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Önök két téma előadására kértek fel: ,A né
met könyvtárügy és dokumentáció problémái” és 
a „Könyvtári szövetségek és társaságok felépíté
se és feladata Németországban”. E két témát 
megpróbálom összekapcsolni és az utóbbival, a 
felépítéssel kezdeném.

Három alapvető tényt kell elsőnek említenem:
♦ 1.) A németországi könyvtári (és doku

mentációs) szövetségek és grémiumok 
függetlenek az állami szervezetektől és 
kizárólag egyéni kezdeményezésen ala
pulnak, a tagságot személyes döntések 
határozzák meg. Lehetnek az állam part
nerei, de lehetnek ellenfelei is;

♦ 2.) A könyvtári szövetségeket az egyé
nekből álló szövetségek és az intézmé
nyek szövetségei alkotják.

♦ 3.) A könyvtárakban foglalkoztatott sze
mélyeket végzettségüknek és munkájuk
nak megfelelően négy csoportba sorolják. 
Ez a szakmai besorolás érvényes más ál
lami tisztviselőre és alkalmazottra is, és 
kihat a privát szektorban foglalkoztatott 
munkavállalókra is.

1. csoport: Feltételez valamilyen nem könyvtári 
szakterületen megszerzett felsőfokú végzettséget 
(pl. német irodalom, fizika -  vagy a mi szakterüle
tünk esetében -  agrártudományok, biológia szakon 
szerzett képesítést) és ezen túl egy kétéves könyv
tárosképzést is. Az ilyen végzettségű személy t u 
dományos könyvtáros” besorolást kap.

2. csoport: Feltételez szakirányú felsőfokú,
hároméves könyvtárügyi tanulmány elvégzése 
után szerzett diplomát. Az ilyen végzettségű sze
mély „ okleveles könyvtáros".

3. csoport. 2-3 éves, mindenekelőtt gyakorlati 
könyvtárosi szakismereteket biztosító alap- vagy 
középfokú képesítést feltételez. Az ilyen végzett
ségű személy könyvtári asszisztens”.

4. csoport: Könyvtárban dolgozó, könyvtárosi 
szakismeretekkel nem rendelkező személyek (tit
kársági dolgozók, műszaki személyek stb.)

Ezek a korábbi Német Szövetségi Köztár
saságra érvényes besorolások ma is érvényesek. 
Az egykori NDK-ban is hasonló felépítés volt ér
vényben. A 2. csoportban, az „emelt szintű állás-
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bán” lévők között volt csak eltérés, hiszen itt más 
tudományos szak nélkül, könyvtártudományi ta
nulmányok után is lehetett valaki „tudományos 
könyvtáros”. Az „okleveles könyvtárosok” köré
ben a végzettség gyakorlatilag mindkét ország
részben azonos volt. A harmadik csoportba tarto
zókat az egykori NDK-ban nem „könyvtári asz- 
szisztens”, hanem „könyvtári szakmunkás” 
elnevezés illette meg.

Az eltérő végzettségen alapuló fokozatoknak 
megfelelően -  amelyek a felelősség arányában 
emelkedő bérezést jelentenek a könyvtárakban -  
alakultak ki az azonos végzettségű könyv
tárosokat, egyéneket tömörítő szövetségek. 4 
ilyen szövetség ismert: a VDB, a VdDB, a VBB és 
a BBA.

♦ A Német Könyvtárosok Egyesülete (VDB 
-  Véréin Deutscher Bibliothekare) tömöríti 
a tudományos könyvtárosok kb. 1350 fős 
táborát.

♦ Az okleveles könyvtárosokat 2 szövetség 
is képviseli, az egyik a tudományos 
könyvtárakban dolgozó okleveles könyv
tárosokat, a másik pedig a közkönyvtá
rakban dolgozó okleveles könyvtárosokat 
tömörítő szövetség. Az előbbi a Tudo
mányos Könyvtárak Okleveles Könyv
tárosainak Szövetsége (VdDB -  Véréin 
dér Diplombibliothekare an wissenschaft- 
lichen Bibliotheken), mely jelenleg kb. 
2900 tagot számlál, az utóbbi pedig a 
Közkönyvtárak Könyvtárosainak Szövet
sége (VBB -  Véréin dér Bibliothekare an 
öffentlichen Bibliotheken) kb. 4450 fős 
létszámmal.

♦ A Könyvtári Asszisztensek Szövetségi 
Egyesülete (BBA -  Bundesverein des 
Bibliotheksassistenten /innen und anderer 
Mitarbeiter/innen an Bibliotheken) képvi
seli a középszintű állásban, rangban lévő 
személyeket és kb. 500 tagja van.

Ezek a szövetségek tagjaik szakmai érdekeit 
képviselik (bérezés, képzés, feladatmegjelölés), 
és figyelemmel kísérik a közalkalmazotti munka 
és a továbbképzés kérdéseit is stb. Ezek az 
egyéneket tömörítő szövetségek nem töltik be a 
szakszervezet funkcióját, így tehát nem partnerek 
a munkaadókkal történő bértárgyalásoknál. Ezt a 
feladatot a közkönyvtárosoknál a Közalkalmazot
tak, Szállítási és Közlekedési Dolgozók Szak- 
szervezete látja el. Az egyéneket tömörítő könyv
tári szövetségeknek lehetőségük van arra, hogy

elképzeléseiket -  a tevékenységükről, a bérezé
sükről, a munkájuk értékeléséről stb. -  a szak- 
szervezetekkel folyó bértárgyalásokon érvénye
sítsék.

Az egyéneket tömörítő szövetségeken kívül 
van egy intézményi szövetség, amelyben a 
könyvtárak saját maguk, a könyvtárosképző és a 
központi könyvtári intézmények tömörülnek. Ez 
az intézményi szövetség a Német Könyvtári Szö
vetség (DBV -  Deutsche Bibliotheksverband), 
amelynek jelenleg kb. 2250 tagja van.

Egy akkora nagyságú és olyan szövetségi 
rendszerben működő országban mint Németor
szág, melyben minden szövetségi tartományban 
erősen decentralizált könyvtárak működnek, a 
szövetség munkája regionális felépítést is igé
nyel.

A Német Könyvtári Szövetség 16 tartományi 
szövetséggel rendelkezik, vagyis a Német Szö
vetségi Köztársaság minden szövetségi tartomá
nyában a Német Könyvtári Szövetség tagjait egy- 
egy tartományi szövetség gyűjti össze.

Ezek a tartományi szövetségek gondoskod
nak a szövetségi tartományokon vagy a régiókon 
belüli együttműködésről, törődnek a könyvtárak 
aktuális, regionális szintű gondjaival és szükség 
esetén ezeket a problémákat a Német Könyvtári 
Szövetség elé viszik. A mellékelt kimutatás az 
egyes szövetségi államok 1992-es taglétszámát 
mutatja:

(az 1991. okt. 31-i állapot szerint)

A regionális tagozódás mellett szükségessé 
vált a könyvtártípusok szerinti tagozódás is, mivel
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a közkönyvtárak problémája más egy kis közös
ségben, mint az egyetemi könyvtárakban. Ezért a 
Német Könyvtári Szövetség az alábbi 8 szekcióra 
tagozódik:

A Német Könyvtári Szövetség (DBV) szekciói

1. szekció: Közkönyvtári rendszerek és a 400 000 la
koson felüli ellátási körzet könyvtárai

2. szekció: Közkönyvtári rendszerek és a 100 ezertől
400 ezer lakosú ellátási körzetek könyvtárai

3. szekció: Közkönyvtári rendszerek és a 100 000 lako
sú ellátási körzetek könyvtárai, valamint a könyv
tárral rendelkező falusi járások

4. szekció: Tudományos egyetemi könyvtárak (Szak-
főiskolai Könyvtárak Munkaközössége, Területi 
Könyvtárak Munkaközössége)

5. szekció: Tudományos szakkönyvtárak (Szakkönyv
tárak Munkaközössége)

6. szekció: A könyvtárügy területi és önálló intézmé
nyei és a könyvtárak nélküli falusi járások (állami 
és egyházi szakmai helyek, könyvtári szövetsé- 
gek)

7. szekció: Könyvtárosképző intézmények
8. szekció: Gyári és üzemi könyvtárak (Betegkönyv

tárak Munkaközössége, Német Üzemi Könyv
tárak Szövetsége)

A Német Könyvtári Szövetség minden tagja 
tartozhat egy szekcióhoz.

A Német Könyvtári Szövetség felépítéséről 
ad képet az alábbi séma:

Noha az egyéni szövetségek és az intézmé
nyi szövetségek esetében az ellenfelek állnak 
egymással szemben mint munkavállalók és mun
kaadók, a gyakorlat azt mutatja, hogy sokkal több 
közös érdekük és közösen megoldandó feladatuk 
van, mint eltérésük, így már hosszú ideje szoros 
együttműködés alakult ki közöttük.

A Német Könyvtári Szövetségek Szövetségi 
Egyesülését (BDB) 1989 őszén alapították. Fela
data a könyvtárügy képviseletének javítása, a 
közhivatali munka hatékonyabbá tétele és a szö
vetségek közötti együttműködés erősítése. A Né

met Könyvtári Szövetségek Szövetségi Egyesü
lése (BDB) élén egy szóvivő áll, aki a Német Szö
vetségi Köztársaság könyvtárügyét képviseli. A 
„szóvivő” kifejezés jól átgondolt elnevezés, hi
szen nem egy vezető pozíciót kell kifejeznie, ha
nem egy olyan személyt, aki minden könyvtáros 
közös képviseletét látja el.

A szóvivő elnököl a Német Könyvtári Szövet
ségek Szövetségi Egyesületének (BDB) Koordi
náló Testületében, amelyben a Német Könyvtári 
Szövetségnek (DBV) 4 helye, az egyéni szövet
ségeknek egy-egy, tehát szintén 4 helye és sza
vazati joga van. A Német Könyvtári Szövetség 
(DBV) 4 helyéből a németországi könyvtári fejlő
dés érdekében 1 helyet a nagy Észak-Rajna- 
Vesztfáliai Könyvtári Szövetsége és egy helyet a 
Szakkönyvtárak Munkaközössége tölt be, amely 
a könyvtárak egy igen nagy csoportját képviseli 
és a Német Könyvtári Szövetség 5. szekciójával 
egyesülve, hosszú évek óta rendkívül aktív sze
repet játszik Németország könyvtári egyesületi 
életében.

E Koordináló Testület a napi és a hosszú távú 
problémák megoldására munkacsoportokat állít 
fel (pl. az olvasási igény fejlesztésére, a könyvtári 
számítógépesítés kérdéseire, a németországi 
könyvtári ülések koordinálására stb.). A Német 
Könyvtári Szövetségek Szövetségi Egyesülésé
nek szervezeti sémáját az alábbi illusztráción ve
hetik szemügyre.

A könyvtári szövetségek és a testületek eddi
gi ismertetése azt mutatta, hogy azokat, amelyek
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szakterületi vagy tudományos kérdésekkel foglal
koznak, pl. az Orvosi vagy Mezőgazdasági 
Könyvtárak Szövetsége, még nem említettem.

Valójában több olyan szövetség és testület ta
lálható Németországban, amelyek az előbb emlí
tettektől függetlenül működnek és vegyes szemé
lyi és intézményi szerveződések, illetőleg olya
nok, amelyek tagjai meghatározott területeken 
foglalkoztatott emberek, illetve meghatározott te
rületen tevékenykedő könyvtárosok. A fent emlí
tett szövetségekből és testületekből mutat be né
hányat az alábbi válogatás:

Szakmai társaságok Németországban 
(Válogatás)

Könyvtárak esetében:
Katolikus Teológiai Könyvtárak Munkaközössége 

Művészeti Könyvtárak Munkaközössége 
Parlamenti és Hatósági Könyvtárak 

Munkaközössége
Orvosi Könyvtárak Munkaközössége

Dokumentációs szövetségek:
Német Dokumentációs Társaság

Agrártudományi könyvtárak és dokumentációs 
szövetségek

Mezőgazdasági Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Társaság (G BDL- Gesellschaft für 

Bibliothekswesen und Dokumentation des 
Landbaues)

Mezőgazdasági Informatikai Társaság (GIL -  
Gesellschaft für Informatik in dér Landwirtschaft)

Itt említem meg azt a fontos dokumentációs 
szövetséget, melyet Német Dokumentációs Tár
saságnak (DGD -  Deutsche Gesellschaft für Do
kumentation) neveznek. A DGD független szer
vezet, nem függ a Német Könyvtári Szövetségek 
Szövetségi Egyesülésétől (BDB), sem a Német 
Könyvtári Szövetségtől (DBV), sem a személyek
ből álló szövetségektől, mégis számos kapcsolat
tal rendelkezik olyan személyeken keresztül, akik 
az említett, különböző szövetségekben tisztséget 
viselnek. Szoros a kapcsolata a többiekkel azért 
is, mert sok tudományági könyvtár tagja a Szak- 
könyvtárak Munkaközössége (DBV) 5 szekciójá
nak, és végül azért is, mivel a közös rendezvé
nyek, munkaértekezletek, kongresszusok egyide
jűleg több szövetséget és társaságot is érdekelnek.

A mezőgazdasági könyvtárakról a következő
ket említeném meg: itt, Németországban ezen a 
területen már 1958-ban egy olyan utat jártunk, 
mely számos más szövetségnek példaértékű 
volt, ugyanis a mezőgazdasági könyvtárosok és 
dokumentalisták egy közös szövetségbe, a Me
zőgazdasági Könyvtárügyi és Dokumentációs 
Társaságba (GBDL -  Gesellschaft für Biblio
thekswesen und Dokumentation des Landbaues) 
tömörültek.

Ez egy mindössze 150 tagot számláló társa
ság, hiszen a szakterület maga is szűk, intézmé
nyeinek, s az itt dolgozó szakembereknek a szá
ma Németországban nem túl nagy. Ezért örülünk 
annak, ha a GBDL-ben (amely nem csak a Mező- 
gazdasági Könyvtárügyi és Dokumentációs ( 
met) Társaságot jelenti), számos szomszéd or
szágbeli kollégát is tagként üdvözölhetünk (pl. 
Ausztriából, Svájcból, Hollandiából, Angliából) és 
igen örülnénk, ha magyar kollégákat, könyv
tárakat vagy dokumentációs intézményeket is 
tagként köszönthetnénk. A Társaság üléseit né
met nyelven tartja, kiadványát, a Mitteilungen dér 
GBDL-t német nyelven adja közre.

Majdnem ugyanazok a kollégák, akik 1958- 
ban a Társaságot (GBDL) alapították, pár évvel 
később létrehozták a IAALD rövidítésű szerveze
tet, s ez a jelenlegi nevén a mezőgazdasági Infor
mációs Szakemberek Nemzetközi Szervezete 
(International Association of Agricultural Informa
tion Specialists) 1990-ben Budapesten tartotta 
Vili. világkongresszusát.

A GBDL mellett, amely főleg szöveges és fak- 
tográfiai információval foglalkozik, létezik egy Me
zőgazdasági Informatikai Társaság (G IL-G esell
schaft für Information in dér Landwirtschaft). E 
társaság feladata a számítógépek alkalmazásá
nak bevezetése a mezőgazdaságban, nem any- 
nyira mezőgazdasági könyvtári és dokumentá
ciós területen, hanem mindenekelőtt a gyakorlati 
mezőgazdaságban, a mezőgazdasági techniká
ban, a rendszertervezésben, az üzemgazdasági 
és ökonómiai kérdésekben stb.

Eltérően attól a bevezetőben tett kijelenté
semtől, hogy a társaságok és szövetségek füg
getlenek az államtól, a mezőgazdasági dokumen
tációt állami grémium fogja össze. E grémiumot 
abból a meggondolásból hozták létre, hogy egy
részt a korlátozottan rendelkezésre álló agrártu
dományi erőforrásokat jól kihasználják, másrészt 
azért, mivel a mezőgazdasági információ és do
kumentáció hasznosítói nem elég tőkeerősek ah-
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hoz, hogy az agrárinformációt és dokumentációt 
egyéni erőből fejleszteni tudnák. így alakították 
meg az Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Er
dészeti Szakinformációs Rendszert (FIS-ELF -  
Fachinformationssystem Ernáhrung, Landwirt- 
schaft und Forsten), mely három kamarából áll.

A választmányban képviselteti magát minden 
olyan szövetségi tartomány minisztériuma, amely 
mezőgazdasági intézményt működtet. A vá
lasztmányban, amely különösen a finanszírozás 
és az alapvető kérdések területén hoz közös ha
tározatokat, két szaktanács működik:

♦ Az Agrárinformatikai Szaktanács -  mely
nek feladata a számítógép és az elektro
nikus adatfeldolgozás alkalmazása a me
zőgazdaságban -  szakértőkből áll, akiket 
a Német Szövetségi Köztársaság és az 
egyes szövetségi tartományok delegálnak.

♦ A Szakirodalmi Szaktanács -  amely a 
mezőgazdasági dokumentációt képviseli 
-  tagjai a jelenleg működő 20 agrárdoku
mentációs állomás vezetői, a Mező- 
gazdasági Dokumentációs és Információs 
Központ vezetője és a Mezőgazdasági 
Központi Könyvtár vezetője.

A Szakirodalmi Szaktanács évente 2 alka
lommal ülésezik. Fő feladatai közé tartozik a né
metországi AGRIS-input bejelentés biztosítása a

FAO számára, a németországi agrárdokumentá
ció kérdése, ennek szervezeti felépítése, techni
kája, szakmai tagozódása stb.

A Bonnban működő Mezőgazdasági Közpon
ti Könyvtár biztosítja a kapcsolatot a könyvtárügy 
és a dokumentáció között. A Központi Könyvtár 

feladata a világ mezőgazda- 
sági irodalmának -  amennyi
ben az beszerezhető, és 
Németország szempontjából 
jelentőséggel bír -  rendelke
zésre bocsátása; különösen 
azonban annak a szakiro
dalomnak a biztosítása, ame
lyet Németországban az adat
bázis-szolgáltatókon (hoston) 
keresztül elérhető adatbankok 
közölnek. A Berlinben műkö
dő egykori Mezőgazdasági 
Akadémia Központi Könyv
tára, mint központi feladatkörű 
intézmény, már nem létezik, 
ugyanis feladatai, különösen a 
devizáért beszerezhető iroda
lom központosított beszerzé
se és elosztása, feleslegessé 
váltak. Előreláthatólag a berlini 
Humbold-Egyetem Agrártudo
mányi Tanszékének lesz hoz
zárendelt tanszéki szerepű

könyvtára.
A németországi mezőgazdasági könyvtárügy 

és dokumentáció helyzete szorosan összefügg a 
mezőgazdaság helyzetével, melyet az alábbiak 
jellemzik:

-  a mezőgazdasági termékek magas mennyi
ségi hozama és színvonalas minősége;

-  az Európai Közösség határozataitól és 
fejlesztésétől való erős függőség;

-  a mezőgazdasági termékek világpiaci árá
nak erős változása, amely a németországi 
termelőt és fogyasztót éri;

-  a mezőgazdaságban foglalkoztatottak ál
landóan csökkenő létszáma.

Elmondható, hogy a mezőgazdasági könyv
tárügy- és dokumentáció lényegesen hozzájárult 
a német mezőgazdaság sikereihez. A mező- 
gazdaságban foglalkoztatottak magas képzettsé
gi foka, a hazai és a külföldi tudományos eredmé
nyek gyors és optimális átültetése a gyakorlatba a 
könyvtárak és dokumentációs intézmények tevé
kenységének eredménye. A magasan fejlett

Mezőgazdasági dokumentáció
(állami szervezetek)

Szövetségi/tartományi képviseleti megállapodás 
a mezőgazdasági dokumentációról

Választmány

A megállapodásban résztvevő valamennyi minisztérium képviselője

Mezőgazdasági Informatikai Szakirodalmi Szaktanács
Szaktanács

jelenleg 22 hely a Szövetségi 
A Szövetségi Köztársaság és a Köztársaság és a tartományok

tartományok szakértői dokumentációs intézményeinek
vezetői a Mezőgazdasági 

Dokumentációs és Információs 
Központ (ZADI -  Zentralstelle für 

Agrardokumentation und Information) 
vezetője a Mezőgazdasági Központi 

Könyvtár vezetője
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agrárkutatás ugyancsak a fenti intézményekre tá
maszkodik.

Viszont elmondható az is, hogy a tényleges 
agrártudományi információt használók száma 
párhuzamosan csökken a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak számával. a tendencia oda 
vezet majd, hogy Németországban az agrártudo
mányi információt használók köre túlnyomórészt 
a kutatásból és oktatásból, valamint a mező- 
gazdasági szaktanácsadásból és a mezőgazda
ságtudományi gyakorlat köréből tevődik ki, tehát 
olyan személyek csoportjából, akik az informá
ciós szolgáltatások iránt csekély vásárlóerővel 
rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy az agrárdoku
mentáció, szemben pl. a világszerte prosperáló 
gazdasági információval és gazdasági adatban
kokkal, nem tudja kigazdálkodni szolgáltatásai
nak költségfedezetét. Ez ahhoz vezet, hogy -  el
tekintve azoktól a nagy vegyiüzemektől, amelyek 
mezőgazdasági terméket (trágyát, növényvédő
szert, takarmányt stb.) állítanak elő -  a legtöbb 
köztulajdonban lévő intézményt az egyetemek
hez, szövetségi és tartományi kutatóintézetekhez 
rendeltek. Ez a helyzet és az ebből következő 
nagyfokú takarékosság magyarázza a fent vázolt 
agrárdokumentációs szervezeti formát, a Szövet
ségi Mezőgazdasági Minisztérium és a szövetsé
gi tartományok által létrehozott grémiummal.

Kézenfekvő, hogy ezekben a szervezeti for
mákban a Német Szövefcégi Köztársaság és a 
szövetségi tartományok politikai normái befolyást 
gyakorolnak az agrárdokumentációs munkára.

További probléma az agrártudományi szem
pontból releváns adatbázisok használata. Az 
adatbázis-szolgáltatók teljesítőképessége és tö
kéletesített adatátvitele, különösen a Kölnben 
működő DlMDI-é, lehetővé teszi az agrártudomá
nyok számára fontosabb nemzeti és nemzetközi 
határokat áthidaló, vagy Németország által elindí
tott adatbankok használatát. Ez azt jelenti, hogy a 
nemzeti agrárinformációs termékek piaca igen 
szűk, mivel a felesleges többfetmunka elkerülendő.

A német mezőgazdasági dokumentáció két 
problémája a következő: az egyik a függőség kér
dése, mind anyagilag, mind tartalmilag függnek a 
külföldi adatbankoktól. A másik,a német és a né
met nyelvű (tehát a németországi mezőgazdasá
gi gyakorlat számára különösen fontos) irodalom 
kérdése a nemzetközi vagy külföldi adatbankok
ban.

Németországban ugyanis csak 3 mező- 
gazdasági adatbankot hoztak létre: a VITIS nevű

adatbankot a szőlészetről, egy csomagolással 
foglalkozó adatbankot és a PHYTOMED nevű 
adatbankot a növénybetegségek és a növényvé
delem témáról. Ezek az adatbankok szakterületü
ket és(vagy) minőségüket tekintve nemzetközileg 
is értékesíthetők.

Németország lényeges építője a FAO AGRIS 
nevű adatbankjának, melyet igénybe is vesz, hi
szen azokhoz az országokhoz tartozik, amelyek 
csaknem teljes szakirodalmi termésüket az 
AGRIS-rendszerbe továbbítják. A nemzeti gya
korlat, tehát a német és a német nyelvű iroda
lomra rászoruló felhasználói kör, az ELFIS adat
bankra rendezkedett be, amely tartalmazza egy
részt az AGRIS-rendszerbe elküldött német 
szakirodalmat és ezáltal további adatokat is 
használhat, amelyeket az egyes szakdokumentá
ciós intézmények információs tevékenységük 
számára fontosnak tekintenek. Az EFIS nevű 
adatbankot, amelyet a bonni székhelyű Agrárdo
kumentációs és -információs Központ állít elő, 
megállapodás szerint, osztrák és svájci érdeklődők 
számára adatbevitelre rendelkezésre bocsátja.

A mezőgazdasági könyvtárügyet reprezentá
ló, bonni székhelyű Mezőgazdasági Központi 
Könyvtár gyűjti a Németországban kiadott, forgal
mazott mezőgazdasági szakirodalmat.

Minden egyetem, amely agrárszakembereket 
képez, rendelkezik jelentős mértékű mezőgazda- 
sági könyv- és folyóiratállománnyal. A biológiai és 
élettudományi szakirodalom használatához érde
mes az egyetemi könyvtárakhoz fordulni. Ehhez 
jön még számos szövetségi és tartományi kuta
tóintézet jelentős könyvtári állománya. A Mező- 
gazdasági és Erdészeti Szövetségi Intézet Berlin
ben, Braunschweigben és Kleinmachnowban pl. 
közel 2500 kurrens folyóirattal rendelkezik, me
lyeket túlnyomórészt nemzetközi kiadványcsere 
útján szereznek be. A mezőgazdaság számára 
termelő ipar ugyancsak rendelkezik agrártudomá
nyi szakirodalmi állománnyal.

Külön fejezetet érdemelne az erdészeti infor
mációs és szakirodalmi ellátás helyzete, de ezek
kel a kérdésekkel az ez évben Németországban 
megrendezésre kerülő IUFRO (Erdészeti Kutató 
Intézetek Nemzetközi Uniója) konferencián el
hangzó előadásokat nem szeretném megelőzni.

Milyen hát a német mezőgazdasági könyv
tárügy és az agrártudományi dokumentáció és in
formáció helyzete és mi várható a jövőben? A 
könyvtárak számára elsősorban az állandóan nö
vekvő mennyiségű szakirodalom beszerzése lesz
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gond, mert a fő nemzetközi fizetőeszközök válto
zó árfolyamaitól való függőségre is tekintettel kell 
lenni. Az egyetemeknél és a kutatóintézeteknél a 
takarékossági intézkedések kényszerűen a teljes 
szakirodalmi állomány csökkenéséhez vezetnek, 
s mi csak remélhetjük, hogy a központi könyv
tárak e negatív tendenciától megóvhatok lesznek, 
s így szerepük nőni fog. Mint más szakkönyvtár
ban, úgy itt is kívánalom a gépesítés, a hálóza
tokhoz való hozzáférés, a CD-ROM-használat, a 
jobb, deszkriptorral és szakszámmal ellátott kata
lógusszolgáltatás.

Remélhető, hogy néhány gond, egyrészt az ál
lamok Európai Közösséghez való csatlakozásából 
adódóan, másrészt a könyvtárak kölcsönzési jogá
nak korlátozásából fakadóan, megoldódik.

Németország egyesítése után a mezőgazda- 
sági dokumentációban is végbement a régi és az

A kelet-európai 
parlamenti információs 
rendszerek fejlesztése

Mary Nell Bryant

Közép-Európa kommunista kormányai már 
régóta tudatában voltak az információhoz való 
hozzáférés jelentőségének. Az információ áru, 
melyet cenzúráztak, torzítottak a párt érdekeinek 
megfelelően. A kommunista rendszerek megdő
lésével az alapos és pontos információ fontosab
bá vált a demokratikus ellenzék számára.

új tartományok között az új szakterületi felosztás, 
annak érdekében, hogy az elektronikus adatszol
gáltatás javuljon, hogy a nemzeti és nemzetközi 
adatbankokhoz történő kapcsolat színvonala 
emelkedjék, de azért is, hogy a nemzeti adat
bankok versenyhelyzete a nemzetközi informá
ciós piacon javuljon.

Ha ezek a célok, ismerve a korlátozott állami 
pénzforrásokat és a versenyben oly fontos állami 
feladatokat, mint pl. környezetvédelem, munka
helyek teremtése stb. realizálódnak, a jövőt jelen
tik majd.

Az agrártudományi könyvtárakban és doku
mentációs intézményekben foglalkoztatottak tel
jes erőkifejtése és erősödő nemzetközi összefo
gás szükséges ahhoz, hogy az agrárkutatás és a 
mezőgazdasági gyakorlat számára optimális in
formációellátást biztosítsunk.

A szerző „Parliamentary Information development in Eastem 
Europe - A means to becoming competitive with the W est 
című, a Special Libraries Associations 1992. júniusi San 
Francisco-i konferenciáján elhangzott előadását Prőhle Éva 
tömöritette

A korábbi demokratikus ellenzék, mely Ma
gyarországon, a Cseh és Szlovák Köztár
saságban, Lengyelországban és Bulgáriában át
vette a hatalmat, annak megőrzése és a társadal
mi és gazdasági struktúra átalakítása érdekében 
küzdött az információk megszerzéséért. A ma
gánszemélyek kártalanítása, a privatizáció, az új 
intézményi struktúrák megteremtése, a nemzet
közi pénzügyi közösségekkel való párbeszéd 
mind sok újszerű információ megszerzését tette 
szükségessé.

A kommunizmus idején a parlamentek szere
pe a pártpolitika kiszolgálása volt. A képviselők
nek nem volt szükségük informálódásra, mivel 
nem volt személyes szerepük a döntések megho
zatalában. Az új helyzetben a demokratikus erők
nek meg kell tanulniuk elemezni az eddig szá
mukra hozzáférhetetlen információkat és ezek 
alapján dönteni. Egy egyetemi könyvtáros Ma
gyarországon úgy jellemezte hazája törvényho
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