
Mindebből látható, hogy tulajdonképpen a folyóiratok M agyarországon is besze
rezhetők, ámde megszerzésükhöz a kutató részé rő l nem csupán szakmai és könyv
tártudományi ism eretek, hanem sok türelem  is szükséges. Különösen jól látható ez 
az ilyen interdiszciplináris tudományágnál, amikor a szükséges folyóiratok több, ha
tártudománnyal foglalkozó kutatóintézet könyvtárában is megtalálhatók, de sajnos be
szerzési hibákból eredően a fent látható nehézségekkel.

A jelenlegi helyzetet a teljes á t m e n e t i s é g  jellem zi: a szükséges szakirodalom, 
mint látható, szétszórva, a legváratlanabb helyeken fordul elő, áttekintése külön r e 
ferensi munkát igényel. A könyvtárak felsorolásánál látható, hogy nyelvészeti kiad
ványok egészen más gyűjtőkörű szakkönyvtárakban fordulhatnak elő. (Csak egy pél
dát: az MTA Számítástechnikai Intézetében az IJAL, ugyanakkor az ELTE Fonetika 
Tanszékén csak a Lingua, az ELTE Nyelvészeti Tanszékén az em lített folyóiratok 
közül egy sem .) Ennek bizonyára anyagi okai is vannak, de a táblázat tanúsága sze 
rin t léteznek olyan keretek, amelyeknek ésszerűbb felhasználásával a helyzetet lénye
gesen javíthatnánk. Végső soron azonban a tudományos kutatás szám ára valóban meg
felelő feltételeket csak egy j ó l  r e n d e z e t t ,  á t t e k i n t h e t ő ,  k u r r e n s  a n y a g 
g a l  rendelkező s z a k k ö n y v t á r  biztosithat.

Csupán a tények kiegészítéséhez, és a jelenlegi helyzet érzékeltetéséhez szük
séges még megemlíteni, hogy a kiindulási cikkben idézett folyóiratok hozzáférhető
sége állandóan változik. Itt csupán egy konkrét cikknél vizsgáltuk meg a szakiroda- 
lom elérhetőségét, nem szabad azonban megfeledkezni a rró l, hogy egyes kiadványok 
csak a legújabb időkben kerülnek be hazánkba, más kiadványok csak időszakosan ju t
nak el könyvtárainkba (pl. az Országgyűlési Könyvtár az Am. Pol. Sc. R e v .-bői 
csak az 1973-74—es évfolyammal rendelkezik, vagy a Word, mely csak 1969-70-ig 
érkezett be hazánkba, és a Proceedings of th e . . .  is csak 1972-73-ig található meg 
könyvtárainkban), tehát a tudományos tájékoztatás egy megadott időpontban viszony
lag lehetséges, huzamosabb időszakra, vagy összfolyamatokra irányuló tájékoztatás 
nem csupán a kutató, hanem a könyvtáros szám ára is zavaros és erő t meghaladó 
feladat.

Könyv-, könyvtár-, levéltár- és tájékoztatástudományi
kutatások 1975/76.

PINTÉR M árta

Az 1975/76-os időszakra vonatkozóan 42 intézmény (könyvtárak és dokumentá
ciós központok, könyvtártanszékek, a Magyar Országos Levéltár és a Levéltári Igaz
gatóság) küldte meg kutatási je lentését a KMK országos nyilvántartása szám ára, 18 
könyvtártól pedig nemleges választ kaptunk. A jelen tést kérő körlevélre  mindössze 
két nagykönyvtár nem reflektált: a budapesti Egyetemi és a szegedi Somogyi Könyv
tá r .

A 42 intézmény (19 budapesti és 23 vidéki) összesen 368 kutatási tém át jelen
tett be, ebből könyvtár- és tájékoztatástudományi vonatkozású 285, egyéb szaktudo
mányi 83 tém a. (Mivel ezekben a kutatási jelentésekben a különböző bibliográfiai vál
lalkozások csak nagyon ritkán szerepelnek, ezért a teljesség kedvéért itt kell meg
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említenünk, hogy "A magyar könyvtárak bibliográfiai tervei 1976" cimü kiadványunk 
szám ára 60 könyvtár jelentett be összesen 255 tervbe vett vagy m ár készülő bibliog
ráfiát ill. szakirodalmi tájékoztató jellegű kiadványt.) A 285 könyvtártudományi kuta
tásból 76 az újonnan indított, 131 a folyamatban lévő és 78 fejeződött be 1975 folyamán, 
vagyis az újonnan kezdett és az egy évnél hosszabb időt igénybe vevő kutatások néhány 
év óta (pontosan: 1973 óta) kialakult szerencsés aránya továbbra is megmaradt.

A kutatások tartalm i megoszlása a tavalyi beszámolóhoz képest (Könyvtári F i
gyelő 1975. 4. sz. 413-421. pp.) lényegében nem változott.

A következő jegyzék az 1975-ben elkezdett és az 1976-ra tervezett uj kutatási 
témákat tartalm azza, függetlenül attól, hogy a kutatás időközben befejezést nyert-e 
vagy sem. (Lezárásának időpontja: 1976. április 30.)

AZ 1975/76-BAN INDULT KÖNYVTÁR- ÉS TÁJÉKOZTATÁSTUDOMÁNYI
KUTATÁSOK JEGYZÉKE

KÖNYV-, KÖNYVTÁR- ÉS SAJTÓTÖRTÉNET

ZSÁMBOKE László (NIMEKK)
A selmeci Bányászati Akadémia 
könyvtárának tudománytörténeti és 
művelődéstörténeti jelentősége 
(18. sz. vége, 19. sz. eleje)

JANTSITS Gabriella (OOKDK)
Magyar orvosi könyvillusztrációk a XIX. 
században (A magyar orvosi könyvek il 
lusztrációi a XVI-XIX. században c. 
kandidátusi téma része)

MURÁNYI Árpád Róbert (OSzK)
Az OSzK Zeneműtárában őrzött Bártfai 
Gyűjtemény feltárása

NAGY László (OSzK)
A 18. századi magyarországi könyv
kultúra.

PERNESZ Gyula - JÁSZBERÉNYI
FERENCNÉ - BOLGÁR Ivánné (MK Győr) 

Győr művelődéstörténete, különös tekin
tettel a könyvkultúrára

BERLÁSZ Piroska (OSzK)
Két magyarországi későhumanista 
könyvtár: Batthyány Boldizsár és 
Thurzó György könyvtára

FRÁTER Jánosné (MTAK)
A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára működésének dokumentumai 
1830-1949

MAGYARNÉ TÓVÁRI Judit (MK Miskolc)
A miskolci Casino könyvtára

MAGYARNÉ TÓVÁRI Judit (MK Miskolc) 
Miskolci magánkönyvtárak a 19. szá
zad második felében

BERECZ József (MK Miskolc)
A tanitóképző-intézeti könyvtárügy 
alakulása Magyarországon 1868-1945- 
ig

RÉTFALVI Gábor (Tanárképző főisk. 
Könyvtártanszék, Szombathely)
A Vas megyei iskolai könyvtárak (nép
iskola, polgári, általános iskola) tö r
ténete 1868-1975

TÓTH Gyula (Tanárképző Főisk. Könyv
tártanszék, Szombathely)
Szabó Ervin könyvtárelméleti munkás
ságához

MADER Béla (JATEKK)
A "Tudományos Gyűjtemény" történe
te Vörösmarty Mihály és Horváth 
István szerkesztősége idején

VOIT Krisztina (ELTE Könyvtártud. 
Tanszék)
A Franklin Társulat története

ILLYÉS Katalin (OSzK)
"Nova Posoniensia"
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KOROMPAI Gáborné (KLTEK)
A debreceni sajtó, mint a város sze l
lem i életének tükre a dualizmus k o rá 
ban

Á LLOMÁNYÖSSZETÉTEL,

DOMIN Károly (MK Miskolc)
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv
tárnak, mint "A" tipusu könyvtárnak á l
lom ányvizsgálata és fe ltá rási rend
szere

GÁL Györgyné (FSzEK)
Társadalomtudományi állomány és 
forgalom -vizsgálat

GYENGE E rzsébet -  ÉKES Ildikó -
PAPP Kornélia - PAPP András 

(MKKEKK)
A szovjet közgazdasági irodalom m a
gyarországi beszerzése i és fe ltá rása

MAGYARNÉ TÓVÁRI Judit (MK Miskolc) 
A hely ism ereti feltárómunka e lté rése i 
a könyvtári állomány egészének fel
dolgozásától és a hely ism ereti gyűj
temény elhelyezése

TAPOLCAI Ernőné (MK Tatabánya)
A Komáromi Tudós T ársaság  (Megala
kulásának körülményei, helye a felv ilá
gosodás történetében, tagjainak működé
se és bibliográfiája; a "Mindenes Gyűj
temény" . )

FELTÁRÁS, KATALÓGUSOK

Munkacsoport (Országgyűlési Könyvtár)
Az Országgyűlési Könyvtár szakrend
szerének k o rszerűsítése

ZALLÁR Andor -  VÁRHELYINÉ
De RÍVÓ M árta (Orvostud. E. K.  Szeged) 

A központi retrospektiv  fo lyóirat-kö
tetkatalógus növekvő jelentősége az o r
vostudomány területén

BERZA László (FSzEK)
A Budapest-gyüjtemény képkatalógusa

FORGÁCS Zsuzsa (FSzEK)

A francia forradalom  röpiratgyüj térné- 
nye a FSzEK Központi Könyvtárában

OLVASÓSZOLGÁLAT, TÁJÉKOZTATÁS, DOKUMENTÁCIÓ, INFORMATIKA

DIENES Gedeonné (KSH KDSz)
Az IBM TEXT-РАС nevű inform áció- 
kereső  program csom agjának könyvtári 
alkalm azása

FRANYÓ Kálmán - HALASI Edina -
HORVÁTH Ágnes (MK Eger)

Egy francia  szociológiai referá ló  lap 
periodikus fo rrása i és a m agyaror
szági folyóiratbázis

KALMÁR Éva (Országgyűlési Könyvtár) 
Szöveges inform áció-v isszakeresés 
nyelvészeti problém ái

KATSÁNYI Sándor (KMK) 
Könyvtárhasználati szokások; az infor
m ációs szolgáltatások szintje és igény- 
bevétele a m agyar közművelődési 
könyvtárakban

KAZACSAY Ferencné (MK Miskolc)
A szociológiai irodalom  irán ti in for
m ációs igények és az irodalom  k ihasz- 
náltsági foka a Borsod-Abauj -Zem plén 
megyei II. Rákóczi F erenc  Könyvtárban

Munkaközösség (K ertészeti Egyetem 
Könyvtára)
K ertészeti tezaurusz rész te rü le te : 
"Szőlészeti tezaurusz"

NAGY Gusztáv (NIMEKK)
M ágnesszalagos adattárakkal végzett 
szám ítástechnikai inform ációszolgálta
tások könyvtártani vonatkozásai

OROSZ Bertalanné (MK Eger)
A közigazgatási apparátus szakirodal
mi igényei Heves megyében
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OROSZ Gábor - STIEGRÁD Gábor
(OMKDK)

Az ESzR -sorozat szám ítógépeire 
program készlet ö sszeállítása  külön
böző szerkezetű tájékoztatási kiadvá
nyok szám ítógépi lyukszalagból tö r 
ténő szedésére

OROSZ Gábor - STIJEGRÁD Gábor 
(OMKDK)
Program csom ag kidolgozása az 
ESzR -sorozat szám itógépei szám ára  
különböző szerkezetű tájékoztatási 
kiadványok autom atikus e lőállítása 
céljából

OROSZ Gábor - STIEGRÁD Gábor 
(OMKDK)
Speciális rendeltetésű  programmodulok 
készítése R -20-as szám ítógépre k ia la 
kított inform ációkereső p rogram rend
sze r k iegészítése céljából

Munkacsoport (Országgyűlési Könyvtár) 
K ísérlet az ISIS és/vagy STAIRS szö 
vegkeresési program ok gyakorlati al - 
kalm azására

Munkacsoport (Országgyűlési Könyvtár)
A közigazgatás fejlesztésnek komplex 
tudományos vizsgálata c. kutatási fő
irány dokumentációs bázisának k iép í
tése

Munkacsoport (Országgyűlési Könyvtár) 
Közigazgatási tárgyszójegyzék szókész
letének gyűjtése és elem zése

M unkacsoport (Országgyűlési Könyvtár)
A megyei és városi tanácsok in for
m ációs igényei és a részükre nyújtott 
inform ációs tevékenység vizsgálata

Munkacsoport (Országgyűlési Könyvtár)
A politikai inform ációs szakközpontban 
közreműködő intézmények együttműkö
désének tarta lm a, szervezeti alapjai, 
m ódszerei

PETHES Iván -  RADÓ Lászlóné -
TÓTH Tünde (Országos Vezetőképző 

Központ)
BIBDOSZ. Komplex szám itógépes tá 
jékoztatási rendszer

RÓZSA György (MTA Könyvtára)
A concept of an effective management 
of information tran sfe r by the United 
Nations, with special regard  to 
developing countries. An approach to 
an integrated policy

SZILÁGYI Vilmosné -  KOMINKA László 
(OOKDK)
Orvosi szakfolyóiratok inform ációs é r 
tékének vizsgálati m ódszerei

VÉSZELI Cecilia -  HORVÁTH Iván 
(MTA Közp. F iz . Kút. Int. Könyvt.) 
Az INSPEC mágnes szalagos ad a ttá rak 
ból való v isszakeresés dokumentációs 
m ódszere a KFKI könyvtárában

OLVASÁS, OLVASÁSVIZSGÁLAT

HUBAY Ágnes (MK Miskolc)
Borsod-Abauj -Zem plén megye tanácsi 
könyvtárhálózata főhivatású könyvtáro
sainak olvasási kultúrája

KAMARÁS István (KMK)
Az izlésform álás lehetőségei alacsony 
izlésszintü  olvasóknál

KAMARÁS István (KMK) - 
BALOGH Zoltán (ELTE Szociol. Tanszék) 

A küzmüvelődési könyvtárakat használó 
olvasók irodalm i olvasmányainak és 
irodalm i Ízlésének struk tú rá ja

MONOSTORI Im re (MK Tatabánya) 
Szakmunkástanulók olvasáskulturája 
Komárom megyében
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SZENTTRMAI László (JATEKK)
Az olvasó egyetemi hallgató

SZENTIÏ^AMI László (JATEKK)
A szabadidő tarta lm a és az egyetem 
előtti valamint utáni aspirációk v izs
gálata

TÓTH Dezső (MK Veszprém) 
Mezőgazdasági fizikai olvasók a 
községi könyvtárakban és olvasmá 
nyaik

ISKOLAI ÉS GYERMEKKÖNYVTÁRAK, 
OLVASÁSVIZSGÁLAT GYEREKEKNÉL

BALOGH Ferencné (MK Veszprém)
Az anyanyelvi kultúra és az olvasm á
nyok kölcsönhatása a gyerekeknél 
(Némiképp kapcsolódik a KMK Egri 
csillagok vizsgálatához)

BENKÓ'NÉ Bartha Ilona (FSzEK)
A "Válogatás a felnőttek irodalm á
ból" c. állománycsoport vizsgálata 
és revíziója a gyermekkönyvtárakban

FERENCZI Zsuzsa (Tanárképző Főisk. 
Könyvtártanszék, Szombathely) 
íróink, irodalm i lapjaink a 6-14 éve
sek olvasóvá neveléséről a 19. szá 
zad közepétől

FRANYÓ Kálmán (MK Eger)
Földrajzi összefoglaló órák a könyv
tárban az általános iskola 8. osz
tálya szám ára (Forgatókönyv)

GUJGICZER Im réné (FSzEK)
Csoportos foglalkozások módszerének 
és hatásának vizsgálata a gyermek*- 
könyvtárakban

KÁLDI János (Tanárképző Főisk . 
Könyvtártanszék, Szombathely)
Az iró-olvasó találkozók szerepe és 
jelentősége az irodalm i-esztétikai, 
oktató-nevelőmunkában, különös te 
kintettel a 10-14 éves tanulókra (Is
kolákban és közművelődési intézm é
nyekben)

KATSÁNYI Sándor -  FOGARASSY Miklós
(KMK) - PÁPAY Lászlóné (MK Szolnok) 

Az Egri csillagok befogadása 9-10 é - 
ves gyerekek körében

KEREKES Pálné (FSzEK)
A lem orzsolódás és a szünetelés okai
nak vizsgálata a gyermekkönyvtárakban

TAMÁSI Jánosné (MK Szentendre)
Az általános iskolás könyvtári olvasók 
lem orzsolódásának okai. F elm érés 15 
gyermekkönyvtárban, négy éven k e re sz 
tül

GÉPESÍTÉS

BORSA Iván (MÓL)
Az uj technikai eszközök alkalm azása 
a levéltárakban

BÜKYNÉ HORVÁTH M ária (MTAK)
Milyen hatást gyakorolt a xerox-szolgá
lat bevezetése az MTA Könyvtára fo
lyóirat-használatának alakulására

DRAHOS Istvánné - 
PALLAGHY Andrásné (NIMEKK)

Folyóiratnyilvántartás szám itógépe- 
sitése

MOLDVAI Jolán (MTA Közp. F iz . Kutató 
Int. Könyvt.)
A nem hagyományos dokumentumok szá 
mitógépes feldolgozásának könyvtári 
m ódszere
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MUNKASZERVEZÉS, RACIONALIZÁLÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS

FUTAKY László (MK Nyíregyháza)
A közművelődési könyvtárak funkciói
nak kibővítése, intézményi együtt
működés (Nemzetközi szemle)

HALÁSZ Béla (MK Veszprém)
Különböző nagyságú közművelődési 
könyvtárak tájékoztató szolgálata

HORVÁTH Gabriella (MK Nyíregyháza)
A közművelődési könyvtári funkciók 
összehasonlító vizsgálata egy m agyar 
és egy szovjet megyében

HORVÁTH Géza (MK Tatabánya)
Munkaerőgazdálkodás és m unkaszer
vezés a könyvtárakban (A munka- 
szervezés problém ái és a munkaerő
gazdálkodással kapcsolatos kérdések 
tanulmányozása, elsősorban a megyei 
könyvtárakban )

KOGER Tamás (MK Tatabánya)
A regionális fejlesztés és a könyvtári 
e llátás tervezése egy tervezési, gaz
dasági körzetben (A megyei és város- 
környéki könyvtári e llá tás problém ái
nak tervezési, gazdaságossági v izsgá
lata)

Munkaközösség (MK Kaposvár)
A Palm iro  Togliatti Megyei Könyvtár 
szakrészleges szolgáltatásainak lé tre 
hozása és az általános részleg  uj meg
valósítása

MURÁNYI Lajos (MK Székesfehérvár)
A szakrészleges közművelődési könyv
tá r  (Nemzetközi tapasztalatok és a l
kalm azási lehetőségeik a hazai gyakor
latban)

SZABÓ Gyula (MK Miskolc)
Borsod-Abauj-Zemplén megye közműve
lődési könyvtári e llá tási rendszerének 
tarta lm i, form ai és funkcionális k é r
dései

SZILVÁSSY Zoltánné (OSzK)
A nemzetközi együttműködés kérdései 
az időszaki kiadványok területén és 
ennek előfeltételei

SZITA Ferenc (MK Kaposvár)
Az iskolai és tanácsi könyvtárhálózat 
együttműködése. Közös e llá tási rend
sze r

TÓTH Gyula -  GRÓF Ervin - FERENCZI
Zsuzsa -  CSÁKI Pál -  PÁLVÖLGYI Mihály 

(Tanárképző Foisk. Könyvtártanszék, 
Szombathely)
A tanárképző főiskolák és az általános 
iskolák könyv- és médiatárának lé tre 
hozási és működési kérdései

VARGA Béla (MK Veszprém)
A terü leti könyvellátási rendszer a l 
kalm azásának lehetőségei egy megye 
területén

ZSIDAI József (NIMEKK)
A műszaki egyetemi könyvtár kapcso
lata a regionális ip a rra l (A regionális 
együttműködés országos könyvtárügyi 
vonatkozásai

BÉNYEI Miklós (MK Debrecen)
A könyvtár a helyi politikában

FOGARASSY Miklós (KMK) 
Könyvtárstatisztika

STATISZTIKA

BORSA Iván (Orsz. Levéltár)
A levéltári klientéla növekedése a II. 
világháború után
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BIBLIOGRÁFIÁK, REPERTÓRIUMOK

ÁDÁM Antalné -  GALABÁR Tiborné 
(РЕК)
T erületi tervezés és településhálózat
fe jle sz té s . Városok és vonzáskörzetük 
(Válogatott m agyar nyelvű bibliográfia. 
1945-1975.)

BÉNYEI Miklós -  CSERPÁK Jánosné - 
GELLER Ferencné -  SEBŐK Vilma 

(MK Debrecen)
M agyar nyelvű kézikönyvek a közm ű
velődési könyvtárakban (bibliog -áfia)

CSONKA Éva fel. szerk  (MKKEKK) 
Tájékoztató a Külföldi Közgazdasági 
Irodalom ról. "A" sorozat. A refe rá ló  
fo lyóirat 20 évfolyamának mutatói

KÁRÁSZ József (VK Hódmezővásárhely) 
Csongrád megye munkásmozgalmának 
válogatott sajtódokumentumai 1867-1917

KÁRÁSZ József (VK Hódmezővásárhely)
A koaliciós idők (1946-1949.) hódmező
vásárhelyi sajtójának repertó rium a

ÓVÁRI Zsuzsanna (MK Kaposvár)
20. századi m agyar novellák e lem zésé
nek bibliográfiája
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