
Irodalmi Dokumentációs 
Központ Bécsben

Deréky Ju lianna

Az Irodalmi Dokumentációs Központban (Li- 
teraturhaus in Wien), amely új formájában 1991 
októberétől áll a nagyközönség rendelkezésére, 
a következő intézmények kaptak helyet:

-  Az Újabb Osztrák Irodalom Kutató és Doku
mentációs Központja, amely 1965 óta műkö
dik Bécsben. Feladatkörébe tartozik többek 
között a XX. századi, különösen az 1945 
utáni osztrák irodalomról szóló anyagok 
gyűjtése és archiválása. Lapja a félévenként 
megjelenő „Zirkular”.

-  Az Osztrák írók Éameiy
1971-ben alakult és jelenlegi formájában 
1981-től működik. A szervezet elsősorban 
az írók foglalkozási, jogi, valamint szociális 
érdekképviseleti szerve. Lapjuk az ,Auto- 
rensolidaritát”.

-  A Fordítóközösség,amely az osztrák fordí
tók érdekképviseletében lép fel. A fordítók 
lapja: „Ü wie Übersetzen”.

-  Az 1990 óta működő
mentáció, ameiy a kultúra, főleg az irodalom 

helyzetét és változásait követi nyomon Ke
let-Európa országaiban.

A központ intézményei, valamint szolgáltató 
termei 1500 négyzetméteren, három szinten he
lyezkednek el. A legnagyobb területet a 25 ezer 
kötetes, szabadpolcos könyvtár foglalja el. A 
könyvtári olvasóterem galériáján található a folyó
iratgyűjtemény, amely közel 150 kurrens irodalmi 
folyóiratcímet tartalmaz.

A könyvtár évente átlagosan 1000 könyvvel 
gyarapszik. A beérkező könyveket két szakterület 
alapján sorolják be:

-  XX. századi osztrák szerzők művei a hozzá
juk tartozó szakirodalommal,

-  kézikönyvek, lexikonok, általános tudo
mányos művek.

Az alagsorban helyezték el az újságkivágat- 
gyűjteményt, amely 450 000 dokumentumot tar
talmaz. Elsősorban a kultúra és a kultúrpolitika ál
talános kérdéseivel foglalkozó cikkeket gyűjtik.

A könyvtár és az újságkivágat-gyűjtemény 
mellett hagyatékok, kéziratgyűjtemény, valamint 
egy fotó- és egy audio-videógyűjtemény várja az 
érdeklődőket. A kutatókon, olvasókon, újságíró
kon kívül középiskolai, valamint egyetemi csopor
tok is rendszeresen megfordulnak az Irodalmi 
Dokumentációs Központban. Az intézet fontos 
feladatai közé tartozik -  a kutatómunka, anyag- 
gyűjtés, archiválás mellett -  felolvasóestek, elő
adássorozatok, kiállítások szervezése és rende
zése. Ilyen módon a központ nemcsak az olva
sókkal tart fenn közvetlen kapcsolatot, hanem az 
osztrák írókkal is.

Az 1990-től működő
táció feladata az Ausztria és Kelet-Európa orszá
gai közötti kulturális, irodalmi és tudományos 
cserekapcsolatok dokumentálása és tematikus 
feldolgozása. A Dokumentáció újságkivágat-gyűj- 
teménye jelenleg közel 7 500 dokumentumot tar
talmaz a következő témák szerint:

♦ újságcikkek, amelyek Kelet-Európa 1945 
utáni történeti és kultúrtörténeti fejlődésé
vel foglalkoznak;

♦ cikkek, amelyek az irodalom fő irányait, 
fejlődését és annak hátterét vizsgálják;

♦ a kultúrpolitika és az ideológia irodalomra 
való befolyását tárgyaló cikkek;

♦ recenziók, kritikák, összefoglaló tanul
mányok a kelet-európai írók német nyelv- 
területen megjelenő könyveiről.

A 40 német nyelvű, Ausztriában, Németor
szágban és Svájcban megjelenő napi- és hetila
pon kívül feldolgozásra kerülnek még olyan rend
szeresen érkező német és angol nyelvű kelet-eu
rópai hetilapok, mint a vagy a
Moskau N e w s .

A Dokumentáció kapcsolatot tart különböző 
kelet-európai kulturális intézményekkel, a külföl
dön működő osztrák intézetekkel, minisztériu
mokkal, akadémiai intézetekkel, kiadókkal, egye
temekkel is. A Dokumentációs részleg könyv- 
állománya kb. 500 német nyelvű kézikönyvből és 
szakkönyvből áll.
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Kitekintés

AZ IFLA 1993. ÉVI KONFERENCIÁJÁT Barcelonában tartják, aug. 22-28-án (jelentkezés júl. 30-ig). 
Központi témája: a könyvtár egyetemessége (vagyis: mindenféle információforrás hozzáférhetővé 
tétele mindeki számára a világ minden táján). -  Egyéb témák: a nemzeti könyvtárak a nemzetközi 
együttműködésben; nemzetiségi olvasók, többnyelvű környezet; szakmai tájékoztatás térítésért; 
küzdelem az analfabétizmus ellen, felnőttoktatás; a gyermekek és ifjak olvasásra nevelése; az új 

információhordozók tartósítása; az információforrások tervszerű, hatékony hasznosítása; a 
könyvtárosképzés nemzetközisége. -  Egyúttal néhány szekció és kerekasztal is összeül: 

képzőművészeti szakkönyvtárak; országgyűlési könyvtárak; földrajzi könyvtárak és térképtárak; az 
információtechnológia a nemzetisági olvasók ellátásában; AV anyag; szakmai továbbképzés.

- A  szokásos könyvtárlátogatásokon, fél- és egynapos kirándulásokon túl a konferencia után 4-6 
napos üdüléseket, körutazásokat is szerveznek az ország különböző részein.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/1. 97



Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy boltunknak számos, tudományos körben 
elismert kiadóval van kapcsolata, mint például:

Oxford University Press, Bauverlag, Penguin Books Ltd., Schwer Verlag, Harcourt
Brace Jovanovich Ltd., Kluwer Academic Publisher Group, Book
Company (U.K.) Ltd., Chapman & Hall Ltd., Cári Hanser Verlag, K.G. Saur Verlag 
GmbH & Co. KG., Walter de Gruyter Berlin-New York., DLV., Urban & 
berg, Vieweg, Jungjohann, Eugen Ulmer Verlag, Bouvier, Encyclopedia Britanni- 
ca, Wm. Collins Sons & Co. Ltd., BBC English.

Ügyfeleink igényének megfelelően természetesen tovább bővítjük a kiadók 
számát.

Boltunk a kiadványokat katalógus áron kínálja. Egyéni és nagybani megren
delések kielégítésével is foglalkozunk. Ha a fent említett kiadók katalógusaiból 
rendel, úgy 4-6 hét alatt be tudjuk szerezni a kiadványt.

Amennyiben új kiadóval kell fölvennünk a kapcsolatot, vagy a tengerentúlról 
kell behozatnunk a kiadványt, az hosszabb időt vesz igénybe, de tájékozódás 

után értesítjük ügyfelünket, s akkor módosíthatja megrendelését.

Extra kívánságokat is teljesítünk, ha ügyfelünk vállalja a többletköltségeket.

Postai utánvéttel is értékesítünk könyveket.

Bordás Gitta 
könyvesbolt vezető

„Minket minden ügyfél érdeklődése kötelez.
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