
296

A  FŐ ISK O L A I K Ö N Y V T Á R V E Z E T Ő K  T A N Á C SÁ N A K  M U N K Á JÁ R Ó L

1 9 8 6 - 1 9 8 7

A Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának (FKT) tagjai -  ötvenkét főiskola, főisko
lai kar könyvtárának igazgatója, vezetője — az elmúlt két év során szakmai eszmecserére, 
az időszerű kérdések megvitatására plenáris vagy tagozati ülésén kilenc alkalommal 
találkoztak.

Az 1986-os év első rendezvénye Győrben, május 20-án a Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskolán volt, ahol a műszaki tagozat tagjai a műszaki főiskolai könyvtárak 
együttműködési lehetőségeinek kérdéseit vitatták meg az országos, a regionális és a helyi in
formációs szolgáltatások hasznosításában. A bevezető előadást tartó Vajda Erik, főosztály
vezető-helyettes (OMIKK) elsősorban az országos hatókörű szolgáltatásokat és ezek alkal
mazási lehetőségeit ismertetve fejtette ki mondanivalóját, míg a vita résztvevői, köztük 
felkért hozzászólóként Márkus Julianna osztályvezető (KTMF Könyvtár) a regionális és 
helyi szintű felhasználás, az ilyen szinten kialakított információs szolgáltatások tapaszta
latairól számoltak be. A műszaki tagozat üléséhez csatlakozott az FKT első tematikus 
értekezlete a köteles példányok kezeléséről és hasznosításáról, ezen az ülésen a köteles 
példány szolgáltatásban érdekelt más főiskolai könyvtárak vezetői is részt vettek. Ottovay 
László könyvtárigazgatónak (KTMF) a regionális könyvtári együttműködés kérdéseire is 
kitekintő bevezető előadása után Iván Margit osztályvezető (KTMF) ismertette a könyvtár 
köteles példány feldolgozási és hasznosítási gyakorlatát.

1986. június 9-én Kecskeméten az Óvónőképző Intézet Könyvtárában tartotta ülé
sét a pedagógusképző tagozat Tóth Gyuláné könyvtárigazgató (BDTF) tartott vitaindító 
előadást a gyakorló iskolák és óvodák szerepéről a pedagógusképzésben, kapcsolatukról a 
főiskolai könyvtárakkal. A felkért hozzászólók — Lázár Imre (Hajdúböszörményi Óvónő
képző Intézet), Vadászná Vamyu Anikó (Kaposvári Tanítóképző Főiskola), Fleckenstein- 
né Cservenka Júlia (Budapesti Tanítóképző Főiskola) — és a vitában részt vevők észrevé
telei alapján az ülés javaslatot fogadott el a legfontosabb teendők megoldására.

Másnap, ugyancsak Kecskeméten a Gépipari és Automatizálási Főiskola Könyvtára 
adott otthont az FKT plenáris ülésének. Első napirendi pontként Ottovay László ismer
tette a felsőoktatási könyvtárosok helyzetéről, anyagi, egzisztenciális viszonyairól készített 
előteijesztésének fontosabb következtetéseit és a helyzet megjavítását célzó javaslatait. Az 
anyagot a könyvtárosok helyzetéről a szerző, a felsőoktatási könyvtárosok által beküldött 
778 adatlap és 38 könyvtárigazgató, könyvtárvezető e kérdéssel kapcsolatos helyzetképe 
alapján állította össze. A kibontakozó vita során a könyvtárvezetők saját tapasztalataik
kal tették teljesebbé-a képet és támogatva az előterjesztett javaslatokat, szorgalmazták az 
illetékesek, elsősorban a művelődési tárca hatékony intézkedéseit a helyzet jobbítása ér
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dekében. A plenáris ülés második napirendi pontjaként Takács József könyvtárigazgató 
(Janus Pannonius Tudományegyetem) tartott előadást a főiskolákon készített könyvtári 
kiadványokról. Az elemzés céljából beküldött kiadványokat az ülés színhelyén rendezett 
kiállításon is meg lehetett tekinteni.

Szeptember 24-én tartották tagozati ülésüket a mezőgazdasági főiskolák könyvtár- 
vezetői Szarvason, a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara 
Könyvtárának rendezésében. Az ülésen Szabó Sándor osztályvezető (Agroinform) tartott 
előadást arról, milyen lehetőségek vannak a számítógép használatára a mezőgazdasági fő
iskolai könyvtárakban.

Az 1986-os év utolsó rendezvényének színhelye Zalaegerszeg volt, ahol a Pénzügyi 
és Számviteli Főiskola Intézetének Könyvtára rendezte meg október 30-án a gazdasági 
tagozat ülését. Varga Ildikó (OSZK KMK) előadását követően a résztvevők megvi
tatták a leíró katalógusok építésének hasonló tárgyú tagozati ülések után is időszerű 
problémáit.

1987. április 28-án Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Könyv
tárának rendezésében került sor az FKT következő plenáris ülésére. A Tanács tagjai az 
ülésen átfogó képet kaptak a hazai könyvtárosképzés helyzetéről és feladatairól. A külön
böző képzési szintek, formák vezető oktatói, munkatársai: Fülöp Géza tanszékvezető 
egyetemi tanár (ELTE), Tóth Gyula főigazgató-helyettes, docens (BDTF), Harmath Mária 
főiskolai docens (Jászberényi Tanítóképző Főiskola), Suppné Tamay Györgyi főiskolai 
docens (Debreceni Tanítóképző Főiskola) és Csapó Edit osztályvezető (OSZK KMK) tar
tottak előadást. Az ismertetéseket élénk vita követte. Végül Cholnoky Győző főelőadó 
(MM Könyvtári osztály) adott tájékoztatást időszerű könyvtárpolitikai kérdésekről.

Május 19-én Budapesten az ELTE Általános Iskolai Tanárképző Karának Könyv
tárában a pedagógusképző tagozat tagjai találkoztak. Vadászná Varnyu Anikó a pedagó
gusképző főiskolák könyvtárainak közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési 
könyvtárakkal fenntartott kapcsolataikról beszélt előadásában, felkért hozzászólóként 
Tóth Gyuláné egészítette ki az elhangzottakat.

Szeptember 29—30-án Kaposváron az Agrártudományi Egyetem (ATEK), Keszthely 
Állattenyésztési Karának Könyvtára látta vendégül a mezőgazdasági tagozat tágjait. Péter- 
vári András, az ATEK könyvtárigazgatója tartott előadást a dunántúli régió mezőgazda- 
sági szakkönyvtárainak együttműködési lehetőségeiről, az ATEK három könyvtárának e 
téren vállalt munkájáról. Az ülés második napján a házigazda könyvtár részére készült és 
eredményesen működő mikroszámítógépes programokat Hafner József tudományos mun
katárs mutatta be.

Október 13—14-én Debrecen volt a színhelye a gazdasági és a műszaki tagozat együt
tesen megrendezett ülésének. A házigazda feladatait az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Fő
iskola Területi Egységének Könyvtára látta el. Az ülésen Futála Tibor igazgató (OMK) 
tartott előadást a műszaki és a gazdasági főiskolák gyarapítási politikájának főbb szem
pontjairól, a könyvtári környezet meghatározó szerepéről. Másnap szakmai látogatások 
következtek a Református Kollégium Könyvtárában, majd a Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem Központi Könyvtárának új folyóirat- és hírlapolvasójában, amely a volt egyetemi
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templom épületében kapott helyet. A KLTE Könyvtár számítógépes információs szolgál
tatásairól Gomba Szabolcsné főigazgató (KLTE Könyvtár) tartott ismertetőt.

A plenáris, tagozati és tematikus ülések megrendezése mellett a Tanács folytatta 
továbbképzési programját is. 1986 tavaszán befejeződött az MM Vezetőképző és Tovább
képző Intézete által a főiskolai könyvtárvezetők részére szervezett 4x3 napos továbbkép
ző tanfolyam, amelynek megkezdéséről még az FKT előző beszámolójában adtunk hírt. 
A tanfolyam sikerén felbuzdulva az MM VTI újabb tanfolyamot szervezett, ezen a szemé
lyi számítógépek könyvtári alkalmazásával ismerkedtek meg a résztvevők. Az OSZK KMK 
is figyelembe vette programjai kialakításánál a főiskolai könyvtárak igényeit, a speciális 
dokumentumok feldolgozásával és hasznosításával foglalkozó tanfolyam egyik csoportját 
például 1987 végén a főiskolai könyvtárak munkatársaiból állították össze.

A főiskolai könyvtárak szakmai tevékenységének fejlesztése, a könyvtárosok érdek- 
képviselete, a továbbképzés elősegítése, az egymással és más könyvtárakkal kiépített kap
csolatok élénkítése mellett a Tanács egyik elsőrendű feladata a központi, minisztériumi 
és más irányelvek, jogszabálytervezetek véleményezése. Részt vettünk annak a jelentés
nek az előkészítő munkálataiban, amely a magyar könyvtárügy helyzetéről és fejlesztésé
nek feladatairól az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága felkérésére állított 
össze az MM Könyvtári Osztálya. Javaslataink közül a legtöbb szerepel valamilyen módon 
az elkészült anyagban, még ha nem tételezzük is fel, hogy az FKT véleménye döntött vol
na a szöveg javításában.

A beszámoló időszakában jelent meg a felsőoktatási intézmények szervezetéről és 
működéséről szóló miniszteri rendelet, amelynek tervezetéhez korábban az FKT megbízá
sából észrevételeket tettem, egyebek mellett a könyvtárvezetők szavazati jogú részvételé
ről a főiskolai tanácsokban. Bár a jogszabály, javaslatunktól eltérően, nem szerepelteti az 
intézményi tagok között a könyvtárak vezetőit, az MM Egyetemi és Főiskolai Főosztályá
nak vezetője ajánlásában rögzítette: a könyvtárvezetők legalább tanácskozási jogú tagjai 
legyenek a főiskolai (és lehetőleg a főigazgatói) tanácsnak is. Az FKT tagjai közül legtöb
ben meg is kapták ezt a jogot.

Végezetül — bár a beszámoló műfajától talán idegen a köszönetnyilvánítás — hadd 
mondjak köszönetét e helyen is az FKT javára kifejtett tevékenységükért a Tanács tagjai
nak és mindazoknak, akik támogatták munkánkat.
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