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A könyvtárügy középtávú (5 éves) terveinek szerves részeként 1961 óta készül
nek az országos könyvtárügyi kutatási programok. Az utolsót — Országos 
könyvtárügyi kutatási program 1976-1980. -  az Országos Könyvtárügyi és 
Dokumentációs Tanács adta közre (megvalósításáról Id. Katsányi Sándor: 
A kutatástól a gyakorlatig c. cikkét — Könyvtári Figyelő', 1981. l.sz. 5 -14 .p .). 
Az Országos Könyvtárügyi Tanács most dolgozik az 1981-1985 . évi kutatási 
program összeállításán. Az e célra létrehozott munkabizottság számára az 
OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ is elkészítette a könyvtári 
kutatásokra vonatkozó javaslatát. Esst tesszük most közzé azzal a céllal, hogy 
olvasóink szóljanak hozzá , véleményük szerint milyen fontos kutatandó téma 
maradt ki, melyek azok, amelyeket nem tartanak fontosnak, vagy nem látják 
a kutatás reális feltételeit biztosítva. Véleményüket küldjék el szerkesztősé
günkbe, mi továbbítjuk azokat az OKT munkabizottságának.

Itt szeretnénk olvasóink figyelmét felhívni, hogy lapunk a szerkesztő 
bizottság döntése értelmében ezentúl nem közli az újonnan indult könyvtári 
témájú kutatások jegyzékét. Utoljára az 1978/6. számban tettük közzé az 
1977 78-ban indult kutatásokat. Ezentúl a Magyar Könyvtári Szakirodalom 
Bibliográfiája (MAKSZAB) publikálja az újonnan indult könyvtári témájú 
kutatásokat. Az 1979-80-ban indultakat a MAKSZAB 1980/4. számában 
(1 2 7 -1 2 9 .p.) találják.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI KUTATÁSOK 19 8 1 -1 9 8 5 .
Programtervezet 1

1. A társadalmi igény könyvtári kielégítése

— A könyvtár mint olvasmány- és információközvetítő intézmény társadalmi 
szerepe; a könyvtár és társadalmi környezete kölcsönhatásának empirikus vizsgálata.

— A kiemelt könyvtári ellátási súlypontként tekintett rétegek és a könyvtárak 
lehetséges kapcsolatai.

— Az olvasás szerepe a 80-as évek társadalmi életében.
— Az alap-, közép- és felsőfokú oktató-nevelő tevékenység változásainak hatása 

az olvasás, a könyv, a könyvtár szerepére.
— Igény- és szükségletvizsgálatok, a könyvtárhasználati szokások és azok befolyá

solhatóságának vizsgálata különféle könyvtártípusokban.
— Irodalomszociológiai alapkutatások.
— Az ismeretközlő olvasmányok szerepe, használata. (Kiemelten: könyvtári 

használata.)
— Az irodalmi mű hatásmechanizmusa.
— Gyerekek és serdülők olvasási és könyvtárhasználati kultúrája.
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— A könyvtárszociológiai, az olvasáslélektani, a használóközpontú olvasószolgálati 
szemléletet alapozó adaptációs/szintetizáló munkák kiadása.

2. A  dokumentumbázis optimalizálása

— A  szakkönyvtári dokumentumbázis koordinált és gazdaságos fejlesztését szolgáló 
gyűjtőköri revízió.

— A hazai állománygyarapítás vizsgálata a dokumentumtermelés nemzetközi 
trendjeinek fényében.

— Egyes szakterületek dokumentumbázisának vizsgálata.
— Átfogó tájékoztató tanulmány készítése a legfontosabb könyvtárak dokumentu

mainak jellegéről, hozzáférhetőségéről, könyvtári mozgásáról.
— A nem hagyományos dokumentumok könyvtári kérdéseinek kimunkálása.
— Az 1945 utáni hazai könyvtermést szelektíven áttekintő címjegyzék-sorozat 

folytatása.
— A dokumentumleírás új szabványainak fokozatos kimunkálása.
— Az életbelépő új szabványok katalógusszerkesztési következményeinek levonása, 

irányelvek kidolgozása.
— Az állománnyal kapcsolatos korszerű ismeretek kézikönyvben történő összefog

lalása.
— Az új szabványok alapján a dokumentumleírás átfogó kézikönyvének létrehozása.

3. Információtároló és visszakereső rendszerek

— A visszakereső tájékoztatás elméleti kérdései (külföldi eredmények adaptálása).
— Különféle szakirodalmi osztályozási szintek és módszerek összehasonlító 

(funkcionális) vizsgálata.
— Az egyes szakterületek illetve dokumentumfajták osztályozási sajátosságainak 

vizsgálata.
— Szaktezauruszok kidolgozása.
— Indexművek szerkesztési és hasznosítási kérdései.
— A különféle osztályozási rendszerek számítógépes kezelhetősége.
— Az automatikus osztályozás nyelvészeti alapkutatásai.
— A géppel olvasható információcsere fokozatos megteremtésének szervezeti és 

technikai feltételei.
— Adaptációs-szervezeti kutatások a külföldi számítógépes szolgáltatások beveze

tésére.
— A nemzeti bibliográfiai rendszer.
— A gépi információtároló-visszakereső rendszerek ismeretének szintetizáló áttekin

tése a szakmai tájékozódás, képzés és továbbképzés céljára.
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4. A  könyvtári rendszer fejlesztése

— Az országosan egységes könyvtári rendszer és egyes alrendszerei modelljének 
kidolgozása, különös tekintettel a gépesítésre.

— A könyvtári rendszer kapcsolatai az információs, az oktatási és a közművelődési 
rendszerrel.

— A központi szolgáltatások vizsgálata és fejlesztése.
— Központosított könyvtári ellátási rendszerek fejlesztése.
— A könyvtári üzem optimális folyamatszervezési, munkaerő- és pénzgazdálkodási 

modelljeinek és normatíváinak kidolgozása.
— A könyvtári szakemberszükséglet és szakemberellátottság helyzetének és közelí

tési lehetőségeinek vizsgálata.
— Komplex kulturális intézmények építési irányelvei.
— A könyvtári munkafolyamatok komplex — az állománygyarapítást, állomány

nyilvántartást és olvasószolgálatot is magában foglaló — gépesítése.
— Ráfordítás-haszon vizsgálatok; a számítógépes szolgáltatások gazdaságossági 

kérdései.
— A könyvtári üzemszervezési ismereteink összegzése.
— Külföldi könyvtári rendszerek összehasonlító-elemző bemutatása.
— A magyar könyvtárügy összefoglaló ismertetése szakmai tájékozódás, képzés 

és továbbképzés céljára.

5. Forrásfeltáró tevékenység

— A magyarországi kéziratok feltárási munkáinak folytatása; ezen belül a kéziratok 
központi nyilvántartásának szerkesztése, az egyházi könyvtárak kéziratkatalógusainak 
létrehozása, a magyarországi kódextöredékek folyamatos feltárása.

— Az egyházi könyvtárak muzeális gyűjteményeinek feltárása és hozzáférhetővé 
tétele a tudományos kutatás számára.

— A Régi Magyarországi Nyomtatványok soronkövetkező köteteinek összeállítása.
— A Magyar Könyvészet 1921—1944. hátralévő köteteinek és a Magyarországi hír

lapok és folyóiratok 1921—1944. kiadása.
— A romániai magyar nyelvű időszaki kiadványok bibliográfiájának (1920—1944) 

kiadása.
— A magyar irodalomtudomány bibliográfiájának gyorsított ütemű kiadása.
— A Magyar szépirodalom idegen nyelven 1969—1979. kiadása.
— A helyismereti gyűjtemények standardjainak valamint optimális «modelljének 

(А-típusú könyvtárban) kidolgozása.
— Központi szolgáltatás kidolgozása, mely a periodikumok egyszeri feldolgozásával 

ellátja az összes helyismereti gyűjteményt retrospektiven feltárt helyismereti informá
ciókkal.

— Helyismereti módszertani kézikönyv kiadása.
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6 . Történeti kutatások

— Az 1945 előtti időszak magyar kiadás-, sajtó- és könyvtártörténete.
— A helyi kiadás-, sajtó- és könyvtártörténet feltárása.
— Előkészületek (dokumentumok és emlékiratok gyűjtése) az 1945 utáni időszak 

magyar könyvtártörténetének megírásához.
— Jelentős magyar könyvtáros személyiségek életének feltárása és bemutatása.
— Olvasástörténeti vizsgálódások.
— Egyetemes könyvtártörténeti összefoglalás (adaptálás) tanulmányi célokra.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT OKTATÁSÁRÓL tartottak tapasztalatcserét 1980. júni
usában Gothában. Az NDK-ban 1977 óta a felsőoktatási miniszter irányelve írja elő 
a főiskolai és egyetemi hallgatók ilyen irányú oktatását. A gothai összejövetelen könyv
tárosok és az oktatási intézmények tanárai számoltak be arról, hogy milyen keretek 
között, milyen módszerekkel folyik intézményükben a könyvtárhasználók képzése, 
hogyan integrálják a könyvtári ismereteket a szakmai tárgyak tanmenetébe.

A tanácskozás résztvevőinek tapasztalatai szerint az a megoldás a legeredménye
sebb, ha az első tanévben a bevezető előadást könyvtárlátogatás, majd kisebb gyakorlati 
feladatok követik. A foglalkozáson résztvevők száma semmiképpen ne haladja meg egy 
szemináriumi csoport létszámát. A legjobb, hogyha a tanórákon kapott feladatok megol
dásához a hallgatók rákényszerülnek a szakirodalom önálló használatára. A használók 
képzésének második üteme a diplomatervezés kezdetére esik. Ekkor a hallgatók szakterü
letük tájékoztatási szolgáltatásaival kapcsolatos ismereteket sajátítják el. A gyakorlati 
képzés során a tájékoztatási eszközök használata, irodalomjegyzékek, referátumok, 
szakirodalmi szemlék összeállítása a feladat.

A tanácskozáson sürgető feladatként merült fel a szakirodalmi forrásismeretet 
oktató szaktanárok képzése a rendszeres pedagógiai továbbképzés keretében. Ismereteiket 
nemcsak oktató munkájukban, hanem saját tudományos eredményeik publikálásában, 
feltárásában is hasznosíthatják.

A Methodisches Zentrum vállalta, hogy a könyvtári órákhoz szemléltető eszközöket 
bocsát rendelkezésre, a könyvtárak pedig áttekinthető eligazító jelzésekről és praktikus 
könyvtárismertetőkről gondoskodnak. A tapasztalatokat összegezve a módszertani köz
pont szükségesnek találta, hogy az egyes könyvtárak által összeállított oktatási segédesz
közök (címleírási példák, feladatlapok stb.) gyűjteményét a felsőoktatási könyvtárak 
számára a jövőben közreadja.

HÜLPÜSCH, G. -  WETZEL, I.: Nutzer Schulung der Studenten Arbeitswoche
des Methodischen Zentrums in Gotha c. írása alapján 

(Zentralblatt für Bibliothekswesen. 9 5 .Jg. 1981. l.no. 15-18.p .)
HEGYKÖZI ILONA tudósítása.
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