
A művelődésügyi miniszter 77.114/1960. sz. utasítása 
a könyvtári kutatómunka szabályozásáról 

A könyvtári kutatómunka eredményessége érdekében szükséges a kutatási tevé
kenység szervezettségének fokozása és eredményesebb ellenőrzése. Ennek érdekében a 
Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó általános tudományos könyvtárak
ban, tudományos szakkönyvtárakban, tudományági szakkönyvtárakban és megyei 
könyvtárakban (a továbbiakban: könyvtárak) folyó kutatások szervezését az alábbiak
ban szabályozom. 

I. 

Könyvtár tudományi kutatások 
1. A könyvtártudományi kutatómunka szervezettségének biztosítása és az eset

leges párhuzamos kutatások elkerülése érdekében a könyvtárak a tervbe vett könyvtár
tudományi kutatási témáikat a tárgyévet megelőző év november 1. napjáig kötelesek 
bejelenteni az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Köz
pont könyvtártudományi osztályának (a továbbiakban: KMK). A bejelentésnek tartal
maznia kell a kutatás részletes tematikáját és a tárgyévre szóló ütemezett munkatervét. 
A bejelentési kötelezettség valamennyi könyvtártudományi kutatási témára vonatkozik. 

2. A bejelentések alapján a KMK a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár
tudományi Bizottsága véleményének figyelembe vételével összeállítja a könyvtár
tudományi kutatómunka éves tervét és felterjeszti jóváhagyás végett a Művelődósügyi 
Minisztérium könyvtárosztályához. 

3. A kutatási tómatervek összeállításánál ós jóváhagyásánál előnyben kell része
síteni a könyvtár nevelőmunkájának továbbfejlesztését, az olvasók szocialista világ
nézetének alakítását, a termelési kultúra fejlesztésének elősegítését, a könyv- és könyvtár
kultúra társadalmi összefüggéseinek vizsgálatát és a könyvtári munka korszerűsítését 
célzó kutatási témákat. 

4. A jóváhagyott kutatási terv alapján az egyes könyvtárak munkatervében 
biztosítani kell ezeknek a kutatásoknak az elvégzését. A kutatómunka zavartalanságá
nak biztosításáért a könyvtár vezetője felelős. 

5. A munkatervben szereplő könyvtártudományi kutatómunkáról a könyvtárak 
minden év február l-ig jelentést kötelesek küldeni a KMK-nak, amely ezek alapján 
elkészíti és a Művelődésügyi Minisztérium könyvtárosztályához megküldi beszámolóját 
a könyvtártudományi kutatás helyzetéről. 

I I . 

Nem könyvtártudományi kutatások 
6. Azok a könyvtárosok, akik akadémiai vagy más megbízás alapján valamely 

nem könyvtártudományi témában kutatómunkát végeznek, ennek tematikáját ós ütem
tervét ugyancsak kötelesek minden év december l-ig bejelenteni a KMK-nak. Ezeket a 
munkákat a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztálya a Magyar Tudományos 
Akadémiával, illetve a megbízó szervvel egyetértésben egyénileg bírálja el és hagyja 
jóvá. A könyvtárosztály vezetője a KMK útján értesíti döntéséről a dolgozót. 

7. A jóváhagyástól függően a könyvtárak munkatervében biztosítani kell a nem 
könyvtártudományi témák kutatását is. A kutatómunka ellenőrzését ebben az esetben 
a megbízó szerv a könyvtár vezetőjével együttesen végzi. 
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A munkatervben szereplő kutatómunka eredményeként létrejövő jelentés, tanul
mány, disszertáció stb. egy példányát a szerző (szerzők) a KMK archívuma részére 
köteles megküldeni abban az esetben, ha a mű kiadásra nem került, illetve nem esik 
kötelespóldány szolgáltatási rendelkezés alá. 

I I I . 

Kulaiónap és egyéb kedvezmények 
8. A könyvtárak munkatervében szereplő kutatómunkára kutatónap csak az 

1033/1951. (XI. 24.) Mth. sz. határozat rendelkezései szerint adható. Az e határozat 
szerint kutatónap-kedvezményben nem részesíthető könyvtárosoknak a más könyvtár
ban, levéltárban stb.-ben levő anyag tanulmányozására fordítandó időt a könyvtár 
vezetője a témától függően a munkatervben vagy esetenként engedélyezi. 

9. Egyes indokolt esetben a művelődésügyi miniszter (a megyei könyvtáraknál 
a megyei tanács VB. elnöke) rendkívüli szabadságot engedélyezhet bizonyos kutatási 
feladatok elvégzésére oly módon is, hogy a szabadság időtartama részletekre eloszt
ható legyen. A rendkívüli szabadságot a könyvtár vezetője útján kell kérni. 

IV. 
Vegyes rendelkezései: 

10. A könyvtárak munkatervében a kutatási témákat és a kutatásra fordítandó 
időt úgy kell csoportosítani, hogy azok az olvasók könyvigónyeinek kielégítésévé] kap
csolatos állandó munkát ne gátolják. 

11. Jelen utasítás nem vonatkozik a múzeumok, levéltárak és művészeti intéz
mények könyvtáraiban foglalkoztatott tudományos munkatársak közül azokra, akik 
tudományos tevékenységüket az adott intézmény feladatkörében fejtik ki (pl. régészet, 
művészettörténet stb.). 
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