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BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS 
1987. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Országos Könyvtárügyi Tanács 1987-ben, részben a Művelődési Minisztérium fel
kérésére, részben saját kezdeményezésből a következő kérdésekkel foglalkozott:

Az Országos Könyvtárügyi Tanács több fórumon megvitatta a Művelődési Minisz
térium által az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottság részére a könyvtárügy hely
zetéről és feladatairól készített előterjesztést. Észrevételeit és javaslatait a minisztérium 
részben el is fogadta. Az átdolgozott előterjesztést, intézkedési tervvel együtt a miniszté
rium az Országgyűlés Kulturális Bizottsága elé is teijesztette. Mindkét fórum egyetértett 
azzal a megállapítással, hogy a könyvtár- és tájékoztatásügy fejlesztése, egyik feltétele és 
egyben előmozdítója a Kormány stabilizációs és kibontakozási programja végrehajtásának. 
Ez is indokolja a könyvtárügy fokozott támogatását és azt is, hogy az Országos Könyvtár- 
ügyi Tanács a továbbiakban is napirenden tartsa és segítse az intézkedési tervben foglaltak 
végrehajtását.

Az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöksége és plénuma megtárgyalta, egy, az 
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ keretében 
létrehozott munkabizottság előterjesztését a megyeszékhelyek (tanácsok) jogi információs 
ellátottságáról A megyei tanácsok tevékenységének, önállóságának kívánatos fejlesztése 
aligha képzelhető el megfelelő, helyi jogi dokumentumgyűjtemények kiépítése és folya
matos fejlesztése nélkül. Az Országos Könyvtárügyi Tanács az előterjesztést tájékoztatá
sul és felhasználásra megküldte az Igazságügyi Minisztériumnak és az érdekelt tanácsi 
szerveknek.*

Az Országos Könyvtárügyi Tanács több változatban és több tanácskozáson foglal
kozott egy, az Országos Széchényi Könyvtárban működő munkabizottság előterjesztésé
vel a tervszerű állományapasztásról, a fölöspéldányok hasznosításáról a könyvtári anya
gok megőrzéséről és a tárolókönyvtárakról ** Sajnos, ez a nagyon sokrétű és a könyvtár
ügy egészét érintő probléma még ma is nyitott és a lefolytatott viták ellenére sem sikerült 
mindeddig a gyakorlati megoldás tekintetében közös véleményre jutni.

A nemzetközi kiadványcsere hazai gyakorlaténak kérdéseiről is készült Országos 
Könyvtárügyi Tanács előterjesztés. Az állománygyarapítás részét képező és különösen a 
szakkönyvtárak számára jelentős cseretevékenység napirendre tűzését, többek között az

* Részletesebben Id. Kenyéri Katalin-Sz. Nagy Lajos: A megyeszékhelyek jogi információellátása.
Könyvtári Figyelő' 1987/6. 611-620. p.

Ld. Sonnevend Péter: Tervszerű állományapasztás- fölöspéldány-hasznosítás — könyvtári anya
gok megőrzése. Könyvtári Figyelő 1987/6. 604-610. p.
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is indokolta, hogy a külföldi dokumentumok hazai beszerzési ára indokolatlanul és folya
matosan olyan mértékben emelkedett, hogy ezzel a fenntartók által rendelkezésre bocsá
tott felemelt beszerzési keretek sem tudtak lépést tartani. így a cseretevékenység fejlesz
tése az állománygyarapítás gondjainak enyhítését is szolgálhatja.

Megelégedéssel nyugtázta az Országos Könyvtárügyi Tanács az állományvédelmi 
bizottságnak az 1987-es jelentését Elkezdődött a védelemre és restaurálásra szoruló do
kumentumok mennyiségének és féleségének felmérése abból a célból, hogy a legfontosabb 
és legsürgősebb feladatokat egy programban rögzíteni lehessen és ennek alapján a végre
hajtás feltételeit meg lehessen teremteni.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének erre a célra alakult munkabizottsága alapos 
felmérés után összefoglaló értékelést készített a könyvtárakban dolgozók élet- és munka- 
körülményeiről A felmérés és a javaslatok célja az volt, hogy a körülmények javítása és a 
könyvtárosok bérszínvonalának emelése érdekében a helyzetről az illetékes állami és ér
dekvédelmi szervek számára, objektív képet lehessen előterjeszteni. A vizsgálat azt mutatta, 
hogy a könyvtári dolgozók munkakörülményei és jövedelmi szintje jelentős mértékben 
elmarad még a többi közművelődési ágazat mögött is és ez az egyik oka, hogy a könyvtá
ros pályáról az elvándorlás az elmúlt években aggasztó mértéket öltött, hogy a létszám
helyek megfelelő színvonalú betöltése, különösen a vezetői beosztásokban, annyira meg
nehezült, hogy ez az egész terület működőképességét veszélyezteti. Mindeddig sajnos, az 
Országos Könyvtárügyi Tanács is eredménytelenül hívta fel erre az illetékesek figyelmét.

Összefoglalva az Országos Könyvtárügyi Tanács 1987. évi tanácsadói funkciója kere
tében végzett munkáját, sajnos azt kell megállapítani, hogy — bár a jelentésben felsorolt 
előterjesztések, értékelések, javaslatok jól szolgálhatták volna a szükséges döntések elő
készítését — a végrehajtás elmaradt, vagy késik. Több évre visszatekintve, nem kerülhető 
meg a kérdés, hogy a Művelődési Minisztériumnak szüksége van-e könyvtárügyi tanácsadó 
testületre? Ugyanis csak kivételes esetekben fordult elő, hogy a minisztérium igényelte 
volna az Országos Könyvtárügyi Tanácsban, mint testületben felhalmozott tapasztalato
kat, szakmai ismeretek és amikor az Országos Könyvtárügyi Tanács saját kezdeménye
zéséből értékelt, javasolt valamit, ezeket általában nem vette figyelembe, vagy nem gon
doskodott végrehajtásukról.

Az Országos Könyvtárügyi Tanács második tevékenységi területe bizonyos operatív 
teendők ellátása volt. Az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöke, ebben a minőségében, 
mint az MTA -  Soros Alapítvány Bizottság tagja, elsősorban, az Alapítvány könyvtári 
programjának előmozdításával foglalkozott. A könyvtári program &z Alapítvány nyilvá
nosságra hozott 1987. évi jelentése szerint, közel 5,5 millió forinttal (az összes juttatások
nak majdnem 10 százalékával) és közel 750 ezer dollárral (az összes devizatámogatás mint
egy 25 százalékával) részesült az Alapítvány által Magyarország kulturális, tudományos 
célkitűzéseinek támogatására kifizetett összegekből.

Ennek keretében, részben a könyvtárak rendelései alapján, devizaráfordítás nélkül, 
MNB árfolyamon számított és kedvezményes forint térítéssel és részben egy másik alapít
vány (SABRE Foundation) juttatásából ingyenesen 62 250 külföldi könyv érkezett és 
került szétosztásra. (A térítésmentes SABRE-könyvek bolti árának összege: kb. 1,5 millió 
dollár, a fent említett támogatás összegében nem szerepel.)
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A Soros Alapítvánnyal történt megállapodás alapján az Oxford University Press 
hét közművelődési könyvtárunk részére 500—500 kötetes gyűjteményt adott térítés- 
mentesen a forgalomban lévő nyelvkönyveiből, azzal a céllal, hogy az angolul tanulók 
és oktatók ezekből rendelhessenek kedvezményes forint áron. Az éves 100 000 dolláros 
keret felhasználása 1987 júniusa óta folyamatosan történik, a tárgyévben ezen az úton 
23 000 nyelvkönyv rendelésére került sor.

1987-ben folytatódott a vakok és gyengénlátók hangos-könyv ellátását célzó két
éves program. Erre a célra, 1986—87-re az Alapítvány által rendelkezésre bocsátott 
100—100 ezer dolláros keretösszeget sikerült felhasználni. A nagy közművelődési könyv
tárakban megteremtődött a könyvtárak hangos-könyv hálózatának alapja. A szükséges 
forintfedezetet az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Közművelődési Tanács és az 
érintett könyvtárak nyújtották. Az alapgyűjtemények létrehozásához a Vakok és Gyen
génlátók Országos Szövetsége stúdiójában felállított korszerű gyorsmásoló berendezésen, 
a könyvtárak rendelései alapján kiválasztott 200 mű, mintegy 150 000 kazettára történt 
többpéldányos átmásolására került sor.

Az Alapítvány deviza és forint támogatásával az Országos Széchényi Könyvtár kere
tében indított hároméves restaurátorképző tanfolyamon, immár második éve folyik 17 
fiatal korszerű képzése. A jól felszerelt műhelyben végzett gyakorlati és a színvonalas el
méleti oktatás nyomán jelentős mértékben fog bővülni a könyvtárak számára nélkülöz
hetetlen állománymegóvási és restaurálási kapacitás.

A korábbi évekhez hasonló feltételekkel, 1987-ben újabb 45 könyvtár vásárolha
tott, kedvezményes áron forintért Rank Xerox 1025-ös kicsinyítő-nagyító gyorsmásoló
berendezést. Ugyancsak az Alapítvány devizatámogatása révén sikerült biztosítani az ezen 
az úton beszerzett gépekhez a folyamatosan szükséges festék- és kellék-ellátást.

Devizatámogatást kapott az Országos Széchényi Könyvtár hungarika kataszterének 
munkálataihoz, az egyre költségesebbé váló nemzetközi könyvtárközi csere lebonyolítá
sához és a Szabó Zoltán hagyaték hazahozatalához.

Az MTA Központi Könyvtárának korszerűsítéséhez három évre 2,1 millió forint és 
50 000 dollár támogatást kapott. Ebből megkezdte katalógusának mikrofflmesítését és 
négy személyi számítógépet szerzett be.

Forinttámogatásban részesült a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Polányi Károly és 
a Jászi Oszkár bibliográfiák és a Ráday Gyűjtemény, évkönyve kiadásához; az Országos 
Rabbiképző Intézet könyvtárának rendezéséhez, az MTA könyvtára/ a Scheiber-hagyaték 
rendezéséhez és a Sárospataki Református G yűjtem ény^. Szabó László-hagyaték feldol
gozásához és a könyvtár átrendezéséhez.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a Soros Alapítvány támogatásának biztosí
tása jelentős segítséget jelentett a könyvtárügynek olyan programok megvalósításához, 
amelyek enélkül nem lettek volna végrehajthatók.
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