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A magyar könyvkiadás története 1948-1956
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Kutatási koncepció: A magyar könyvkiadás története 1948-1956 a kiinduló kutatás,
amelyben a diktatúra kultúrairányítási szervezetét, valamint annak gyakorlati működését
a rendszer egy konkrét szegmensén, a könyvkiadás működtetésén vizsgáljuk, az egyes,
főleg a népművelési kiadók, valamint a kultúrát és könyvkiadást irányító állami szervek
történetének feltárásával. Ez az a kutatás, amely alapján a megnevezett szolgáltatások
relevánsak. A diktatúra kultúrairányítási szervezetét, valamint annak gyakorlati
működését a rendszer egy konkrét szegmensén, a könyvkiadás működtetésén vizsgáljuk,
az egyes, főleg a népművelési kiadók, valamint a kultúrát és könyvkiadást irányító állami
szervek történetének feltárásával.
Kutatási szolgáltatások: Kultúrtörténeti, kultúrpolitikai összefüggések feltárásához
kidolgozott hatékony módszertan és apparátus, történelmi dokumentumok és levéltári
források felkutatása magyar és külföldi lelőhelyeken, azok szintetizáló feldolgozása,
ezzel a közelmúlt és a jelen kultúrpolitikai folyamatainak átláthatóbbá tétele.
Mely iparág számára releváns a szolgáltatás: Kulturális és kreatív ipar; Egyéb
iparágak
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