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Kitekintés

Tizenhét nemzeti 
könyvtári törvény 

összehasonlító 
vizsgálata

A cseh nemzeti könyvtári törvény előkészíté
sének folyamatában az intézmény egyik munka
társa tizenhét ország (Ausztrália, Ausztria, Bulgá
ria, Dél-Afrikai Köztársaság, Észtország, Japán, 
Kanada, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Németor
szág, Olaszország, Oroszország, Svájc, Szinga
púr, Új-Zéland, USA, Wales) nemzeti könyvtári 
törvényét hasonlította össze egymással. Az an
golszász típusú törvények e mintában éppen úgy 
képviselve voltak, mint a német hatásra létrejöt
tek, illetve azok, amelyek a posztkommunista or
szágokban és a harmadik világban keletkeztek. 
Noha a vizsgált törvények formájukban és tartal
mukban meglehetősen heterogénnek látszanak, 
az adott államok jogalkotási szokásaira jellemző 
szövegezésük mögül a lényeget illetően mégis 
egyfajta egység tárul fel.

Általános rendelkezések

Az angolszász törvények ehelyütt vagy telje
sen formális bevezetővel élnek, vagy az általuk 
használt alapfogalmakról és a törvény hatályáról 
tájékoztatnak.

Más törvényekben itt találhatók az esetleges 
névváltozásra vonatkozó utalások (pl. az orosz 
törvényben), a létesítés elrendelésével kapcsola
tosak, továbbá: itt szokták meghatározni a könyv
tár rendeltesését, jogi személy voltát, jogosítvá
nyait (embléma-használat, pecsét, zászló, illetve 
vagyonjogi meghagyások), székhelyi és címada
tait, állományának mibenlétét.

Némely törvény e fejezetben utal a nemzeti 
könyvtár magasabb rendű céljára, de a legtöbb 
megelégszik a munka egyszerű meghatározásá
val (a nemzeti dokumentumtermés gyűjtése, fel
dolgozása, őrzése és hozzáférhetővé tétele).

Eseti megoldások: a törvény tartalmának „in 
nuce” közlése (pl. Észtországban), az állomány 
kulturális örökségként való meghatározása (bol
gár törvénytervezet), a könyvtár politikai függet-
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lenségének és privatizálási tilalmának kimondása 
(a posztkommunista országokban), az ingyenes 
könyvtárhasználat garantálása.

Rendelkezések a könyvtár funkcióiról

A törvények egy része a statútumokra, szer
vezeti és működési szabályzatokra hagyja a funk
cionális rendelkezések megfogalmazását. A leg
több törvény a nemzeti produkcióra vonatkozó ál
lománygyarapítás szabályait-tennivalóit közli 
ehelyütt. Parlamenti könytári funkciót is ellátó 
könyvtárak esetén a törvény a parlamenti tevé
kenységhez szükséges dokumentumok, főként 
kormányzati anyagok beszerzésének ügyében is 
rendelkezik.

Egyik-másik törvény negatív gyűjtőköri meg
határozással szolgál, azaz felsorolja azokat a do
kumentumfajtákat, amelyeket nem kell gyűjteni.

A szolgáltatásokra vonatkozó paragrafusok 
általában kimondják, hogy a nemzeti könyvtár ál
lománya kölcsönzés és helybenolvasás útján ve
hető igénybe. Egyes törvények -  az állampolgá
rok szabadságjogaira hivatkozva -  bármiféle 
használati korlátozást kizárnak, mások vagy csak 
egy használói kategóriát (pl. az országgyűlési 
képviselőkét) preferálnak, vagy pedig használati 
cél alapján vezetnek be korlátozásokat („csak 
tudományos célra” megjelöléssel).

Gyakori kötelezettség a nemzeti bibliográfia 
kiadása. Ezen felül további feladatok is adódnak, 
így: gépileg olvasható adatbázisok felhalmozása, 
együttműködés a bel- és külföldi könyvtárakkal, 
részvétel a könyvtárosképzésben és -továbbkép
zésben, bibliográfiai és referensz szolgáltatások 
támogatása és koordinálása, könyvtártudományi 
kutatások végzése és eredményeinek publikálá
sa, (néhol) közreműködés az „országos könyvtár- 
politika” kialakításában.

Ugyancsak majdnem általános törvényi köve
telmény, hogy a nemzeti könyvtárak országos 
könyvtárközi kölcsönzési, illetve kiadványcsere 
központként működjenek, valamint hogy korszerű 
technikát és technológiát alkalmazzanak.

Némely törvény egyes meghagyásainak jobb 
helye volna az igazgatási-irányítási fejezetben 
(pl. a „nemzeti könyvtáros” jogköre, a könyvtári 
vagyon kezelése stb.)

Könyvtárigazgatási-irányítási rendelkezések

Míg a könyvtárigazgatási-irányítási paragra
fusok elveiket illetően meglehetősen azonosak, 
addig eljárási-ügyviteli dolgokban nagyok a köz
tük lévő különbségek. Mindenesetre különösen 
gondos kidolgozás jellemző rájuk, ami arra utal, 
hogy a jogalkotók jól tudják: nem utolsósorban 
egyértelműségüktől függ a könyvtár további fejlő
dése. A törvények többsége főként az igazgatás- 
ban-irányításban résztvevő alanyok kompeten
ciáját igyekszik elvszerűen és világosan megha
tározni.

Az igazgatásban-irányításban megkövetelt 
feladatmegosztás az „egy személy hatalmát” , a 
„titokzatos személytelenség eluralkodását” kíván
ja lehetetlenné tenni, ami, együtt jár a kinevezési
felmentési jogkörök, az igazgatótanácsnak, irá
nyító választmánynak nevezett grémiumokkal 
kapcsolatos létesítési, eljárási, döntési stb. sza
bályok már-már szőrszálhasogatóan aprólékos 
megfogalmazásával.

Közös törekvés az is, hogy a grémiumok stra
tégiai döntései elváljanak e döntések mindennapi 
végrehajtásától, azaz a könyvtár (főigazgatójá
nak taktikai cselekvéseitől. E viszony „beszabá
lyozása” korántsem egyszerű dolog. A könyvtár 
(fő)igazgatója -  a „nemzeti könyvtáros” -  eseten
ként kiterjedt önálló jogosítványokkal rendelkezik, 
más esetekben viszont csak az irányító grémium 
elhatározásainak puszta végrehajtója, aki vagy 
tanácskozási jogú tagja a grémiumnak vagy az 
se, s így ülésein legfeljebb „rangtalanul” vehet 
részt.

A nemzeti könyvtárak kivétel nélkül állami in
tézmények, létük és működésük nem függhet 
egy-egy ország pillanatnyi gazdasági helyzetétől 
vagy politikai rendszerétől. Magánszemélyek és 
alapítványok nemzeti könyvtári fenntartóként szó
ba sem jöhetnek. A nemzeti könyvtárakat az álla
mi költségvetésből kell dotálni, minthogy a nem
zeti kulturális örökség megóvásának legfonto
sabb intézményei között van a helyük. (Kiegészí
tő dotációkat máshonnan is elfogadhatnak.)

Ennek megfelelően gyakorta közvetlenül az 
államnak vannak alárendelve, miközben az állam 
szerepében esetenként állhat a parlament, a kor
mány és egy-egy miniszter is, de általában nem 
minisztérium. A nemzeti könyvtárak politikai füg
getlenségét és mindenféle hozzájuk nem illő 
funkciókkal való megterhelésének kizárását való
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színűleg azok a megoldások garantálják a leg
inkább, ha felettük a „valós hatalmat” a törvény az 
igazgató tanácsok feladatkörében helyezi el.

Az egyes törvények konkrét megoldásai:

Japánban a közös nemzeti és parlamenti 
könyvtárat koordinációs választmány irányítja, 
amelyben a parlament, a legfelső bíróság és a 
kormány képviselteti magát. Fölötte a két parla
menti kamara állandó bizottságainak tagjaiból ál
ló közös bizottság áll. A munka viteléért a fő- 
könyvtáros felel (őt a két parlamenti kamara elnö
ke nevezi ki). Miniszteri rangja van, s mint ilyen a 
két kamara elnökének számol be a könyvtár hely
zetéről, terveiről.

A Kongresszusi Könyvtárat a Kongresszus 
Könyvtári Közös Bizottsága irányítja. „Könyvtárosát” 
a Szenátus jóváhagyása alapján az elnök nevezi ki.

A British Libraiyt választmány irányítja, ame
lyet az államminiszter és (egy személy erejéig) a 
királynő nevez ki. A törvényben keretszerűen a 
választmány valamennyi jogosítványa és köteles
sége megtalálható. A részletes szabályozást kü
lön irányelvek tartalmazzák. A választmány a 
könyvtár pénzügyeit az ún. pénzügyi memoran
dum alapján intézi. Ugyanennek a dokumentum
nak figyelembe vételével a könyvtár fejlődésének 
előmozdítására -  financiális szemlélettel -  külön
féle terveket dolgoz ki. A választmány státusza: 
nyilvános autoritás.

A walesi nemzeti könyvtár irányításával kap
csolatos meghagyások a törvényben, a statútum
ban és a szervezeti irányelvekben oszlanakel. Az 
irányítási hierarchia: kormányzó testület, könyv
tári tanács, illetve annak elnöke, alelnöke és 
kincstárnoka. A vezető könyvtáros nem tagja 
egyik grémiumnak sem. A könyvtár a statútumát 
a politikai, kulturális és tudományos elit 
képviselőiből álló kormányzó testület teszi közzé, 
illetve módosítja (parlamenti jóváhagyással). A 
végrehajtó szervezet feladatait a tanács látja el. A 
törvény egyébként e grémium feladatkörét is 
részletesen jelöli ki.

Az ausztrál nemzeti könyvtár élén a tanács 
áll. Tagjai: a könyvtár főigazgatója, több parla
menti képviselő és főkormányzó által kinevezett 
személyiség. A törvény szabályozza a tanács hi
vatalban tartási idejét és eljárási ügyeit. A főigaz
gatót a főkormányzó nevezi ki, aki egyszersmind

a tanács ügyvivő tisztviselője és a konkrét könyv
tárigazgató. A törvényben -  részletesebb kifejtés 
nélkül -  szerepel egyfajta miniszteri felügyelet is. 
A törvény érdekessége: a főkormányzó bírságot 
vethet ki a törvény megsértésének eseteiben.

A Dél-Afrikai Köztársaság törvényileg mindkét 
nemzeti könyvtárát a kormánynak, ezen belül a 
kulturális miniszternek rendeli alá, aki felhatalma
zásai alapján a nemzeti könyvtárak funkcióit akár 
ki is bővítheti, továbbá szabályozhatja a könyv
tárak bérleti, elidegenítési, vagyonmozgási és fi
nanciális kölcsönügyleteit. Ő nevezi ki a két 
könyvtár 7-7 tagú választmányát gyakorlati ügyin
téző feladatkörre. Problematikus esetben a közös 
tanácsadó választmány próbál közbelépni.

A kanadai nemzeti könyvtárban az elnöki és 
az irányítási-felügyeleti funkciókat az államtanács 
minisztere gyakorolja, akit e feladatra -  helyette
sével, a „nemzeti könyvtárossal” együtt -  a főkor
mányzó nevez ki. A törvény az imént említettek jo
gosítványait és feladatkörét is meghatározza. 
Ugyancsak a főkormányzó hívja életre (tanács
adói jogosítvánnyal) a nemzeti könyvtár választ
mányát, amelynek tagja a „nemzeti könyvtáros” 
is. A „nemzeti könyvtáros” tevékenységéért a mi
niszternek felelős, aki az ő jelentését azután a 
parlamentben terjeszti elő.

Az új-zélandi törvény az irányítási jogosítvá
nyokat a miniszter (ő felel a törvény végrehajtásá
ért), az igazgató tanács és a „nemzeti könyvtáros” 
között osztja el. A miniszter határozza meg (a ta
nács nézeteinek figyelembe vételével) a könyvtár 
működési rendjét. A tanácsot a miniszter javasla
ta alapján a főkormányzó nevezi ki. Feladatai ál
talában tanácsadóiak, de néhány operatív fel
adattal is meg van bízva. Mint testület vagyonra 
tehet szert. Státusza: helyi autoritás. Ő készíti el a 
miniszter számára a könyvtár éves jelentéseit, 
hogy azokat a címzett a parlament elé terjessze.

A szingapúrí nemzeti könyvtár igazgatóját és 
munkatársait az elnök nevezi ki. A könyvtárat vá
lasztmány segíti munkájában. A törvény ezen fe
lül meghatározza a felügyelő miniszter közbelé
pési lehetőségeit.

Az osztrák nemzeti könyvtári törvény a tudo
mányos kutatás szervezéséről szóló törvény ré
sze. Meghatározása: állami (szövetségi) intéz
mény. Feladatai keretszerűen nyernek meghatá
rozást a törvnyben. A könyvtár statútumát a szö
vetségi tudományos és kutatási miniszter adja ki, 
aki mellett nemzeti könyvtári tudományos tanács 
működik -  tanácsadói feladatkörrel.
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A német nemzeti könyvtári törvény szabályo
zásának tárgyát nyilvános szövetségi intézmény
ként definiálja. Az irányításban az igazgatóta
nács, a főigazgató, valamint a Deutsche Biblio
thek és a Német Zenearchívum tanácsaadó 
választmánya vesz részt. Az irányítás vezérlő do
kumentuma a statútum, amelyet az igazgatóta
nács hagy jóvá. A könyvtár legmagasabb rangú 
képviselője az igazgatótanács elnöke. A főigaz
gató is neki van alárendelve. A tanácsadó vá
lasztmányt az igazgatótanács elnöke nevezi ki, a 
főigazgatót és helyetteseit a köztársasági elnök. 
A munkatársak szövetségi tisztviselők.

A svájci nemzeti könyvtár irányító szerve a 
szövetségi tanács (a kormány), amely kinevezi a 
könyvtár tanácsadó szervét, a kilenc tagból álló 
bizottságot, amely tanácsadó, javaslattevő szere
pén kívül előzetesen könyvtárügyi döntéseket is 
véleményez.

A liechtensteini nemzeti könyvtár közjogi ala
pítvány. Szervei: alapítványi tanács, könyvtári bi
zottság, könyvtáros. A statútumban gyakorlatilag 
minden megtalálható, ami fontos a könyvtár mű
ködése szempontjából. A tanács inkább a „minő
sített” ügyekben illetékes, a bizottság pedig a 
praktikusakban. Mindkét testület élén a könyv
táros áll. Az alapítványt a kormány felügyeli (költ
ségvetés és beszámoló jóváhagyása).

Az észt nemzeti könyvtárat a főigazgató irá
nyítja, akit a legfelső tanács elnöksége nevez ki. 
Ugyancsak az elnökség alakítja ki a nemzeti 
könyvtári tanácsot a parlament képviselőiből, il
letve a kulturális és tudományos élet jeles szemé
lyiségeiből. A tanács meghatározza a könyvtári 
munka alapvető irányait, ellenőrzi az elhatározá
sok végrehajtását. Az irányítás további dokumen
tuma a statútum és egy sor más irányelv. A statú
tumot a tanács hagyja jóvá. Ennek ugyan tagja, 
de nem elnöke a főigazgató.

Az orosz nemzeti könyvtár a kulturális és tu
risztikai minisztériumnak van alárendelve, ám te
vékenysége és fejlesztése felől önmaga dönt. A 
könyvtárat vezető-irányító igazgatót a kormány 
nevezi ki, illetve hívja vissza. Munkájának segíté
sére a törvény tudományos tanácsot rendszere
sít. Meghagyásai szerint más tanácsadó szervek 
létrehozása is lehetséges (pl. az olvasók taná
csáé). A tevékenység ellenőrzése és revíziója az 
általános jogszabályok alkalmazásával történik.

A bolgár törvénytervezetben könyvtári elnök
ség, igazgatótanács és tudományos tanács sze
repel. Az elnökség hivatott a könyvtár tevékeny

ségének irányítására. Megválasztása nemzet- 
gyűlési feladat. A könyvtárat az elnökség elnöke 
vezeti és képviseli. Az igazgatótanács az elnök
ségi elnökből és elnökhelyettesből, az ügyvezető 
igazgatóból, a kollektíva vezetőiből és képviselői
ből áll. A tanács osztja el a könyvtár rendelkezé
sére bocsátott financiális eszközöket, és igazga
tás iig  irányítja a könyvtárat. Ha valamely ügyben 
a tanács nem tud dűlőre jutni, megoldása végett 
az elnökséghez fordul.

Rendelkezések a nemzeti könyvtár finanszf 
rozásáró!

Az angolszász törvények különös előszere
tettel szabályozzák a könyvtár finanszírozásának 
kérdéseit. Más törvények inkább az egyébként 
hatályos finanszírozási jogszabályok érvényessé
gét terjesztik ki a nemzeti könyvtárra.

E törvényi fejezetben találjuk általában azokat 
a paragrafusokat, amelyek a bevételi források, a 
financiális ügyekben illetékes személyek, kifizeté
si korlátozások, a tervezés és beszámolás, az el
lenőrzés kérdéseiben foglalnak állást.

A költségvetés és a beszámoló jóváhagyásá
ra általában, illetve kormányközvetítés esetén: 
végső instanciaként a parlament az illetékes.

A könyvtár költségvetése gyakorta önálló ro
vata az állami költségvetésnek. Fontos szerepet 
játszik rendeltetésszerű felhasználásában a 
könyvtár kincstárnoka.

A törvény a könyvtárak számára gyakorta biz
tosít lehetőséget saját alapok képzésére is, pl. a 
fizetett szolgáltatásokért beszedett összegekből. 
(N.B.: előfordulnak olyan törvények is, amelyek 
kifejezetten tiltják a fizetett szolgáltatásokat.)

További kedvezmények: a könyvtár felmenté
se az adók és illetékek fizetése alól, az éppen 
nem szükséges pénzeszközök befektetésének 
engedélyezése.

E fejezetben kerülnek szabályozásra a va
gyonnal való rendelkezés és vagyonnal bírás 
elvei és gyakorlati módozatai. A számvitelt a nem
zeti könyvtáraknak általában az általános előírá
sok betartásával kell végezniük.

Az osztrák törvény külön-külön számítja a fel
sőoktatási és egyéb „fogyasztás” díjait. Az előb
bieket az egyetemi törvény előírásainak megfele
lően kell elszámolni, az utóbbiakkal pedig a meg
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rendelőket megterhelni. Vannak a törvényben ál
lományvédelmi és kártérítési paragrafusok is.

A német törvény a nemzeti könyvtári gazdál
kodás vonatkozásában a szövetségi intézmé
nyekre érvényes előírások betartását kívánja 
meg. Meghatározza a költségvetési és beszámo
lói elvárásokat. A felelősséget az igazgatótanács 
viseli. Jóváhagyó szerv az illetékes minisztérium.

A svájci törvény a fizetett szolgáltatásokból 
lehetővé teszi bizonyos alapok képzését. A 
könyvtár más könyvtárak számára financiális se
gítséget is nyújthat.

A liechtensteini törvény állami, községi, jogi 
és fizikai személyi juttatásokat, ajándék- és ha
gyatékelfogadást tesz a nemzeti könyvtár számá
ra lehetővé. A költségvetést és az éves beszámo
lót a kormány, végső soron a parlament hagyja 
jóvá.

Az észt törvény szerint a nemzeti könyvtár 
működését a költségvetés biztosítja. Ezt a parla
ment hagyja jóvá. A más forrásból származó 
bevételek nem alterálhatják a költségvetés alaku
lását. Lehetőség van térítési díjak szedésére, kü
lönböző pénzalapok képzésére, tulajdonosi jogok 
gyakorlására, kölcsönök felvételére, ingatlanok 
bérbeadására és -vételére.

Az oroszok a nemzeti könyvtár működését 
költségvetésből biztosítják. A könyvtár normális 
és valutáris számvitellel dolgozik. Az ajándéko
kat, hagyatékokat és juttatásokat „költségvetésen 
kívüli alapok” képzésére használhatja fel. A 
könyvtár „külgazdasági tevékenységet” is űzhet. 
Az ellenőrzést illetően is az általános szabályok 
érvényesek.

A bolgár tervezet szerint a költségvetést elő
ször a könyvtári elnökség, majd a nemzetgyűlés 
hagyja jóvá. A nemzeti könyvtárnak semmiféle ál
lami és helyi adót, vámot és illetéket nem kell fi
zetnie.

A British Library pénzügyeinek intézését a 
már említett memorandum szabályozza. A finan
ciális kereteket a könyvtár számára a Művészeti 
és Könyvtári Hivatal biztosítja a jóváhagyott költ
ségvetésből. Egyébként a financiális ügyvitel, ter
vezés és beszámolás valamennyi kérdése apró
lékosan ki van dolgozva. Az éves tervezéseken 
kívül a memorandum ötéves tervezést is megkö
vetel, továbbá olyan terveket, amelyek a megha
tározott összegeken felüli beruházásokat tartal
mazzák.

Walesben a financiális ügyek irányítója a 
könyvtár tanácsa. Joga van diszponálni a könyv

tárfinanciális eszközeivel és vagyonával. Ajándé
kokat és hagyatékokat is elfogadhat. A statútum a 
kincstárnok feladatait külön is részletezi, és intéz
kedik a pénzügyi beszámoló elkészítésének mód
ja felől. Ellenőrzési jogkörrel a főkormányzó és az 
állam főrevizora rendelkezik.

Az ausztrál törvény a nemzeti könyvtárat va
gyonszerzésre és vagyontartásra jogosítja fel, le
hetővé teszi számára, hogy ajándékokat és ha
gyatékokat fogadjon el, ám a működés fő „hajtó
anyaga” a parlament jóváhagyta költségvetés. A 
könyvtár csak meghatározott összegek erejéig 
„költekezhet szabadon”, azokon túli kiadásokhoz 
kérnie kell az illetékes miniszter engedélyét. Az 
adott pillanatban nem szükséges financiális esz
közeit a könyvtár befektetheti. Adót nem kell fizet
nie.

A Dél-Afrikai Köztársaságban a nemzeti 
könyvtárak pénzügyi forrásai a következők: a par
lament által jóváhagyott keretek, a könyvtáraknak 
nyújtott hitelek, használati díjak, ajándékok és 
egyéb források. A könyvtáraknak tilos más célra 
költeniük pénzüket, mint amire azt megkapták. 
Tilos továbbá a könyvtári vagyon bárminemű 
„mozgatása” az illetékes miniszter és a pénzügy- 
miniszter előzetes engedélye nélkül. Egyébként 
az egész gazdálkodás gondosan körül van bás
tyázva különféle paragrafusokkal. Az illetékes mi
niszter bírságot szabhat ki a törvény megsértőivel 
szemben.

A kanadai törvény elrendeli, hogy a nemzeti 
könyvtár minden ajándékból, hagyatékból szár
mazó bevételét -  külön számlán -  a „kanadai ál
lam számlái között” regisztrálja. Parlamenti jóvá
hagyással az itt felgyülemlett összegekét a tör
vény végrehajtásának céljából a könyvtár fel
használhatja. A „nemzeti könyvtáros” készíti el a 
miniszter számára az éves jelentést, aki azt a par
lamenthez továbbítja.

Az új-zélandi törvény igen részletesen szabá- 
lyoza a könyvtár igazgatótanácsának gazdálko
dásijogkörét. Lehetővé teszi, hogy a könyvtárnak 
vagyona legyen, és diszponáljon vele, továbbá 
megengedi az éppen nem szükséges financiális 
eszközök befektetését. Meghatározza azokat a 
személyeket, akik a könyvtár gazdálkodásában il
letékesek, s előírja, hogy az igazgatótanács az ál
lami revízió számára milyen jelentési-beszámolá
si kötelezettségeknek tartozik eleget tenni. A 
könyvtár nem fizet föld- és kereseti adót.

A szingapúri törvény a könyvtárat a konszolo- 
dációs alap eszközeiből finanszíroztatja. A gaz
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dálkodásért a választmány felel. A törvény tiltja a 
használati térítések szedését.

A japán nemzeti könyvtár költségvetése a 
parlament költségvetéséhez kapcsolódik. A költ
ségvetést a főkönyvtáros készíti el és terjeszti fel 
jóváhagyásra a parlament állandó bizottságai
nak, illetve a két kamara elnökének. A gazdasági 
ügyekben széles körű illetékességgel rendelkező 
személy a kincstárnok. A könyvtár a közös parla
menti bizottság jóváhagyásával pénzbeli ajándé
kokat fogadhat el a könyvtár működésével kap
csolatos fizetési kötelezettségek abszolválása ér
dekében.

Olaszországban a nemzeti könyvtári választ
mány igazgatja azokat a forrásokat, amelyeket a 
kulturális miniszter az előzetes költségvetés jóvá
hagyásával az intézménynek juttat. Ugyancsak a 
választmány készíti el az éves beszámolót a kul
turális minisztériumi ellenőrző szerv, illetve az ál
lami ellenőrzés számára. A törvényben megtalál
hatók a választmány által betartandó gazdálko
dási szabályok is. Sok kérdésben más -  általá
nos -  gazdálkodási szabályok érvényesek.

A Kongresszusi Könyvtár gazdálkodása a 
legkülönbözőbb jogi „erejű” előírások bonyolult 
rendszeréhez tartja magát. Ezek szövegében 
részletező kifejtést nyernek a pénzügyi művele
tek, az ellenőrzési mechanizmusok, jogosítvá
nyok és felelősségek.

Rendelkezések a nemzeti könyvtárak munka 
társairól

A nemzeti könyvtárak munkatársairól szóló 
paragrafusok rendszerint csak a „top manage
ment” , a felső vezetők jogállását határozzák meg. 
így a legkülönfélébb irányító választmányok és 
igazgatótanácsok összetételét, tagjaik fizetését, 
hivatalban tartásuk időtartamát stb. Sok törvény 
igen aprólékosan jelöli ki a vezető könyvtáros 
(„nemzeti könyvtáros”, igazgató, főigazgató) és 
helyettesei jogállását: jogosítványait és kötele
zettségeit. A nemzeti könyvtár vezetésének-irá- 
nyításának ezeket az imént említett résztvevőit 
különféle állami szervek: parlamenti bizottságok, 
kormánytagok, kormányok és igazgatótanácsok 
nevezhetik ki.

A „top management” politikai függetlenségé
nek, kiválasztása elvszerűségének biztosítása 
érdekében a törvények általában igen körültekin

tően szabályozzák a vele kapcsolatos valamennyi 
kérdést. Ezzel szemben a nemzeti könyvtárak 
többi munkatársával vagy nem foglalkoznak, 
vagy az állami alkalmazottak között keresnek he
lyet e kategória számára.

Az osztrák törvény a munkatársakról semmi 
közelebbit nem határoz meg, jogállásuk valószí
nűleg az egyetemi törvényből vagy az állami al
kalmazottakra vonatkozó rendelkezésekből kö
vetkezik.

A német nemzeti könyvtár munkatársainak 
jogállását ugyancsak az állami alkalmazottakra 
vonatkozó előírások rögzítik. Ezeknek értelmé
ben köztisztviselők. A főigazgatót és helyetteseit 
a szövetségi elnök nevezi ki. A többi munkatárs 
kinevezésében az igazgatótanács elnöke illeté
kes.

A svájci törvény megemlékezik arról, hogy a 
munkatársak egyes kategóriáinak munkaviszo
nyát illetően az igazgatónak kell rendelkeznie az 
igazgatótanács egyetértésével.

A liechtensteini nemzeti könyvtár munkatár
sainak jogállása minden valószínűség szerint a 
könyvtár közalapítványi státuszából vezethető le. 
A könyvtárigazgató „állami levéltárosi” rangot vi
sel.

Az észt törvény mindössze az igazgató kine
vezésével és visszahívásával foglalkozik, ami a 
legfelső tanács elnökségének tiszte.

Az orosz törvény szintén az igazgató jogállá
sát szabályozza. Eszerint a kormány nevezi ki és 
hívja vissza. A könyvtár többi munkatársát az 
igazgató veszi fel, helyezi át és bocsátja el.

A bolgár törvénytervezet azt kívánja, hogy az
igazgatót pályázati alapon a könyvtár elnöksége 
válassza ki. Az osztályvezetők kinevezése ugyan
csak elnökségi hatáskör legyen.

A British Library választmányába történő ki
választás feltételei a törvényben részletesen le 
vannak fektetve. A törvényhez készült irányelvek 
fizetésüket és nyugdíjukat stb. is megszabják. A 
választmány, amennyiben az elvárásokat kielégí
tik, adminisztratív munkatársakat vehet fel.

A walesi törvény rögzíti a könyvtári tanács és 
a könyvtárigazgató jogállását. Ez utóbbit a tanács 
nevezi ki. A statútum meghatározza a könyvtár el
nökének, elnökhelyettesének, kincstárnokának 
és más „officials” rangú munkatársainak tenniva
lóit és kötelmeit.

Az ausztrál törvény részletesen szabályozza 
a nemzeti könyvtári tanács működési feltételeit, 
tagjainak bérezését és jutalmazását. A főigazga
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Kitekintés

tót a főkormányzó nevezi ki. A törvény értelmé
ben a könyvtár munkatársai állami alkalmazottak, 
köztisztviselők. A törvényszövegben sok utalás 
van általános munkaügyi jogszabályok érvényes
ségére.

A Dél-Afrikai Köztársaságban a törvény a 
nemzeti könyvtárak választmányát bízza meg a 
tisztviselők és alkalmazottak megválasztásával 
és kinevezésével. Meghatározza a munkatársak 
bérét és jutalmait is. A tisztviselőket csak egyetér
tésükkel, illetve beleegyezésükkel helyezheti át 
időlegesen a választmány. A törvényben megfo
galmazódik az állami alkalmazottak nemzeti 
könyvtári elhelyezésének feltételrendszere is.

A kanadai „nemzeti könyvtárost” a főkor
mányzó nevezi ki -  miniszterhelyettesi rangban. 
Esetenként az igazgatóhelyettes kinevezése is 
főkormányzói hatáskör lehet. A törvény apróléko
san határozza meg a könyvtári választmány mun
kaügyi tennivalóit.

Az új-zélandi törvény a „nemzeti könyvtáros” 
funkcióival, jogkörével, az igazgatótanáccsal és 
jogkörével egyaránt részletekbe menően foglal
kozik. A szervezeti kérdéseket és procedúrákat 
ugyancsak meghatározza.

A szingapúri törvény a könyvtár igazgatójá
nak és munkatársainak kinevezését elnöki hatás
körbe utalja. A munkatársak „public-servants” ka
tegóriában foglalnak helyet.

A japán törvény szerint a főkönyvtárost (mi
niszteri rangban) a parlament elnöke nevezi ki. A 
törvényben igen részletes kinevezési-elbocsátási 
szabályok találhatók a munkatársakra vonatkozó

an. Az „officials” rangú könyvtári tisztviselők nem 
lehetnek a parlament tagjai, és nem tölthetnek be 
tisztséget a végrehajtó és igazságszolgáltató ha
talomban sem. Nem kvalifikált alkalmazottat csak 
ideiglenesen szabad felvenni, s csak addig, amíg 
nem ákad szakképzett személy az adott státusz
ra.

A kongresszusi könyvtári törvény tartalmazza 
a „kongresszusi könyvtáros” iránti követelménye
ket. Meghatározza bérezését. Rendelkezik he
lyettesről is. Az alkalmazottak bérezése „tól-ig” 
rendszerű.

Kiegészítő rendelkezések

Számos olyan törvény fordul elő, amelynek 
bizonyos rendelkezései nem illeszthetők az imént 
bemutatott kategóriákhoz. Ezek általában csak 
egy-egy törvényben találhatók meg, és legtöbb
ször deklaratívak, illetve kuriózum számba men
nek.

Meg kell ezzel szemben emlékezni arról, 
hogy a kiegészítő rendelkezések között több he
lyütt a köteles példányok szolgáltatásával kap
csolatos szabályok nyernek megfogalmazást. E 
tekintetben a megvizsgált 17 törvény közül kilenc 
bizonyult pozitívnak.

A kongresszusi könyvtári törvényben jelentős 
számban szerepelnek a szerzői joggal kapcsola
tos rendelkezések.

CENTENÁRIUMI FID EMLÉKÉRMET alapított a FID, amely 1995-ben ünnepli fennállásának 100. 
évfordulóját (1895-ben alakult meg elődszervezete, az Institut International de Bibliographie). Az 

ezüstérem első példányát 1994 őszén, a tokiói FID kongresszuson nyújtották át a vendéglátó ország 
képviselőjének, Akisino hercegnek. Az 1994-96 közötti jubileumi időszakban megkapja az emlékérmet a 

FID valamennyi tiszteletbeli tagja, valamint más, e szakterületen kitűnt személyiségek.
(iFID press release, 1995. szept.)
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