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Megnyitó

K öpeczi Béla

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Vendégeink!

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöksé
gének nevében köszöntsem Önöket akadémiánk könyvtárában. Úgy is vehetjük, hogy ez 
a szeminárium az utolsó aktus a könyvtár egy éve megnyitott épületének felavatásában.

Ahogy a kormány képviselője mondotta a megnyitó ünnepségen, az Akadémiai 
Könyvtár a tudomány és az értelmiség integritásának kifejeződése, szimbóluma. Ehhez 
a megfogalmazáshoz csak annyit kívánok hozzátenni, hogy ez az intézmény egyúttal az 
Akadémiának a könyvtár- és tájékoztatásügy iránti elismerését is kifejezte, amikor a 
közismert gazdasági állapotok ellenére is megvalósította az építkezést. Ez a bizonyítéka, 
és jelképe Akadémiánk ragaszkodásának a könyvtára iránt.

A könyvtár a különféle tudományos információs tevékenységek integrációjának 
a kifejezője. Magában f oglal ja az általános könyvtár, az információs központ és a levéltár 
funkcióit is.

A könyvtár ugyanakkor egyike a magyar kultúrális múlt, a magyar tudo
mánytörténet - különösen a 165 éves nemzeti intézményünk, az Akadémia - kutató mű
helyeinek. Sőt, a könyvtár mint a kutatásirányítás információs szerve is tevékenykedik; 
az Akadémia kiadványcsere-központjaként a világ 80 országából 1500 intézménnyel 
tart kapcsolatot, - hogy csak néhány feladatát említsük. A könyvtár, amely az anyaintéz
ménynél mindössze egy esztendővel fiatalabb, a korszerű tájékoztatási központ felada
tait is ellátja; a számítógépesített tájékoztatással fejleszti tovább és gazdagítja tevékeny
ségét (pl. válogatott információk szétsugárzása, az alapkutatások információellátása 
CD-ROM szolgáltatások révén, a tudománymetriai kutatások művelése - ez utóbbiban a 
könyvtárat nemzetközi viszonylatban is élenjáró kutatóintézménynek tekintik).

Azt jelenti mindez, hogy Akadémiánk meg van győződve arról, hogy a könyvtár 
maximálisan betölti funkcióját? Nem, tisztelt hallgatóság. Az Akadémia és könyvtára 
tökéletesen tudatában vannak annak, hogy a jövőben még több feladat hárul rájuk, így 
például a könyvtári munkafolyamatok automatizálása. A könyvtár már megszerezte, 
használja és alkalmazza a fejlett világnak a tudományos tájékoztatás gyakorlatában 
szerzett tapasztalatait.

Meg vagyunk győződve arról, hogy ez a munkaértekezlet további tapasztalatokkal 
gazdagít bennünket a kiemelkedő külföldi és hazai szakemberek eszmecseréje révén. 
Ehhez az Akadémiai Könyvtár a különféle információs tevékenységek integrálásában 
szerzett tapasztalatainak ismertetésével járulhat hozzá.

A különböző tudományos tevékenységek közötti egyensúlynak az integráció és a 
specializáció révén való megőrzését a tudománypolitika és kutatásirányítás egyik fő
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problémájaként foghatjuk fel. Ez a tudományos tájékoztatásra nézve is igaz. Ebben a 
tekintetben, úgy vélem, az Önök tanácskozása nem elhanyagolható hozzájárulást adhat 
az információs tevékenységek szervezésének és irányításának helyes megközelítéséhez.

Sok sikert kívánok a tanácskozáshoz, külföldi vendégeinknek pedig azt is, hogy 
érezzék magukat jól Budapesten. Az Akadémia nevében megköszönöm, hogy részvéte
lükkel megtisztelték ezt a tanácskozást.

(Fordította: MÁNDY Gábor)


