
FÜGGELÉK 
Áz országos távlati tudományos kutatási terv részére kidolgozott 

könyv- és könyvtártudományi kutatási tematika 

1. A könyvkiadás, sajtó, könyvtári munka társadalmi szerepe és jelentősége 
. 1 A könyvkiadás, sajtó, könyvtári munka szerepe és jelentősége a szocialista tár

sadalomban 
.2 A könyvkiadás, sajtó, könyvtári munka szerepe és jelentősége a kapitalista tár

sadalomban 
2. Az olvasás kérdései 

.1 A könyvtári ellátottság földrajzi vetületben (főváros, vidék, falu) 

.2 A könyvtári ellátottság társadalmi szükségletek szerint (kutatás, termelés, oktatás, 
egészségügy stb.) 

.3 A könyvtár iránti igények és a könyvtárak igénybevétele, olvasáselemzés (kik, 
miért, mit olvasnak?) 

.4 Az írásbeli közlés és az olvasás alapvető lélektani kérdései 

.5 Az olvasás és az olvastatás pedagógiai kérdései 

. 6 Az olvasószolgálat korszerű módszerei 
3. A könyvkiadás, sajtó, könyvtári munka mai helyzetének elemzése és továbbfej

lesztésének alapvető kérdései 
.1 A könyvkiadás mai helyzetének elemzése és továbbfejlesztésének alapvető kérdései 
.2 A könyvterjesztés mai helyzetének elemzése és továbbfejlesztésének alapvető 

kérdései 
.3 A sajtó és lapterjesztés mai helyzetének elemzése és továbbfejlesztésének alap

vető kérdései 
.4 A közművelődési könyvtárak mai helyzetének elemzése és továbbfejlesztésüknek 

alapvető kérdései 
.5 Az iskolai könyvtárak mai helyzetének elemzése és továbbfejlesztésüknek alapvető 

kérdései 
.6 A tudományos és szakkönyvtárak mai helyzetének elemzése és továbbfejlesztésük

nek alapvető kérdései 
.7 A könyvtárhálózatok és a könyvtárközi együttműködés mai helyzetének elemzése 

és továbbfejlesztésének alapvető kérdései 
4. A szocialista irodalompropaganda módszerei 

.1 A politikai ós ideológiai irodalom propagandája 

.2 A társadalomtudományi irodalom propagandája 

.3 A természettudományi irodalom propagandája 

.4 A műszaki irodalom propagandája 

.5 A mezőgazdasági irodalom propagandája 

.6 Az ismeretterjesztő irodalom propagandája 

.7 A szépirodalom propagandája 

.8 A művészeti irodalom propagandája 
5. A könyvtári állomány kérdései 

.1 A tudományos könyvtárak állományának és szerzeményezési gyakorlatának vizs
gálata az irodalomáradat és a termelés és oktatás igényeinek tükrében 

.2 A közművelődési könyvtárak állománytípusai 

.3 A nem könyv-jellegü kiadványtípusok (használati nyomtatványok, sokszorosítá
sok, kutatási jelentések, nem publikált anyagok, filmek, hanglemezek, fényké
pek stb.) szerepe a könyvtári gyűjteményben 

.4 Az elavult könyvtári állomány kezelése és selejtezése 

.5 Korszerű raktározási eljárások 
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.6 A könyvtári állományvédelem elvi és technikai kérdései 

.7 A régi kéziratok és könyvek megőrzésének és restaurálásának, töredékgyűjte
mények kiépítésének kérdései 

.8 A mikrofilm szerepe és jelentősége a könyvkiadás és a könyvtári munka területén 
6. A könyvtári osztályozás és katalogizálás elmélete 
. 1 Az Egyetemes Tizedes Osztályozás és továbbfejlesztésének kérdései 
.2 A többsíkú osztályozás elméleti és gyakorlati kérdései 
.3 A társadalomtudományi szakirodalom osztályozásának elvi kérdései 
.4 A teljes és egyszerűsített feldolgozás 

7. A bibliográfia korszerű módszerei 
. I Az ajánló bibliográfiák elméleti módszertani kérdései 
.2 A szakbibliográfiák elméleti módszertani kérdései 

8. A szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) elvi és fejlesztési kérdései 
. 1 A műszaki dokumentáció hazai formáinak és helyzetének elemzése és fejlesztési 

irányainak kidolgozása 
.2 A mezőgazdasági dokumentáció hazai formáinak és helyzetének elemzése és fej

lesztési irányainak kidolgozása 
.3 Az orvostudományi dokumentáció hazai formáinak és helyzetének elemzése ós 

fejlesztési irányainak kidolgozása 
.4 A természettudományi dokumentáció hazai formáinak és helyzetének elemzése és 

fejlesztési irányainak kidolgozása 
.6 A közgazdasági dokumentáció hazai formáinak ós helyzetének elemzése ós fejlesz

tési irányainak kidolgozása 
.6 A társadalomtudományi dokumentáció hazai formáinak és helyzetének elemzése 

és fejlesztési irányainak kidolgozása 
.7 A dokumentáció gépesítésének alapvető kérdései, elvi és gazdaságossági vonat

kozásai 
0. A könyvtári munka szervezése és tervezése 

. 1 A könyvtári munkaszervezés elvi kérdései 
• 2 A könyvtári munka gazdaságossági és költségszámítási kérdései 
.3 A könyvtári munka mutatószámai. A könyvtári munka tervezése 
.4 A könyvtári munka gépesítésének kérdései 
.5 A könyvkiadási, könyvterjesztési, sajtó- és könyvtári statisztika elvi kérdéseinek 

kidolgozása 
10. Könyvtárépítós és berendezés 

.1 Korszerű könyvtárépítési követelmények ós irányelvek 

.2 Építési ós felszerelési normák kidolgozása 

.3 Korszerű könyvtári bútorzat 
.4 Korszerű gépi berendezések (fűtés, szellőztetés, klimatizálás, szállítás stb.) 

11. Magyar könyv-, sajtó- és könyvtártörténet 
.1 Könyvtörténet, 1945—1965 
.2 Sajtótörténet, 1945—1965 
.3 Könyvtártörténet, 1945—1965 
.4 Könyvtörténet, 1919—1944 
.5 Sajtótörténet, 1919—1944 
.6 Könyvtártörténet, 1919—1944 
.7 Könyvtörténet, 1867—1919 
.8 Sajtótörténet, 1867—1919 
.9 Könyvtártörténet, 1867—1919 
.10 Könyvtörténet, 1867-ig 
.11 Sajtótörténet, 1867-ig 
.12 Könyvtártörténet, 1867-ig 


