
Molnár Imre ( M T A  Biokémiai Intézet Könyvtára) : Biokémiai szakirodalom 
kombinált lyukasztást! peremiyukkártyákon* -  Jelige: Enzymoiógiau

Dicséret:

T igy í István és Hegedűs Éva ( SzékesfeHérvár, M egyei Könyvtár) : A  
katalógusokkal kapcsolatos olvasói igények a közművelődési könyvtá
rakban, -  Jelige: Korszerű katalógus; és

Mónus Imre ( Győr, SZM T Központi Könyvtár) : A  G yőr környékéről be
járó dolgozók könyvtári tagságának vizsgálata, -  Jelige: 42 község.

A  pályázaton eredményt el nem ért pályaművek szerző i munkáikat — sze 
mélyazonosságuk igazolása után -  az OKDT Könyvtártudományi és Kiadvány! 
Szakbizottságának titkáránál átvehetik. ( Ftilöp Gézei, egyetemi adjunktus. Buda
pest, V. Pesti Barnabás u. i .  IV. 72, Könyvtártudományi Tanszék.) "

P Á L Y Á Z A T I

1967 — 1968

A Művelődésügyi Minisztérium Könyv
tári Osztálya könyvtártudományi nyilvá
nos pályázatot hirdet egyének és munka- 
közösségek számára az alábbi témákból*

1. A közművelődési könyvtárak helye és 
szerepe á művelődési intézmények 
rendszerében, (A közművelődési 
könyvtárak fel adatai a művelődésügy 
intézményei közötti munkamegosztás 
és együttműködés keretében. A to
vábbfejlődés útjai.)

2. Az irodalmi ízlésfejlődés vizsgálati 
módszerei. (Kidolgozandók azok a 
módszerek, melyek segítségével vizs
gálni íehet a szépirodalmi művek ha
tását az irodalmi ízlés alakulására, 
valamint nyomon követhető az olva
sók ízlésének változása.)

3. A nagyobb közművelődési könyvtá
rak tájékoztató szolgálatának kifej
lesztése. (Az olvasói igények elemzése 
alapján meghatározandó az olvasó- 
szolgálat tájékoztató szolgálattá való 
fejlesztésének módja a nagyobb köz
művelődési könyvtárakban. A tájé
koztató szolgálat tartalmi, módszer
beli kérdései, .eszközei. A  tájékoztató 
szolgálat kifejlesztésének következ
ményei a könyvtári üzem egyéb terü
letein.)

4. A szakirodalmi szükségletek jelent
kezésének és kielégítésének problé
mái a közművelődési könyvtárakban. 
(Tapasztalati tények alapján megha- 
tározandók a közművelődési könyv-
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tárak különféle szintjein jelentkező 
szakirodalmi igények jellemzői; a ki
elégítésük érdekében szükséges tenni
valók, tekintettel a tudományos és 
szakkönyvtárakkal való együttműkö
désre.)

5. A különböző munkafolyamatok gaz
daságosságának összehasonlító vizs
gálata azonos vagy hasonló feladat
körű tudományos és szakkönyvtárák
ban. (Munkaközösségnek ajánlott 
téma.)

6. A térítéses könyvtári szolgáltatások 
problémái a tudományos és a szak- 
könyvtárakban. (Számítások, indok
lás.)

'i. A  tudományos és szakkönyvtári, il
letve dokumentációs szolgáltatások 
átfedései egy-egy meghatározott tu
dományág területén, az átfedések 
megszüntetésének lehet ő s é ge i.

8. A társadalomtudományi könyvtárak 
szakirodalmi tájékoztatási szolgálatá
nak továbbfejlesztése. (A társadalom- 
tudományi profilú könyvtárak diffe
renciáit tájékoztató szolgálatának ki- 
fejlesztése, beleértve a bibliográfiai 
szolgáltatásokat is. Kidolgozandó az 
érintkező profilú intézményekkel 
való együttműködés módja, különös 
tekintettel a határterületekre.)

9. A nemzeti szakbibliográfia szerepe a 
nemzeti bibliográfiák rendszerében. 
(Munkaközösségnek ajánlott téma.) 
(A nemzeti bibliográfia és a nemzeti
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szakbibliográfiák átfedései, a feldol
gozási kör vizsgálata, a párhuzamos
ságok megszüntetésének lehetőségei, 
különös tekintettel a szerkesztőségek 
közötti együttműködésre.)

10. Hálózati, regionális és szakmai köz
ponti katalógusok. Szerepük a szak- 
irodalmi igények kielégítésében. (Az 
említett központi katalógus-típusok 
indokoltságának vizsgálata, javasla
tok kidolgozása továbbfejlesztésükre 
és kombinatív alkalmazásukra, pél
dául a regionális szak-KC-re.)

11. Szakirodalmi szükségletek és beszer
zés. A  beszerzett külföldi szakiroda
lom és a szükségletek egybevetése 
egy-egy tudományterületen. (A  köny
vek tekintetében meghatározott idős
szakra vonatkozóan.)

Pályázni csak publikálatlan tanul
mánnyal lehet. Az olyan pályamüveket, 
amelyek a témájukra, vonatkozó szakiro
dalmat nem dolgozzák fel, illetve erre 
szabályszerűen nem hivatkoznak, a bí
ráló bizottság nem veszi figyelembe.

A pályázatok benyújtási határideje 
1968. augusztus 31. A  pályamunkát jel
igével az OSZK Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ címére (Budapest, 
VIII,, Múzeum u. 3. sz.) kell eljuttatni 
két példányban. A pályázatokat az Or
szágos Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Tanács bíráló bizottsága értékeli.

Pályadíjak: I. díj 5000 Ft, II. díj 3000 
Ft, III. díj 2000 Ft. A pályamunkák érté
kétől függően több díj is. kiadható.

A  M ű v e lő d é s ü g y i  M in isz té r iu m  
K ö n y vtá ro sz tá ly a
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