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KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
1964. ÉVI KIADVÁNYAI
A vonallal jelzett kiadványok a Könyvtár
tudományi Szakkönyvtárban ( több példány
ban) az érdeklődök ren delkezésére álla
nak akár helybenolvasásra, akár kölcsön
z ésre. A többi kiadványból még korlátozott
számú igényt ki tudunk elégíteni.

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkaterve• 1964.
szept. - 1965* aug. Bp. 1964.' 11 p*
Magyar könyvtártudományi bibliográfia. 1963* 2.r. Magyar hír
lapokban megjelent könyvtári vonatkozású cikkek. Bp. 1964. 66 p.
57 p.

Eseménynaptár. 1965. (összeáll. Pelejtei Tibor.)

Bp.

1964*

Elavult könyvek jegyzéke. Közművelődési könyvtárak részére.
4. (összesített jegyzék 1962. ápr. 1 - 1963* dec. 31-ig.) Bp.
1964. 95 P.
Közművelődési könyvtárak 1961-63* évi állománygyarapításának
összefoglalója. /ÁKV vásárlások elemzése./ Bp. 1964. 17 t.
BARABÁSI Rezső: Törekvések a könyvtári és dokumentációs munka
technikájának továbbfejlesztésére. (Előadás: Prága, 1964.)Bp. 1964.
21 p. M e g j e l e n t o r o s z é s n é m e t n y e l v e n
is.
Országos Bibliográfiai előterv. 1965* Bp.

1964. 27 P*

VARSÁNYI Endréné: Ideiglenes Útmutató és tárgyszójegyzék köz
művelődési könyvtárak számára. Bp. 1964. VIII, 24, 24 p.
A városok könyvtári ellátása és a fejlesztés irányai. (Felmé
rés összefoglalása). Bp. 1964. 30 p.
Vállalati szakkönyvtári minimumok az iparban. A műszaki-terme
lési könyvtári hálózat 1962. évi helyzete. Szakmai irodalom és tá
jékoztatás a munkásság körében. (Felmérés összefoglalása.) Bp.
1964. [1] 54 p.
Külföldi folyóiratok válogatott jegyzéke nagyobb közművelődé
si könyvtáraknak. Bp. 1964. XXXI p. Részlet ISZLAI Zoltán - VARSÁ
NYI Endréné: A hírlapok és folyóiratok beszerzése és bevezetése a
közművelődési könyvtárakban o. 1965-ben megjelenő útmutatóból.
Irodalomjegyzék a "Földönjáró csillagok"
télkedő első hat műsorához. Bp. 1964. 17 p.
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című televíziós ve

So r o 2 a t o k
HORVÁTH Katalin: Irodalmi, nyelvtudományi és művészeti kézikönyvtár nagyobb közművelődési könyvtárak részére. Bp. 1964. 45
p. /Könyvtári Útmutatók állami közművelődési könyvtárak számára
12./ - Ez a s o r o z a t
a 12. s z á m m a l me g s zünt •
ISZLAI Zoltán: KézikönyvtárJegyzék J á rá s i, v á ro s i, ö n álló
szakszervezeti és ö n á lló községi könyvtárak számára. Bp. 1964.

33 P* /A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványai 1./

URAY Béla: Regény-ciklusok Jegyzéke. 2. bőv. és Jav. kiad.
Bp. 1964. 31 p. /Á Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiad
ványai 2./
A tanácsi közművelődési könyvtárak munkarendjének sémája. Bp.
1964. 32 p. /A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadvá
nyai 3*/
BIKÁCSI Lászlóné: Kézikönyvtár a gyermekkönyvtárakban. Bp.
1964. 56 P* /A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadvá
nyai 4./
RÓZSA György: A tudomány közvetlen termelőerővé válási folya
mata és a tudományos tájékoztatás. (Előadás.) Bp. 1964. 26 p.
/A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványai 5./
Megyei Könyvtárigazgatók Konferenciája, 1964. [Budapest].
A konferencia Jegyzőkönyve. CSÜRY István: A megyei könyvtárak
hivatása és helye a magyar könyvtárügy rendszerében. (Előadás.)
Bp. 1964. 30 P. /A Könyvtártudományi és Módszertani Központ
kiadványai 6./

KÖNYVTÁROSKÉPZÉS
Tájékoztató a könyvtárosképző szaktanfolyam szervezeti és ta
nulmányi rendjéről. Bp. 1964. 2fe p.
A könyvtárosok szakmai továbbképzése. /Tájékoztató a tovább
képzés szervezetéről és a továbbképzés 1964/X19J65. évi programjá
ról/. Bp. 1964. 5*4 p.
TÓBIÁS Áron: Jugoszláv irodalom. A mai Jugoszláv irodalom rö
vid áttekintése. Bp. 1964. 56 p.
TÓBIÁS Áron: A mai magyar regény. (Oktatási segédlet a könyv
tárosképző szaktanfolyam hallgatói szamára.) Ep. 1964. 152 p.

A könyvtárosképzés füzetei
BÜCHLER Róbert: Pszichológiai - pedagógiai ismeretek. Bp. 19 £
110 p. /A könyvtárosképzés füzetei./

HORVÁTH Tibor: Tájékoztató munka.
tárosképzés főzetei./

Bp. 1964* 51 p. /A könyv

Idegen nyelvű könyvtári szakszövegek. Angol szöveggyűjte
mény. (Szerk. Horváth Magda.) Bp. 1964. 35 p. /A könyvtáros
képzés füzetei./
Idegen nyelvű könyvtári szakszövegek. Francia szöveggyűjte
mény. (Szerk. Horváth Magda.) Bp* 1964. 33 P» /A könyvtároskép
zés füzetei*/
Idegen nyelvű könyvtári szakszövegek. Kémet szöveggyűjte
mény. (Szerk. Horváth Magda.) Bp. 1964. 33 P* /A könyvtároskép
zés füzetei./
Idegen nyelvű könyvtári szakszövegek. Orosz szöveggyűjte
mény. (Szerk. Tarr Lászlóné.) Bp. 1964. 43 p* /A könyvtároskép
zés füzetei./
Szakirodalmi foírásismeret. 2. Bóday Pált Magyar nemzeti bib
liográfia. (Kiegészítés): Képes olvasókönyv a magyar nemzeti bib
liográfiához. (összeáll.: Bóday Pál, képszerkesztő Vermes László
né.) Bp. 1964. XI, 301 p. 10 lev. illusztr. /A könyvtárosképzés
füzetei./
SZELÉHYI Iván: Időszerű gazdasági kérdések.
/A könyvtárosképzés füzetei./
VARGHA Balázs: Gyermekirodalom.
rosképzés füzetei./

Peri odi kus

Bp. 1964. 124 p.

Bp. 1964. 61 p. /A könyvtá

kiadványok

Könyvtári Figyelő. Szemle. Bp. 10. évf. 1964. 1-5. sz.
- A 10. évf. utolsó, 6. száma 1965 elején jelent meg.
Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom. Bp. 1963* 4—
6. sz.
- Az 1963* évi kötet füzeteinek közzététele a 6. számmal befejező
dött.
Az 1962. évi kötet utolsó, 10. száma 1965 márciusában jelent
meg és föl
az 1 • évi kötet szerkesztése is. Az egyes fűzetek 1965
során jelennék meg.
1965 január elsejétől a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom szerkezete megváltozott. Két hetenként "Gyorstájékoztatókban"
jelenik meg külön a magyar és külön a külföldi agyag. A negyedéves
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kumulatív füzetek válogatnak} a szakirodalom, legjavát nyújtják és
a címleíráson és cimfordításon kívül referátumot is adnak*
Könyvtári Tájékoztató a Magyar Hírlapok Cikkeiről* Bp® 196z:
1—
11* sz* (A 6* sz* az előző 5 füzet anyagát is tartalmazó kumula
tív kötet* Az 1965 első negyedéten megjelenő 12* füzet pedig az e—
gész év anyagát regisztrálja majd és a "Magyar könyvtártudományi
'bibliográfia" 1964* évi kötetének 2* részeként jelenik meg*)
Eseménynaptár*••Ajánló bibliográfia és kiállítási segédanyag
a negyedév fontosabb évfordulóihoz* (összeáll* Pelejtei Tibor* ) B p ,
1964* 2-4*,1965* 1#* Kulonszam felszabadulásunk huszadik évforduló
jára* (Éves köteteiben a jelentős évfordulók jegyzékét hozza* Ne
gyedévenként pedig a kiemelkedő évfordulók jegyzékét és az ezekhez
kapcsolódó bibliográfiát, mellékletként pedig a fontos eseményeket
illusztráló kiállítási segédanyagot adja*)
A Könyvtárépités és Berendezés Füzetei* Bp*

1964* 1—
3* sz*

Gyorstáj ékoztatÓk
Arbeitsblátter für Betriebliches Informationswesen repertó
riuma* 1959-1962* (összeáll* Tarr Lászlóné*) Bp* 1964* 11 p.
Bibliotekarski Godisnjak Vojvodine* A vajdasági könyvtáro
sok évkönyve 1960—
1963* Repertórium, (összeáll* Czinner Tiborné*) Bp* 1964* 6 lev*
Ifjúság és irodalom. A "Studien zűr Jugendliteratui* und l i 
ter ári schen Bildung" c. nyugatnémet folyóirat nyolc évfolyamának
A955-1962./ ismertetése, (összeáll* Molnár Ágnes.) Bp. 1964.
8 p.

Az Országos Könyvtári és Dokumentációs Tanács
kiadványai
A z O K D T kiadványai a z Á K V Könyvtárellátó
ré s z le g n é l (B p . VI. N épk öztársaság útja 16.sz.)
szerezh etők be,

TÓTH András: A kötelespéldányszolgáltatás története Magyarországon. Bp. 1964. 91 p* /Az Országos Könyvtárügyi és Dokumen
tációs Tanács kiadványai 19*/ - Mutáció: /A Budapesti Egyetemi
Könyvtár kiadványai 12./
GA1LAI Ervin: A mezőgazdasági bibliográfiai tájékoztatás kér
dései. Bp* 1964. 66 p. /Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentá
ciós Tanács kiadványai 18./

