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Most már „hagyományosan” kétévenként beszámolunk az Egyetemi Könyvtár- 
igazgatók, és a Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsának tevékenységéről. Leg
utóbb a Könyvtári Figyelő 1980. évi 4. számában adtunk számot e két testület 
munkájáról. A Főiskolai Könyvtárvezetők Tanácsa az elmúlt két esztendőben 
a Szakmai Irányelvek a főiskolai könyvtárak fejlesztéséhez c. tervezetet dol
gozta ki, azt több ülésén megvitatta, ezeknek alapján korrigálta, finomította. 
Miután az Irányelveket — a Tanács munkájának eredményét — e számunkban 
közöljük, az alábbiakban csak az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának 
munkájáról adunk hírt.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRIGAZGATÓK TANÁCSÁNAK 
1980-1981 . ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

FÉNYES MIKLÓS

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsa az elmúlt két évben a Szervezeti Szabály
zatban megállapított módon, eddigi tevékenységét szervesen és következetesen folytatva 
végezte munkáját. Legnagyobb munkafeladata volt felkészülni a IV. Országos Könyvtár- 
ügyi Konferenciára az egyetemi könyvtárak fejlesztési irányelveinek* kidolgozásával. 
Ennek elvi és gyakorlati előkészítése céljából már évekkel ezelőtt könyvtári szakemberek
ből álló bizottságot hozott létre. A KMK-ban Fogarassy Miklós irányításával készített 
első tervezetet a Tanács 1980. március 4-i ülése vitatta meg; tovább finomította, bizonyos 
szempontok szerint sarkosította. Csűry István itt elhangzott korreferátuma — „Az egyete
mi könyvtárak funkciója a magyarországi könyvtárak rendszerében” — a Tervezet egy 
alapvető kérdését taglalta: az egyetemi könyvtárak állományával, forgalmának és szolgál
tatásainak adataival bizonyította be, hogy az egyetemi könyvtárak a hazai kutatások 
könyvtári igényeinek csaknem 50%-át elégítik ki, ezzel szemben az anyagiak tekintetében 
az egyetemi könyvtárak részesülése csupán 24%. Az ezt meghaladó anyagi ráfordítás olyan 
szakkönyvtárak privilégiuma, amelyekben a társadalmi hasznosítás messze elmarad az 
egyetemi könyvtárak lehetőségeitől és tényleges használatától. Itt vetette fel azt a máig is 
megoldatlan (és megoldhatatlannak látszó) javaslatot, hogy a könyvtári ellátást a gazdasá
gi és szervezeti feltételek koncentrálásával létrehozott ellátási rendszerekre kell alapozni, 
szakítva az életképtelen (hatásfokában az egyetemi könyvtárakhoz nem hasonlítható) 
kiskönyvtárak fenntartásával. Fontosságára való tekintettel itt is megismételjük javaslatát:

* A szakmai irányelvek az egyetemi könyvtárak fejlesztéséhez a Könyvtári Figyelő 1981/5. számában 
jelent meg.
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„ Valamely szempont alapján meg kell határozni, hogy mely szervezetek jogosultak saját, 
önálló könyvtár fenntartására. Létre kell hozni egy központi tudományos pénzalapot, 
melyből kizárólag a nagy ellátási rendszerek, köztük az egyetemi könyvtárak részesedné
nek, minimálisan 40%-ban. A  központi pénzalap főleg azoknak az intézményeknek, üze
meknek százalékos alapon történő befizetéseiből hozandó létre, melyek saját könyvtárat 
nem tartanak fenn ”

A második korreferátumot Németh Zsófia tartotta az egyetemi könyvtárak és az 
egyetemek kapcsolatának problémaköréről. A korszerű követelményeknek megfelelően 
az egyetemi könyvtár és az egyetemi oktatómunka kapcsolódását a következőkben 
összegezte :

1. a szaktárgyak szakirodalmi követelményeinek kielégítése;
2. a hallgatók önálló munkájának segítése könyvtári eszközökkel;
3. szakirodalmi ismeretek oktatása;
4. a könyvtár bekapcsolódása az intézmény nevelő munkájába (közművelődési 

feladatok);
5. az oktatás korszerűsítésének könyvtári eszközökkel való támogatása.
Németh Zsófia a könyvtár és az egyetem elvi kapcsolatainak gyakorlati megnyilvá

nulásaira, illetve azok optimális megjelenési formáira is kitért. Annak ellenére, hogy Csűry 
István javaslatával együtt e tételek sem kerültek az irányelvekbe, a Tanács tagjai a korrefe
rátumokat őszinte figyelemmel és egyetértéssel hallgatták, a téma megtárgyalásában 
jónéhány olyan javaslat hangzott el, amelyek megvalósítása az egyes könyvtárakban máris 
jó úton halad.

Természetes, hogy a Tanács működése során súlyt helyezett a gyakorlati kérdések 
ismeretére, megvitatására is. Ennek jegyében tartotta meg Juhász Jenő, a Művelődési 
Minisztérium Könyvtári Osztályának vezetője tájékoztatását a tőkés könyvbeszerzésről, 
a könyvtárosképzésről, és néhány aktuális kérdésről. A Tanács ismételten foglalkozott a 
könyvtárosképzés problematikájával, véleményünk szerint e tárgyalások hathatósan köz
rejátszottak abban, hogy a 103/1980.(MK.12)KM számú utasítás a könyvtárkezelői, 
levéltárkezelői tanfolyamokról és vizsgákról megjelent.

A következő 1980. december 3-i ülés szintén az egyetemi könyvtárak távlati fejlesz
tési irányelveivel foglalkozott. Fogarassy Miklós ismertette az új elaborátummal kapcsola
tos munkálatokat, eredményeket. A Tanács javaslatára Máder Béla vállalta az igen 
terjedelmesre sikerült anyag tömörítését, amely Fogarassy Miklós, Héberger Károly és 
jelen sorok írójának külön megbeszélése után került felterjesztésre és megtárgyalásra az 
OKT Tájékoztatási és Szakkönyvtári Tagozatának ülésén.

Az 1981 októberi ülésen Juhász Jenő tartott előadást: „Az egyetemi könyvtárak 
fejlesztésének kérdései a IV. Országos Könyvtárügyi Konferencia határozatainak tükré
ben.” . Elmondta, hogy a Konferencia segített ráirányítani a társadalom figyelmét a 
könyvtárak működését hátrányosan befolyásoló tényezőkre. Hangsúlyozta az egyetemi 
könyvtárak jelentőségét és legfontosabb feladatait. Külön kiemelte az egyetemi hallgatók, 
a kutatók szakirodalmi tájékoztatásának, a szakmai információs rendszer fejlesztésének 
szükségességét. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során kiemelkedő szerepet kell kapniuk 
az egyetemi könyvtáraknak, elsőrendű feladat az intézmények elhelyezési gondjainak
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az enyhítése. Szó volt az állománygyarapítás nehézségeiről, amely a dokumentumok árá
nak folyamatos emelkedése miatt következett be. Ezért hangsúlyozta a beszerzés koordi
nálását;, esetleges radikális intézkedések megtételének szükségességét. Kiemelte ugyan
akkor, hogy az állomány tervszerű fejlesztése érdekében — a lehetőségekhez mérten — 
folyamatosan növelni kell az egyetemi könyvtárak beszerzési kereteit. Az egyetemi 
könyvtárak nehézségeinek ismeretében szólt a központi tárolóraktárról, a restaurátor
képzés megindulásáról, a könyvtárak reprográfiai nehézségeiről, a könyvtárosok tovább
képzési lehetőségeiről stb.

Az ülés második napirendi pontja Bilincsi Lajos előterjesztése : „Szakmai irányelvek 
a főiskolai könyvtárak fejlesztésében.” A Tanács e témát azért tűzte napirendre, mert 
véleménye szerint a főiskolai könyvtárak helyzete, fejlődése szorosan összefügg az egye
temi könyvtárak hasonló problémakörével. Ugyanakkor — mint a magyar könyvtári 
rendszer szomszédos láncszeme — a két irányelv ismerete és összehasonlító értékelése 
természetszerűleg hatást-kölcsönhatást kell, hogy kiváltson.

Nem lenne teljes a kép a Tanács működéséről, ha nem térnénk ki azokra a kérdések
re, amelyek megtárgyalásának szükségessége az üléseken vagy a hivatalos levelezésben 
felmerült. A Tanács szükségesnek látta, hogy a jövőben napirendre tűzze az egyetemi 
disszertációk könyvtári feldolgozásának és forgalmazásának kérdését, újra foglalkozni 
kíván a szakreferensi intézménnyel, főként abból a szempontból, hogy felmérje ennek 
a rendszernek eddigi eredményeit és megállapítsa, hogy az információs igények mennyi
ségi és minőségi fokozódása az új feltételek között milyen követelményeket támaszt az 
egyetemi könyvtárakkal szemben. Számtalanszor felvetették az egyetemi könyvtárigazga
tók régi sérelmét — és ez több formában az illetékes felügyeleti hatóság elé is került — 
nevezetesen, hogy az egyetemi könyvtárak igazgatói általában nem szavazati joggal rendel
kező tagjai az egyetemi tanácsoknak.

Végül, de nem utolsósorban, a Tanács működéséről szóló beszámoló teljességéhez 
tartozik annak a fájdalmas veszteség-nek megemlítése, ami a Tanácsot Csűry István, 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtárának főigazgatója, a Tanács volt 
elnökének halálával érte. A Tanács legaktívabb tagja volt. Életének szinte utolsó napjáig 
a magyar könyvtárügy problémáival foglalkozott. Adósak vagyunk még teljes életművé
nek feltárásával és méltatásával.
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