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A MEGYEI KÖNYVTÁRIGAZGATÓK TANÁCSÁNAK 
1985-1986. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Mivel a Tanács 1984. évi utolsó ülésén saját ügyrendjének megvitatása során nem 
ju tott egységes álláspontra, a jelen beszámolási időszak első eredménye az volt, hogy az 
újabb előkészítő munka után 1985 tavaszán a Tanács az ügyrendet elfogadta, és jóvá
hagyásra a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztályának megküldte. A Könyvtári Osz
tály az ügyrendet 1985. június 14-én jóváhagyta.

A Tanács — az ügyrendi előírásoknak megfelelően -  mindkét évben két-két ülést 
tartott.

A tanácsülések napirendjeit -  mind 1985-ben, mind 1986-ban -  előzetes tájékozó
dás után, a közművelődési könyvtárügy időszerű kérdései közül válogatva állítottuk össze. 
Folytatódott az a kedvező gyakorlat, miszerint az új könyvtárépületek munkatársai meg
hívják a tanácsot, és „gondűző vendéglátással” helyet adnak az esedékes megbeszélések
nek. E meghívásokkal élve tehettek a megyei könyvtárigazgatók ebben az időszakban 
emlékezetes és tanulságos „kirándulást” Békéscsabára, Szegedre és Devecserbe.

A megtartott ülések helye, sorrendje és tematikája a következő volt:

1985. április 19. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár

— A Tanács ügyrendje. (Ea.: Kenyéri Katalin, KMK, Román Lászlóné, Baranya 
Megyei Könyvtár)

— A könyv-, és könyvtárpropaganda 5 éves terve c. dokumentum megvitatása. (Ea.: 
Arató Antal, KMK)

— A video-dokumentumok könyvtári kezelésének aktuális teendői. (Ea.: Skaliczki 
Judit, KMK)

— Tudnivalók a 40 órás munkahétről és a műszakpótlék alkalmazásáról. (Ea.: Kenyéri 
Katalin, KMK)

1985. december 3. Budapest, MM Vezetőképző és Továbbképző Intézet

— Tájékoztatás a Soros Alapítvány könyvtári felhasználásáról. (Ea.: Vályi Gábor, 
OKT)

— A könyvtárügy VII. ötéves terve. (Ea.: Juhász Jenő osztályvezető, MM)

— A Könyvtártudományi és Módszertani Központ osztályainak 5 éves tervéről. 
(Ea.: Arató Antal és Katsányi Sándor, KMK)
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1986. május 6-7. Békéscsaba, Megyei Könyvtár; Szeged, Somogyi Könyvtár

-  Tájékoztató Békés megye művelődésügyéről. (Ea.: Vámos László osztályvezető, 
Békés Megyei Tanács)

-  A megyei könyvtár új épületének bemutatása.

-  A számítástechnika könyvtári alkalmazása. (Ea.: Sárdy Péter Könyvtári osztály, 
MM)

-  A magyarországi könyvkultúra, az olvasás társadalmi szerepe és az időszerű fel
adatok. (Vitavezető: Fodor Péter, MSZMP KB)

-  Tájékoztató Szeged város művelődésügyéről. (Ea.: Székely Sándor, MSZMP váro
si első titkár)

-  A Somogyi Könyvtár új épületének bemutatása.

-  A könyvtárközi kölcsönzés országos forgalmának fő irányai. (Ea.: Fejes Józsefné 
OSZK és Fogarassy Miklós KMK)

1986. november 12-13. Devecser, Nagyközségi Könyvtár, Ajka, Városi Könyvtár

-  Veszprém megyei helyzetkép, kultúra, művészetek, közművelődés. (E. : Navracsics 
Tibor elnökhelyettes, Veszprém Megyei Tanács)

-  A devecseri könyvtár bemutatása. (Ea.: Kovács Emil könyvtárigazgató)

-  Művelődésügyünk aktuális kérdései, a közgyűjtemények előtt álló feladatok. 
(Ea.: Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyettes)

-  A könyvtáros-pálya társadalmi megítélése, a könyvtárosok élet- és munkakörül
ményei. (Ea.: Billédi Ferencné, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke)

-  A könyvtári munkaerőhelyzet. (Ea.: Katsányi Sándor, FSZEK)

-  A könyvtárak alap- és tén'téses szolgáltatásai. (Ea.: Cholnoky Győző, MM Könyv
tári osztály)

A tárgyalt témák áttekintéséből kiderül, hogy a könyvtárosokat elsősorban foglal
koztató kérdések többsége megvitatásra került. Közöttük akad olyan, amelyet -  más-más 
oldalról megközelítve ugyan -  de többször is tárgyalt a Tanács. Ilyen kérdés volt a könyv
tári munkaerőhelyzet, az élet- és a munkakörülmények alakulása, valamint a könyvtáro
sok társadalmi megbecsülése közötti viszony egyre nyilvánvalóbb diszharmóniája. A viták
ban ismételten megállapítást nyert, hogy a szakember-ellátottság tovább romlott, a fluk
tuáció iránya és mértéke egyre kedvezőtlenebb, és a meglévő képzett munkaerő könyv
tárak közötti megoszlása is egészségtelenül egyenetlen.

Bár lemaradásunk jellege és léptéke egyetemes rendezést kívánna, még a kisebb 
korrekciók elvégzéséhez is kezdetleges és bizonytalan a jogi és pénzügyi háttér. A viták 
során a 40 órás munkahét bevezetésére joggal áhítozó könyvtárak a „Megtehetem mindazt, 
amit a törvény nem tilt ” formulával biztatták egymást, mások a műszakpótlék pénzügyi
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alapját az egészen más célokat szolgáló jutalomkeretben vélték megtalálni. Azt viszont 
senki sem vitatta, hogy „mivel a szélesen beágyazott társadalmi folyamatról van szó a 
megoldást végső' soron nem a panasztételben kell keresnünk, hanem az új körülmények
hez való jobb alkalmazkodásban. Mivel a társadalomban a gyakorlati szolgáltatások értéke 
van növekedőben, a könyvtáraknak is gyakorlati hasznosságukat kell fokozottabban és 
hatásosabban bizonyítaniuk; nincs más mód, hogy a szakmának és képviselőinek társadal
mi megbecsülése erősödjék” . (Katsányi S.: A könyvtári munkaerőhelyzet.)

Alapvető gondjaink részletezésére kiváló alkalmat adott az, hogy a devecseri tanács
ülés egyik vendége és előadója Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyettes volt. (Ez volt 
az első eset, amikor az ágazat miniszterhelyettesi rangban álló irányítója személyes rész
vételével tisztelte meg az igazgatói tanácsülést.)

Reális, tényszerű és őszinte hangvételű előadásban hallhattunk a művelődési minisz
térium rendteremtési szándékairól, a VII. ötéves tervben megvalósítandó kulturális be
ruházásokról, a prioritások kijelölésének fontosságáról, és arról a biztató tervről, miszerint
1987-ben az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottsága önálló napirendként fogja meg
tárgyalni a könyvtárak helyzetét. (Ez utóbbival kapcsolatban ide kívánkozik a fenti napi
rendi felsorolásban szereplő „A magyarországi könyvkultúra, az olvasás társadalmi szerepe 
és az időszerű feladatok” c. anyag szegedi vitájának említése, hisz már o tt elhangzott 
-  később pedig határozott fogalmazásban eljutott a Központi Bizottság Tudományos, 
Közoktatási és Kulturális Osztályához is -  a megyei könyvtárigazgatóknak az a kívánsága, 
hogy készüljön önálló elemzés a könyvtáraknak a könyvkultúrában, ill. a közművelődés
ben betöltött helyéről és szerepéről, fejlesztésük feladatairól, és azt az Agitációs és Propa
ganda Bizottság vitassa meg. Most a miniszterhelyettestől jó volt hallani, hogy a javaslatot 
a művelődéspolitika irányítói megvalósíthatónak tartják, és számítanak a felmérő és elemző 
munkában a megyei könyvtárigazgatókra is. Látszólag külsődleges szempont, a könyvtáros
társadalom számára azonban mégis fontos tény, hogy önálló napirendi pontként ilyen 
magas pártfórum tárgyalja a könyvtárak helyzetét.)

Ónálló napirendi pontként -  de néhány más téma (a VII. ötéves terv, a köz- 
gyűjtemények előtt álló feladatok, a könyvtárak térítéses szolgáltatásai stb.) tárgyalása 
során is -  jelentős időt és figyelmet fordított a tanácsülés a számítástechnika könyvtári 
alkalmazásának, valamint a video-dokumentumok könyvtári „helyfoglalásának” kérdéseire.

Sárdy Péter Békéscsabán megismertette a tanács tagjait azokkal a fejlődési tenden
ciákkal, amelyek a számítógépek elterjedését világszerte jellemzik, és felsorolta azokat a 
legfontosabb ellentmondásokat, amelyek nálunk a számítástechnika könyvtári térhódítá
sát nehezítik (az alkalmazás terén jártas szakemberek hiánya; az esetleges gépbeszerzés; a 
mikroszámítógépek abnormális aránya az összes számítógéphez viszonyítva; a programozás 
magas költségei stb.). A tanácsülés egyetértőén vette tudomásul azt, hogy az országos 
irányítás elsősorban a központi szolgáltatások terén szeretné a számítógépek alkalmazását 
meggyorsítani, de elhangzott az a javaslat is, hogy határozottabban kellene a tömeges 
kölcsönzési forgalmat lebonyolító nagy könyvtárakban a kezdetleges -  kölcsönzési, fel
szólítási, előjegyzési, statisztikai stb. -  adminisztrációt számítógépek munkába állításával 
korszerűsíteni. Fenyegető gazdasági gondjaink ellenére sem tartható a javaslat irreálisnak, 
hiszen éppen Békéscsabán lehettünk tanúi a számítástechnika ilyen irányú felhasználásának.
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A video -  pontosabban a videokazetták könyvtári beszerzése és kölcsönzése — a 
szerteágazóbb érdekek és a viszonylagosan magas költségek miatt állandó és reménytele
nebb témája volt az igazgatói tanácsülésnek. Úgy tűnik, hogy az új média körül áhitatosan 
és tülekedően gyülekező jelöltek között a könyvtárak a legvisszafogottabbak és a leg
szegényebbek. Bizonyos, hogy országosan is és helyileg is egyértelműbb — művelődés- 
politikai és gazdasági megfontolásokat egyaránt tartalmazó -  állásfoglalásra van szükség, 
amelyet egyre inkább az tesz majd sürgetőbbé, hogy a lakosság és a közintézmények által 
használatba vett videomagnók száma növekszik, és a forgalomba kerülő kazetták mennyi
sége a gyűjteményi szervezettség megteremtését halaszthatatlanná teszi.

A többi megtárgyalt téma közül élénk érdeklődést váltott ki a könyvtárközi köl
csönzés országos forgalmának fő irányairól tartott előadás. Fejes Józsefné bár tapintato
san, de sok példával mutatott rá, hogy a könyvtárak egy részéből hiányzik a szolgáltatási 
készség. A könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát kedvezőtlenül befolyásolják a gyarapí
tás hiányosságai, gyakoriak a bibliográfiai tájékozatlanságból, a felületesen megadott 
könyvészeti adatokból származó hibák. Számos gyakorlati tanács (csomagolás, postázás, 
devizaigényes küldemények stb.) mellett ismételten sürgetően hangzott el, hogy szükség 
van a könyvtárközi kölcsönzés friss útmutatójának közreadására, a könyvtárközi kölcsön
zési házi szabályzatok elkészítésére, valamint a különböző szintű továbbképzéseken a té
mával történő hatékonyabb foglalkozásra.

A tanács ülésein a legüdítőbb órákat jelentették, a szakmánk jövője iránt a legtöbb 
bizakodást keltették azok a programok, amelyek során a könyvtárigazgatói kar az új 
könyvtárépületekkel ismerkedhetett. Különösen maradandó élményeket és tanulságos 
szakmai tapasztalatokat szerezhettünk Békéscsabán és Devecserben. Őszintén reméljük, 
hogy a tanács a következő években is válogathat olyan meghívások között, amelyek egy- 
egy újonnan elkészült könyvtárba invitálják a könyvtárigazgatókat.

A beszámolási időszakban a tanács személyi összetételében egy változás történt. 
1985-től Bács-Kiskun megyét Krajcsovicz Mihály megyei könyvtárigazgató képviseli.

TAKÁCS Miklós
a Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsának 
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