
• //A Könyvtártudományi 
és Módszertani Központ munkája 

1984^1985-ben 

Az .1984-85. évi tevékenységünket az éves munkatervekhez mérve, megállapíthatjuk, 
hogy minden lényeges vállalásunkát teljesítettük. Az intézmény a szervezeti és működési 
szabályzatában rögzített feladatkörben eredményesen munkálkodott mind a folyamatos, 
szolgáltatásszerű kötelezettségeinek, mind az egyszeri, vállalkozásszerű feladatainak telje
sítésén. 

A munkahelyi légkör jó volt, egészséges együttműködés volt tapasztalható a közös 
munkában érintett munkatársak és osztályok között. Jó volt a kapcsolat a vezetés és a 
társadalmi szervek között is. A vezetői testület általában kéthetente foglalkozott a mun
kával és annak feltételeivel kapcsolatos információkkal. Egyetértő döntések születtek 
minden fontos intézménypolitikai, munkaelosztási, gazdálkodási és személyzeti kérdésben. 
Az intézmény egészét, vagy a még tágabb könyvtári érdekeket érintő szakmai produktu
mokat nyílt fórumon tűztük napirendre, hogy mindenkinek lehetővé tegyük a vélemény
nyilvánítást. 

Kifelé irányuló kapcsolataink megítélésében is bizakodóak vagyunk: a társadalmi és 
könyvtári környezettel széles felületen érintkezünk. Némileg hiányosnak érezzük kapcso
latunk intenzitását, rendszerességét bizonyos könyvtárakkal és könyvtárhálózatokkal. 

Hagyományosan a legerősebb szálakkal a közművelődési könyvtárhálózatokhoz, azok 
fenntartó és felügyeleti szerveihez kapcsolódunk, de a szakfelügyeleti funkció révén máris 
biztatóan erősödik jelenlétünk a felsőoktatási könyvtárak és a szakkönyvtárak ügyeinek 
alakulásában is. 

Több szakmai szervezet és bizottság titkársági feladatait láttuk el. Közülük a fonto-
sabbakat felsoroljuk: Országos Könyvtárügyi Tanács; Társadalomtudományi Információs 
Munkabizottság; Nemzetközi Zenei Könyvtáros Szövetség magyar nemzeti bizottsága; 
Magyar Nemzeti Hangtár előkészítő bizottsága; a Könyvtárak tudományos minősítését 
előkészítő bizottság; a megyei, az egyetemi, a főiskolai könyvtárigazgatók tanácsa; Könyv
tárosképzési és -továbbképzési állandó bizottság; az OKT Osztályozási Szakbizottsága. 

Nemzetközi kapcsolataink a hagyományos keretek között fejlődtek mind a szakmai 
információcserét, mind a személyes látogatásokat és konferenciákon való tevékeny részvé
telt illetően. Intézményünkből 1984-ben 13 fő, 1985-ben 19 fő vett részt külföldi tanul
mányúton. 

A teljesített feladatok közül itt a bevezetőben érdemel említést a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtár dolgozóinak és a könyvtár híveinek lelkes munkája: az új helyre való költö
zés előkészítése, a könyvtár széppé, otthonossá, jól áttekinthetővé tétele a Budavári Palo
ta 8. szintjén. A költözés miatt az alapszolgáltatásokat nem szüneteltettük, dokumentációs 
kiadványainkat elkészítettük. 
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Fejlesztési feladataink közül az audiovizuális technika eszközeinek meghonosítása, az 
ay dokumentumok beszerzésének, kezelésének és hasznosításának metodikai irányítása, 
valamint a hetedik ötéves terv előkészítésével kapcsolatos munkálkodásaink érdemelnek 
figyelmet. 

Talán nem tetszik dicsekvésnek, hajónak minősítjük képzési, továbbképzési vállalko
zásainkat és a hozzájuk kapcsolódó tankönyveket, az oktatási segédleteket létrehozó 
módszertani és szerkesztői tevékenységünket. 

Látványosságban és tartalomban is fejlődött a központi propaganda tevékenység. 
Vállalkozásaink közül itt a nemzetközi plakátkiállítást említjük, amely az Európai Kultu
rális Fórum oldalági rendezvényének számított, és szép sikert aratott. 

Tevékenységünk részleteit a maguk helyén, az osztályok feladatai között találja az ol
vasó. 

HÁLÓZATFEJLESZTÉSI, KOORDINÁCIÓS ÉS SZAKFELÜGYELETI 
FELADATOK 

Hálózatfejlesztési és koordinációs feladatok 

A hálózatfejlesztési és a koordináló szerepünket a jogszabályokban és a IV. Orszá
gos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásaiban rögzített célok közelítése érdekében bonta
koztattuk ki. 

Tapasztalatok a VII. ötéves terv előkészítéséről címmel összegzést készítettünk a külön
féle könyvtári hálózatok középtávú fejlesztési elgondolásairól. A SZOT felkérésére javas
lati anyagot készítettünk a szakszervezeti könyvtári hálózat fejlesztési programjához a 
VII. ötéves tervidőszakra. Közreműködtünk a Magyar Néphadsereg közművelődési 
könyvtári hálózatának szervezeti és működési szabályozásában. Összefoglalót készítettünk 
a büntetésvégrehajtási intézetek közművelődési könyvtárainak fejlődéséről. Közreműköd
tünk a betegek könyvtári ellátásának fejlesztéséről szóló irányelvek előkészítésében. 

Helyzetfelmérő tanulmányt készítettünk, és javaslatot tettünk a különféle közgyűjte
mények (könyvtár, múzeum, levéltár) kapcsolatáról, együttműködésük lehetőségeiről, va
lamint a főiskolai könyvtárak helyzetéről és fejlesztéséről. Szakirodalmi szemle készült a 
felsőoktatási könyvtárak fejlesztésének időszerű kérdéseiről. 

Fölmértük az érintett nagy könyvtárakban a Tudománypolitikai Bizottság támogatá
sának felhasználására vonatkozó adatokat és tapasztalatokat, tanulmányoztuk a beveze
tett szolgáltatások működését, és konzultáltunk a tervekről. - -

A megyék pedagógiai információellátásáról írt összefoglaló jelentést a megyei könyv
tárak olvasószolgálati osztályvezetőivel és a pedagógiai intézetek könyvtárvezetőivel, vala
mint az OPIR-koncepció kidolgozóival vitattuk meg. A munka során körvonalazódtak a 
két érdekelt könyvtártípus kívánatos együttműködésének kulcspontjai. Elkészítettük a vál
lalati információellátás modellgyűjteményét, megszerveztük a középvárosok információel
látásával foglalkozó konferenciát. 

Az OKT megbízása alapján elemzést készítettünk a könyvtári jogszabályokról. 
Országos statisztikai értekezletet szerveztünk a tanácsi és a szakszervezeti közműve

lődési könyvtárak munkatársai számára az adatszolgáltatás tapasztalatairól, valamint a kö
vetkező évi adatszolgáltatás előkészítéséről. A közművelődési könyvtári statisztikai adatok 
számítógépes feldolgozásának bevezetésével két statisztikai gyorstájékoztató kiadványunk 
(TEKE, SZAKMA) szerkesztése és megjelentetése a Tudományszervezési és Informatikai 
Intézet tevékenységének függvénye lett. 1985-ben emiatt a két kiadvány nem jelent meg. 
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A Közművelődési AJap támogatásával megszerveztük 32 könyvtár hangoskönywel 
való ellátását. Fejlesztési tanulmányt készí tet tünké audiovizuális dokumentumok beépíté
se a közművelődési könyvtári rendszerbe címmel. A könyvtárak audiovizuális szolgáltatásai
nak fejlesztése érdekében elkészítettük a "Film- és videodokumenlumok a könyvtárban" cí
mű módszertani útmutatót. Felvettük a kapcsolatot a kiadókkal, gyártókkal, forgalmazók
kal. Konferenciát szerveztünk a megyei, városi könyvtárak módszertanos munkatársai ré
szére a könyvtári video-szolgáltatásokról, valamint a zenei könyvtári munka időszerű kér
déseiről. 

A megyei és a városi könyvtáraktól begyűjtöttük a "Közművelődési filmek jegyzéke 
1984." című filmográfia alapján azoknak a mozi- és rövidfilmeknek a címeit, melyek átírá
sát VHS kazettákra javasolják. 

Megszerveztük a gyermekkönyvtárosok hagyományos regionális tapasztalatcseréit és 
továbbképzéseit. Elkészítettük és nyomdába adtuk az "Alapvető könyvek jegyzéke óvodák 
számára" című bibliográfiát. Elkészült az elmúlt évtized jelentős gyermekkönyvtári kiadvá
nyainak kritikai válogatása, az értékes művek újra kiadásának megszervezése folyamatban 
van. 

Előkészítettük a "Zenei szakirodalmi információellátás" című kiadványt, megszervez
tük a Gyűjtőköri kódex összeállítási és szerkesztési munkálatait, valamint egy módszertani 
útmutató elkészítését a könyvtárhasználat és szakirodalom-kutatás egyetemi és főiskolai 
oktatásához. 

Tanácsadó szolgálatunk keretében előre nem tervezhető feladatként több száz eset
ben adtunk szakvéleményt, ezek között olyan munkaigényes vállalkozások is szerepelnek, 
mint a KNEB vizsgálata a közművelődési könyvtárak tevékenységének változásáról. 

Szakfelügyeleti feladatok 

Az MM felügyeleti terve és a Könyvtári Osztály megbízása alapján szakfelügyeleti 
vizsgálatot végeztünk Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Sopron, Szabolcs-Szatmár és Szolnok 
megyében. Részt vettünk a Vas megyei könyvtári szakfelügyeleti utóvizsgálatban. 

Szakfelügyeleti vizsgálatot végeztünk a Janus Pannonius Tudományegyetem könyvtári 
hálózatában és a Pollack Mihály Műszaki Főiskola könyvtárában, részt vettünk az Or
szággyűlési Könyvtár és az AGROINFORM szakfelügyeletében. Az MM Múzeumi Osz
tályának megbízásából elvégeztük a Természettudományi Múzeum könyvtárának felül
vizsgálatát. Szakfelügyeleti látogatást tettünk a következő főiskolák könyvtáraiban: Pollack 
Mihály Műszaki Főiskola, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Bárczi Gusztáv Gyógype
dagógiai Tanárképző Főiskola. 

Szakfelügyeleti jelentést készítettünk a kötelespéldányok regionális felhasználásáról, 
célvizsgálatot folytattunk a Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Osztályán a 
kötelespéldányok kezelésének és hasznosításának helyzetéről. 

Elkészítettük a szakfelügyelői tevékenység tartalmi kérdéseiről szóló útmutató kéz
iratát. 

MÓDSZERTANI, KUTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FELADATOK 

A gyűjtemények feltárása 

A nagy közművelődési könyvtárak feldolgozó osztályának vezetői részére értekezletet 
szerveztünk, melyen a szakkatalógusok helyzetét, továbbfejlesztésük és gépesítésük lehe-

103 



tőségét, valamint a leíró katalógusok továbbépítésének kérdéseit vitattuk meg. Helyzetfel
táró és javaslattevő jelentést készítettünk a megyei könyvtárak tárgyi katalógusrendszeré
ről. Jelentést készítettünk a főiskolai könyvtárak tárgyi katalógusainak helyzetérői; a kér
désről konferenciát rendeztünk az érdekelt könyvtárak részére. 

Részt vettünk a könyvtári szabványosításban. A leírásban használható rövidítési szab
ványhoz összeállítottuk a zeneműveknél használható rövidítéseket. Az új szabványok sze
rinti megváltozott besorolási adatokhoz utalójegyzéket készítettünk. Az ISBD Review 
Group tagjaként közreműködtünk az ISBD dokumentumok ötéves időszakra terjedő fe
lülvizsgálatában. 

Országosan támogattuk a leíró katalógusok továbbépítését (MTE, KSH, BME, stb.) 
Szolnokon a megyei könyvtárban részt vettünk a katalógus testületi neveinek átszerkesz-
tésében. 

Elkészítettük "A bibliográfiai leírás besorolási adatai Címek." című szabvány végleges 
változatát, valamint a kották bibliográfiai leírásának magyar szabványát. Sajtó alá rendez
tük "Az osztályozás és információkeresés" című szöveggyűjteményt, lefordíttattuk Salton G. 
"Introduction to modern information retrieval című művét. 

Elindítottuk "A leíró katalogizálás elmélete és gyakorlata" című kézikönyv megírását. 
Két fejezet elkészült: "Az ISBD szabályok kialakulása és a leírás általános szabálya?' és 
"A leíró katalógus bibliográfiai tételeinek szerkesztése" című. Kidolgoztuk a Könyvtári raktá
rozási táblázatok új kiadásának alapelveit, a témáról konferenciát rendeztünk. 

Könyvtári munkafolyamatok szervezése 

Elkészítettük a Könyvtárellátó új nyomtatványkatalógusát és az új közművelődési 
könyvtári munkanaplókat, valamint - a Magyar Szabványügyi Hivatal felkérésére -
"A könyvtári bizonylat" című szabványt. 

Elkészítettük a "Könyvtár és marketing" című szakirodalmi szemlét, összeállítottuk a 
"Könyvtári és információs intézményi munkakörök képesítési követelménye?' című módszer
tani segédanyagot. Elkészült a B- és C-típusú közművelődési könyvtárak gazdálkodási út
mutatója, valamint egy állományvédelmi útmutató is. 

Elkezdtük az anyaggyűjtést egy, a kis könyvtárak szervezéséről szóló könyv kiadásá
hoz. 

Esettanulmányokat készítettünk az állományellenőrzésről, Könyvtár és szervezés téma
körben bibliográfiát állítottunk össze a hazai és külföldi szakirodalom legfontosabb kézi
könyveiből. 

Könyvtárépítés, -berendezés, -gépesítés 

A könyvtárépítés távlati terveinek kidolgozásához a statisztikai adatokat értékelhető 
táblázatok és grafikonok formájában összesítettük. (Fénykép-illusztráció céljára félszáz 
színes felvételt készítettünk.) Elkészítettük a könyvtár-rekonstrukciók feladattervét. 

Új ajánlati terveket dolgoztattunk ki a kisvárosok és lakótelepek könyvtárépítéséhez. 
Könyvtárépítési és berendezési ügyekben rajzos tervanyagokat készítettünk a salgó

tarjáni és a pécsi könyvtárhoz, a debreceni és a szegedi tudományegyetem könyvtárához, 
a Videoton és a MEDOSZ szakszervezeti könyvtárhoz, valamint számos egyéb könyv
tárhoz. Konzultációt folytattunk több olyan könyvtár esetében, amelyek tervezéséhez gra
fikai anyagra nem volt szükség. 

Tevékenyen közreműködtünk az IFLA 1985. évi könyvtárépítési szemináriumán. 
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Új technikai eszközök gyártására, forgalmazására és könyvtári alkalmazására tettünk 
javaslatot a KÖNYVÉRT Könyvtárellátó Főosztálya, a Biztonságtechnikai Ipari Szövetke
zet, a körmendi Vas- és Fémipari Szövetkezet, az Országos Oktatási Központ, a Metrim-
pex Külkereskedelmi Vállalat, az Információtechnikai Vállalat részére. Folyamatosan tá
jékoztattunk a könyvtári munkában használható legújabb technikai eszközökről, az 
alkalmazás lehetőségeiről. 

Jelentést állítottunk össze a szocialista országokban található könyvtári eszközökről, 
berendezésekről, azok gyártóiról és forgalmazóiról. 

Tanulmányt készítettünk az elektronikus könyvtári lopásgátló berendezésekről, a be
ruházást megelőző, állományelemző módszerekről. 

Kutatási feladatok 

Kutatómunkánk eredményei közül az alábbiakat tartjuk említésre érdemesnek: 

A könyvtár, a könyvtáros és társadalmi környezete témakörben 
Befejeződött a könyvtáros pálya szociológiai vizsgálati anyagának számítógépes fel

dolgozása, kiegészítő interjúk készültek, elkészült az angol nyelvterület szakirodalmi 
szemléje. 

"A könyvtár és társadalmi környezete" című témakörben folyamatosan végzünk hely
zetfeltáró kutatásokat. Az azonos című kiadványsorozatunk 3. kötetének összeállítását be
fejeztük. A "Kulturális szocializáció az aprófalvas településeken" című kutatás adatgyűjtése 
befejeződött, egy előzetes tanulmány elkészült, a kutatás lezárása 1986-ban várható. 

A Teplice és Vác, valamint egy lengyel középváros könyvtárainak összehasonlító 
vizsgálata a cseh partner visszalépése és a lengyel partner érdektelensége miatt meghiú
sult. Az összehasonlításhoz szükséges, a váci városi könyvtár életére és működésére vo
natkozó vizsgálatokat elvégeztük, az adatokat összegyűjtöttük. Tanulmányoztuk a váci vá
rosi könyvtárnak az iskolai könyvtárakkal való együttműködését. A vizsgálat záró 
tanulmánya elkészült, a "Könyvtár és társadalmi környezete" című sorozat 3. kötetében lát 
napvilágot. 

Az előző évi kutatások eredményeinek összegzéseként elkészült a könyvtárosok kap-
csolatkulluráját vizsgáló olvasószolgálati esettanulmányokat elemző munka, amelyet u 
Könyvtáros hasábjain tártunk a nyilvánosság elé. , 

Tanulmányt készítettünk A könyvtárhasználati szokások változási tendenciái a közmű
velődési könyvtárakban, és az ebből levonható könyvtárpolitikai következtetések címmel; a 
KMK szakmai vitája után az OKT elnökségi és plenáris ülésein előterjesztésként szere
pelt. 

Három általános iskolai mintakönyvtár vizsgálata és a kutatás eredményeit összegező 
tanulmány elkészült. 
Az olvasási szokások és az olvasás folyamata témakörben 

Elkészült "A felnőtt népesség olvasási és olvasmánybeszerzési szokásai" című kutatási 
jelentés, melyet a közművelődési kutatási főirányt gondozó Művelődéskutató Intézet elfo
gadott. Az utóbbi évek olvasási pályázatairól írt elemző tanulmány a Könyvtárosban jelent 
meg. 

Az Olvasói értékrend vizsgálatából a kérdőíves adatfelvétel történt meg (1000 fős 
minta, 100 település). Az adatok feldolgozása áthúzódik 1986-ra. Befejeződött "A 15-lti 
évesek olvasási kultúrája" című kutatás adatainak gépi feldolgozása. A Biblioterápiai 
olvasókönyv elkészítése áthúzódik 1986-ra. 
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A finn-magyar összehasonlító olvasásszociológiai vizsgálat keretében összegező tanul-
ányt írtunk a magyarországi olvasási szokásokról. 

Tárgyalásokat folytattunk a jugoszláviai Vajdaságban a Hungarológiai Intézet munka-
ársaival egy, a magyarok körében végzendő olvasásszociológiai vizsgálat lehetőségeiről. 

Kisebb, lokális felmérések elvégzésére van reális lehetőség. Szakirodalmi szemlét készítet
tünk a határon túli magyarság olvasáskultúrájáról, a témafigyelést folytatjuk. 

Elkészült "A Mester és Margarita" című regény magyarországi fogadtatását vizsgáló 
kutatás tanulmánya, valamint egy kiegészítése Mester és Margarita, és diákolvasói címmel. 

Az Olvasás, olvasmányközvetltés témakörben alapozó jellegű elméleti tanulmány ké
szült el Az olvasó címmel. 

Folyamatban lévő kutatásaink: Az olvasási szokások és az olvasói ízlés alakulása a 60-
as és 70-es években, A 15-18 éves korosztály olvasási és könyvtárhasználati szokásai, és Az 
óvodáskorúak könyvtárhasználata. 

Továbbképzések 

Feladatainkat a tervek szerint teljesítettük. Két év alatt a következő tanfolyamokat, 
továbbképzéseket szerveztük meg: 

- olvasás pedagógiai továbbképző tanfolyam; 
- szépirodalom-ismereti tanfolyam az olvasószolgálatban dolgozók részére; 
- tipográfiai tanfolyam; 
- egyéves továbbképző tanfolyam társadalomtudományi szakreferensek részére; 
- egyéves tanfolyam könyvkötők részére az új technológiai ismeretekről; 
- féléves tanfolyam a kapcsolatszervezéssel foglalkozó munkatársak részére; 
- féléves tanfolyam a hátrányos helyzetű olvasókkal való foglalkozás lehetőségeiről; 
- bibliográfiai szerkesztői tanfolyam; 
- tanfolyam a zenei könyvtárak katalógusszerkesztéséről; 
- községi könyvtárosok részére egyhetes szakmai olvasótábor (2 alkalommal); 
- egyhetes továbbképző konferencia a könyvtárhasználat oktatásának didaktikájáról 

a felsőoktatási intézményekben dolgozó könyvtárosok és tanárok számára; 
- egyhetes továbbképző konferencia a Könyvtárhasználatra való felkészítés a közép

fokú iskolákban címmel; 
- 2x 1 hetes intenzív tanfolyam könyvtárvezetők részére; 
egyhetes tanfolyam Katalógusszerkesztés az új szabványok alapján címmel (4 alka

lommal); 
- egyhetes tanfolyam a megyei könyvtárak igazgatói számára a Commodore-64 szá

mítógép könyvtári alkalmazásáról; 
- 4 konferencia a műszaki, mezőgazdasági és természettudományi szakreferensek ré

szére. 

A képzéssel összefüggő egyéb feladatok 

A könyvtáros továbbképzés helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről tanulmányt 
készítettünk, amelyet az OKT megvitatott. Ugyancsak az OKT számára tervezetet dolgoz
tunk ki a könyvtárosi ismereteket magában foglaló kézikönyv-sorozatról, valamint a 
könyvtárosképzés taneszközellátásáról és a fejlesztés lehetőségeiről. Felmértük az egyes 
könyvtárhálózatok továbbképzési igényeit és lehetőségeit. 
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Részt vettünk a tanítóképző főiskolák könyvtári szakkollégiumi tanárai kétnapos 
konferenciájának előkészítésében. Figyelemmel kísértük a gimnáziumi fakultatív könyvtár
kezelői oktatást" a tanárok részére az OPI-val közösen konferenciát szerveztünk, javasla
tot tettünk tankönyv kiadására. 

Gondoztuk a könyvtárkezelői tanfolyamokat. Elláttuk az írásbeli vizsgák szervezésé
vel kapcsolatos feladatokat, részt vettünk a vizsgákon, elvégeztük az anyakönyvezést, 
megszerveztük az új tankönyv soronkívüli eljuttatását a könyvtárakhoz. Az időszerű kér
déseket tanári konferencián vitattuk meg. Feladatsort állítottunk össze az állománynyil
vántartás tantárgyának oktatásához. 

A főiskolai könyvtárosképzés tankönyveinek előkészítése terén a következők történ
tek: nyomdakészen átadtuk a Tankönyvellátónak a "Bibliográfiai leírás, katalógusszerkesz
tés" című jegyzetet; közreműködésünkkel elkészült a "Könyvtár és társadalom", az "Osztá
lyozás" és a "Tájékoztatás" című jegyzetek egy-egy fejezete, megbízást adtunk az 
"Informatikai alapok" című jegyzet előkészítésére. Megoldottuk a gimnáziumi könyv
tárosképzés tankönyvellátását: elértük, hogy az OSZK KMK kiadásában megjelent könyv
tárkezelői tankönyvet gimnáziumi tankönyvként alkalmazzák. A könyvtárkezelői tankönyv 
kiegészítéséül, továbbképzési vezérvonalként "A községi könyvtár vezetése" és a "Gyermek-
könyvtári munka" című füzetek elkészültek. Az előkészítés stádiumában van az iskolai 
könyvtárak kezelésére vonatkozó ismereteket összegző, valamint az olvasószolgálatban 
dolgozó könyvtárkezelők tudnivalóit tartalmazó füzet. 

Nyomdában van a helyzetfelmérés és alkalmazkodás módszertanáról készült példa
gyűjtemény, valamint a magyar könyvtárképzés rendszeréről szóló propagandafüzetünk 
angol nyelvű kézirata. 

Összeállítottuk a könyvtárosképzésben használatos kötelező olvasmányok listáját, 
megjelölve a hozzáférhetőség lehetőségeit. 

GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉSI ÉS BIBLIOGRÁFIAI TANÁCSADÓ FELADATOK 

Folyamatosan szerkesztettük az "Új könyvek" című állománygyarapítási tanácsadót; 
elkészítettük a féléves és éves szakrendi és betűrendes mutatóit, az évenkénti kumulált 
köteteket. 1985-ben megkezdtük az Új könyvek tárgyszókatalógusának rendezését; a 
tárgyszó nélküli cédulák tárgyszóval való ellátását folyamatosan végezzük. 

Folytattuk a "Könyvtári kis tükör" című ajánló könyvjegyzékek szerkesztését. Két év 
alatt a következő kötetek összeállítása fejeződött be, illetve kezdődött el: 

Altalános müvek, jilozófia, pszichológia, vallás * 
Gyennek- és ifjúsági irodalom 1981-1985 
Irodalomtudomány, nyelvészet 
Magyar szépirodalom II. 
Művészetek, sport 1980-1985 
Társadalomtudományok II. 
Elkészült és megjelent egyik legnagyobb vállalkozásunk, "A magyar könyvek könyve" 

című kézikönyv. Hazánk felszabadulásának 40. évfordulójára ajánló bibliográfiát adtunk 
ki, folyamatosan végezzük a "Prominens szerzők" című kötet anyaggyűjtését, rendszere
zését. 

Három nagyobb bibliográfiai vállalkozásban működtünk közre: (Kőhalmi-bibliográfia, 
Új írás repertórium, Körösi Csoma-bibliográfia) és számos kisebb bibliográfiai munkálat
hoz nyújtottunk elméleti és gyakorlati segítséget, végeztünk lektori munkát. 

Kiadtuk a "Magyar könyvtárak bibliográfiai terveP' című, évente megjelenő kiadvá
nyunkat. 
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A Könyvtárellátóval és az OSZK Bibliográfiai osztályával közösen megrendeztük a 
megyei, városi és SZMT könyvtárak állománygyarapító könyvtárosainak országos értekez
letét. 

Összegyűjtöttük és értelemszerűen rendszereztük a könyvtárak által kiadásra javasolt 
művek jegyzékeit; a javaslatokat továbbítottuk az illetékes kiadókhoz. Folyamatosan tar
tottuk a kapcsolatot a Könyvtárellátóval, részt vettünk a Könyvtári Könyvminősítő Bizott
ság munkájában. 

Az MKE Bibliográfiai Bizottságával közösen konferenciát szerveztünk a megyei 
könyvtárakban dolgozó, helyismereti munkával foglalkozók számára az aktuális kérdések
ről (tárgyszavazás, tárgyszójegyzék, gépesítés). A konferenciáról szóló beszámoló és a ta
nácskozás ajánlásai a Könyvtárosban jelentek meg. 

Rendszeresen részt vettünk helyismereti és állományalakítási konzultációkon. Két na
gyobb szakfelügyelet részeként vizsgáltuk a helyismereti munkát, szemináriumot vezet
tünk, számos konzultáción vettünk részt, szaktanácsot adtunk, helyismereti kiadványokat 
lektoráltunk. Halasztást szenvedett a "Helyismereti munka kézikönyve" című kiadvány elké
szítése. Befejezésére, nyomdába adására 1986-ban kerül sor. 

SZERVEZÉSI ÉS PROPAGANDAFELADATOK 

Kapcsolatszervezési és propagandamunkánkban elsősorban korábbi kezdeményezése
ink hatékonyságát növeltük. Elkészítettük a könyv- és könyvtárpropaganda távlati fejlesz
tési programját. A Hazafias Népfront Olvasó népért munkabizottságának javaslatot dol
goztunk ki az ünnepi könyvhét során megvalósítandó, szervezettebb könyvtárpropagan
dára, arra, hogy az eseménysorozatot Ünnepi könyvhét - könyvtári napok címmel rendez
zék a könyvtárak. Ennek eredményeként - számos új lehetőséget kihasználva - sikerült a 
könyvtári szolgáltatásokra felhívni a közvélemény figyelmét. Tevékenyen részt vettünk a 
HNF Olvasótábori munkacsoportja munkájában. A HNF-el közösen Közművelődési 
könyvtárak - közművelődési egyesülelek címmel országos tanácskozást rendeztünk. A köz
érdekű tanácsi dokumentumok közművelődési könyvtárakban való elhelyezésére szintén a 
HNF országos titkárságával közösen dolgoztunk ki ajánlást a Minisztertanács Tanácsi Hi
vatala részére. 

Tervet készítettünk az Eseménynaptár új, "Könyv- és könyvtárpropaganda, közönség
kapcsolatok, reklám" című, állandó rovatának szerkesztésére. A rovat számára folyamato
san állítunk össze és írunk megfelelő híranyagot. Közhasznú kisbibliográfták címmel kidol
goztuk egy kiadványsorozat tervét, elkezdtük a kiadványokat előkészítő munkálatokat. 

A közművelődési könyvtárak kiadói tervei alapján felmértük az országos terjesztésre 
méltó kiadványok körét, kiadásukhoz szükséges központi támogatás lehetőségeit. Felmér
tük a pályájukat elhagyó, közművelődési könyvtárosok számát, indítékait. 

Értékeltük az Olvasó ifjúságért pályázat, valamint a Műszaki és Közgazdasági Könyv
napok során kiírt pályázatok eredményeit. Közreműködtünk a "Kell a jó könyv" című ol
vasópályázat szervezésében. Módszertani útmutatót készítettünk a hazánk felszabadulásá
nak 40. évfordulójához kapcsolódó könyvtári tennivalókról. 

Eredményesen alakultak kapcsolataink a tömegkommunikációs szervekkel. Az elmúlt 
évekhez képest jelentősen nőtt a könyvtári vonatkozású sajtócikkek, rádió- és tv-műsorok 
száma. Jól szolgálták ezt az OKT-val és az MKE-vel közösen szervezett sajtópályáza
taink, valamint az újságírók részére témajavaslatokat tartalmazó Könyvtári Hírleveleink. 
Könyvtári érdekű polémiát kezdeményeztünk a sajtóban megjelent olyan közlemények 
esetében, amikor ez indokolt volt. Feldolgoztuk és elemeztük a napilapokban 1984 utolsó 
negyedévében megjelent könyvtári vonatkozású közleményeket. A TV Közművelődési 
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Főosztálya, valamint a rádió számára több műsortervet dolgoztunk ki a könyvtárakról. 
A Képújság rendszeresen közli a könyvtári vonatkozású híreket, valamint évfordulókhoz 
kapcsolódó, a közművelődési könyvtárakban hozzáférhető irodalmat. A pécsi kábelteleví
zió részére műsortervet dolgoztunk ki. 

Tanulmányt készítettünk a "Szocialista országok városi és községi könyvtárai" című ki
advány számára. Összeállítottuk a SAUR kiadónál megjelenő "Word Guide to Libraries" 
című kézikönyv teljes magyar vonatkozású anyagát. Előkészítettük Kiss Jenő "Magyar 
könyvtárak" című könyvének átdolgozott kiadását. Tanulmányokat készítettünk a Lenin 
Könyvtár jubileumi kiadványa számára a magyar könyvtárügy egyes részterületeinek 40 
éves fejlődéséről, megírtuk a Kossuth Könyvkiadó számára a "Mit kell tudni Magyarország
ról?" című kiadvány könyvtári fejezetét. 

Kalauzt jelentettünk meg a nemzeti dokumentumtermés alapkönyvtárairól, összeállí
tottuk a "Tudja-e, hogy kérheti?" című, a közművelődési könyvtárakat ismertető tájékoz
tatót. Nemzetközi szemlét jelentettünk meg a közönségkapcsolatokról, lefordíttattuk az 
"Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Öffentlicher Bibliotheken" című kiadványt, diára vetet
tük a teljes illusztrációs anyagát. Kiadtuk a szakszervezeti, valamint tanácsi könyvtárak 
címjegyzékét. Mindemellett kezdeményeztük és támogattuk számos olyan kiadvány megje
lenését, amely közvetlenül kapcsolódik a könyvtárpropagandához. (Ezek közül a könyv
tárak kiadásában a könyvhétre megjelenő, alkalmi újságokat tartjuk a legfigyelemremél-
tóbbaknak.) 

Látogatás a könyvtárban címmel alsó tagozatos tanulók számára könyvtárbemutató 
diafilm gyártását készítettük elő. Gyermekkönyvtár-népszerűsítő kisfilmet készíttettünk a 
Pannónia Filmstúdióban, a film videofelvételét elküldtük minden megyei könyvtárnak, fel
használásához módszertani útmutatót készítettünk. 

Módszertani tanácsokkal segítettük a különböző könyvtárhálózatok, valamint a 
KÖNYVÉRT propagandakiadványainakszerkesztését. 

Az első csehszlovák-magyar barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírá
sának 35. évfordulóján a prágai állami könyvtárban bemutattuk a "Híres könyvtárak, híres 
könyvek Magyarországon" című kiállításunkat. Az Európai Kulturális Fóruni időszakában 
nemzetközi könyvtári plakátkiállítást szerveztünk. (A fórum résztvevői számára központi
lag kiadott tájékoztatóban a könyvtárügyet ismertető tanulmányt állítottunk össze. Részt 
vettünk az IFLA által Chicagóban szervezett, nemzetközi plakátversenyen. Fotókiállításon 
mutattuk be az újabb magyar könyvtárépületeket az IFLA könyvtárépítési szemináriu
mán. 

A kiadványelőkészítői, kiadói munka folyamatos volt. Ennek ellenére több, 1985-re 
tervezett mű megjelentetése áthúzódott 1986-ra. Lehetőségeinket korlátozták, hogy jelen
tősen emelkedtek a nyomdai árak; központi támogatással sikerült megjelentetni legna
gyobb vállalkozásunkat, "A magyar könyvek könyve" című bibliográfiát. Ezekben az évek
ben is számos kiadványt más intézményekkel közösen, azok nyomdai kapacitását 
kihasználva adtunk ki. 

A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR MUNKÁJA 

A szakkönyvtári szolgálat feladatai 

A szakkönyvtár folyamatosan, rendeltetésének megfelelően működött. A Budavári 
Palotába való átköltöztetést zökkenőmentesen sikerült megoldani. A szolgáltatások alig 
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szüneteltek: a költözés második részének kezdetéig - mivel az vizsgaidőszakra esett - az 
olvasótermi anyag használatát biztosítva, a Múzeum utcai helyiségben fogadtuk az olvasó
kat, mindemellett kérésükre a várból naponta lehozattuk a kívánt anyagot. 

Nagyarányú selejtezést hajtottunk végre, átszakoztuk és átjelzeteltük az olvasóterem
be kerülő könyveket (kb. 5500 kötet), ezekről cédulanyilvántartást készítettünk. Átválo
gattuk a teljes folyóirat-állományt annak eldöntésére, hogy mi kerüljön szabadpolcra. 
Erről is cédulanyilvántartás készült. Elkészítettük az olvasótermi feliratokat, eligazító táb
lákat, a használókat tájékoztató röplapokat, az új szolgáltatási rendhez szükséges nyom
tatványokat, az új katalógusszekrények feliratait, stb. 

Az állománygyarapító és -feldolgozó munka folyamatos volt. A besorolási szabványok 
megjelenése óta nagyobb ütemben folyik a leíró katalógus átszerkesztése. A katalógusok
ba az új anyag leírása folyamatosan bekerült, megkezdődött a folyóiratok rekatalogizálá-
sa, eddig kb. 500 folyóiratcímmel készültünk el. A szabadpolcos állomány gondozása, az 
új beszerzések kitétele, a régiek bevétele, a nyilvántartások módosítása és a folyóiratok 
szabadpolcos kezelése naprakész. A tezauruszt folyamatosan fejlesztjük. 

Olvasóinkat megtanítottuk az új körülmények közötti könyvtárhasználatra. 1985. áp
rilis 4-től december 31-ig 997 beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak, a használók száma 
2063, 883-an 5366 dokumentumot kölcsönöztek. (A helyben használt dokumentumokat 
nem regisztráljuk!) 38 helyre 140 dokumentumot küldtünk könyvtárközi kölcsönzésben. 
Hat különböző könyvtárosképző intézményből érkező csoportnak tartottunk 2-3 órás 
használóképző foglalkozást, és számtalan külföldi vendégnek és látogató csoportnak mu
tattuk be a könyvtárat. Külső megrendelőknek hat irodalomkutatást végeztünk. A szak
irodalmi figyelőszolgálatunk 1985-ben döcögve működött, újjáalakítására és átszervezésére 
van szükség. 

Dokumentációs feladatok 

A könyvtár állandó kiadványainak (Könyvtári Figyelő, KDSZ, MAKSZAB, HLJSA, 
VELBl) szerkesztése folyamatos. 

A KDSZ ez évtől újfajta tipográfiával készül, szebb lett, mint volt. Sajnos, az átfutási 
idő változó, a lap megjelenése sokszor hónapokat késik. 1985-ben az évi négy számot 
megszerkesztettük, de a leadási határidők pontos betartása mellett is csak két szám jelent 
meg. Az 1985. évi kumulált mutatók és az 1979-1983-as időszak kumulált mutatói elké
szültek, és nyomdába kerültek. Elkészült a MAKSZAB 1984. évi, valamint az 1975-1979-
es időszak kumulált betűrendes és tárgymutatója. Az MNB Időszaki kiadványok repertó
riumával való kapcsolat lehetővé tette, hogy a kiadvány az egész magyar időszaki 
kiadványtermésből válogasson. Máris tetemes mennyiségű közleményt másoltunk le, me
lyek részben a MAKSZAB-ba, részben a lapkivágat-gyűjteménybe kerültek. 

Az 1984-85. évi beszámolójelentések alapján összeállította: 

Arató Antal 
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KIADVÁNYAINK 

1984-1985 

Az állomány másfajta elrendezése a közművelődési könyvtárban : Új megoldások : Tö
mörítvény I [összeáll.] Patricia Ainley és Barry Totterdell. - Bp. : FSZEK : OSZK-KMK, 
1984. - 6 1 p. 

Eredeti cím: Alternative arrangement: New approach to public library stock. 
ISBN 963 581 130 6 
Árak és könyvtárak : Tanulmányok a dokumentumáremelkedésnek a könyvtárak állo

mánygyarapításra gyakorolt hatásáról / [szerk. Mándy Gábor]. - [Bp.] : OSZK-KMK, 
[1985]. - 146 p. 

Bibliogr.: 64. p. 
ISBN 963 201 201 1 
BALOGH Zoltán-KAMARÁS István 
Élményalakzatok I Balogh Zoltán, Kamarás István. - Bp. : NPI, 1978-1985. - 2 db. 
ISBN 963 563 040 9 
2. [köt.]. - 1985. - 171 p. 
ISBN 963 201 154 6 (KMK). ISBN 963 563 039 5 (MKK) 
BENKÓ Zsuzsanna 
Mintakatalógus a közös iskolai és gyermekkönyvtárak számára / [... összeáll, és szerk. 

Benkő Zsuzsanna]. - 2. jav., bőv. kiad. - Bp. : Múzsák, 1985. - 274 p. 
ISBN 963 201 183 X (KMK). ISBN 963 563 169 3 (MKK) 
BERECZKY László 
Magyar könyvek könyve I [szerk. Bereczky László] ; [az anyaggyűjtésben részt vett 

Benkő Zsuzsa et al.]. - Bp. : OSZK-KMK, 1985. - 477 p. 
BERECZKY László 
Magyar történelem, világtörténelem : 1945-1980 / [... összeáll, és szerk. Bereczky 

László]. - Bp. : Múzsák, 1984. - 227 p. - (Könyvtári kis tükör : Ajánló könyvjegyzék, 
ISSN 0138-9920). 

ISBN 963 201 172 4 (KMK). ISBN 963 563 139 1 (MKK) 
BÍRÓ Ferenc 
Film- és videodokumentumok a könyvtárakban / [írta Bíró Ferenc] ; [szerk. Skaliczki 

Judit]. - Bp. : OSZK-KMK, 1985. - 26 p. 
Bibliogr.: 26. p. 
ISBN 963 201 210 0 
DÁN Krisztina 
Könyvtárhasználatra való felkészítés a középfokú iskolákban : Továbbképző tanfolyam 

segédanyaga : Bibliográfia / [összeáll. Dán Krisztina]. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 18 p. 
FŰLÓP Géza 
Ember és információ / Fülöp Géza. - 2. átdolg. kiad. - Bp. : Múzsák, [1984]. - 148 p. 
Bibliogr.: p. 144-145. - Az 1. kiadása 1973-ban Bukarestben, a Kriterion Kvk. gon

dozásában jelent meg. 
ISBN 963 201 163 5 (KMK). ISBN 963 563 138 3 (MKK) 
GYIMES Ferenc 
Idegen nyelvű zenei könyvek a közművelődési könyvtárakban : Ajánló jegyzék / [össze

áll, és annotálta Gyimes Ferenc] ; [az anyaggyűjtésben részt vett G. Forrai Magda..., Szá
lai Ágnes . . . ] . - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 610 p. 

ISBN 963 201 1619 
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A haláron túli magyarság olvasáskultúrája : Összeállítás olvasásvizsgálati és művelődés
statisztikái felmérések eredményeiből / [az előszót írta Fekete Gyula] ; [szerk. és a beveze
tőt írta Gereben Ferenc]. - Bp. : OSZK-KMK, 1985. - 205 p. 

ISBN 963 201 222 4 
Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása / [szerk. Csapó Edit]. - Bp. : Múzsák, 

1984.-113 p. 
Bibliogr.:p. 109-111. 
ISBN 963 201 165 1 (KMK). ISBN 963 563 120 0 (MKK) 
HAVASI Zoltán 
Könyvtári kutatás és fejlesztés / Havasi Zoltán - Bp : OSZK-KMK: OKT, 1983.-24 p 
ISBN 963 777 300 2 (OKT). ISBN 963 201 170 8 (KMK) 
Hazánk felszabadulása : Módszertani segédanyag / szerk. Arató Antah - Bp. : OSZK-

KMK, 1984. -4 db. 
Közös tokban. 
Az irodalom- és könyvtárhasználat oktatása a felsőoktatásban : Bibliográfia / összeáll, 

az OSZK-KMK Szakkönyvtára. - Bp. : OSZK-KMK, 1984.- 20 p. 
KAMARÁS István 
Follow me, reader! : Reception, interpretation and influence of Bulgakov's Master and 

Margaréta in Hungary : Summary / 1 . Kamarás. - Bp. : OSZK-KMK, 1985. - 42 p. 
Eredeti cím: Utánam, olvasó! : A Mester és Margarita fogadtatása, értelmezése és 

hatása Magyarországon. 
KAMARÁS István 
Za mnoj, citatel'l: Vospriátie, traktovka i éffekt romána "Master i Margarita" v Vengrii, 

literatumo-sociologiceskoe issledovanie : Obobsenie / István Kamarás. - Bp. : OSZK-KMK, 
1984. - 50 p. 

Eredeti cím: Utánam, olvasó! : A Mester és Margarita fogadtatása, értelmezése és 
hatása Magyarországon. 

KATSANYI Sándor 
A könyvtáros szakmai továbbképzés rendszerének fejlesztése / Katsányi Sándor ; [közr. 

az] Országos Könyvtárügyi Tanács. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 24 p. 
ISBN 963 777 303 7 (OKT). ISBN 963 201 186 4 (KMK) 
KELECSÉNYI Istvánné 
Technika : 1945-1982 / [összeáll. Kelecsényi Istvánné] ; [az anyaggyűjtésben közre

működött Kiss Imre] ; [szerk. Szilágyi Tibor]. - Bp . : Múzsák, 1984. - 219 p. - (Könyvtári 
kis tükör : Ajánló jegyzék, ISSN 0134-1898) 

ISBN 963 201 155 4 (KMK). ISBN 963 563 041 7 (MKK) 
KONTÁR Jenóné 
Alapelvek az általános művelődési központok működésének oktatástechnológiai kérdései

hez I [írták Kontár Jenőné, Celler Zsuzsa, Tóth Dezső] ; [szerk. Almássy György]. - Bp. : 
OSZK-KMK, 1984. - 31 p. - (Az általános művelődési központok munkájának szervezeti 
és tartalmi kérdései : Módszertani füzetek, ISSN 0230-3817 ; 5.) 

ISBN 963 201 184 8 
Kőhalmi Béla bibliográfia : 1895-1984 / [Lakatos Éva, Kosa Zsófia és Tiszai Andor 

összeállítása alapján szerk. és az előszót írta Fülöp Géza]. - Bp. :.FSZEK : [OSZK-
KMK], 1985. - 197 p. 

ISBN 963 581 122 5 
Könyv- és könyvtárhasználati játékok, vetélkedők forgatókönyvei : Példatár foglalkozás

vezetőknek I [szerk. Szurmay Ernő] ; [vál. ... Orosz Józsefné és Pelejtei Tibor]. - 3. jav., 
bőv. kiad. - Bp. : [OSZK-KMK] ; Szolnok : VFMK, 1984. - 241 p. 

ISBN 963 201 176 7 
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Könyvértékesítő Vállalat. Könyvtárellátó Főosztály 
Könyvtári ügyviteli-nyomtatványok és felszerelési cikkek : Katalógus, 1984 / [összeáll. 

Orbán Eva]. - Bp. : Könyvért : OSZK-KMK, 1984. - [30] t. : ill. 
Szabadlapos kiadvány. - Címe a verzón: Nyomtatványkatalógus : Könyvtári ügyviteli 

nyomtatványok és felszerelési cikkek. 
Könyvtár és társadalmi környezete. - Bp. : Múzsák, 1984— 
ISBN 963 563 123 5 
1. [köt.], Esettanulmányok I [szerk. Kamarás István] : [Albert József et al. írásai]. -

1984.- 109 p. 
' ISBN 963 201 175 9 (KMK). ISBN 963 563 122 7 (MKK) 

A könyvtár kezelése I [írták Tóth Gyula et al.] ; [szerk. Katsányi Sándor]. - 2. kiad. -
[Bp.] : [Múzsák], 1984. - 291 p. : ill. 

A Könyvtárkezelői ismeretek (Bp. : NPI, 1981) c. ideiglenes tanfolyami jegyzet átdol
gozott és javított kiadása. 

ISBN 963 201 174 0 (KMK). ISBN 963 563 143 X (MKK) 
Könyvtári kalauz : Közhasznú tudnivalók a nemzeti dokumentumtermés alapkönyvtárai

ról : Kölelcspéldány jogú könyvtárak / [szerk. Fogarassy Miklós]. - Bp. : OSZK-KMK, 
1985. - 39 p. 

KÖRTÉS Júlia 
A Nagyvilág repertóriuma : 1971-1980 I [összeáll. Körtés Júlia]. - Bp. : OSZK-KMK, 

1984. - V, 468 p. 
ISBN 963 201 169 4 
A közönségkapcsolatokról / vál. és szerk. Pelejtei Tibor ; [... közrem. Kovács László-

né és Mérő Éva]. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 117 p. - (Nemzetközi szakirodalmi szem
le, ISSN 0236-8919) 

Bibliogr.:p. 111-116. 
ISBN 963 201 179 1 
NAGY Lajos, Sz. 
A pedagógiai információellátás helyzete és kérdőjelei a megyékben. / [írta Sz. Nagy La

jos]. - Bp. : OSZK-KMK, 1985. - 49 p. 
Bibliogr.: 49. p. 
Nemzetközi könyvtári plakátkiállítás : Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Budavári 

Palota, F épület, 1985. október 18-novembcr 5. — International library posters exhibition : 
National Széchényi Library, Budapest, Buda Castle, Block F, 18 Octobcr-5 November 1985 
I [a beérkezett anyagot feldolg. Léces Melinda] ; [a ... plakátokat vál. Krunák Emese] ; 
[a kiállítást rendezte, a katalógust tervezte Szakái Edit]. - Bp. : OSZK-KMK, [1985]. - 1 
leporelló : ill. + 1 katalógus ([12] p.). 

ORBÁN Éva 
A könyvtári és információs intézményi munkakörök képesítési követelményei / [összeáll. 

Orbán Éva]. - Bp. : OSZK-KMK, 1985. - 35 p. 
ISBN 963 201 188 0 
ORBÁN Éva 
Példatár a könyvek katalogizálásához / [összeáll. Orbán Éva és Varga Ildikó]. - Bp. : 

OSZK-KMK, 1984. - 107 p. 
ISBN 963 201 1716 
PINTYE Ferenc 
Kísérletek és tapasztalatok az általános művelődési központok funkcióinak meghatáro

zásához : Debrecen, Földes / [írta Pintye Ferenc]. - Bp. : OSZK-KMK, 1985. - 35 p. -
(Az általános művelődési központ munkájának szervezeti és tartalmi kérdései : Módszer
tani füzetek, ISSN 0237-3912 ; 6.) ISBN 963 201 2399 
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Plakátok : Kiállítás a Miskolci Városi Könyvtár kiadványaiból : József Attila Könyvtár 
kiállítótér)ne, Miskolc, 1985. nov. 14-dec. 28., Országos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota 
F épület, 1985. [11986] jan. 20-febr. 28. I [a katalógust szerk. ... Fejér Ernő]. - [Miskolc] : 
[Városi Könyvtár] ; [Bp.] : [OSZK-KMK], 1985. - 23 p. : ill. 

PÓCSINÉ MUNKÁCSI Gabriella 
Irodalmi hanglemezek Magyarországon : Diszkográfta / Pócsiné Munkácsi Gabriella. -

Bp. : OSZK-KMK, 1975-. - 24 cm. 
2. [köt.], 1975-1981. - 1985. - 298 p. 
Az anyaggyűjtés lezárva: 1982. 
ISBN 963 201 205 4 
SKAL1CZKI Judit 
A zenei szakirodalmi információellátás helyzete és fejlesztésének lehetőségei / Skaliczki 

Judit. - Bp. : OSZK-KMK, 1985. - 56 p. 
Bibliogr.: p. 55-56. 
ISBN 963 201 194 5 
SPILLER, David 
Szemelvények a könyvszelekció elvi és gyakorlati kérdéseiről / [David Spiller ... művé

ből vál. és ford. Sz. Kiss Csaba]. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 38 p. 
Eredeti cím: Book selection : An introduction to principles and practice. 
ISBN 963 201 1716 
A személyek neve mint a katalógusok besorolási adata az egyes nemzetek gyakorlatában 

I [a magyar kiadás bevezetését írta Fügedi Péterné] ; [... szerk. Varga Ildikó]. - Bp. : 
OSZK-KMK, 1984. - 219 p. 

Készült az IFLA gondozásában 1977-ben megjelent Names of persons: natio
nal usage for entry in catalogues és az 1980-ban megjelent Supplement to Names of per
sons c. kiadványok alapján. 

ISBN 963 201 191 0 
SZILÁGYI Tibor-DÉKÁNY Sándorné 
Orvostudomány - mezőgazdaság : 1970-1982 / [szerk. Szilágyi Tibor, Dékány Sándor

né]. - Bp. : Múzsák, 1984. - 235 p. - (Könyvtári kis tükör : Ajánló könyvjegyzék, ISSN 
0138-9920) 

ISBN 963 201 182 1 (KMK). ISBN 963 563 158 8 (MKK) 
Szolnok megyei könyvtár : Tervpályázat, 1984. - [Szolnok] : [Megyei Kvt.] ; [Bp.] : 

[OSZK-KMK], [1985]. - [67] ism. oldalsz. : ill. 
TÓTH Gyula 
Javaslatok a tanár- és tanítóképző főiskolák, óvónőképző intézetek könyvtárainak fejlesz

tésére I Tóth Gyula ; [közr. az] Országos Könyvtárügyi Tanács. - Bp. : OSZK-KMK, 
1985. - 16 p. 

ISBN 963 777 309 6 (OKT). ISBN 963 201 196 1 (KMK) 
UROSEVICS Danilo 
Könyvtárosok iskolai- és szakvégzettsége : Tájékoztatás a különböző könyvtártípusokban, 

könyvtári munkakörben dolgozók iskolai végzettségéről és a könyvtári szakképzettségéről / [ír
ta Urosevics Danilo]. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 56 p. 

VAJDA Kornél 
Felszabadulás ; Ajánló bibliográfia hazánk felszabadulásának 40. évfordulójára I [szerk. 

és összeáll. ... Vajda Kornél]. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 159 p. 
ISBN 963 201 193 7 
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ZSIDAI József 
A könyvtárközi együttműködés elvi alapjai / Zsidai József. - Bp. : [OSZK-KMK] ; 

Miskolc : NME KK, 1984. - 106 p. - (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyv
tárának kiadványai, ISSN 0544-425X ; 22.). 

ISBN 963 01 5144 8 

Időszaki kiadványok 

Címjegyzék a központi, körzeti és önálló szakszervezeti könyvtárakról. - 1985. - Bp. : 
OSZK-KMK, 1985.-61 p. 

Az adatgyűjtés lezárva: 1984. nov. 30-án. 
Hungarian library and information science abstracts. - Vol. 13. l.no. (1984) - vol. 14. 

2. no. (1985). - Bp. : OSZK-KMK, 1984-1985. - 29 cm. 
ISSN 0046-8304 
Könyvtár és művelődés. - 1984. 1. sz.-1985. 2. sz. - Bp. : OSZK-KMK, 1984-1985. 29 

cm. 
Könyvtári és dokumentációs szakirodalom : Referáló lap. - 16. évf. 1. sz. (1984) - 17. 

évf. 4. sz. (1985). - Bp. : Múzsák, 1984-1985. - 29 cm. 
ISSN 0454-3491 
Könyvtári és informatikai központi gyarapodási jegyzék. - 1984. 1. sz.-1985. 4. sz. - Bp. 

: OSZK-KMK, 1984-1985. - 29 cm. 
ISSN 0236-5200 
Könyvtári figyelő. - 30. évf. 1. sz. (1984) - 31. évf. 6. sz. (1985). - Bp. : Múzsák, 

1984-1985. - 24 cm. 
ISSN 0023-3773 
Könyvtári hírlevél. - 1984. 1. sz.-1985. 3. sz. - Bp. : OSZK-KMK, 1984-1985. - 29 

cm. 
A Könyvtári Szemle című folyóirat hasonmás kiadása. - 4. évf. (1916). - Bp. : OSZK-

KMK, 1984. - 26 cm. 
Az eredeti kiadvány adatai: Könyvtári szemle : Könyvtárak, olvasók és könyvgyűjtők ér

tesítője. I szerk. Kőhalmi Béla. - Bp. : Lantos, 1916. 
ISSN 0209-5025 
ISBN 963 201 187 2 
A magyar könyvtárak bibliográfiai tervel - 1984-1985. - Bp. : OSZK-KMK, 1984-

1985.-29 cm. 
ISSN Ü209-522X 
A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája. - 1984. 1. sz.-1985. 4. sz. - Bp. : 

OSZK-KMK, 1984-1985. - 29 cm. 
ISSN 0I33-736X 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve. - 1982-1983. - Bp. : Múzsák, 1984. -

24 cm. 
ISSN 0133-1949 
Szakszervezeti könyvtárak működési adatai : Munkahelyek könyvtári ellátása. - 1983. 

- Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 47 p. 
ISSN0134-188X 
Településeink könyvtári ellátása : A tanácsi és szakszervezeti könyvtárak statisztikai ada

tai - 1983. - Bp. : OSZK-KMK, 1984. - 60 p. 
ISSN 0134-1448 
Új könyvek : könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. - 1984. 1. sz.-1985. 31. sz. -

Bp. : OSZK-KMK : Könyvtárellátó, 1984-1985. - 20 cm. 
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Negyedéves mutatója Szakrendi és betűrendes mutató az Uj könyvek ... számaihoz 
címmel jelenik meg. - Évente kumulált kötete van. 

ISSN 0049-5069 
Vengerskaü lüeratura po hibliotekovedeniü i informalike : Referetivnyj zurnaL - 13. god. 

1. no. (1984)-! 4. god. 2. no. (1985). - Bp. : OSZK-KMK, 1984-1985. - 29 cm. 
ISSN 0133-7319 
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THE ACTIVITY OF THE CENTRE OF LIBRARY SCIENCE AND METHODOLOGY IN THE YEARS 
1984-1985 

When comparing our results with our working plans for these years, it can be staled that we have 
fulfilled all principal pledges. The Centre performed its obligations laid down in its organizatory and func
tional rules. Both continuous services and occasional tasks were successfully fulfilled. 

The atmosphere was good. The cooperation between the members of the staff and the particular sec-
lions was effective. The board of directors maintained good relations with the social organs. As a rule, the 
board of directors discussed the reports on work and working conditions every second week. Unanimous 
decisions were made in all fundamental questions relating to administration, distribution of work, finances 
and personnel. Studies dealing with the general activity of the Centre or even with librarianship in a broa
der sense were discussed in open debates in order lo enable all colleagues to express their opinions. 

Our external relations, loo, are hopeful. We have expansive relations with the public and with li
braries, though as lo this latter, there arc some deficiencies lo be amended. 

Traditionally, wc arc connected by closest ties with public libraries and their maintaining bodies. Be
sides, our task of supervision connects us with university and high school libraries and special libraries as 
well. 

We were active in playing the role of secretariates of several organs and committees as, e.g., National 
Library Council, Information Working Committee of Social Sciences, Hungarian Committee of Internatio
nal Music Library Association, Preparatory Committee of Hungarian National Phone Archives, Prepara
tory Committee of Scientific Qualification of Library, Councils of Directors of District/University/High 
School Libraries, Standing Committee of Training and Post-Graduatc Courses of Librarians,Classification 
Committee of National Library Council. 

As regards international relations, exchange of informations, visits and participations in conferences 
went on in the usual way. 13 persons in 1984 and 19 persons in 1985 went abroad lo study tours. 

Special stress should be laid upon the thorough work of the staff of the Special Library of Library 
Science. They did their best in the moving to the new home of the Library. During the moving wc did not 
stop the fundamental services. Our publications of documentation were edited. 

The main points of development were the introduction of audio-visual technique, methodological 
instructions to acquisition and use of audio-visual documents, preparations to the seventh five years plan. 

We think, our undertakings in instruction and post-graduate training together with the publication of 
the necessary text-books were satisfactory. The same can be said of the methodological and editorial work 
done in compiling the study-aids. 

The central publicity activity became more conspicuous and was raised to a higher level. Wc have or
ganized an international exhibition of posters as a part of the European Cultural Forum with great suc
cess. 
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