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A SZAKSZERVEZETI KÖZPONTI KÖNYVTARAK 
IGAZGATÓI TANÁCSÁNAK 1985-1986. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

A szakszervezeti központi könyvtárak igazgatóit 1985-ben és 1986-ban összesen 
csak két ízben hívta össze tanácskozásra a SZOT Kulturális, Agitációs és Propaganda 
Osztálya. Ez nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy ez időben zajlottak a különféle szintű 
szakszervezeti választások, illetve azok előkészületei.

Az első tanácskozást 1985 tavaszán, április 23-án, -24-én a szakszervezetek egri 
székházában tartották meg. A Heves megyei SZMT Központi Könyvtár volt a házigazda. 
Az igazgatói tanácskozás, a SZOT elnökségének 1980. szeptember 29-i határozatának meg
jelenése óta eltelt időszak tapasztalataiból kiindulva, állást foglalt a szakszervezeti köz- 
művelődési könyvtárhálózat jövőjének kérdéseiről, a munka tartalmi követelményeiről, 
ezek változásáról, a tevékenységhez szükséges feltételekről, megteremtésük lehetőségeiről, 
az anyagi források esetleges bővítéséről.

Hangsúlyozták az új információhordozók beszerzését, rendszeres gyarapítását, a 
szolgáltatások ezekkel való kibővítését, egyáltalán a könyvtári információs szolgáltatások 
javítását. Megállapították, hogy jobban kell alkalmazkodni a valóságos igényekhez, de arra 
is szükséges törekedni, hogy az értékes könyvek is forgalomban legyenek. Rögzítették, 
hogy az információk közvetítésében többet lehet és többet kell tenniük a szakszervezeti 
könyvtáraknak, elsősorban a hálózati központoknak és az önálló könyvtáraknak.

Ezen a megbeszélésen is, mint már oly sokszor, szó esett arról, hogy mennyire cél
szerűtlen a kislétszámú munkahelyeken az életképtelen letétek fenntartása. Azonban nem 
csupán ezek megszüntetése a feladat, hanem az is, hogy a könyvtárakat ezután rugalma
sabban kell típusba sorolni, átminősíteni. Olykor hasznosabb, ha a szakmai elveket és a 
célt fel nem adva -  nem ragaszkodunk mereven a szóban forgó könyvtártípus kritériumai 
mindegyikéhez. Ezzel a rugalmassággal már azelőtt is el lehetett érni, hogy valahová fő
foglalkozású könyvtárost állítsanak be, máshol pedig integrált könyvtárat hozzanak létre. 
A jövőben erre még inkább szükség van a könyvtárhasználók körének gyarapítása és a 
részükre nyújtott szolgáltatások bővítése érdekében.

A fejlesztés elengedhetetlen feltétele, hogy a vállalatok a munkahelyi könyvtárak 
(mmd a szakkönyvtárak, mind a szakszervezeti közművelődési könyvtárak) fenntartásá
ban, működtetésében több felelősséget és nagyobb anyagi terhet vállaljanak magukra 
-  mondták a résztvevők. Az az örökzöld téma is szőnyegre került, hogy a tanácsi könyv
tári hálózatot hol és miként lehet bekapcsolni a munkahelyi letéti könyvtárak ellátásába, 
illetve letétek létesítésébe. Az az ismert felfogás kapott hangot, hogy ahol erre szükség és 
lehetőség van, ott minden esetben a két hálózati központ, valamint a szakszervezetek és a 
tanácsok közti közös megállapodás alapján kell megvalósítani.
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Egyébként is sok szó esett a működés anyagi biztonságáról. Mérlegelték az igaz
gatók, hogy van-e lehetőségük a saját bevételek oly mértékű növelésére, amely a stagnáló, 
sőt sokszor csökkenő állami támogatást ellensúlyozná. Szinte egybehangzó volt a véle
mény, hogy nincs. A könyvtárigazgatók azon a véleményen voltak, hogy a közművelődési 
könyvtár költségvetési intézmény s nem gazdálkodó egység, nem lehet célja az önfenn
tartás, „nem pénzcsináló hely”. A kiadások némi csökkentésére, az ésszerű takarékosság 
révén talán van egy kevés lehetőség. De igen kevés, mert az állami támogatás évek óta vál
tozatlan, a bérek és a működési költségek viszont állandóan növekednek, emiatt már 
eddig is több mindent csökkenteni kellett (könyv- és folyóirat-beszerzés, propaganda
anyagok stb.). Az egyetlen forrás, amely eddig megfelelően működött: a vállalati támoga
tás, amely azonban napjainkban szintén csökkenőben van.

Végül a tanácskozás négy pontban határozta meg a legfontosabb feladatokat: 1. a 
lehetőségek, az adottságok figyelembevételével gyarapítani az integrált munkahelyi könyv
tárak számát (a vállalati szakkönyvtárak és a szakszervezeti közművelődési könyvtárak 
egyesítése, összevonása révén) biztosítsák a helyben használat lehetőségét; 2. növelni az 
önálló helyiséggel és szakképzett könyvtárossal működő intézmények arányát, javítani 
kell a társadalmi munkás könyvtárosok felkészültségét, munkájuk elismerését, a főfoglal
kozású könyvtárosok számára biztosítani kell a rendszeres továbbképzést; 3. bővíteni kell 
az információhordozók gyűjtését (hangfelvétel, film, video), valamint az információk 
szélesebb körben való közvetítéséhez, ezek használatához a szükséges technikai feltétele
ket megteremteni; 4. bővíteni az olvasói kört, elsősorban a fizikai dolgozók, a szakmunkás- 
tanulók köréből, de az olvasók igényeihez való rugalmasabb alkalmazkodással, a szolgál
tatások bővítésével a munkahelyi értelmiségiek és a magasan képzett szakmunkások szá
mára is vonzóvá kell tenni a munkahelyi könyvtárakat.

A fejlődés érdekében a szakszervezeti könyvtárak használják ki nagyobb mértékben 
a többi könyvtári hálózattal, elsősorban az országos feladatkörű szakkönyvtárakkal a szoro
sabb együttműködés adta lehetőségeket, vegyék igénybe azok információs szolgáltatásait.

Az 1985 tavaszán tartott egri tanácskozás is hozzájárult ahhoz, hogy a SZOT titkár
sága 1986 januárjában határozatot hozott a szakszervezeti könyvtári hálózat, a munka
helyi könyvtári ellátás továbbfejlesztésére. Ezt a határozatot és a szakszervezeti könyvtári 
hálózat középtávú feladataira vonatkozó ajánlást tárgyalta meg az igazgatói tanács az 
1986. február 5-én Budapesten tartott ülésén.

Mint említettem, az egri tanácskozás a határozat előkészítő megbeszélésének volt 
tekinthető, ezen a budapesti tanácsülésen ugyanezekről a kérdésekről tárgyaltak az igaz
gatók, de már a határozat tükrében. Itt most csak a nagyobb hangsúlyt kapott kérdések
ről szólok.

A könyvtárak tevékenysége a jövőben jobban, erősebben kötődjék a munkahelyhez, 
vagyis amellett, hogy az általános művelődés fejlesztését szolgálják, az állományok alakítá
sával, szolgáltatásaikkal jobban segítsék a munkahely szakmai képzését, a továbbképzési, 
átképzési feladatokat.

Gyakorlatot hagy jóvá, s egyben igen fontos elvet is leszögez a határozat, amikor ki
mondja: „A kettős funkciójú könyvtárak -  a szakszervezeti szervek és a gazdasági vezetés 
megállapodásától függően -  egyaránt lehetnek szakszervezeti vagy vállalati kezelésben.”
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Ez abban az irányban fog hatni, hogy fokozatosan kialakul, megerősödik egy olyan egysé
ges, munkahelyi könyvtárakból álló hálózat, melynek tagjai szakkönyvtári és közművelő
dési feladatok integrált ellátására alkalmasak. A fejlesztési forrásokat a jövőben elsősorban 
ilyen könyvtárakra kell fordítani. Természetesen a nagyüzemekben a szakmai információs 
szolgáltatás és a közművelődési könyvtár szervezetileg maradjon önálló de fokozottabban 
működjön együtt. Az életképes egységekből álló letéti ellátás a jövőben is megmarad.

A következő időszak tennivalója, hogy a szakszervezeti szervek minden munkahelyen 
megvizsgálják a könyvtári munka továbbfejlesztésének helyi lehetőségeit.

SEREGI István
a Szakszervezeti Központi Könyvtárak 

Igazgatói Tanácsának elnöke

* * *

Az IFLA TÖBBKULTÚRÁJŰ LAKOSSÁGOT SZOLGÁLTATÓ KÖNYVTÁRAK 
SZEKCIÓJA időszaki kiadványt indított Journal of Multicultural Librarianship címmel; 
első száma 1986 júliusában jelent meg. Megrendelhető Gulyás Miklóstól (Stockholms 
Stadsbibliothek, Box 12 199, 102225 Stockholm), ára 6,50 dollár. (IFLA Journal 1986.4.)

AZ IFLA 1987 JANUÁRJÁTÓL az UBC (Universal Bibliographic Control, Egyetemes 
bibliográfiai számbavétel) programot (amelynek keretében az ISBD-k kidolgozása is tör
ténik) összevonja a bibliográfiai adatcsere-formátumok kompatíbilissá tételét célzó IMP- 
vel (International MARC Programme). Az egyesített UBCIM programban szervesebben 
kapcsolódik össze a bibliográfiai leírások készítésének és cseréjének a szabványosítása. 
Az UBCIM ügyeit a British Library bibliográfiai főosztálya fogja intézni. (IMP Newsletter, 
1986. dec.)


