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Újjáalakult az Országos Könyvtárügyi 
és Dokumentációs Tanács

Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 1953 óta működik, 
mint a művelődésügyi miniszter tanácsadó testületé. Jogi helyzetét, fela
datait az 1956, évi 5, sz. Tvr. (a könyvtári törvény) és az ehhez kapcso
lódó 1018/1956. évi MT határozat szabályozta. Húszéves működése során 
többször változott szervezete, tagjainak összetétele. E változásokat, át
szervezéseket mindig a könyvtárügy fejlődése, az előtte álló uj feladatok 
idézték elő. Voltaképpen ilyen okok vezettek a Tanács jelenlegi átszerve
zéséhez is.

A magyar könyvtárügy jelenlegi feladatait, fejlődésének a belátható jövő
ben várható irányát a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia összegezte
1970-ben. Ekkor a könyvtárügy szakmai irányításának jelenlegi feladatai
ból kiindulva merült fel és szilárdult meg az a kívánság, hogy a Tanácsot 
is alkalmassá kell tenni az újabb problémák megoldásában való hatékonyabb 
közreműködésre, és ez bizonyos fokú átszervezést tesz szükségessé. Jogo
san merültek fel olyan észrevételek, hogy a Tanácsnak fokozottabban kel
lene koordináló szerepet vállalnia a könyvtárügy tárcaközi együttműködést 
kívánó feladatainak megoldásában. Ehhez azonban az is szükséges, hogy 
a különböző könyvtár fenntartó és a szakirodalmi információban érdekelt 
hatóságok és szervek, a könyvkiadás és a könyvterjesztés képviselői részt 
vegyenek a Tanácsban, és nagyobb arányban legyenek képviselve benne a 
szakkönyvtárak, a szakirodalmi információ és az iskolai könyvtárak képvi
selői.

Bizonyos mértékben problematikussá vált a Tanács személyi összetétele 
is. A Tanács tagjai ugyanis mindeddig meghatározatlan időre szóló* kine
vezést kaptak. Ezért a Tanács személyi összetétele nem követhette az 
időnként előtérbe kerülő újabb problémák változását. Emiatt viszonylag 
kis számban lehettek tagjai a Tanácsnak az uj problémák képviselői és a 
fiatalabb könyvtáros nemzedékek tagjai.

A jelenlegi változások szervezeti vonatkozásban tulajdonképpen folytatását 
jelentik azoknak a változásoknak, amelyek a Tanács szervezetében az el
múlt évtized alatt végbementek. A Tanács szervezetét és működését elő
ször az 1962-ben kiadott szervezeti és működési szabályzat rögzítette. E- 
szerint a Tanács mellett 12 szakbizottság működött és külön tagozat fog
lalkozott a dokumentáció kérdéseivel. A dokumentáció kérdéseinek gondo
zása a Tanács keretei között akkoriban az összetartozás egyféle elismeré
sének is számított.
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A könyvtárügy fejlődésében jelentkező uj tendenciák: foként a szakkönyv
tárügy erőteljesebb fejlődése, a közművelődési könyvtárak több figyelmet 
kívánó uj problémái azonban rövidesen a szervezet további átalakítását 
tették szükségessé. Ez részben a tagozati rendszer továbbfejlesztésében, 
részben a szakbizottsági program felülvizsgálatában és ennek következté
ben a szakbizottságok számának csökkentésében fejeződött ki* Az 1965- 
ben kialakított uj szervezetben a teljes Tanács mellett három tagozat ala
kult: a tudományos és szakkönyvtári, a közművelődési könyvtári és a do
kumentációs és bibliográfiai tagozat. A korábban nagy létszámú reprezen
tatív elnökséget szükebb operatív testület váltotta fel. Megszűnt a szakbi
zottságok egy része is, feladataikat részben a tagozatok vették át, rész
ben a problémák más szervezeti keretben (KMK, Szabványügyi Hivatal) 
kerültek gondozásra. Az átszervezés után a következő szakbizottságok ma
radtak meg: a szakkutatási és kiadványi, a könyvtárigaz gatás i, képzési és 
továbbképzési, az osztályozási, könyvtárépitési, bibliográfiai szakbizottság. 
Újjáalakult a FID Magyar Nemzeti Bizottsága is, mind a dokumentációs és 
bibliográfiai tagozathoz kapcsolódó munkabizottság.

E szervezeti keret lényegében jónak bizonyult. A jelenlegi átszervezést, 
mint az előbbiekből is kitűnik - elsősorban nem a szervezeti keretek al
kalmatlansága, hanem sokkal inkább a feladatok újrafogalmazása és a Ta
nács összetételének bővítése, megújítása tette szükségessé.

A Tanács átalakítása során első feladat volt a Tanács uj összetételének 
körvonalazása úgy, hogy az minden vonatkozásban tükrözze a könyvtárügy 
sokrétűségét és alkalmas legyen a könyvtárügy különböző ágai és a könyv
tárüggyel összefüggő területek közötti kapcsolatok megteremtésére. Ezzel 
párhuzamosan került sor még a múlt ében az uj ügyrendi szabályzat ki
dolgozására, amely 1973-ban megjelent és amely rögzíti a Tanács uj szer
vezetét és körvonalazza működését. (Az Országos Könyvtárügyi és Doku
mentációs Tanács ügyrendi szabályzata. Bp. 1973. Népmüv. Prog. ír. 7.1.)

A Tanács tagjainak száma az idők folyamán a feladatokkal párhuzamosan 
bővült. Az 1956. évi 1018/1956. MT határozat a Tanács tagjainak számát 
még 25 főben állapította meg. A könyvtárügy fejlődése, problémáinak dif
ferenciálódása, és ennek megfelelően a tagozati szervezet létrehozása a 
tanácstagok létszámának növelését tették szükségessé. A Tanács tagjainak 
száma, már az 1965. évi átszervezés során 50-re emelkedett. A  jelenle
gi átszervezés során ez a létszám nem emelkedett, annak ellenére, hogy 
nagyobb arányú képviseletet kaptak benne a fenntartók, a szakirodalmi tá
jékoztatás, a szak- és az iskolai könyvtárügy képviselői. A Tanács össze
tételének folyamatos felújítását lehetővé teszi az uj ügyrendi szabályzatnak 
az az intézkedése, hogy a Tanács tagjainak megbízása csupán 3 évre szól, 
szemben a korábbi meghatározatlan időre szóló megbízásokkal. Ez az in
tézkedés az uj szervezeti szabályzat egyik igen lényeges újítása.

Szervezeti vonatkozásban lényeges változást a tagozatok vonatkozásában 
hozott az uj ügyrendi szabályzat. A Tanács keretében továbbra is három 
tagozat működik. Ezek tevékenysége azonban nem könyvtártípusok szerint,
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hanem tematikusán oszlik meg: társadalomtudományi, továbbá íermészet- 
és alkalmazott tudományi vetületben, abból a meggondolásból, hogy a tu
dományos és a szakkönyvtárak, valamint a szakirodalmi információ szoros 
Összefüggése következtében célszerű a problémákat a Tanács keretében is 
összekapcsolni. A közművelődési könyvtári problémák pedig ugyancsak ösz- 
szefüggéseik révén kerültek az iskolai könyvtárak kérdéseivel egy tagozat
ba. Eszerint a Tanács tagozatai a következők:

társadalomtudományi szakkönyvtári és tájékoztatási tagozat;
természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és egészségügyi 

szakkönyvtári és tájékoztatási tagozat;
közművelődési és iskolai könyvtárügyi tagozat.

A szakbizottságok közül továbbra is működik a múlt évben újjászervezett 
kutat ás politikai szakbizottság, továbbá a képzési és továbbképzési, az 
osztályozási és a könyvtárigazgatási szakbizottság. A Tanács ügyrendi 
szabályzata értelmében szükség szerint hozhat létre szak-, Ш. munkabi
zottságokat egyedi feladatok megoldására vagy tartós működésre.

A Tanács keretében megszűnt a könyvtár építési szakbizottság, feladatait 
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ vette át hivatali feladatként. 
Megszűnt továbbá különbizottságként a bibliográfiai szakbizottság is abból 
a meggondolásból, hogy a bibliográfia kérdései a Tanács, ill. a tagozatok 
keretében könyvtári és tájékoztatási összefüggéseikben kerülhetnek eseten
ként megtárgyalásra.

A Tanács szervezetében jelenleg közvetlenül az Elnökséghez tartozik, mint 
különleges munkabizottság a FID Magyar Nemzeti Bizottsága.

A Tanács uj tagjai és tisztségviselői megkapták kinevezésüket, amely há
rom évre: 1976, jun. 1.-ig szól. A Tanács elnöke: dr. Jóboru Magda, az 
Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, alelnökei: Dr, Dányi Dezső, a 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának igazgatója, egyben a Társada
lomtudományi Szakkönyvtári és Tájékoztatási Tagozat vezetője, dr. Kováts 
Zoltán, a veszprémi Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára igazgatója, 
egyben a Természettudományi, Műszaki, Mezőgazdasági és Egészségügyi 
Szakkönyvtári és Tájékoztatási Tagozat vezetője és Arató Attila, 
a Hajdu-Bihar Megyei Könyvtár igazgatója, egyben a Közművelődési 
és Iskolai Könyvtárügyi Tagozat vezetője. Az elnökség tagjai: 
Kondor Istvánná, A MM Könyvtárügyi osztálya vezetője, Papp István, 
a KMK igazgatója, Dr. Székely Sándor, a Magyar Könyvtárosok Egyesüle
te elnöke, az Országos Orvostudományi Könyvtár igazgatója. A Tanács tit
kára Dr. Nagyné Rácz Aranka, az MM Könyvtárügyi osztálya munkatársa.
A Tanács elnöksége első, alakuló ülését 1973. május 4-én tartotta, ami
kor a következő két év munkaprogramjának kialakításával foglalkozott.

RÁCZ Aranka 
az OKDT titkára
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