
A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTER
15Q /1 9 6 6 -  (M .K .1 5 + )  MM SZÁMÚ UTASÍTÁSA
A KÖNYVTÁRAKBAN FOLYTATHATÓ KUTATÓMUNKÁRÓL

1* A *  utasítás hatálya kiterjed
ex) ax Országos Széchényi Könyvtárral az Országos Pedagógiai Könyvtárral 

az OKazággyüIéal Könyvtárra, az Állami Gorkij Könyvtárra, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárra, az agyéteml könyvtárakra, továbbá a  megyei, járási és városi könyvtárakra.

b) azokra . a  könyvtárakra, amelyek a Művelődésügyi Minisztérium felügyelete 
vagy főfelügyelete alatt álló intézmény, intézet, szerv, vállalat ( a  továbbiak bánt intézmény) 
fenntartásában, annak szervezeti egységeként működnek. _

2. A  könyvtárak dolgozói — munkakörük ellátása során — csak munkatervbe illeszt
hető kutatómunkát folytathatnak, engedéllyel vagy kijelölés alapján.

A_ kutatómunka engedélyezése, illetőleg a  könyvtári dolgozónak üyen tevékenység 
folytatására való kijelölése

«  az l/ a. pont alatt felsorolt könyvtárak esetében a  könyvtár vezetőjének,
-  az 1/ b. pont hatálya aJá tartozó könyvtáraknál — könyvtárvezető Javaslatára 

-  az intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.
3. A  könyvtári, dolgozók által folytatható kutatómunkák

a) könyvtártudományi,
b) nem könyvtártudományi 

kutatások lehetnek.
4. A  könyvtártudományi kutatások keretében egyrészt a központi kutatási program

ba tartozó, másrészt egyéb (helyi vagy hálózati vonatkozású) témák dolgozhatók let.
5. A  központi kutatási program közzétételéről a Művelődésügyi Minisztérium Könyv

tárosztálya -  az Országos ‘ Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács javaslata alapján -  
gondoskodik.

6. A  könyvtári dolgozóknak a könyvtártudományi vagy más kutatásra irányuló ké
relmét a  könyvtár ( intézmény) .vezetője bírálja el és amennyiben a tervezett kutatás a 
könyvtár (intézmény) munkatervébe beilleszthető, a kutatási tevékenységet engedélyez
heti*

Nem könyvtártudományi kutatást — munkatervi feladatként -  valamely külső szerv 
megbízása, illetőleg felkérése alapján lehet engedélyezni.

7* A  munkatervi feladatként ■ folyó kutatási tevékenységet a könyvtár ( intézmény) ve
zetője köteles ellenőrizni.

6. A  könyvtár (intézmény) vezetője a munkatervi feladatként folytatott könyvtártudo
mányi kutatásokról minden év január hó 31. napjáig összefoglaló jelentést köteles készí
teni. A  jelentéshez csatolni kell a folytatott könyvtártudományi kutatások jegyzékét. Csa
tolni kell ezenkívül az adott évi munkatervbe felvett könyvtártudományi kutatások jegyzé
két Is. A  jelentést és a  jegyzékeket az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudomá
nyi és Módszertani Központjának kell megküldeni.

9. A z Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja 
a kutatási témákról -  a könyvtárak ( intézmények) vezetőinek a könyvtártudományi kuta
tásokról szóló jegyzékei alapján — nyilvántartást vezet és a Jelentésekben foglaltakat fel
dolgozza.

Abban az esetben, ha a könyvtárak ( intézmények) vezetői által közölt adatokból 
valamely téma tekintetében párhuzamos kutatási tevékenység lenne megállapítható, arról 
az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja az érin
tett könyvtárak ( Intézmények) vezetőit tájékoztatja.

10. A z  Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ
ja  szervezi és — az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanáccsal együttműköd
ve — szakmailag segíti a  kiemelkedő jelentőségű témakörökben folyó könyvtártudományi

13* A z  Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács a  könyvtárakban folyta
tott könyvtártudományi kutatómunkáról a  Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztálya 
részére évenként értékelést készít.

12. Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba, egyidejűleg a  77.1X4/ 1960. 
számú rendelkezés hatályál veszti.
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