
A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KUTATÁS TÁVLATI PROGRAMJA, 1966-1970  
(  Témajegysék)

A  Könyvtári F igyelő rendszeresen közli a Művelődésügyi Mi
nisztérium Könyvtárosztályénak könyvtártudományi pályázati felhívá
sait és közzéteszi a . könyvtártudományi kutatások programját. Előző 
számunk 110* oldalán olvashatták az 1966. évi pályázati felhívást.
Már ott jeleztük, hogy a felhívással együtt kibocsátott távlati könyv
tártudományi program teljes szövegét következő számunk hozza.

1. TÁR SAD ALM I ÖSSZEFÜGGÉSEK. TERVEZÉS ÉS SZERVEZÉS

m

1.1 , A  magyar könyv- és könyvtári kultúra társadalmi összefüggései a szo

cializmus építésének időszakában.

1*11 A  szocialista könyv- és könyvtári kultúra szociológiai vonatkozásai

nak fontosabb tudományelméleti problémái ( tárgykörszemlélet és módszerek)

1.12 A  szocialista könyv- ©s könyvtári kultúra társadalmi összefüggései

nek egyes részkérdései

1.121 A z  osztályviszonyok és a könyvtári kultúra alakulása

1.122 A  foglalkozási, kereseti viszonyok és a családi körülmények 

hatása az olvasási kultúra alakulásaira

1.123 A z  életkori sajátosságok hatása az olvasási kultúra alakulá

sára

1*124 A  művelődési viszonyok és az olvasási kultúra alakulása 

1*125 A  szabadidő és az olvasás

1.2 Könyvtárt ipológia. Funkció vizsgálat ok

1.21 Egyes könyvtártípusok (p l. általános tudományos könyvtár, tudomány- 

egyetemi könyvtár, szakegyetem! könyvtár, .szakkönwtán közművelődési
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könyvtár) korszerű feladatai, jellegük és funkciójuk a tudományfejlődés 

újabb irányainak (komplex kutatások, határterületek kutatása stb.) figye

lembevételével. A  típuson belüli összevetés ( ellátottság, forgalom stb.) ; 

modellek kimunkálása

1.22 A  hálózati együttműködés lehetőségei és problémái a magyar könyv

tárügyben

1*3 Tanulmányok a magyar könyv- és  könyvtári kultúra tervezésének kidol

gozásához

1.31 A  könyvtári tervezés elméleti alapjai

1.32 A  könyvtárak telepítése. Előtanulmány az országos regionális fe jlesz

téssel kapcsolatban valamely terület ( megye, város) könyvtári ellátottsá

gáról '

1.4 A  könyvtárak a népgazdaság, a tudományos kutatás és a közművelődés 

rendszerében

1.41 Könyvtár és  népgazdaság

1.42 Könyvtár és  tudományos kutatás

1.43 Könyvtár és iskola

1.44 Könyvtár és  népművelés

1.45 Könyvtár és  az audiovizuális közlési rendszerek.

2. A  KÖNYVTÁRI ÉS DOKUMENTÁCIÓS M U N K A  VEZETÉSE, 
ÉRTÉKELÉSE ÉS G A Z D A S Á G O S S Á G A

2.1 A  könyvtárak szervezésének  ( pl. vertikális könyvtárszervezés) és  v e z e -  

lésének elméleti problémái

2.2 A  könyvtári és  dokumentációs munka értékelésére alkalmazható módsze

rek és mutató szám ok kimunkálásaa ezek  gyakorlati alkalmazására v izsgá 

latok

2.21 Egyes könyvtári és dokumentációs munkafolyamatok munka- és  idő

elemzései, költség számítások. Egyes könyvtári és dokumentációs munkafo

lyamatok előnyeinek, hátrányainak, gazdaságosságának összevetése ( köl

csönzési rendszerek, információ visszakeresés, nem konvencionális kata

logizálás, osztályozási rendszerek ( indexek) stb.

2.22 Egyes könyvtári és dokumentációs munkafolyamatok szervezésének

elernzese

2.3 Könyvtár statisztika

2.31 A z  országos könyviárstatisztika korszerű rendszerének kíalaldtása
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és jelenlegi könyvtárstaiiszükónk* A  statisztikád módszerek könyvtári al

kalmazásának lehetőségei
' ‘ " : ’ • , ' . , / . <

3* IG É N YK U TATÁS

3.1 A z  olvasok szükségletének és igényeinek tanulmányozása a korszerű álta

lános műveltség m egszerzése érdekében

3.11 A z  olvasás tanulmányozásának elméleti alapjai és  /nódszerei

3.12 Ki, hol, honnan, milyen célból, mit és hogyan olvas? ( Differenciáltan, 

rétegekre bontva vizsgálandó: pl. egyes munkásrétegek: bejáró munkások

, stb.f egyes ifjúsági korosztályok, egyes települések, vagy üzemek olvasá

si viszonyai)

3.13 A z  olvasás, a könyv és a folyóiratok, valamint a könyvtári munka ha

tása a falu. Ül* a város, az üzem vagy intézmény kulturális színvonalának 

alakulására, a magasabb képzettség m egszerzésére, a végzett munkára, a 

szakmai műveltség alakulására stb.

3.2 A  kutatók és szakemberek igényeinek vizsgálata. A  tudományos és szak

mai információk megszerzésének módszerei

3*21 Kutatók, termelésben résztvevő szakemberek információ-szerzési szo

kásainak, a szakirodalmi feltárás iránti igényeinek és szükségleteinek, va

lamint munkamódszereinek tanulmányozása és értékelő elemzése,

4. A Z  OLVASÓSZOLGÁLAT KÉRDÉSEI

4*1 A z  olvasók differenciált és egyéni ellátása, az önképzés támogatása

4.11 Szolgáltatások olvasótipusok szerint

4*111 A  könyvtári munka -szerepe a falusi lakosság ( elsősorban me-
í

zögazdasági dolgozók) önképzésében

4.112 A  könyvtári munka szerepe a felnőttek iskolarendszerű okta

tásában

4.113 A  könyvtári munka felnőttek iskolán kívüli művelődésében

4.12 A  könyvtár és  iskola módszertani együttműködése a tantárgykiegészi- 

tő irodalom használata érdekében

4.2 A z  olvasók körének bővítése

4.21 A z  olvasópropaganda módszerei, lélektani és pedagógiai vonatkoza-
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sai, (Pl* az ismeretterjesztő irodalom propagandájának tervszerű módsze

rei, az ajánló bibliográfiák szerepe az irodalompropágandában stb,)

5. SZAKIRODALMI TÁJÉ K O ZTATÁS, ( BmbIOGRAPIA,DOKU3ViENa>AciÓ)

5.1 ‘Bibliográfiák; tipológiáját az egyes fő típusok funkcióit, felépítését, haszná

latát meghatározó Jellegzetességek

5*11 A  bibliográfiai feltárás különböző formáinak értéke a tájékoztatásban. 

Egyes bibliográfiai kiadványok felhasználásának és hatékonyságának v izs 

gálata

5.12 A  bibliográfiai ellenőrzés (a  tájékoztató jellegű feltárás) szakme^or- 

szágos és nemzetközi rendszere

5.13 A  nemzeti szakbibliográfia problematikája

5.14 A  helyismereti bibliográfia problematikája

5.15 A  nem hagyományos dokumentum-típusok ( szabadalmak, szabványle- 

irások, kutatási jelentések, gyártmánykatalógusok, prospektusok stb.) bib

liográfiai feltárásának elméleti, szervezeti és technikai problémái

5.2 A  dokumentáció sajátosságai és feladatai a szocialista társadalomban

5.21 A  tájékoztatás különböző formál és lehetőségei az ipari, mezőgazdaT 

sági, egészségügyi, oktatási stb, szakemberek különböző rétegei körében

5.22 A  tudományos és szakkönyvtárak tájékoztatási feladatai, szerepük a 

tudományos és műszaki tájékoztatás országos rendszerében. ( Ellátandó tu

dományterületenként vizsgálandó.)

5.23 A  dokumentációs feldolgozás gazdaságosságának problémái

5.24 A  dokumentációs közreadás különböző formáinak vizsgálata a haté

konyság és gazdaságosság szempontjából

5.25 A  különböző tájékoztatási szolgáltatások hatékonyságának problémái

5.26 A  dokumentációs feldolgozás és közreadás könyvtári bázisának prob

lémái Magyarországon a tudományos és szakirodalmi tájékoztatás terüle

tén, (Ellátandó tudományterületenként vizsgálandó,)

6. A Z  Ábl/OMÁNY KÉRDÉSEI t 
('Területi vonatkozásban és könyvtártípusonként)

6,1 A  könyvtárak állományelemzésének alapkérdései. Módszerek és ezek  gya

korlati alkalmazásának vizsgálata
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3
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A  szaJkirodalrru-jt f el hasz náló k kate teóriáinak meg ha tárolása, valamely tudo

mányterületen, A  beszerzendő szakirodalom minősítésének lehetősét: ei a 

felhámználók kategóriái szerint

Gyűjtemények kategorizálása a felhasználó idényei szempontjából hazai 

viszonyaink alapjtxn

A  tudományhatár ok és a. határtudományok probierriatikájának hatása, a. nagy 

központi könyvtarak gyüjtc>si feladataira

A  könyvtári hálózatok együttes állományai állománytclopités, a differen

ciált gyűjtőkörök kérdése. ( Mindenütt szükséges általános anyaá, koope

ratív beszerzés stb.)

%
✓

7. INFORM ÁCIÓ-TÁROLÁS ÉS VISSZAKERESÉS

Katalógusok tartalmi kérdései^ katalógushálózat kiépítése

7.11 A  könyvtarak feladatköre és katalógusrendszorük összefüggései.

( Katalógusszerkesztés, a bontás mértéke stb.)

7.12 A  leiró ^katalógus elvi alapjai és struktúrája

7.13 A  címleírás Helyzete Magyarországon

7.14 A  szerzői és szakkatalógus használatának viszonya

A  keresők típusai, a keresés célja

A  szakkatalógus szerkesztésének és építésének korszerű prob

lémái

Osztályozás -  Kódolás

7.21 A  többdimenziós osztályozás hazai alkalmazásának lehetőségei

A  tárgyszavas mutatórendszerek és osztályozási rendszerek ma

gyar terminológiai problémái

A  könyvtári és dokumentációs munka gépesítése

7.31 Magyar nyelvű tárgymutatók (indexek) gépi előái Utasával kapcso

latos problémák

7.32 Lyi-ückártyák alkalmazási lehetőségei a dokumentációban és a 

könyvtári munkában

7.33 A  dokumentációban és könyvtári munkában alkalmazható un. kIsgé-7



pék gazdaságosságának és  hatékonyságának vizsgálata

7*34 -A mikrofilm aJki:ilmazásá.nak és  gazdaságosságának kérdése

8. KÖNYV- ÉS KÖhTWTÁRXÖRTÉNET

8.1 A z  uj magyar könyvtári kultúra története ( 1945-1965)

8*11 A  marxista könyv- és könyvtártörténeti kutatás fontosabb tudomány- 

elméleti problémái  ̂tárgykörszemlélet, módszer és a rendszerezés elvi

kérdései)

8*12 A  magyar könyvtárpolitika és könyvtárügy 20 éve

8.121 A z  egyes könyvtári hálózatok Ül. fontosabb könyvtárak* vagy  

könyvtártípusok fejlődése az 1945-1965 közötti két évtizedben, ( A z  

előzmények és a kiindulási helyzet összefoglalásával s a fejlődés 

részletes elem zésével.)

8.122 Valamely fontos társadalmi réteg olvasási kultúrájának alakulása 

y  1945-1965 között

8.2 történeti kutatások a hazai könyvkultúra és  könyvtárügy korábbi fejlodé- 

si szakaszaiból
' ■ \

8.21 A  munkásság és parasztság könyv- és könyvtárkuiturájának törté

neti alakulása ^

8.22 A z  olvasási kultúra alakulásának története a fejlődés fontosabb sza

kaszai szerint tagolva:

8.221 A  felvilágosodás kezdetétől a szabadságharcig
—-

8.222 A  dualizmus korában

8.223 A  két világháború között

8.23 A  magyar nemzeti bibliográfia hiányosságainak pótlását elősegítő* 

lényeges uj adatokat közlő könyvtártörténeti kutatások, melyek egyes  te

rületi egységek  könyv- és  sajtótörténeti viszonyait dolgozzák fel*

8,231 Tiltott é s  üldözött könyvek sorsa Magyarországon.

Budapest* 1966.

Művelődésügyi Minisztérium 
Könyvtárosztálya
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