További 
számainkban folytatjuk az előadások közlését.

örülnénk, ha a hazai szakemberek inspirációt kapnának a témával való fog
lalkozásra és gondolataikat lapunkban közzétennék. (A szerk.)

A SZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖNYVTÁRI MÓDSZERTANI 
KÖZPONTJAINAK XIII. (BUDAPESTI) KONFERENCIÁJÁNAK

AJÁNLÁSAI

A szocialista országok könyvtári módszertani központjai vezetőinek XIII. konferen
ciáján részt vettek a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a 
Kubai Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demok
ratikus Köztársaság és a Szovjetunió képviselői.

A tanácskozás megvizsgálta a XII. (berlini) konferencia ajánlásainak végrehajtását, 
és megállapította, hogy azok minden lényeges pontban teljesültek, illetve lényegesen elő
rehaladtak.

A budapesti tanácskozáson megvitatott kérdésekkel kapcsolatban a következő aján
lásokat fogadták el:

1. A konferencia megállapította, hogy országainkban jelenleg is és a továbbiakban is 
nagy jelentősége van a könyvtárügy, a könyvtári hálózatok és az egyes könyvtárak tuda
tos, tervszerű fejlődésének.

2. A könyvtári munka tervezése a népgazdasági tervek készítésének menetében, a 
népgazdasági és a művelődéspolitikai célok együttes figyelembevételével kell, hogy történ
jék.

A szocialista könyvtári tervezésnek törekednie kell arra, hogy a könyvtári munka, 
különösen a szolgáltatások racionálisan és ökonomikusán fejlődjenek.

3. A konferencia fontosnak tartja, hogy az anyagi és szellemi ráfordítások a jövőben 
elsősorban a könyvtári rendszernek azokat a területeit erősítsék, amelyekből a legnagyobb 
hatékonyságnövekedés származik.

4. Dyennek tartja az országos nagy tudományos könyvtárak és a központi területi 
könyvtárak központi szolgáltatásainak erőteljes fejlesztését szervezeti felépítésük további 
javításával, a számítástechnika, a távközlési technika, a másolástechnika és az audio-vi
zuális technika széles körű alkalmazásával.

5. Dyennek tartja az emberi tényező mint tervezési tényező fölértékelésének fontos
ságát a könyvtári munkában, a könyvtártudományi ismeretek, az informatikai ismeretek 
és a szociológiai, szociálpszichológiai ismeretek egymástól elválaszthatatlan fejlesztését.
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6. Ezért elfogadja és elfogadásra ajánlja a nemzeti könyvtárigazgatók és minisztéri
umi szakvezetők konferenciájának azt a programot, hogy az egyes országok módszertani 
központjai dolgozzák ki, és egymás között egyeztessék a könyvtári tervezés ökonómiájá
nak alapelveit és a tervezés szociológiai aspektusait.

7. Ennek érdekében fontosnak tartja olyan két és többoldalú szakmai szemináriu
mok, konzultációk, dokumentumcserék és szakemberek (pl. olvasásszociológiai és könyv- 
tártechnológiai szakértők) cseréjének szervezését, amely ezt a célt szolgálja, a közgazda- 
sági gondolkodást erősíti.

8. Fontosnak tartja, hogy a könyvtárosképzésben és továbbképzésben a hagyomá
nyos tantervek felülvizsgálata és racionalizálása mellett erősödjék a számítástechnikai-in
formatikai és a szociológiai-szociálpszichológiai tartalom.

9. Fontosnak tartja, hogy a módszertani központok külső szakértők bevonásával, a 
nemzetközi szakirodalom széles körű tanulmányozásával és elemzésével, a társadalmi ta
pasztalatok, a politikai és gazdasági távlati programok szakmai értelmezésével tegyenek 
kísérletet a szocialista könyvtár jövőképének fölvázolására, különös tekintettel a társadal
mi-gazdaság változásokra, az életmód és a művelődési szokások változására, az értékvál
tozások tendenciájára, valamint a dokumentumok anyagában és formájában bekövetkező 
változásokra, illetve a könyvtári és információs technika és technológia várható változásá
ra. ,A  holnap szocialista könyvtára” közös kutatásként alkalmasnak látszik, hogy felada
tainkat minden részletében újragondoljuk, szakmai gondolkozásunkban közelítsünk egy
máshoz, a fogalmak tisztázásával és egyértelművé tételével biztos alapokat teremtsünk a 
további közös munkához.

10. Az OSZK-KMK által készített szójegyzéket a német és a szovjet fél kiegészítésé
vel együtt adja ki a magyar fél 1987-ben.

11. A közművelődési könyvtárakról szóló tanulmánykötet szerkesztési munkálatait 
be kell fejezni, ehhez kérjük valamennyi módszertani központ lelkiismeretes közreműkö
dését. Felelőse a cseh módszertani központ.

12. A könyvtárügyi módszertani központokról szóló gyűjteményes kötet megjelen- 
tetését fontosnak tartjuk, ehhez kérjük valamennyi központ segtő közreműködését. A 
szovjet fél az állandó titkárságon keresztül gondoskodjék az anyag összegyűjtéséről és a 
gyűjtemény megszerkesztéséről. A kötetet 1990-ben jelentesse meg.

13. Szívesen fogadják a szlovák fél meghívását az 1988-ban rendezendő XIV. kon
ferenciára. A résztvevők javasolják, hogy a tanácskozás témája ,A  könyvtárak feladatai 
a tudományos-műszaki fejlődés időszakában”, legyen. A szlovák fél készítsen egy refe
rátumot, melyet hat hónappal a konferencia előtt küldjön meg a résztvevőknek, akik hoz
zászólásaikat ugyancsak írásban küldjék meg három hónappal a tanácskozás előtt a szlo
vák partnernek.

A konferencia nagyra értékelte a budapesti tanácskozás jó megszervezését és közvet
len, baráti légkörét, és köszönetét fejezi ki a magyar kollégáknak.


