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AZ NDK KÖNYVTÁRI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK MUNKÁJA

KARKS, Erwin«'Die Arbeit der bib
liothekarischen Fachkommissionen und Ar
beitskreise im Jahre 1959- * Zbl.Bibl.
74.Jg. I960. 4.H. 241-251.p.A könyvtári szakbizottságok és munkakö
zösségek munkája 1959-ben /NDK/.

Az NDK tudományos 
könyvtárainak; fejlesz
tésével az 1959-ben új
jászervezett 10 szakbi
zottság és 2 munkakö
zösség foglalkozik. Se-

gitik a Staatssekreteriat für Hoch- und Fachschulwesen /рб és Szak- 
iskolaügyek Államtitkársága/ "Tudományos Könyvtárak, Múzeumok és Ki
adványügy" szakrészlegének munkáját, országos törvények, rendeletek 
és munkatervek előkészítését, központi feladatok megoldását és a
társadalmi élet demokratizálódását.

1. A Szakmai képzés és továbbképzés szakbizottsága a könyvtáro
si szakképzettség nélküli tudományos könyvtárosok számára kidolgoz
ta az egyetemi könyvtártudományi államvizsga letételének feltételei
re vonatkozó tervezetet. - A könyvtárosok /középkáderek/ éves kép
zését végző szakiskolák számára átdolgozta a meglévő tanterveket. - 
A segédkönyvtáró sok kiképzésének átalakítása - szoros kapcsolatban 
a tízosztályos politechnikai általános iskolákkal - most van folya
matban. - A Jövő feladatai: a képzés e három foka közötti folyama
tosság megteremtése, az alsóbb fokból a magasabb fokú képzésbe való 
átmenet biztosítása.



2. A Kiadványügyek: szakbizottsága. Az előbbi szakbizottsággal 
együttműködve elsősorban az oktatás számára igyekszik tankönyvekről 
és tananyagról gondoskodni. - Szén kívül koordinálja az 8Ж -ban fo
lyó könyvtártudományi munkákat /a bibliográfiai munka kivételével/.

3. A Kéziratokkal és ősnyomtatványokkal foglalkozó szakbizott
ság eddigi munkája a lipcsei könyvművészeti kiállítás és egy, a 
Deutsche Staatsbibliothekban rendezett nagyobb kiállítás szervezé
sében való aktiv részvételre korlátozódott. - Az 1959-es berlini ős
nyomtatvány-konferencia számos problémát vetett fel /GW folytatása 
stb./, amelyek megoldásában való részvétel a bizottságot is jobban 
aktivizálni fogja.

4. Jogi kérdések szakbizottsága egyes speciális jogi kérdések
ben szakvéleményt adott s ezzel előkészítette az ezekre vonatkozó
törvények, rendeletek kidolgozását. - Résztveaz az NDK könyvtári 
törvényének előkészítésében. Önnek érdekében többek közt feldolgoz
za a szocialista államok idevágó anyagát.

5. A Gépesítési és könyvtárépitési szakbizottság 27 tudományos 
könyvtár helyszíni megvizsgálása alapján, fényképekkel is illuszt
rált összefoglaló jelentést készített a tudományos könyvtárak je
lenlegi elhelyezéséről, berendezéséről, és technikai felszerelésé
ről. - Bgyes könyvtárak helyiségkérdéseivel - felkérésre - külön is 
foglalkozott, /Jénai Egyetemi Kvt./ sőt külföldi könyvtárnak is kül
dött könyvtárépitkezésre vonatkozó anyagot /Lengyelország/. - Ami a 
könyvtáriéchnika gépesítését és racionalizálását illeti, itt bizo
nyos súlyponti kérdésekre koncentrálta a bizottság figyelmét /te
lei, helyiségek világítása, címleírások sokszorosítása/.

Z bizottság különösen eredményesen dolgozott, «»rf a pontosan 
megfogalmazott munkatervnek s a feladatok jó megosztásának köszön
hető. A megbeszéléseken már csak az Írásban megfogalmazott előmun
kálatokat beszélték meg és egyeztették.

6. Az Állománygyarapítási szakbizottság az IDE, as NSZK,a szo
cialista és a kapitalista tudományos könyvtermés beszerzésének egy
bevetésével foglalkozott. - A gyarapítási terv előkészítése érdeké
ben szilárd gyarapítási elvek megfogalmazására és a gyűjtőköri meg
osztás felülvizsgálására van szükség az elkövetkező időben.
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7. Az Olvasószolgálati szakbizottság a könyvtárközi kölcsön
zést szabályozó uj rendelet előkészítése érdekében összeállította
a kölcsönzésben aktivan résztvevő könyvtárak Jegyzékét, különöskép
pen figyelembe véve a kutatóintézetek és termelőüzemek igényeit.Az 
uj rendeletnek alkalmazkodnia kell a megváltozott viszonyokhoz és 
be kell vonnia a szervezetbe a már rendelkezésre álló központi ka
talógusokat.

8. A Katalogizálási szakbizottság munkája nem volt kielégítő.
A szakkatalógus elméleti kérdéseivel foglalkozó 1959-es konferencia 
előkészítésében sem vett eléggé részt. Pedig éppen a konferencia 
komoly feladatok elé állítja a bizottságot. Növelni kell a tagok 
számát s két munkacsoportot alakítani : egyik a betűrendes és köz
ponti katalógusokkal, a másik a szakkatalógusokkal foglalkozna.

9. A Bibliográfiai és doknmentációs szakbizottság koordinálja 
és irányítja a tudományos könyvtárak bibliográfiai tevékenységét.
Az 1960-ra bejelentett bibliográfiai tervet egyeztette a Zentrai- 
institutnak a közművelődési könyvtáraktól kapott hasonló tervével
s a két tervet közös listában kiadták. - Ezen kívül figyeli és kez
deményezi a bizottság a bibliográfiai hiányok betöltését s különö
sen az aktuális politikai témákra hivja fel a figyelmet. További 
feladata lenne a bibliográfiák időben való publikálásának ellenőr
zése. - A dokumentáció terén végzett tevékenység tervszerűtlenebb 
volt. Munkaprogramot kell kidolgoznia s törekednie kell a dokumen
tációs központokkal, különösen pedig a Doknmentációs Intézettel va
ló együttműködésre.

10. A Statisztikai szaxDizottság kidolgozta a statisztikai je
lentések megjavítása érdekében az uj űrlapokat. Az uj séma egysze
rűbb, a főfunkciókra koncentrálja a figyelmet. - Kidolgozta a bi
zottság az NDK könyvtárairól készítendő évkönyv vázlatát.

11. A Társadalomtudományi olvasószolgálat munkaközössége elő
készítette a szocializmus és a német és külföldi munkásmozgalom 
történetére vonatkozó irodalom központi katalógusénak felállítását. 
A katalógus épitéeében résztvevő 16 tudományos könyvtárnak megküld
te a katalógus felépítésére és a szervezésre vonatkozó módszertani 
anyagot.

12. A Műszaki és gazdaságtudományi főiskolák könyvtárainak 
munkaközössége két rendelet-tervezetet kéezitett els * Könyvtári gar-
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gatáai keretrendelet főiskolai könyvtárak számára" és "Mémökképző- 
és szakiskolai könyvtárak igazgatására vonatkozó rendelet".- Kezde
ményezte az egyes főiskolai könyvtárak igazgatói közötti tapaszta
latcserét.

*

Sok könyvtáros kívánságára és sürgetésére létrehívták a szak- 
bizottságok és munkaközösségek szabálytalan időközökben megjelenő 
közlönyét /Mitteilungsblatt/.

A KÖNYV MUNKÁSAINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
C S E H S Z L O V Á K I Á B A N

7ГТТГA, Josef - BÖBGETOVÁ, Jarmlla: 
Pro zlepáeni spolupráce knlhoven jednotné 
soustavy s nakladatelstviml a knlanim ob- cboden. = Knlbovnlk. 5 «ro<$. I960. 9.no. 
25A-270.plAz egységes rendszerbe tartozó könyvtá
rak és a kiadók, illetve a könyvkereske
delem közti együttműködés megjavításáért.

A csehszlovák 
könyvtárak és a könyv
kiadók, illetve a könyv
kereskedelem közti szo
rosabb együttműködés ér
dekében Irányelveket

dolgoztak kl. Bzt a Központi Könyvtárügyi Tanács kezdeményezése a- 
lapjén kidolgozott anyagot megvitatta az oktatás és művelődésügyi 
minisztérium népművelési illetve kiadói főosztálya. Az együttműkö
dés Így kidolgozott elveit elfogadta a Csehszlovák Könyvkiadó és 
Könyvterjesztő Vállalatok Egyesülésének elnöksége is.

Az egységes rendszerbe tartozó könyvtárak és a könyvkiadók, 
illetve könyvkereskedelmi szervek közti együttműködés három fő rész
re tagolódik:

1. a könyvtárak együttműködése a könyvkiadókkal,
2. a könyvtárak együttműködése a könyvkereskedelemmel,
3. könyvpropaganda és a könyvek felhasználása.
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