
286

A hagyományhoz híven lapunk 3. füzete a „beszámolók'’ száma. Ennek 
megfelelően alább közreadjuk az Országos Könyvtárügyi Tanács és a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkájáról szóló 1986. évi 
jelentést, valamint a tanácsi, illetve a szakszervezeti könyvtárigazgatók 
tanácsának, kétéves tevékenységére vonatkozó összefoglalót. (A szerk.)

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS TEVÉKENYSÉGE
1986-BAN

Az Országos Könyvtárügyi Tanács plénuma, elnöksége és titkársága üléseinek napi
rendjén 1986-ban a következő témák szerepeltek:

A közgyűjtemények kapcsolatai. A lefolytatott viták alapjául szolgáló előterjesztést 
Fogarassy Miklós készítette; célja a közgyűjtemények: könyvtárak, múzeumok és levéltárak 
együttműködésének fejlesztése volt. Az együttműködés jelenlegi helyzete, a tartalmi, a 
helyi és a személyi adottságoktól függően, változatos képet mutat. A múzeumok, múzeumi 
könyvtárak, és elsősorban a megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményei között fejleszt
hető az együttműködés. A megbeszéléseken a Művelődési Minisztérium Könyvtári és 
Múzeumi Osztálya is részt vett, és átvette az intézkedési tervet és ajánlásokat.

A közművelődési kutatási főirány és a könyvtári kutatások című előterjesztést 
Katsányi Sándor készítette. A könyvtári kutatások egyes feltételeinek hiánya, számos 
tartalmi kérdés tisztázatlansága miatt az elnökség úgy döntött, hogy a koordináció meg
szervezésére és néhány nyitva maradt kérdés tisztázására munkabizottságot hoz létre.

A könyvtáros pálya társadalmi megítélése, a könyvtárosok élet- és munkakörül
ményei című témának feldolgozását a Magyar Könyvtárosok Egyesülete végezte el. 
Az általa felkért munkabizottság a feldolgozást könyvtártípusonként készítette el. A terje
delmes, számos összehasonlításokra is módot nyújtó statisztikai táblázatot tartalmazó 
részanyagokat (közművelődési, felsőoktatási, tudományos és szakkönyvtárak) több szinten 
vitatták meg, többek közt az egyes könyvtártípusok igazgatói tanácsának és a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete vezetőségének ülésein. A viták előterében a bérezés, a képzés- és 
továbbképzés, a szakma presztízse, a könyvtárosi munka társadalmi hasznossága, a szolgál
tatások fejlesztése állt. A viták eredményeit is hasznosítva készült el a Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete gondozásában a témát 
összefoglaló előteijesztés, amely a részanyagokkal együtt a politikai és szakmai irányítás 
számára hasznos tényeket és megállapításokat tartalmaz, és alkalmas arra, hogy a fejlesz
tés tartalmára, irányára és módszerére vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A z állományapasztás, fölöspéldány-gazdálkodás, tárolókönyvtár című téma, a tárgy
év folyamán több és többféle fórum napirendjén is szerepelt. A probléma egészével a téma 
egyes részkérdéseivel a szaksajtó és a tömegkommunikációs eszközök is többször foglal
koztak. Az Országos Könyvtárügyi Tanács számára az előterjesztéseket a Tibor által 
vezetett munkabizottság, majd Sonnevend Péter és munkatársai készítették el. Az elnök-
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ség ismételten foglalkozott az előteijesztésekkel. A megközelítés módjáról, az egyes 
fogalmak tartalmáról, az érintett könyvtártípusok jellegéből adódó különbségekről épp 
úgy vita folyt, mint a megoldás lehetőségeiről és módozatairól. Egyelőre nem sikerült a 
szükséges intézkedésekről átfogó tervet, megfelelő javaslatokat kidolgozni.

K özm űvelődési könyvtárak a büntetésvégrehajtási in tézetekben  témát a Könyvtár- 
tudományi és Módszertani Központ munkatársai gondozták. Az előteijesztés elsősorban a 
közművelődési könyvtárak ez irányú teendőire tett javaslatot, amit az Országos Könyvtár- 
ügyi Tanács el is fogadott.

Az Országos Könyvtárügyi Tanács munkabizottságai

Az osztá lyozási bizottság  munkájának előterében az Egyetemes Tizedes Osztályozás 
korszerűsítése állt. A kapcsolat a revíziós munkát végző FID-testületekkel folyamatos volt, 
a beérkezett módosításokra a magyar észrevételeket a bizottság megtette. Ebbe a munká
ba a bizottság számos külső szakembert vont be.

A bizottságon belül külön csoport alakult az úgynevezett Flexibilis Zenei Osztályo
zás továbbfejlesztésére. Ebben a munkában elsősorban a nagyobb zenei gyűjteményeket 
gondozó könyvtárosok vettek részt.

Az állom ányvédelm i bizottság  a feladatok mértékét, fajtáit, feltételrendszerét feltáró 
felmérés előkészítésével, a könyvtáraknak kiadandó kérdőívek összeállításával, országos 
restaurálási terv előkészítésével foglalkozott.

A Soros Alapítvány támogatásával a megfelelő számú és képzettségű szakember 
biztosítása céljából a tárgyévben befejeződtek az előkészületek, az Országos Széchényi 
Könyvtár keretében 1987-ben induló három éves restaurátor és könyvkötő tanfolyamhoz. 
A támogatás révén sikerült a szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása. 
A tanfolyamra kiírt pályázati felhívásra, mintegy négyszeres túljelentkezés történt. A szak
értőkből álló felvételi bizottság kiválasztotta azt a 17 hallgatót, akik a tanfolyam részvevői 
lesznek: tanulmányi idejük alatt ösztöndíjat kapnak, ugyanakkor kötelezik magukat, hogy 
a tanfolyam befejezése után, mint könyvtári restaurátorok, az Országos Széchényi Könyv
tárban fognak elhelyezkedni.

Az oktatási b izo ttság  az év második felében alakult újjá, és az Országos Könyvtár- 
ügyi Tanács korábbi határozatának megfelelően elsősorban a különböző szintű képző 
intézmények tankönyvekkel és oktatási segédletekkel való ellátásának tervezésével és a 
munka megszervezésével foglalkozott.

Megalakult és megkezdte munkáját a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó munka- 
bizottság. Az előterjesztéshez az alapot egy, az Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtárban készített javaslat képezte. Végleges formában ez a jövő évben fog az Országos 
Könyvtárügyi Tanács elé kerülni.

Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont folyóirata a K ön yvtári F igyelő  rendszeresen közölte az Országos Könyvtárügyi 
Tanács részére készült, közérdeklődésre számottartó előterjesztéseket, illetve az Országos 
Könyvtárügyi Tanács programjában szereplő témákról szóló írásokat.
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Az Országos Könyvtárügyi Tanács kapcsolata a Művelődési Minisztérium illetékes 
vezetőivel és szakosztályával változatlanul jó volt. A Könyvtári Osztály képviselői rend
szeresen részt vettek az Országos Könyvtárügyi Tanács testületéinek ülésén. Különböző, 
különösen az egész könyvtárügyet érintő kérdésekben kikérték az elnökség véleményét, 
így volt lehetősége az Országos Könyvtárügyi Tanácsnak álláspontját pártfórum előtt 
kifejteni a könyvszakma helyzetével és a könyvkultúrával összefüggő feladatokról, több 
esetben konzultációt folytattak a könyvtárak számítógépes fejlesztéséről, különösen a 
központi szolgáltatások vonatkozásában; részt vettek a főiskolai képzőhelyek számának 
növelése tárgyában folytatott megbeszéléseken és az ezzel összefüggő tartalmi kérdések 
tisztázásában; az Országos Tudományos Kutatási Alap Bizottságnak a tudományos 
kutatás infrastruktúrájának korszerűsítése érdekében meghirdetett pályázat könyvtári 
vonatkozásait is megvitatták. A Művelődési Minisztériummal történt egyeztetések alapján 
az Országos Könyvtárügyi Tanács kivette részét a könyvtárügy nemzetközi kapcsolatai
nak fejlesztéséből is.

A Magyar Tudományos Akadémiával kötött keretmegállapodásból részt vállalva az 
Országos Könyvtárügyi Tanács a Soros Alapítvánnyal folyó együttműködésben képviseli 
a magyar könyvtárügyet. A tárgyévben amerikai és angliai szakkönyvek és nyelvkönyvek 
devizamentes behozatalával folytatódott a könyvprogram. Pályázati felhívás útján a 
könyvtárak ugyancsak devizamentesen 30 darab Rank Xerox gyorsmásoló berendezést 
vásároltak. Az Alapítvány támogatásával behozott gyorsmásoló gépekhez a szükséges 
festék és kellékanyagokat is biztosították. A vakok könyvtári hálózatának megszervezése 
is az Alapítvány segítségével történt, és ezzel, egy jelentős hátrányos helyzetű réteg számá
ra vált lehetővé, hogy rendszeresen hozzájusson a magnetofonkazettákra felvett úgy
nevezett hangoskönyvekhez. A szépirodalmi, ifjúsági és ismeretterjesztő műveket tartal
mazó kazettákat a könyvtárak kedvezményes áron kapják. A Soros Alapítvány támogatása 
teremtette meg a feltételeit az Országos Széchényi Könyvtár keretében 1987-ben induló 
restaurátorképző tanfolyamhoz. A közművelődési könyvtárak részére beszerzett Video 
English nyelvoktatási csomagok videokazettákat, tankönyveket és oktatói segédletet 
tartalmaznak.

Az Országos Könyvtárügyi Tanácshoz kapcsolódó könyvtári igazgatói tanácsok 
üléseinek napirendjén szereplő témák közül az alábbiakat tartjuk említésre méltónak, s 
ezekről a lap külön is beszámol.

Megyei Könyvtári Igazgatók Tanácsa: A számítástechnika könyvtári alkalmazása, 
könyvtárközi kölcsönzés;

Szakszervezeti Könyvtárak Igazgatói Tanácsa: Szakszervezeti könyvtári hálózat 
középtávú fejlesztési terve, a könyvtárosok helyzete a szakszervezeti könyvtárakban;

Egyetemi Könyvtárak Igazgatói Tanácsa: Az egyetemi reform — a tvr. könyvtári 
vonatkozásai, a Könyvtári Figyelő egyetemi könyvtárakkal foglalkozó különszáma, az 
egyetemi könyvtárak könyv- és folyóiratbeszerzési kerete;

Főiskolai Könyvtárak Igazgatói Tanácsa: A könyvtárak kiadói tevékenysége, a 
könyvtárak szerepe az oktatási tevékenységben, az Országos Műszaki Információs Központ 
és Könyvtár szolgáltatásainak felhasználása a műszaki főiskolákon, a mezőgazdasági fő
iskolai könyvtárak, a közgazdasági főiskolák könyvtárainak katalógusai és végül a köteles
példányok kezelése és hasznosítása a főiskolai könyvtárakban.

VÁLYI Gábor
Az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöke


