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A tudomány jelentősége a modern államok 
életében általánosan elismert, támogatására 
azonban különféle módszerek alakultak ki, Míg 
az Egyesült Államokban a magánalapítványok 
segítsége dominál, a volt NSZK-ban az állami tá
mogatás túlsúlyáról beszélhetünk. Az egyetlen 
német magánalapítvány, mely az amerikaiakkal 
való összevetést is kiállja, s melynek e téren igen 
jelentős szerepe van, az 1961-ben állami részvé
tellel alapított Volkswagen-Művek Alapítvány, 
mely 1989 márciusa óta Volkswagen-alapítvány 
(VWA) néven közismert. Az Alapítvány, mely a tu
domány és technika egyik legszámottevőbb tá
mogatója a kutatás és oktatás területén, szerteá
gazó tevékenysége során a könyvtárak számára 
is meghatározó támogatást nyújtott és nyújt jelen
leg is.

A VWA alapítvány története szorosan össze
függ az iparfejlődés történetével. A Volkswagen- 
Művek a harmincas évek közepén jelentkező tö
meges motorizációs igény, majd az azt követő 
ipari fellendülés hatására számottevően megerő
södött. A II. világháborút követően több érdekelt
ségi csoport és intézmény mellett kisrészvénye
sek tömegei jelentkeztek tulajdonosi igényeikkel, 
melyhez 1946-tól Alsó-Szászország (Nieder- 
sachsen), 1949-től a szövetségi kormány is csat
lakozott. Az a gondolat, hogy az érintettek alapít
vány létrehozása révén jussanak kompromisz- 
szumra, első ízben 1953-ban merüit fel.1 Ezt 
parlamenti viták, a kormány és a tartomány

Napjainkban a könyvtárak mint szűkre szabott költségvetés
sel gazdálkodó intézmények arra törekszenek, hogy alapítvá
nyi támogatásokkal egészítsék ki forrásaikat. Szerencsére 
ma már egyre több alapítvány jön létre a kultúra finanszírozá
sára. Ezek miatt tartjuk indokoltnak a Volkswagen alapítvány
ról készült ismertetés közreadását. Nem feledhetjük azt sem, 
hogy ők az átlagosnál nagyobb figyelmet és támogatást 
szenteltek a könyvtári szakterületnek, különösen pedig a bib
liográfiai számbavételnek. Az alapítvány nem maradt nemzeti 
keretek között, hanem támogatást ajánlott fel a volt szocialis
ta országoknak is. Magyarországon is több könyvtár jutott 
értékes, más forrásból az áruk miatt meg nem vásárolható 
referensz művekhez, idén pedig műszaki berendezésekhez 
is. ( Aszerk.)
A szerző Bibliotheksrelevante dér Volkswagen-
Stiftung c. (Bibliothek, Forschung und Praxis. 16,Jg. 1992. 
1 ,no.26-39.p.) tanulmányát Szinai Tivadamé tömörítette.

közötti tárgyalások követték, míg 1959. novem
ber 11-12-én szerződés született a Szövetségi 
Kormány, Alsó-Szászország és a wolfsburgi 
Volkswagen-Művek üzemi tanácsa között a 
Volkswagen-Művek Alapítvány létrehozásáról. Az
1961- ben hivatalosan is aláírt szerződés alapján
1962- ben az Alapítvány kuratóriuma megtarthat
ta első ülését, s még ez év márciusában megvá
laszthatta első főtitkárát, Gamhke sze
mélyében.2

Az Alapítvány vezetőségét 14 tagból álló ku
ratórium képezi, ahol a tagok felét a Szövetségi 
Kormány és a tartomány delegálja öt éves időtar
tamra. A kuratórium tagjainak sorából (akik 
egyébként tudósok, a politika, a tudomány és a 
közélet neves személyiségei) választják az elnö
köt, mindig 5 esztendőre. Az egyes kuratóriumi 
tagok újbóli megválasztására csak egyszer nyílik 
lehetőség.

A kuratórium feladata a VWA igazgatása, el
sősorban azonban a támogatási összegek odaí
télése feletti döntés, az elosztási kulcsok megál
lapítása, az éves gazdálkodási terv kidolgozása, 
éves elszámolás vezetése és az Alapítvány éves 
beszámolójának közzététele3 Az igazgatási 
részleg Hannoverben 95 munkatárssal működik, 
feladata a döntések előkészítése, a végrehajtás 
és az alapítványi eszközök felhasználásának el
lenőrzése.

Tevékenysége kezdetén az Alapítvány tőkéje 
a Volkswagen AG alaptőkéje 60%-a gazdasági 
eredményeiből és a Szövetségi Kormány, vala
mint Alsó-Szászország tulajdonában lévő aktívu
mok utáni 20%-os részesedésből tevődött össze. 
Ez mintegy 1 milliárd DM alaptőkét jelentett,
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melyből támogatásra mintegy 72,7 milliót lehetett 
felhasználni. A gazdasági életben és a tulajdon- 
viszonyokban bekövetkezett változások hatására 
az alapítvány tőkéje újraszabályozásra került; 
1989-ben az Alapítvány vagyona mintegy 2,7 mil
liárd DM, melyből 198,4 millió felosztható.4

Az alapszabály 8.1 paragrafusa alapján a tá
mogatási eszközöket céltámogatásként kapják a 
kutatás és oktatás területén működő, arra érde
mes tudományos és műszaki intézmények. A tá
mogatás mindig pótkeretet jelent, s nem intézmé
nyek létrehozását szolgálja. Felhasználása maxi
mum 5 éves ciklusra eshet.

A 8.2 paragrafus értelmében az Alapítvány 
éves bevételének 20%-a (a működési költségek 
levonása után), egyéb bevételeinek 10%-a Alsó- 
Szászország Tartományi Parlamentjének a javas
latai alapján kerül felosztásra. A kuratórium 1962- 
ben hozott döntése szellemében a fennmaradó 
eszközök 25%-a szolgálja regionális fejlesztés 
céljait. Mint látható tehát, a támogatási lehetősé
gek zöme régiótól független fejlesztésekre fordít
ható. Az alapítványi támogatás nagy előnye, 
hogy a költségvetési évtől függetlenül flexibilisen 
tudja folyósítani a támogatásra szánt összege
ket.3

Az első években a VWA feldolgozta a hozzá 
beérkezett valamennyi támogatási igényt, s en
nek alapján állította össze 1970-ben elfogadott 
súlyponti programját. Ezt természetesen a tudo
mány mindenkori aktuális követelményeinek 
megfelelően korszerűsítik, s így témára orientált 
és interdiszciplináris jelleg érvényesítésére egya
ránt lehetőség nyílik. A nemzetközi összefüggé
sek figyelembe vétele mellett az Alapítvány 
igyekszik összehangolni tevékenységét más fon
tos támogatási források működésével is.

Az alapszabály 10.1 paragrafusa értelmében 
éves pénzügyi elszámolását arra illetékes gazda
sági szervvei kell felülvizsgáltatnia. A 10.2 para
grafus további pénzügyi vizsgálatot javasol a tar
tományi, illetve a szövetségi kormány illetékes 
szervei részéről. A pénzügyi ellenőrzésnek e 
többlépcsős rendszere némiképp gátolja az ala
pítványt abban, hogy a tudományt flexibilisen, 
konvenciómentesen és kiegészítő jelleggel ott és 
akkor támogassa, amikor és ahol az egyéb pénz
ügyi eszközök nem bizonyulnak elegendőnek. 
Noha a fokozott ellenőrzés a mindenoldalú visz- 
szaélés veszélyét igyekszik elhárítani, az Alapít
vány pénzügyi működése rugalmasabbá tétele 
érdekében lépéseket tett.6

Az Alapítvány tevékenységi körében a könyv
tárak támogatása mindig is fontos helyen állt.7 
Lényegében a tudományos könyvtárak folyama
tos támogatásáról beszélhetünk a volt NSZK-ban 
és külföldön egyaránt.

A kezdeti évek után, amikor minden jószán
dékú fejlesztést támogatni igyekeztek, kialakultak 
a könyvtárak támogatásának fő irányai. 1964 
után a tudományos és a főiskolai könyvtárak, az 
állami és tartományi könyvtárak felállításához és 
pótlólagos fejlesztéséhez nyújtott támogatás (há
borús károk pótlása, új alapításból adódó igények 
kielégítése) került előtérbe a régiók fölötti felada
tok ellátása érdekében, de ezzel egyidejűleg a 
fontos szakkönyvtárak is folyamatos támogatás
ban részesültek. Természetesen ebben a széles 
témakörben számos könyvtár jutott alapítványi 
támogatáshoz 8 Egyik legjelentősebb a kezdet
ben Marburgban, 1969-től Berlinben lévő Síaats- 
bibliothek dér Stiftung Preussischer Kulturbesitz 
Fontane-leveiek Gyűjteményének létrehozása. A 
3 millió márkás támogatás a könyvállomány kie
gészítését is lehetővé tette, s mód nyílt egymillió 
kötetnyi régi állományrész újrakatalogizálására 
és számítógépes feldolgozására is.

A II. világháború után a megnövekedett szá
mú diákság igényeinek az egyetemi könyvtárak 
már nem tudtak eleget tenni. Már az ötvenes 
években felmerült a tankönyvtárak felállításának 
igénye, annál is inkább, mivel a meglévő ilyen jel
legű gyűjtemények is erős fejlesztésre szorultak.9 
A VWA kezdési segélyként 1964-ben erre a célra 
3 millió DM-t bocsátott rendelkezésre. Mindez 
azonban csupán a kérdés egyik oldalán jelentett 
támogatást, a felsőoktatási intézmények zömé
ben hely sem volt a tankönyvanyag gyűjtésére.
Clemens Köttelwesch felmérte az országos hely- 

10 , , ' ' ' zetet , s javaslatai alapjan hosszú tavu támoga
tási terv született: az alapítvány 1967-ben diákon
ként 4 DM támogatást bocsátott azon intézmé
nyek rendelkezésére, melyek fejenként 1 DM 
támogatást tudtak még ehhez adni, az arányok 
azután évente változtak (3:2, 2:3), míg 1970-re a 
könyvtárakra hárult a teljes összeg finanszírozá
sa.

A VWA már 1971-től támogatta a központi 
könyv- és folyóiratkatalógusok kiépítését, s ezzel 
komoly mértékben hozzájárult a német felsőokta
tási intézményi könyvtárak tevékenységének ko
ordinálásához. A Marburgban kiépített első köz
ponti egyetemi betűrendes katalógus11 modell ér
tékű voit a további munkák tekintetében is. Az
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Alapítvány támogatásával jött létre a saarbrücke- 
ni egyetemi könyvtár központi katalógusa, dupli
kálhatta katalógusait a kölni és az erlangeni 
egyetemi könyvtár, a würzburgi és a frankfurti 
könyvtárnak pedig lehetősége nyílt központi fo- 
iyóiratkatalógus létrehozására.

Az egyéb vállalkozások támogatásának so
rából kiemelhető az alsó-szászországi tartományi 
könyvtár Leibnitz kutatóállomásának kiépítése, 
orosz nyelvű fordítószolgálat felállítása a hann
overi Műszaki Információs Könyvtárban, a nem
zetközi csereszolgálat tevékenységének megerő
sítése. A firenzei árvízkárok helyreállítására az 
alapítvány német könyvrestaurátorokat küldött a 
helyszínre.

A korábban megkezdett tevékenységek tá
mogatásából időközben egyéb intézmények és 
szervezetek egyre nagyobb részt tudtak átvállal
ni, így az Alapítvány koncentrálhatta erőit az 
1971-ben elfogadott programja, a tudományos 
könyvtárügy egyéb, támogatást igénylő területei 
fejlesztésének végrehajtására12. A támogatások 
így elsősorban azokat a programokat részesítet
ték előnyben, melyek a racionalizálást, koordiná
ciót, valamint a tudományos utánpótlás képzését 
tűzték ki célul. Lehetőség nyílt olyan kezdemé
nyezések finanszírozására, melyek a gépesítést 
szolgálták, támogatni lehetett a könyvtáros szak- 
referensek képzésére irányuló erőfeszítéseket, 
elsősorban a matematika, a természet- és mű
szaki tudományok területén. Ki kell emelni e terü
leten a bochumi egyetemi könyvtár modellkísérle
tét; itt adatfeldolgozó (lyukszalagrendszer) beren
dezés bevezetését és felhasználását próbálták ki 
az Alapítvány támogatásával.

Hessenben 1969 óta érvényben lévő törvény 
értelmében a közigazgatási tulajdonban lévő szá
mítóközpontokat a tudományos könyvtárak költ
ségtérítés nélkül vehetik igénybe. A kapacitás ki 
nem elégítő volta miatt ez azonban nem érvénye
sülhetett, a könyvtárak saját eszközöket pedig 
nem tudtak beszerezni. Az Alapítvány több 
könyvtár számára finanszírozta önálló gépek 
beszerzését 1970-71-ben. Támogatta az 1971 jú
niusában Berlinben megrendezett tanácskozást a 
MARC-II formátum bevezetéséről és a bibliog
ráfiai adatok gépi formátumú cseréjéről. A képzés 
támogatása céljából a Német Könyvtárosok 
Egyesülete által benyújtott 36 igénylőnek 450 000 
DM-t bocsátottak rendelkezésére, s ez a segítség 
1974 őszén, az utolsó szakreferensképző tanfo
lyam befejezésével szűnt csak meg.

1975-ben irányította rá a figyelmet Dr. Alhei- 
dis von Rohr a társadalomtudományok különféle 
területein fellelhető történeti források tudományos 
feltárása és biztonsága kérdéseire. Ennek az új 
súlyponti támogatásnak a keretében, mely 1976- 
ban indult meg, a korábbiaknál nagyobb szerepet 
kaptak a levéltárak, könyvtárak, műemlékvédelmi 
szervek és a múzeumok. A program keretében az 
Alapítvány elsősorban a forrás-orientált kutatáso
kat kívánta támogatni.

A könyvtárak területén a legjelentősebb prog
ramok a kulturális javak konzerválására és res
taurálására, illetve a történeti értékű állományré
szek speciális katalógusainak (pl. régi nyomtatvá
nyok, térképek, zeneművek, folyóiratok, hírlapok) 
létrehozására vonatkoztak.

A veszélyben lévő könyvtári állományok és 
állományrészek védelmében a Deutsche For- 
schungsgemeinschaft már sokat tett a korábbiak
ban is, s programjául tűzte ki a 19-20. századi fo- 
iyóiratanyag mikrofilmezését is14. A restaurálás 
programjához csatlakozott a VWA, mely elsősor
ban az értékes dokumentumok eredeti formában 
való megőrzését kívánta elérni a kutatás számá
ra. Kezdetben egy központi restaurátorműhely lé
tesítését tervezték, ám hamarosan nyilvánvalóvá 
vált, hogy a 15. századtól a 19. század első feléig 
terjedő időszak értékes dokumentumanyagát res
taurátorműhelyek hálózatával megbízhatóbban 
tudják megóvni. A szervezést némiképp nehezí
tette a tervezett munkában érintett gyűjtemények 
nagy száma és szerteágazó jellege. Ugyanakkor 
a munka megindulásával lényegében egyidőben 
gondoskodni kellett a restaurátorok és a kisegítő 
személyzet megfelelő létszámáról, illetve képzé
sük megszervezéséről is.

A levéltári és könyvtári állomány feltárása te
rén nyújtott támogatások jellegét legjobban a pél
dák világítják meg.

A VWA támogatásával a Joachim-Jungius 
Társaság Hamburg és Schleswig-Holstein terüle
téről mintegy 70 magánkönyvtár anyagát tárta fel 
bibliográfiai és könyvészeti szinten. Külföldön 
folytatott kutatások (London, Bécs, Izrael) révén 
mikrofilmezéssel értékes állományrészekkel gaz
dagították a német és a nyugat-európai kutatás 
forrásbázisát. Támogatásukkal készült el a New- 
York-i Leó Baech Institute levéltári anyagának fel
tárása, mely értékes forrásanyag a közelmúlt tör
téneti kutatásai számára.

Feldolgozásra került a Göttingeni Városi és 
Egyetemi Könyvtár 18. századi angol nyelvű
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anyaga. Arolsenben az egykori hercegi könyvtár 
(Fürstlich Waldeckische Hotbibliothek), mely Észak- 
Hessen legjelentősebb magánkönyvtára volt, 
40 000 kötetes könyvtára mellett értékes 15-19. 
századi nyomtatványokkal, kéziratokkal, met
szetgyűjteménnyel rendelkezett. Az Alapítvány 
támogatásával mindez feldolgozottan Kasselbe, 
a Főiskola Könyvtárába került. Ezekre a célok
ra 35,2 millió DM támogatást nyújtott az Alapít
vány, ebből mintegy 10,9 millió közvetlenül a le
véltári és könyvtári állományfeldolgozásra for
dítódott.

1982-től az Alapítvány fokozottan elkötelezte 
magát a kultúrtörténeti dokumentumok tudo
mányos számbavétele mellett. Leszögezte, hogy 
elsősorban a levéltárak, könyvtárak, műemlékvé
delmi hivatalok, főiskolák és kutatóintézetek 
olyan egyéni programjait kívánja támogatni, me
lyek a tudományos minőség, a dokumentációs 
módszertan vonatkozásában a kulturális javak 
megőrzése szempontjából a felmerülő költségek 
mindenkori viselői számára egyúttal modell érté
kűek lehetnek.

A nyolcvanas évek kezdetétől az egész né
met könyvtárosszakma és az azt támogató intéz
mények, szervezetek és alapítványok érdeklő
désének középpontjában áll Fábián
professzor tanulmánya a könyvtárhasználati szo
kások eltérő jellegeiről15. Fábián professzor ab
ból indul ki, hogy egy társadalomtudománnyal 
foglalkozó kutatónak a természettudósétól merő
ben eltérő elvárásai vannak a könyvtárakkal 
szemben. A könyvtárat ő a társadalomtudományi 
kutatások intézményi alapfeltételének tekinti, 
ahol kettős feladatnak kell eleget tenni: a régi iro
dalom széles körű forrásgyűjteményének felállí
tása mellett a modern, ún. másodlagos tudo
mányos irodalomról pedig áttekintést kell biztosí
tani. A jelen helyzet részletes elemzése mellett 
megfogalmazza javaslatait is a legfontosabb ten
nivalókat illetően:

1. A történeti értékű könyvállományok feltárá
sa és megőrzése, javaslat a „Történeti értékű 
könyvállományok az NSZK-ban és
linben” kézikönyv összeállítására;

2. A nemzeti irodalom archiválása a gyűjtőkö
ri feladatok felosztásával az ország nagyobb 
könyvtárai között;

3. A könyvtárközi kölcsönzés egyszerűsítése, 
a helyi irodalomellátás hatékonyabbá tétele;

4. Az ellátó rendszer mikrofilmezés és digita
lizálás révén való korszerűsítése;

5. Az információs rendszer javítása a könyv
tárak és a könyvtári állományok révén létreho
zandó másodlagos irodalom révén;

6. Hierarchizálás és specializáció a tudo
mányos könyvtárügyben, részben az amerikai 
Research Libraries Group mintájára;

7. Kutatóhelyekhez kapcsolódó könyvtárak 
kiépítése.

Noha a javaslat nagy vitákat keltett, minden 
érdemi hozzászóló megvalósulásának fontossá
ga mellett foglalt állást. Az 1985-ben Trierben 
megrendezett 75. könyvtáros vándorgyűlés is 
megvitatta a témát, és ajánlásokat fogadott el16,

1984-ben, több szakmai tanácskozás után a 
VWA megtárgyalta ,Atörténeti értékű könyv- 
állományok kézikönyve” realizálását célzó mun
katervet és ennek pénzügyi kihatásait, s néhány 
hónap múlva a kuratórium 5 millió DM támogatást 
hagyott jóvá a program megvalósítására. Fábián 
professzor tervei szerint az átfogó kézikönyv 
mintegy 800-1000 könyvtár részletezett leírású 
állományát tartalmazza, s ezzel nem csupán a 
német kutatás, hanem a könyvnyomtatás szem
pontjából jelentős országok számára is nélkülöz
hetetlen segédkönyvvé válik17. Nem pótolja 
ugyan a hiányzó nemzeti központi katalógust, de 
fontos lelőhelyforrást jelent a történelmi kutatások 
számára, s alapjául szolgálhat a jövőben számí
tógéppel előállítandó katalógus munkálataihoz, 
melyet azután a kisebb, de értékes állományré
szekkel rendelkező könyvtárak adataival is ki
egészítenek.

A kézikönyv a könyvnyomtatás kezdetétől 
1900-ig terjedő időszak nyomdatermékeit, könyv-, 
folyóirat- és híriapanyagát, valamint a kisnyom
tatványokat tárja fel. Központi szerkesztősége 
Münsterben működik, de öt regionális tudo
mányos szerkesztőség munkájára támaszkod
hat. A 12 kötetre tervezett kézikönyvet név-, hely- 
és szakmutató egészíti ki. A résztvevő könyv
tárakat egységes adatszolgáltatásra kötelezik, 
így a könyvtárak történetéről, szolgáltatásairól, 
katalógusrendszeréről, állománynagyságáról és 
gyűjteményrészeiről, az állományhoz való hozzá
férés lehetőségeiről is minden információ rendel
kezésre áll.

A nagy külföldi érdeklődés hatására a VWA 
1989-ben újabb 2,5 millió DM támogatást szava
zott meg az Európa-szerte fellelhető történeti ér
tékű német vonatkozású dokumentumok feltárá
sa érdekében. Még ebben az évben meg is kez
dődtek az ezirányú munkák az akkori NDK,
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Ausztria és Délkeiet-Európa különféle nagy
könyvtáraiban18.

Fábián professzor előterjesztésének újabb 
pontja kezdett megvalósulni azzal, hogy a VWA 
1986-ban újabb 2 millió márkás támogatást ha
gyott jóvá a történeti értékű (1900 előtti) doku
mentumok állományvédelmi mikrofilmezése cél
jára19. Ezt a munkát különösen sürgőssé tette, 
hogy régebbi könyvállományát állománymegőr
zés érdekében már több könyvtár forgalmazási ti
lalom alá helyezte, a könyvtárközi kölcsönzés kö
réből pedig csaknem kivonta. A mikrofilmezés 
próbamunkálatai eleinte két könyvtárban folytak, 
az Alapítvány több könyvtár megfelelő berende
zésekkel való ellátásának biztosítása mellett a 
program sikere érdekében a felvételek könyv
tárközi kölcsönzési rendszerbe való bevonását, s 
a könyvtári szervezetekkel együttműködve az 
egységes felvételi módszerek elterjedését is tá
mogatta20.

A wolfenbütteli Herzog August Bibliothek már 
a hetvenes években, részben az Alapítvány tá
mogatásával, jól feltárt, nemzetközileg is elismert 
kutatóhellyé vált. A számítástechnika térhódítá
sával a könyvtár új beszerzései 1984 óta már gé- 
pileg hozzáférhetők2'. A könyvtár vezetése öt 
évre szóló tervet dolgozott ki a régi állományrész, 
a német barokk nyomtatványok és a bibliagyűjte
mény számítógépes katalogizálására, melyhez 3 
millió DM támogatást kaptak. A régi állományrész 
újrafeldolgozása során (adatbázis, betűrendes és 
szak-, valamint tárgyszókatalógusokkal) az 1830 
előtt megjelent művekből már 350 000 tételt fel
dolgoztak, a német barokk (1600-1720) anyagá
nak feltárását rövidített címleírás és kivetíthető 
címlapfotó-rendszer egészíti ki. A bibliagyűjte
mény számítógépes feldolgozása az információs 
értéken túl hasznos tapasztalatokkal szolgál majd 
más könyvtárak hasonló munkáihoz is.

Az utolsó, eleinte 25 millió márkára becsült 
alapítványi támogatás, mely Fábián professzor 
tanulmányával függ össze, a történelmi hagyo
mányokon nyugvó német nemzeti könyvtár hiá
nyával, illetve azzal a javaslattal kapcsolatos, 
hogy a német dokumentumok gyűjtését 1945-ig 
decentralizáltan oldják meg. A VWA az érintett 
könyvtárakkal, az illetékes fenntartókkal egyez
tette a tervet, mivel a lehetőség csupán a bein
dulás támogatását tette lehetővé. A koncepció 
szerint e kijelölt gyűjtőközpontok a területükhöz 
tartozó anyagokat archiválják, rendszeres retro
spektív beszerzésekkel kiegészítik és a folyama

tosan növekvő forrásanyagot rendelkezésre bo 
csátják. Egyidejűleg kliringállomásként is működ
nek, nyilvántartva más könyvtárak vonatkozó do
kumentumait, s biztosítják a kérések megfelelő 
továbbítását. Egységesített állományfeltárási el
vekkel, a Frankfurt am Main-ban működő Deut
sche Bibliothek anyagait és nyilvántartásait 
hasznosítva, szoros hazai és nemzetközi együtt
működéssel, mikroformátumok cseréjével bizto
sítják a teljes körű regisztrációt, információszol
gáltatást és megőrzést. Az érintett könyvtárak, il
letve gyűjtési területük:

♦ Bayerische Staatsbibliothek, München 
(1450-1600)

♦ Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 
(1601-1700)

♦ Niedersáchsische Staats- und Universi- 
tátsbibliothek, Göttingen (1701-1800)

♦ Stadt- und Universitátsbibliothek, Frank
furt am Main, Senckenbergische Biblio
thek (1801-1870)

♦ Staatsbibliothek Preussischer Kulturbe- 
sitz, Berlin (1871-1912).

Az évkör módosulását a politikai változások 
eredményezték, mivel 1913-tól a Deutsche Bü- 
cherei, Leipzig a német nyelvű dokumentumok 
teljes körű gyűjtését végzi.

Ami a látható közeljövőt illeti: Az Alapítvány 
komoly támogatást kíván adni az egykori NDK 
könyvtárainak, hogy felzárkózhassanak a már 
megkezdett könyvtári programokhoz, mely terv a 
kifejezetten könyvtári támogatás mellett a felső- 
oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését 
is jelenti.
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A kelet-európai térség támogatására 1991-1992- 
ben került sor először. Kétlépcsős program 
keretében támogatták a könyvtárakat. Az első 
szakaszban 3 millió DM értékben küldtek könyvet 
Bulgáriába, Csehszlovákiába, Lengyelországba és 
Magyarországra. A támogatott könyvtárak megkér
dezésével sikerült mindig a valós igényeknek 
megfelelő könyveket küldeni.

Magyarországon 1992-ben az alábbi könyvtárak 
részesültek könyv- és folyóirat-támogatásban:

♦ Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára
♦ Miskolci Egyetem Központi Könyvtára
♦ Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi 

Könyvtára, Budapest
♦ ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest

A második lépcsőben 3,6 millió DM összeggel 
támogatták a fenti országok könyvtárait. Ebben 
a szakaszban már Románia is kapott támogatást. 
A keretösszeget fele-fele arányban könyv, il
letve berendezések beszerzésére költötték el. 
Hangsúlyozott cél volt, hogy a tanárok és 
diákok minél hamarabb juthassanak hozzá a 
munkájukhoz szükséges dokumentumokhoz. Ennek 
érdekében nagy kapacitású másolóberendezéseket 
szállítottak a támogatott könyvtárakba. Ebben a

körben az alábbi magyarországi könyv
tárak részesültek támogatásban:

OCÉ berendezéseket kaptak
♦ Budapesti Műszaki Egyetem Központi 

Könyvtára
♦ Budapesti Közgazdaságtudományi 

Egyetem Központi Könyvtára
♦ ELTE Természettudományi Kar Könyv

tára, Budapest
♦ Janus Pannonius Tudományegyetem 

Központi Könyvtára, Pécs
♦ Országos Széchényi Könyvtár

Ránk xerox fénymásolókat kaptak
♦ Miskolci Egyetem Központi Könyvtára
♦ Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

Központi Könyvtára, Budapest
♦ Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Központi Könyvtára, Debrecen
♦ Országos Műszaki Információs Központ 

és Könyvtár
♦ Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Zeutschel mikrofilmleolvasó berendezést kapott
♦ Országos Széchényi Könyvtár
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