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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOM ÁNYI 
ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE 1986-BAN

Döntéselőkészítő feladatok

-  Elkészítettük a könyvtártípusonkénti ötéves fejlesztési tervet Társadalmi szük
séglet, társadalmi realitás címmel.

-  Szakmai állásfoglalást és cselekvési programot dolgoztunk ki a könyvtárak és 
közgyűjtemények (múzeumok, levéltárak) együttműködéséről. Majd az általános kon
cepció alapján elkészítettük a könyvtárak és a múzeumok együttműködési programtervét, 
amelyet további megtárgyalásra az illetékes MM szakosztályokhoz és az OKT Elnökségé
hez juttattunk el.

-  Javaslatot dolgoztunk ki a közművelődési könyvtári alapszolgáltatások (doku
mentumellátás) racionalizálási lehetőségeire a kistelepüléseken és a városi peremkörzetek
ben. A javaslatot tanulmányban összegeztük.

-  Felmértük az egyetemi és egyetemi rangú főiskolai könyvtárakban a könyv- és 
folyóiratbeszerzések alakulását az elmúlt években, s azt, hogy ennek milyen százalékát 
fedezte a költségvetésben biztosított összeg -  s milyen részét fizették más forrásokból. 
Ennek alapján előterjesztést készítettünk a művelődési tárcának a költségvetési keretek 
új, az igényeket jobban tükröző kialakítására. Az előterjesztést az Egyetemi Könyvtár- 
igazgatók Tanácsával megvitattuk.

-  Az MM Könyvtári Osztályának megbízásából elvégeztük az 5/1978-as rendelet 
tervezett módosításával kapcsolatos két tájékozódó vizsgálatot:

a) a társadalom- és természettudományi koordinációs központ kijelöléséről tárgyal
tunk az illetékes könyvtárak vezetőivel;

b) a rendelet mellékletében kijelölt 123 országos feladatkörű szakkönyvtár közül 
mintegy ötvenben megvizsgáltuk a feladatkör ellátásának színvonalát -  30 eset
ben helyszíni látogatással, a fennmaradó esetekben a hálózati központokkal 
történő tárgyalás útján.
Mindkét kérdésről részletes javaslatot készítettünk a megbízónak.

-  A Tudományszervezési és Informatikai Intézettel, valamint a Központi Statisz
tikai Hivatallal közösen, az MM Könyvtári Osztályának és a SZOT-nak egyetértésével javas
latot dolgoztunk ki a közművelődési könyvtári statisztika racionalizálására és a nemzet
közi adatszolgáltatási gyakorlat alkalmazására.

-  Előkészítettük az 1986. évről szóló bővített statisztikai adatszolgáltatást, annak 
feldolgozását a KSH-val és az MM Könyvtári osztályával egyeztetve. Elkészült a statisztikai 
jelentőlap és mellékletei: az optikai lap, címjegyzéklapok és a kitöltési utasítás. Az adat-
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szolgáltatásról országos értekezletet rendeztünk a közművelődési könyvtárak munkatársai 
részére.

-  Az MM felkérésére véleményeztük a könyvtári statisztikai fogalomjegyzéket, és 
azt az érdekeltekkel -  KSH, Tudományszervezési és Informatikai Intézet képviselői -  
megvitattuk.

-  A SZOT kérésére szakmai véleményt készítettünk A magyar szakszervezetek 
távlati művelődési koncepciója című tanulmány munkahelyi könyvtárakra vonatkozó 
fejezetéről.

-  Elkészítettük az egyetemi és a főiskolai könyvtárigazgatói tanács új szervezeti és 
működési szabályzatának a tervezetét.

-  A Megyei Könyvtárigazgatói Tanács részére előterjesztést készítettünk a könyv
tárközi kölcsönzés aktuális problémáiról.

Szolgáltatások

Állományépítési és bibliográfiai szolgáltatások

-  Szerkesztettük az Új Könyvek című kéthetente megjelenő állománygyarapítási 
tanácsadót. Ez évtől rendszeresen ismertetjük a Tankönyvkiadó nemzetiségi nyelveken 
megjelentetett műveit is.

-  Az Új Könyvek szerkesztése során elemeztük a műveket abból a szempontból is, 
hogy megjelenésük, mely korábbi kiadásokat vagy müveket tett feleslegessé, elavulttá. 
Ezt minden esetben a recenzió végén jeleztük.

-  Elkészítettük az Új Könyvek negyedéves szakrendi és betűrendes mutatóit. 
A mutatók függelékében rendszeresen közöltük tájékoztatónkat a bibliográfiai leírásokkal 
és szakozásokkal kapcsolatban. Az év folyamán igyekeztünk ezt a tevékenységet racionali
zálni oly módon, hogy a negyedéves mutatók nem ismétlik meg a bibliográfiai leírásokat; 
így a nyomdai átfutási idő jóval kevesebb lett. Készül a mutató 1986. évi kumulációja.

-  Elvégeztük az Új Könyvek tárgyszókatalógusának 1986-tól 1978-ig a visszamenő- 
leges szerkesztését. Az 1986-os év tárgyszavairól — új szolgáltatásként -  féléves tárgyszó 
mutatót készítettünk és jelentettünk meg, ezzel megkezdtük az új tárgyszójegyzék elő
munkálatait.

-  A Könyvtári kis tükör'sorozatban elkészült a Gyermek- és ifjúsági irodalom III., 
ж Irodalomtudomány, nyelvészet II. kézirata. A Társadalomtudományok II. című kötetet 
lektoráltattuk, a javaslatok megvalósítása folyamatban van. A Magyar szépirodalom II. 
című kötet anyaggyűjtése elkezdődött.

-  Ajánló jegyzéket készítettünk a közművelődési könyvtárakban lévő hangos
könyvek törzsanyagáról.

-  Az év folyamán -  egyéb tanácsadó munkánk mellett -  három nagyobb bibliog
ráfiai vállalkozáshoz nyújtottunk segítséget. Mindhárom a középiskolai irodalomoktatás
sal kapcsolatos; írókról-művekről kínál szakirodalmat tanároknak és diákoknak egyaránt.

-  A helyismereti munka dokumentációjának megteremtése érdekében megkezdtük 
az anyaggyűjtést. Tárgyalásokat folytattunk, és folyamatosan tájékozódtunk kiadási
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ügyekben azzal a reménnyel, hogy elegendő és kellő minőségű kéziratot tudunk begyűjte
ni a helyismereti munkával kapcsolatos kiadványsorozatunkhoz.

-  Közhasznú-kisbibliográfiák címmel új sorozatot indítottunk. A sorozat 5 füzetét 
megjelentettük, és több kéziratot 1987. évi kiadásra előkészítettünk. A sorozat kiadásá
hoz -  pályázat útján -  a Kulturális Alaptól támogatást kaptunk.

-  Szaktanácsadással részt vettünk a videodokumentumok központi ellátásának 
megszervezésében. Kezdeményeztük az Új videofelvételek című állománygyarapítási 
tanácsadó (FSZEK-Könyvtárellátó) megjelentetését.

-  Részt vettünk a Sabre Alapítványtól érkező ajándékkönyvek hazai könyvtári el
osztásának előkészítő munkálataiban.

-  Az OKT elnökével együttműködve megszerveztük a vakok és csökkentlátók 
magyarországi közművelődési könyvtári ellátását a Soros Alapítvány támogatásával. 
A hangoskönyvek beszerzésének segítésére az Új Könyvek szerkesztősége által összeállított 
200 címből álló hangoskönyvlistát szétküldtük minden megyei, városi és SZMT központi 
könyvtárnak, hogy a könyvtárak rendelhessenek könyveket. A VGYOSZ-vel együtt
működve kiválasztottuk a stúdió minőségű másoló-berendezéseket, és kazettákat vásárol
tunk a szolgáltatás működtetéséhez. Elkészítettük a megállapodás szövegét a VGYOSZ és 
az MKE között, aminek alapján a hangoskönyv-szolgáltatás bonyolódik.

A gyűjtemények feltárása

-  A Tárgyszavas osztályozás, indexelés és információkeresés című kiadvány, vala
mint a Könyvtári raktározási táblázatok átdolgozott kiadásának a kézirata elkészült.

-  A Példatár a régi könyvek katalogizálásához című segédlet kéziratának végleges 
összeállítása elhúzódik.

-  A katalogizálási kézikönyv négy fejezete készült el.
-  Elkészítettük és szétküldtük a könyvtárakba a két központi akcióból készült 

hangoskönyvek (54 cím) braille írású leírásait.
-  Megvizsgáltuk a katalógusszerkesztés gyakorlatát három gazdasági főiskola könyv

tárában. Véleményeztük több könyvtár katalógusszerkesztési házi szabályzatát, szak- 
véleményt adtunk az Iparművészeti Főiskola könyvtárának katalógusairól.

-  Véleményeztük a katalóguscédulára és az osztólapra vonatkozó új szabványt.

Propaganda-szolgáltatások

-  A megyei könyvtárak kiadói tervei alapján felmértük az országos terjesztésre 
méltó propagandakiadványokat; összehangoltuk kiadásukat, néhányat központi támo
gatásban részesítettünk.

-  Szerkesztettük az Eseménynaptár Könyv- és könyvtárpropaganda című rovatát.
-  A Tolna Megyei Könyvtárral Praktéka címmel -  kísérletként — ajánló bibliog

ráfiát és cikkmásolatokat tartalmazó propagandakiadványt jelentettünk meg a tv-antennák 
készítéséről és a szárazelemek regenerálásáról.

-  Látogatás a könyvtárban címmel könyvtárismereti diafilm gyártását és a Könyv
értékesítő Vállalat által történő forgalmazását készítettük elő a Diafilmgyártó Vállalatnál.
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-  Szerveztük a könyvhéthez kapcsolódó könyvtári propagandát. Kezdeményezé
sünk nyomán több megyében Könyvtári napok alcímmel rendezték meg a könyvheti ese
ménysorozatot. A könyvtárak 7 alkalmi reklámújságot jelentettek meg erre az alkalomra.

-  Útmutatót jelentettünk meg a könyvhéten alkalmazható könyvtárpropaganda 
eszközeiről és módszereiről.

-  Szünidei olvasmányélményem címmel országos pályázatot hirdettünk meg a 
Móra Könyvkiadóval, a Könyvérttel, a Magyar Rádióval és a Magyar Úttörők Szövetségé
vel. Megszerveztük a legjobb pályázatot írók megyénkénti vetélkedőit a gyermekkönyv
héten. Előkészítettük az 1987. évi országos döntőt.

-  Folyamatosan tájékoztattuk a tömegkommunikációs szerveket az aktuális könyv
tárügyi témákról. A Könyvtári Hírlevél 5 számát jelentettük meg. Értékeltük a központi 
és vidéki sajtó munkatársainak 1986. évi könyvtári vonatkozású írásait.

-  Aktuális könyvtári kérdésekről a Könyvtár és művelődés című kiadványunkban 
két alkalommal tájékoztattuk a tanácsi vezetőket.

-  Elkészítettük a könyvtárügy kiemelkedő személyiségeinek 1987. évi évforduló 
naptárát. Az évfordulók megünneplésére felhívtuk az illetékes intézmények figyelmét.

Egyéb szolgáltatások

-  Megszerkesztettük zz Útmutató а В és C típusú tanácsi közművelődési könyv
tárak gazdasági munkájához c. kéziratot, valamint kb. 120 tételes jogszabályjegyzéket, és 
ehhez tárgymutatót készítettünk.

-  Szerkesztettük és kiadtuk a Könyvtár és marketing című kiadványt.
-  A gyermek és a könyvtár című új sorozatunk számára beérkezett, országos 

terjesztésre szánt gyermekkönyvtári dolgozatok java része nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. A sorozat első kötetét -  a gyermekkönyvtári csoportos foglalkozások tárgy
köréből -  nyomdába adtuk.

-  Számítógépes adatok felhasználásával megszerkesztettük és kiadtuk a TEKE 85, 
és a SZAKMA 85 című statisztikai kiadványokat. A kiadványokat angol és orosz előszóval 
és fejlécekkel is megjelentettük. Az adatsoros statisztika mint gépi produktum sajnos 
szinte lehetetlenné teszi az utólagos korrekciókat, valamint az adatok forrásainak vissza
keresését,

-  Közreműködtünk az OSZK munkaügyi szabályzatának kidolgozásában.
-  A könyvtárakat érintő hatályos jogszabályok gyűjteményének anyaggyűjtése 

jelentős részben befejeződött. A gyűjtemény kiterjed a Művelődési Minisztériumon kívül 
más főhatóságok könyvtárakat érintő jogszabályaira is. 1987-re áthúzódik a gyűjtemény 
kiegészítése az 1986-ban megjelent új jogszabályokkal és a módosító szabályokkal, vala
mint a tárgymutató szerkesztése és a kiadvány lektoráltatása.

-  Az általános művelődési központ munkájának szervezeti és tartalmi kérdései 
című sorozatból

a) A Pécsi Nevelési Központ Könyvtárának tevékenysége című nyomdában van.
b) A kiemelt szerepkörű általános művelődési központok 5 éves működésének 

tapasztalatai című megjelent.
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c) Az általános művelődési központok óvodáiban folyó könyvtári foglalkozások 
módszerei szerkesztése folyik.

-  Elkészült A közművelődési zenei könyvtárak olvasószolgálata című tanulmány.
-  Megkezdődött a kisszámítógéppel kezelhető könyvtári programok központi adat

bankjának építése és a C-64 számítógépre készített könyvtári szoftverek tesztelése.
-  A könyvtári tömörraktározás különböző megoldásainak összehasonlító elemzése 

alapján kidolgoztuk a nálunk még ismeretlen harántpályás modell egy változatát, közre
működtünk egy kísérleti raktár megvalósításában a Kaposvári Megyei Könyvtárban.

-  Könyvtárépítési és berendezési ügyekben tanácsadási tevékenységet végeztünk.
Helyszíni szemlék, tervtárgyalások és személyes találkozások keretében konzultációt

folytattunk a következő könyvtárak építése ügyében: Községi Könyvtár, Jászkisér,Megyei 
Könyvtárak: Szolnok, Salgótarján, Tatabánya.

-  Építésztervek alapján javaslatot készítettünk a Magyar Rádió szakkönyvtárának, 
a Zalaegerszegi kertvárosi műv. ház könyvtárának és az Evangélikus Teológiai Akadémia 
könyvtárának berendezésére.

Épület- és állományfelmérést végeztünk, átépítési és berendezési javaslatot dol
goztunk ki a következő könyvtárak elhelyezési körülményeinek javítása érdekében: a 
Református Kollégium könyvtára, Pápa; a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola 
könyvtára; a Tanítóképző Főiskola könyvtára, Jászberény; a Megyei kórház könyvtára, 
Eger; a Kossuth Könyvkiadó V. könyvtára; a Szakmaközi bizottság könyvtára, Baja; a 
Kőbányai Sörgyár munkásszállásának könyvtára; a Városi Könyvtár, Körmend; a Fővárosi 
Sütőipari Vállalat kenyérgyárának szakszervezeti könyvtára; az MSZMP Társadalom- 
tudományi Intézet könyvtára; a Pest Megyei Könyvtár felnőtt-, illetve gyermekrészlege, 
Szentendre; a Csillebérci úttörőtábor könyvtára.

-  Tervezési programot dolgoztunk ki: az Ózdi Városi Könyvtár és az Országos 
Találmányi Hivatal, Szabadalmi Információs Központ részére.

Szakfelügyeleti feladatok, egyéb vizsgálatok

-  A könyvtárügy egészére vonatkozóan szakfelügyeleti vizsgálatot végeztünk Fejér 
megyében és Budapesten. A részjelentések alapján összeállított összesített jelentést a 
Könyvtári Osztály által meghatározott határidőben beküldtük.

-  Megszerveztük a FSZEK állománykivonási akciójával kapcsolatos felülvizsgálatot, 
és koordináltuk a felülvizsgálati munkát.

-  A KMK által szervezett és lebonyolított szakfelügyeleti vizsgálatok dokumen
tációját karbantartjuk. A dokumentációban megtalálhatók a KMK részére beküldött 
könyvtári munkatervek és beszámolók is.

-  Megvizsgáltuk a jogi-közigazgatási szakirodalom ellátottságot a bírósági, főügyész
ségi, hivatali szakkönyvtárakban és a megyei könyvtárakban. A helyszíni tájékozódást az 
Országgyűlési Könyvtárban, az Igazságügyi Minisztérium és a Legfőbb Ügyészség könyv
tárában, az IM Számítástechnika-alkalmazási Központjában és 14 megyében lefolytattuk. 
A jelentés elkészült.



296 Szénié Ferenc

-  Felmértük a főiskolai könyvtárak technikai ellátottságát mind a hagyományos 
könyvtári technika, mind a számítógép tekintetében. Az összegzett adatokat elemző 
tanulmány készítése folyamatban van.

-  Szakmai véleményt adtunk az EDSZ Központi Könyvtár által az egészségügyi 
közművelődési könyvtárak fejlesztésére készített EüM-EDSZ útmutatóról.

-  Megvizsgáltuk a házhozkötött olvasók ellátásának helyzetét. Tapasztalatainkról 
összesítő jelentést készítettünk.

-  Megvizsgáltuk az A és В típusú könyvtárak tárgyszókatalógusait és azok haszná
latát Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén és Fejér megyében.

-  Megvizsgáltuk a könyvtárak helyismereti tevékenységét Baranya, Somogy és 
Tolna megyében.

Összegeztük a borsod-invánkai általános művelődési központ munkájának tapasz
talatait, a jelentést elküldtük az OOK Módszertani Intézetének.

-  Felmértük a közművelődési könyvtárak hardver- és szoftverellátottságát, fejlesz- 
. tési lehetőségeit és a számítógépes könyvtári munkához szükséges szakember-ellátottságot.

-  Szakvéleményt készítettünk a Magyar Táncművészek Szövetsége könyvtára, a 
Műcsarnok Könyvtára és a Somogyi-könyvtár szervezeti, munkaszervezési kérdéseiről.

Kutatási feladatok

Az Olvasói szokások és az olvasás folyamata

-  Elkészítettük a Biblioterápiai olvasókönyv kéziratát.
-  Olvasásszociológiai vizsgálatok 1 9 8 1 -8 5  címen kötetet szerkesztettünk angol és 

orosz nyelven kutatásaink összefoglalóiból.
-  A 1 5 -1 8  évesek olvasási kultúrája című kutatás zárójelentése -  egy fejezet ki

vételével -  elkészült.
-  A z olvasás lélektana című kézikönyv kéziratának 60%-a elkészült, a kötet hiányzó 

részleteinek megírása (megíratása) 1987-re húzódik át.
-  A felnőtt népesség olvasási és könyvbeszerzési szokásai című kéziratot kiadásra 

előkészítettük.
-  Bibliográfiát készítettünk a társadalomtudományi irodalom olvasottságáról 

külföldön.
-  Szemlét készítettünk a francia fiatalság olvasási szokásairól.
-  Folytatódott a Határon túli magyarság olvasáskultúrája című témakör sajtó- 

figyelése és szemlézése.
-  Megkezdődött az Olvasói értékrend című országos vizsgálat adatainak feldolgozá

sa, a szűkített minta adatainak birtokában tanulmány készült az olvasási és művelődési 
szokások legfontosabb változási tendenciáiról.

-  A finn-magyar összehasonlító vizsgálat keretében
a) a regénybefogadás-vizsgálat felvétele befejeződött. A vizsgálat stratégiáját és 

eszköztárát a finn partnerrel egyeztettük.
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b) Elkészítettük a kritikai fogadtatásvizsgálat szempontrendszerét, s azt a finn part
nerrel megvitattuk és véglegesítettük. Hozzákezdtünk az anyaggyűjtéshez, s 
ennek tervezett időarányos részét elvégeztük.

A könyvtár, a könyvtáros és társadalmi környezete

-  Az OKT felkérésére előterjesztést készítettünk a könyvtárosok életkörülmé
nyeiről.

-  A könyvtáros pálya szociológiai vizsgálata című kutatás keretében elkészült 
három külföldi szakirodalmi szemle. (Futala Tibor a szláv nyelvek szakirodalmát dolgozta 
fel, Katsányi Sándor a német, Orbán Éva az angolszász nyelvterületet.) Elkészült a kutatás 
zárótanulmányának nyers változata is.

-  Nyomdába adtuk a Könyvtár és társadalmi környezete című sorozat 3. kötetét.
-  A Könyvtár az általános művelődési központban és a Könyv- és könyvtárhaszná

lat az iskolai felnőttoktatásban című esettanulmányokhoz a részjelentések elkészültek, 
összegzésükre 1987-ben kerül sor.

-  A  szakszervezeti könyvtárak lakóterületi ellátásba való bekapcsolódásának 
eredményei és lehetőségei című esettanulmányhoz az adatgyűjtés megtörtént, az adatok
feldolgozása folyamatban van.

Oktatási, továbbképzési feladatok

Továbbképző tanfolyamok, egyéb szakmai továbbképzések

-  Befejeztük a katalógusszerkesztési, a szaktájékoztatói, az irodalomelméleti és 
esztétikai, valamint a Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása című tanfolyamun
kat. A kisszámítógépek közművelődési könyytári alkalmazásáról három tanfolyamot
szerveztünk.

-  Beindítottuk az újságírói, az osztályozási, a másfél éves zenei könyvtárosi, vala
mint a Történelmi és művelődéstörténeti ismeretek című tanfolyamokat.

-  Kétszer kéthetes olvasótábort szerveztünk felsőfokú képzettségű közművelődési 
könyvtárosoknak, valamint egyhetes olvasótábort a gyermekkönyvtárosoknak.

-  A könyvtárak hangoskönyv ellátásáról kétnapos továbbképzést szerveztünk a 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével együttműködve a tanácsi és szakszervezeti 
könyvtárosok részére.

-  Szakmai konferenciát szerveztünk a tanácsi és szakszervezeti könyvtárhálózatok 
munkatársai részére a Közművelődési Információs Intézet munkatársainak közreműködé
sével a videokészülékek és kiegészítő eszközeik szakszerű használatáról.

-  Konferenciát rendeztünk a megyei könyvtárak munkatársainak a könyvtári 
raktározási táblázatok problémáiról.

-  Közreműködtünk a Tolna megyei -  öt megye könyvtárai részére -  szervezett 
helyismereti tanfolyam rendezésében.

-  Részt vettünk az 1986 nyarán és őszén négy régióban szervezett regionális gyér-
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mekkönyvtári továbbképzések szakmai előkészítésében, programjainak kidolgozásában.
-  A hálózati központok felkérésére egyéb továbbképzési programokat állítottunk

össze.
-  Gondoztuk a könyvtárkezelői tanfolyamokat.

Oktatási segédletek, tankönyvek szerkesztése

-  Szerkesztettük és megjelentettük A könyvtári állományok védelme és megóvása 
című kézikönyvet.

-  Szerkesztettük és megjelentettük az Esetgyűjtemény könyvtárosi ismeretek 
oktatásához című segédanyagot.

-  A könyvtárkezelői tankönyv kiegészítő füzetei közül a következők kéziratai 
készültek el: Olvasószolgálat, Orvostudományi terminológiai szótár, A községi könyvtár 
vezetése, A gyermekkönyvtári munka.

-  Szerkesztettük és a kiadónak átadtuk a főiskolai könyvtárosképzés tankönyvei
ből a következő köteteket: Könyvtár és társadalom, Tájékoztatás, Bibliográfiai leírás, 
katalogizálás.

-  Kiadásra elkészítettük G. Solton: Bevezetés a korszerű információkeresésbe 
című művének magyar fordítását.

-  A könyvtárhasználati, irodalomkutatási ismeretek egyetemi és főiskolai könyv
tárakban való oktatásához készülő segédkönyv két fejezete készült el.

-  Véleményeztük a főiskolai könyvtári szakkollégiumok számára készülő új tan
tervet.

Szervezési feladatok, rendezvények

-  Megszerveztük a szocialista országok könyvtártudományi és módszertani köz
pontjainak XIII., budapesti konferenciáját.

-  A közművelődési könyvtárak szerepe a műszaki-gazdasági szakirodalom közvetí
tésében címmel országos értekezletet szerveztünk szakszervezeti könyvtárigazgatók, 
tanácsi és szakkönyvtárosok számára.

-  Az A és В típusú könyvtárak részvételével helyismereti konferenciát rendeztünk, 
és kidolgoztuk az 1986-1990-es évekre szóló feladattervünket. Ez a feladatterv egyben 
meghatározza a KMK módszertani és szakfelügyeleti programját is.

-  Közreműködtünk a szegedi Somogyi-könyvtár által szervezett holland-magyar 
szakmai tanácskozás előkészítésében.

-  Közhasznú információs szolgáltatások és a könyvtárpropaganda jnmel szakmai 
tanácskozást szerveztünk. A tanácskozásra -  módszertani segédanyagként is -  a köz
hasznú információkat tartalmazó folyóiratcikkekről számítógépes lelőhely- és tárgy
mutatót adtunk ki. A könyvtárpropaganda aktuális kérdéseiről Szegeden és Kecskeméten 
szerveztünk még tanácskozást az SZMT központi könyvtárak közreműködésével.

-  Városi könyvtárak a megyeszékhelyeken címmel szakmai tanácskozást rendez
tünk a debreceni Városi Könyvtárral közösen.
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-  Közreműködtünk a Sallai István és Sebestyén Géza emlékére szervezett szakmai 
tanácskozás és az ahhoz kapcsolódó kiállítás rendezésében.

-  Az OSZK-ban a következő kiállításokat szerveztük: Pajor Ildikó festményei, 
A Miskolci Városi Könyvtár plakátjai, Nemzetközi exlibris kiállítás, Tóth Árpád emlék- 
kiállítás. A nemzetközi könyvtári plakátkiállításunk Szegeden, Kecskeméten és Egerben, 
az új könyvtárakat bemutató fotókiállításunk Békéscsabán, az MKE vándorgyűlésen 
került bemutatásra.

-  Megküldtük a SAUR Könyvkiadónak az Internationale Bibliothekshandbuch
1987. évi kiadásához a magyar könyvtárak adataiban 1986-ban bekövetkezett változásokat.

-  A kiadványelőkészítői, kiadói munka folyamatos volt. Ennek ellenére több mű 
megjelenése késett vagy áthúzódott 1987-re. A periodikumok mellett 29 önálló mű jelent 
meg. A kiadási költségek megosztásában jó eredményeket értünk el a Könyvértékesítő 
Vállalattal, az Építési és Tájékoztatási Központtal, a Népszava Lap- és Könyvkiadóval, 
valamint a Móra Ferenc Könyvkiadóval.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkája

-  A könyvtár állományát folyamatosan gyarapítottuk. Az év folyamán 749 köny
vet, 567 folyóiratcímet, 30 útijelentést, 18 fordítást, 195 IFLA papért, 20 prospektust, 
1348 lapkivágatot, 92 audiovizuális dokumentumot, 87 szakdolgozatot, 206 fényképet 
vettünk állományba.

Főleg a nemzetközi kiadványcsere alakult kedvezően, a kapott tételek száma 
jelentősen emelkedett az előző évhez viszonyítva, ami a könyvtár beszerzési keretét kímél
te különös tekintettel a szép számmal érkező devizás könyvekre. 414 cserepartnerünktől 
(ebből 117 a szocialista) összesen 695 dokumentumot kaptunk, mi 672 darabot küldtünk.

-  Az állományapasztást is folyamatosan végeztük, 160 könyvet és 3 folyóiratcímet 
töröltünk az állományból.

-  300 folyóiratkötetet, illetve könyvet köttettünk.
-  A feldolgozó munka valamennyi dokumentumra vonatkozóan naprakész.
-  A katalógusokba az új anyag leírása folyamatosan, 4-5 heti átfutási idővel kerül 

be. Az új leírási szabvány bevezetése miatti katalógusátépítést az 1986-os évben is folytat
tuk. A folyóiratok rekatalogizálása -  létszámhiány miatt -  a tervezettnél lassabb ütem
ben folyt.

-  Folyamatosan szerkesztjük a könyvtári és informatikai központi katalógusokat 
és a szakdolgozatok központi katalógusait.

-  Befejeztük a külföldi folyóiratok cikk-katalógusával kapcsolatos munkákat. 
Az 1985-ben megjelent folyóiratok cikkeinek leírása bekerült a katalógusba, és ezzel, a 
KDSZ-ben 1986. januártól bekövetkezett szerkesztési változtatással, lezártuk ezt a 
katalógust.

-  A beiratkozott olvasók száma 957, a könyvtárlátogatóké 3 937. A könyvtárból 
5 650 dokumentumot kölcsönöztek. A helyben használt dokumentumok száma jóval 
nagyobb, ezt azonban nem regisztráljuk. Könyvtárközi kölcsönzés keretében 260 doku-
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meritumot küldtünk 3-4 napi átfutási idővel és 25 db-ot kaptunk, ebből 16 db-ot külföld
ről. Részben a könyvtárközi kölcsönzéshez, részben olvasói kérésre 4 060 oldalt másoltunk.

Külső kérésre öt témakörben végeztünk irodalomkutatást.
-  Berendeztük audiovizuális stúdiónkat, amelyben jelenleg egy képmagnetofon, 

egy televízió, valamint 3 magnetofon található a könyvtártudományi és a nyelvi anyagok 
fejhallgatóval történő használatára. Gazdag, egyéni nyelvtanulásra és nyelvgyakorlásra al
kalmas gyűjteményt sikerült kialakítani, nem így még a könyvtári gyűjtemény terén. A kö
vetkező évben erre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Az audiovizuális anyagok iránti érdeklő
dés az utolsó negyedévben élénkült meg. A legnagyobb érdeklődés a nyelvi anyagok át
játszása iránt van, elsősorban az OSZK nyelvtanfolyamain résztvevők és a nyelvvizsgára 
készülő könyvtárszakos egyetemi hallgatók részéről. De a könyvtárosképzésben részt vevő 
csoportok kezdenek érdeklődni a könyvtári anyagok iránt is.

-  35 hazai és 14 külföldi könyvtárosokból álló csoportnak, 9 egyéni külföldi 
könyvtáros vendégnek tartottunk könyvtárbemutatót. Különböző könyvtárosképző 
intézményekből 8 csoportot fogadtunk, akiknek egy-kétórás könyvtár- és könyvtár- 
tudományi szakirodalomhasználati képzést tartottunk.

-  A könyvtár ez évben Commodore PC 20-as számítógépet kapott, amelynek a 
könyvtári munkafolyamatok céljára történő használatba vételére előkészítő munkálatok 
folytak.

-  Négy egyetemi, illetve főiskolai könyvtárszakos hallgató átlagosan 100 órás szak
mai gyakorlatát töltötte nálunk, valamint két jemeni könyvtárosnak tartottunk 3 napos 
gyakorlati képzést.

-  A  Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájának a szokásos évi 4 száma he
lyett, a tavalyi lemaradás miatt, 5 számát szerkesztettük, és ezzel lemaradásunkat be
hoztuk. Elkészültek és kiadásra kerültek az 1985. év kumulált mutatói. Az év folyamán 
1980 tételt regisztráltunk a bibliográfiában, és áttértünk a mutatóban a természetes 
nyelvű deszkriptorok használatára.

-  A Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom évi 4 számát megszerkesztettük és 
határidőre nyomdába adtuk. A szakcsoportok számát jelentősen növeltük, és áttértünk a 
mutatóban a kódszámokról a természetes nyelvű deszkriptorokra. A referáló lapban fel
dolgozott tételek száma 1161 volt, ennek kb. az 50%-a annotációval, 25%-a referátummal, 
25%-a pedig címfordítással jelent meg. Megjelentek a referáló lap 1979-1983. évi kumulált 
mutatói, az ezzel kapcsolatos nyomdai korrektúrákat elvégeztük.

-  A Könyvtártudományi és Informatikai Központi Gyarapodási Jegyzék négy szá
ma elkészült és megjelent.

-  A HLISA- V E LB I2 -2  száma elkészült és megjelent. Az évi 2-es szám a kumulált 
mutatókkal együtt.

-  A Könyvtári Figyelő évi hat számát szerkesztettük és határidőre nyomdába 
adtuk. Elkészült és nyomdába adtuk az éves tartalomjegyzékeket (magyar, angol, orosz 
nyelven), és elkészült a rövidítésjegyzék éves kumulációja. Az év folyamán három alka
lommal tartottunk szerkesztőbizottsági értekezletet lapterveink megbeszélésére.

-  Elkészült és nyomdába adtuk a Könyvtártudományi Szakkönyvtár ismertetőjét.
-  A szocialista országok módszertani központjainak igazgatói értekezletére össze
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állítottunk egy három nyelvű, 274 tételes könyvtárügyi szójegyzéket, amelyet az igazgatói 
értekezlet megvitatott. Átdolgozása a beérkező javaslatok függvénye.

-  Folytattuk a könyvtári-tájékoztatási tezaurusz revízióját. Megszerkesztettük a 
tezaurusz kiadása óta bevezetett deszkriptorok deszkriptor-cikkeit, ennek megfelelően 
megtörtént a betűrendes mutató revideálása és kiegészítése. Egyelőre ezek csak cédula
formában vannak meg.

Végezetül szólva:

-  Elláttuk az Országos Könyvtárügyi Tanács, a megyei, az egyetemi, a főiskolai 
könyvtárak igazgatói tanácsának, a Társadalomtudományi Információs Munkabizottság, 
a Zenei Könyvtárosok Nemzetközi Bizottsága magyar nemzeti csoportja, a Könyvtáros
képzési és Továbbképzési Állandó Bizottság, az OKT Osztályozási Szakbizottsága titkár
sági feladatait. Mindemellett tevékenyen részt vettünk egyéb munkabizottságok, szakmai 
fórumok, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete munkájában, különféle rendezvényeken 
előadásokat tartottunk.

-  Nemzetközi kapcsolataink keretében 34 külföldi vendég érkezett 1986-ban a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központba. Személycserében 6 fő, az MM vendége
ként 3 fő, a magyar-dán kulturális munkaterv, illetve a magyar-brit csereprogram kereté
ben 1-1 fő, és a holland Frederik Muller Akademie 20 könyvtáros hallgatója számára szak
mai programot szerveztünk. A finn-magyar tudományos együttműködési munkaterv alap
ján „Olvasáskutatás” témakörben rendezett szemináriumon a tamperei egyetem 3 tanára, 
kutatója vett részt.

-  Intézményünkből 14-en voltak külföldi tanulmányúton. Részt vettünk a szocia
lista országokban megjelenő könyvtári folyóiratok főszerkesztőinek IX. tanácskozásán, az 
IFLA olvasáskutatási szakértői konferenciáján, a szocialista országok VI. olvasáskutatási 
szakértői konferenciáján, valamint a szocialista országok szakértői tanácskozásán. Bár sze
mélyesen nem vettünk részt az AIBM 1986. évi stockholmi konferenciáján, a Zenei statisz
tikai munkacsoport tagjaként levélben elküldtük a magyarországi zenei könyvtári statisz
tikai adatszolgáltatás helyzetéről szóló felmérésünket.

-  1986-ban két munkatársunk távozott el más munkahelyre (Éger Veronika, 
Katsányi Sándor).

-  Az év folyamán szervezeti változásra is sor került. Olvasószolgálati kutató osztály, 
valamint Oktatási és módszertani osztály jö tt létre. Az Olvasószolgálati kutató osztály 
(vezetője dr. Nagy Attila) feladatkörébe került a kutatási eredmények könyvtári gyakor
latban való felhasználása kísérletek, konzultációk, konferenciák és módszertani segédletek 
készítése útján; az Oktatási és módszertani osztály (vezetője dr. Csapó Edit) feladatköre 
kiterjed az Országos Széchényi Könyvtár belső továbbképzéseinek tervezésére és szer
vezésére is.

SZENTE Ferenc
Az Országos Széchényi Könyvtár 

Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgatója


