
keretek szűkösségére, a kutatási célokra fordítható összegek országonkénti eltérő' nagy
ságrendjére, a tradíciók és az adott társadalom aktuális problémáiból fakadó „megrende
lések különbözőségére — a közeli jövőben inkább csak a kölcsönös információcsere je 
lentős mértékű megjavítását, illetve az esetenkénti, önkéntes, két- vagy többoldalú együtt
működés közös kutatás megszervezését tartották célszerűnek.

A  vita végeredményeként a fenti kérdések eldöntése az 1980-as berlini konferencia 
idejére halasztódott, de álláspontunk szerint a titkárság esetleges felállítását okvetlenül 
meg kell előznie a feladatok nagyon gondos, aprólékos meghatározásának, s ezen belül az 
informatív funkciók erősítése kívánatosabbnak látszik, mint a tényleges koordináció.

A  nemzetközi összehasonlítás minden kutatónak az önkontroll, az önértékelés pó
tolhatatlan lehetőségét kínálja. A  magyar küldttség az elnöki zárszavakat, a hozzászóláso
kat, a folyosói beszélgetéseket és a szaklapok cikkrendeléseit számbavéve nem vallott szé
gyent.

Végezetül a házigazdák felülmúlhatatlan vendéglátói figyelmességét, szívélyességét 
elismerve sem tagadhatjuk hiányérzeteinket az elhangzott referátumok elméleti igényessé
gének és egzaktságának mérsékelt színvonalával kapcsolatban.

NAGY Attila

T A N U L M Á N Y  ÚT I T A P A S Z T A L A T O K  S Z O C IA L IS T A  O R S Z Á G O K
N E M ZE T I K Ö N Y V T Á R A IB A N

Összeállításunk a szocialista országok nemzeti könyvtáraiban az 
utóbbi hónapokban tett tanulmányi látogatások útijelentéseiből vá
logat. Célja nem a könyvtárak teljes bemutatása, hanem annak a rész
területnek az ismertetése, amelyet a szakemberek tanulmányoztak.

A  DEUTSCHE BÜCHEREI (LEIPZIG) SZERVEZETE ÉS IGAZGATÁSI MUNKÁJA

A Deutsche Bücherei (továbbiakban: DB) szervezeti felépítése világos, jól áttekint
hető, a fő funkcióra, a nemzeti bibliográfia előállítására orientált;. Ez a bibliográfia-köz
pontúság általában az egész intézmény munkájában jól megfigyelhető. Mellette csaknem 
ugyanolyan súllyal szerepel a beszerző tevékenység, ami a bibliográfiai munka alapját szol
gáltatja.

Hat szakfőosztálya van (Abteilung) — a mi osztályfogalmunknál tágabb értelmű —, 
élükön igazgatóval :

1. Gyarapítás
2. Bibliográfia

1977-ben két területre (Bereich) osztották:
a) általános bibliográfia és központi katalogizálás
b) speciális bibliográfiák és számítógépesítés
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3. Katalógusok
4. Tájékoztatás
5. Olvasószolgálat
6. Könyv- és írástörténeti Múzeum
A hetedik az általános igazgatást és a technikai részlegeket foglalja magába. Külön 

van az ún. Haushaltstelle, amely a gazdasági-pénzügyi kérdéseket fogja össze, közvetlenül 
a főigazgató irányítása alatt. E két utóbbi részleg különállása egy régi hagyomány eredmé
nye, lehet, hogy a jövőben a kettőt összevonják.

Vannak ezen kívül még kisebb különgyűjtemények, ezek a gyűjtemény nagyságát, 
súlyát tekintve általában nem érik el az OSzK különgyűjteményeinek szintjét. A z ok vilá
gos: a DB 1913-as alapítású intézmény, csak ettől az évtől kezdve van anyaga. Kéziratot 
egyáltalán nem gyűjtenek, régi könyvek csak a Buch- und Schriftmuseum keretében ta
lálhatók. A  nyomtatványok gyűjtésénél a gyűjtési küszöb magasabb: pl. egy leve les nyom
tatványt egyáltalán nem gyűjtenek, így az OSzK Kisnyomtatványtára anyagának jelentős 
része is kiesik, pl. a plakátok, röplapok.

F onto sabb különgyűj te mények :
a) Disszertációk gyűjteménye
b) Zenei gyűjtemény (kották 1913 óta, zenei hanglemezek 1974 óta)
c) Térképgyűjtemény (1913-tól)
d) Külföldi germanica és német müvek idegennyelvű fordításai (1914-től)
e) Emigrációs irodalom (1933/1945 közötti anyag)
0  Szocialista irodalom a német munkásmozgalom dokumentumai 1830—1912 kö

zött: (1 970-től kezdték gyűjteni).
Nem tekintik különgyűj te ménynek, csak az állomány elkülönített részének a „Sach

gebiet für spezielle Forschungsliteratur”  elnevezésű részleget, amely a korlátozott hasz
nálatú kiadványokat tartalmazza. Kb. 150 000 kötet, kutatói szinten használható. Köz
vetlenül a főigazgató alá tartozik.

Az egyes különgyűjtemények gyakorlati szempontok alapján tartoznak egyik vagy 
másik részleghez — pl. a zenei azért tartozik a bibliográfiai részleghez, mivel kurrens gya
rapodását a nemzeti bibliográfia részére feldolgozza; a térképgyűjtemény — a használta - 
tás miatt — az olvasószolgálathoz tartozik; az emigrációs irodalom, valamint a szocialista 
irodalom gyűjteménye a gyarapítási részleghez tartozik, mivel itt a fő tevékenység a gyűj
teménynek a létrehozása.

Az intézmény élén a főigazgató áll. Közvetlenül hozzá tartoznak a személyzeti 
ngyek, a nemzetközi kapcsolatok és közönségkapcsolatok, a különleges kutatási anyagok, 
a pénzügyek.

A  főigazgatónak két helyettese van, ezek azonban nem függetlenített főigazgató
helyettesek, hanem maguk is vezetői egy-egy szakfőosztálynak. A  bibliográfiai, ill. a gya
rapítási részleg vezetői. így jogkörük sem terjed ki az egész könyvtárra, illetve csak egy- 
е8У, külön rájuk bízott feladatkörre. Ilyen feladatkörök pl. a képzés és továbbképzés, if
júsági ügyek, stb. A  főigazgatót távolléte esetén természetesen helyettesítik, de inkább 
csak adminisztrative. A  többi részleg igazgatója közvetlenül a főigazgató alá tartozik.

A főigazgatót munkájában három tudományos titkár segíti.
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Tudományos titkár I. — Közvetlenül a főigazgató mellett dolgozik, felelős a munka
tervért és beszámolóért, az ellenőrzések megvalósításában közreműködik, a főigazgató ál
tal vezetett értekezleteknek, tanácskozásoknak szervezője, jegyzőkönyvvezetője, határo
zatok és határidők számontartója, stb.

Tudományos titkár II. — Nemzetközi kapcsolatok, nem-bibliográfiai kiadványok 
szerkesztése, közönségkapcsolatok public relations. Szintén közvetlenül a főigazgatóhoz 
tartozik.

Tudományos titkár III. — Képzés és továbbképzés. Közvetlen felettese az egyik fő 
igazgató helyettes.

Az irattári ügymenet központja a főigazgató titkársága. Itt csak a postabontás és el
osztás történik, az iratok kezelése az egyes részlegek között decentralizált. A  régebbi irat
tári anyag központi irattárba kerül. Itt tartalmi munka — pl. selejtezés — már nem folyik, 
ezt leadás előtt az egyes részlegek elvégzik. A  gyarapítási osztályon pl. már az irat beér
kezésekor ráütik az „irattári megőrzésre” feliratú bélyegzőt az arra érdemes dokumentu
mokra, a többi a leadáskor automatikusan selejtezésre kerül.

Az egyes részlegek több önálló munkaterületre, ún. Sachgebietre (szakterület) oszla
nak. Ezek nagysága nem a létszámtól függ: kritériuma, hogy jó l elhatárolható, de ezen be
lül összefüggő munkaterületet fogjon át. Pl. a gyarapítási részlegben, mely kb. 80 főt 
számlál, az NSzK-ból való beszerzést végző csoport önálló szakterület, 28 fővel. A  DB ki
adói katalógusát, mely egyedülálló az NDK-ban most szervezik önálló szakterületté, jó l
lehet csak 2 főt jelent. A szakterületté való emelés a munkaterületnek bizonyos rangot 
ad, az ott dolgozók felelősségét növeli s számukra előmenetelt is jelent. A Sachgebiet ve
zetése néha felsőfokú, egyetemi végzettségű vezetőt kíván meg, de nem feltétlenül. Egyes 
szakterületek vezetői lehetnek gyakorlott, középfokú könyvtáros szakképesítésüek is.

A Sachgebiet-en belül vannak az egyes „munkaterületek” (Arbeitsgebiet).Ezaleg- 
kisebb egység, azonos, vagy igen közelálló munkafolyamatok végzőinek együttese. Ennek 
is van felelős vezetője, de ez már inkább ,felelős” , mint „vezető” .

Ez a felépítés sokkal inkább munka-struktúra, mint formális szervezet — létszámtól, 
helyiségtől stb. független, magából a munkafolyamatokból adódó kapcsolati és hierar
chikus rendszer. Mivel az előmenetelt is jobban biztosítja, a dolgozók számára is ösztön
zőbb.

A szervezeti felépítés és vezetés fentiekben ismertetett rendszerével a DB-ben elé
gedettek, ezt sokkal hatékonyabbnak és szakszerűbbnek tartják, mint a Magyarországon 
szerintük mechanikusan alkalmazott „csoport-osztály-főosztály-függetlenített felső veze
tők” felépítésű rendszereket.

Az intézmény működéséért, feladatainak teljesítéséért a főigazgató egyszemélyben 
felelős, a döntés joga is őt illeti meg. Ebben segítségére vannak a vezetés, azaz a döntésho
zatalok testületi fórumai.

Munkaértekezlet

A főigazgató vezetsével hetenként ülésező testület. Tagjaira szakfőosztály-igazga
tók, gazdasági-pénzügyi-vezető, tudományos titkár I., párttitkár, szakszervezeti titkár.
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írásbeli anyag, vagy előre meghatározott napirend nincs, folyó ügyek megtárgyalása, az 
előző hét eseményei, rövid információk, kölcsönös tájékoztatás és tájékozódás, határo
zatok végrehajtásáról beszámoló, határidőre való emlékeztetés, döntések, megbízások. Ezt 
az értekezletet gyakran megelőzi egy szűkebb tanácskozás a főigazgató, a két helyettes 
és a párttitkár részvételével. Ezt csak szükség szerint tartják, nem rendszeres.

A  munkaértekezletek keretében általában a külföldi konferenciákról, illetve tanul
mányutakról hazatértek mint meghívottak tartanak egy rövid, 5-10 perces beszámolót és 
válaszolnak a feltett kérdésekre.

Kibővített igazgatói értekezlet

Évente öt-hatszor kerül sor előzetes napirenddel rögzített írásos anyaggal előkészí
tett szakmai tanácskozásra. Itt mindig alapvető szakmai kérdésekről van szó. A z értekez
letekről jegyzőkönyv készül, amely a hozott határozatokat, határidőket, felelősöket rög
zíti.

Könyvtári bizottságok

Az ügymenet, illetve a futószalag bizottsága foglalkozik mindazzal, ami a könyv
tári futószalag munkáját érinti, a könyv útját a gyarapítástól a raktárig. A  témában fel
merülő számos szakmai probléma és koordinációs feladat tette szükségessé a bizottság 
életrehívását néhány évvel ezelőtt. Elnöke a főigazgató, tagja kb. 13—14 szakember. 
Előre kidolgozott terv alapján működik, kéthavonta üléseznek. Egy-egy kérdéskört meg
vizsgálnak, analizálnak, megoldásra javaslatokat tesznek. A  döntés már nem ennek a tes
tületnek a feladata.

Gyűjtőköri megbeszélés: tizenöt éve működő állandó bizottság, feladata a gyűjtő
köri kérdések megvitatása, a gyűjtőköri szabályzat kidolgozása, állandó karbantartása. Ve
zetője a főigazgató, szakmai felelőse és az ülések előkészítője a mindenkori beérkező ál
lomás vezetője, tagjai az illetékes szakemberek. Évente legfeljebb két-háromszor ülésezik, 
szükség szerint.

A  vezetés, illetve irányítás alsóbb szintű gyakorlatának illusztrálására bemutatjuk a 
gyarapítási részleg módszerét.

A  gyarapítási részlegen a szakfőosztály-igazgató havonta egyszer tart munkaérte
kezletet az egyes szakterületek vezetőivel. A  vezető közli a felsőbb szintről nyert informá
ciókat, meghallgatja a beszámolókat, iránymutatást ad, dönt pl. havonta itt értesül a ki
adásokról a mindenkori pénzügyi helyzetről. Következő héten az egyes szakterületi veze
tők tartanak a hozzájuk tartozó területen munkaértekezletet, itt már magukkal a dolgo
zókkal konzultálnak, a napi munka gyakorlati kérdései kerülnek megtárgyalásra. Ezekre 
az értekezletekre — hacsak ideje engedi — a szakfőosztály-igazgató is elmegy, így őrzi meg 
kapcsolatát a napi munka gyakorlatával, a problémákról a helyszínen tájékozódik. A  töb
bi részleg gyakorlata is hasonló.

A könyvtár munkatervének előkészítése már a tárgyévet megelőző évben megkez
dődik. Évente kétszer júniusban és októberben rendezik meg a terv vitáját összdolgozói 
szinten. Megvitatásra kerülnek az egyes szakfőosztályok vezetői által vázlatosan kidolgo
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zott tervek, melyek elkészítésénél a felülről kapott irányelveket már figyelembe vették. A  
vitát mindig a főigazgató vezeti és foglalja össze. A  tervet végső soron a könyvtár igazga
tói tanácsa hagyja jóvá. Az ennek alapján kiadásra kerülő összintézeti munkaterv nem 
részletező, hanem összefoglaló, csak súlypontokat tartalmaz, az elérendő célt szabja meg, 
határidőt közöl, felelőst név szerint megjelöl, 1 —3 mondatos rövid cikkelyekben. A  meg
valósítás mikéntje, a végrehajtandó feladát részletezése, a teljesítendő számadatok az 
egyes részlegek lebontott terveiben szerepelnek, vagyis csak a belső dokumentumokban.

Az egyes részlegek munkatervei, részletes feladattervei munka verseny-programok 
formájában készülnek el. Kb. 5 éve vezették be a DB-ben a verseny szerűséget, ma már a 
dolgozók 90%-a részt vesz a versenyben. A  program az elérendő munkateljesítményeken 
kívül tartalmazza a továbbképzési és kulturális vállalásokat is. Kidolgozásában részt vesz 
az állami vezetés mellett a szakszervezet és az ifjúsági szervezet is.

A  szakmai munkaterveken kívül elkészül még a gazdasági-pénzügyi terv, a képzési
továbbképzési, valamint a nemzetközi kapcsolatok éves terve. A  rendezvényi-tervet, mely 
a DB egész területének valamennyi előadását, értekezletét és állami, társadalmi szerveinek 
rendezvényeit közli, évente többször is kiadják.

A  tervteljesítés ellenőrzése egy-egy szervezeti egységen belül már előzőkben ismer
tetett értekezleti rendszerben állandó és folyamatos. Ezenkívül pl. a bibliográfiai részle
gen a tervteljesítés ellenőrzésének jól bevált módszere az a havonta elkészülő grafikon, 
mely szemléletesen mutatja minden egyes bibliográfiai kiadványnak az egyes munkaállo
másokon eltöltött idejét s a végzett munka mennyiségét. Egy pillantással megállapítható, 
hogy hol van lemaradás, hol van szükség beavatkozásra.

A  főigazgató által vezetett heti megbeszélések keretében évente háromszor van terv
teljesítési ellenőrzés. Ez igen alapos és részletes beszámoltatás és számonkérés, az ülés 
rendszerint egy teljes napot igénybe vesz.

Itt említem meg azt a figyelemreméltó gyakorlatot, hogy a technikai üzemeknél 
könyvkötészet, foto-laboratórium, a tervteljesítést pénzben is kifejezik, ezzel is ellenőriz
ve a termelékenységet. Minden elvégzett munkánál kiszámítják: mennyibe kerülne az, ha 
egy másik vállalat, pl. egy külső könyvkötészet végezné. A  cél, hogy a saját üzem olcsób
ban dolgozzon, csak akkor érdemes fenntartani.

A könyvtár éves beszámolója két változatban készül. Egy belső, amely részletes, 
analizáló, értékelő, sok adatot tartalmazó. A szakfőosztály-igazgatók készítik saját terü
letükről. Ezeket úgy tekintik, mint a belső ellenőrzés munkaeszközeit, amelyek részletes 
és pontos helyzetképet adnak. Összefoglalásuk összkönyvtári szinten már lehetetlen, értel
me sem volna. Egy másik, rövidebb változat a nyilvánosság számára készül, és a DB év
könyvében jelenik meg.

A  DB statisztikai rendszere

Az NDK-ban 1976-tól megváltoztatták a tudományos könyvtárak statisztikai adat
szolgáltatásának űrlapját. Az űrlap nagymértékben különbözik a mi racionális, csak az 
alapadatokra koncentráló országos statisztikai űlapunktól. Elképesztő adatmennyiséget 
követelnek a könyvtáraktól, a DB szakértői szerint is sok feleslegeset.

Az új űrlap rovatai közül csak az állományadatokra vonatkozót emelem ki, ahol a
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mi gyakorlatunktól eltérő felfogás tükröződik. Nem kérik külön a könyvek és a folyóira
tok adatait: egy tételben kell szerepeltetni a könyveket és a bekötött folyóiratokat, kötet
szám szerint. Érdekesség, hogy a könyvek kategóriájától elkülönítve tartják nyilván az ős- 
nyomtatványokat .

A  DB saját állománynyilvántartása eddig meglehetősen speciális volt. Bármilyen fur
csán hangzik, de nem tudják megmondani, hogy hány kötetük van. Az állományt ugyanis 
nem kötetszám, darabszám, hanem bibliográfiai egység szerint tartják nyilván. Pl.: 1 mo
nografikus mű, mégha többkötetes is, 1 egység; 1 sorozat, tekintet nélkül az évfolyamok, 
illetve a bekötött kötetek számára, 1 egység tehát gyakorlatilag a címek száma van nyil
vántartva; 1 hanglemez 1 egység; mikrofilm: szintén címleírási egység szerint, de a kocka
számot nem tartják nyilván.

Ez az állománynyilvántartási forma érdekes módon újra csak a DB bibliográfia
központúságát, bibliográfiai szemléletét illusztrálja. Az UNESCO által előírt, nemzetközi
leg elfogadott kategóriákat az NDK-ban általában használják, csak a DB volt eddig kivé
tel. 1976 végétől azonban — párhuzamosan az új űrlapok bevezetésével — nekik is át kell 
témiök a kötetszám darab szám szerinti nyilvántartásra.

Nemzetközi kapcsolatok

A  DB-nek 1976-ban 7 szocialista ország 12 intézményével volt közvetlen kapcsola
ta és személycseréje, közülük 11 intézménnyel írásbeli együttműködési megállapodása. A  
személycsere keretében külföldre utazó munkatársak száma 1976-ban 26 fő volt OSzK: 
38.

A  vendégfogadással járó kötelezettség 1975-ben 79 hét volt, ez kb. 553 napnak fe
lel meg. Ebben a számban azonban nemcsak a DB saját vendégei szerepelnek, hanem a 
könyvtárban dolgozó olyan külföldi főleg NSzK-beli kutatók, akik miniszteriális enge
déllyel tartózkodnak hivatalosan az NDK területén. Részükre szállodai szobafoglalást, me- 
netjegybeszerzést és kulturális rendezvényekre való jegyszerzést intéznek.

Közönségkapcsolatok

Közönségkapcsolatokon elsősorban azt értik, hogy az ország nyüvánosságát a DB 
jelentőségéről, funkciójáról, feladatairól és tevékenységéről rendszeresen informálni kell. 
Céljuk, hogy a társadalmi tudatban, a közgondolkozásban a DB-nek, mint tudományos in
tézménynek, szilárd helye és tekintélye legyen.

A tömegkommunikációs szervek közül a sajtóval a legjobb a kapcsolatuk. Erre fek
tetik a legnagyobb súlyt is: passzív várakozás helyett az aktív tájékoztatást vállalták. 
Mindhárom helyi újságnak havonta rendszeresen küldenek közleményeket, melyek rövid 
beszámolókat közölnek a DB gyarapodásáról, olvasó- és kutatóforgalmáról, nemzetközi 
kapcsolatairól, vendégeiről, kiállításairól. E közleményeket „szabad felhasználásra” kap
ja meg a sajtó: közölhetik változatás nélkül, vagy lerövidítve. Esetleg a téma érdekességére 
való tekintettel az újság kiküld egy riportert, aki azután maga ír hosszabb cikket. Rend
szeresen küldenek még közleményeket az országos sajtónak és a hírügynökségeknek, vala
mint a szaksajtónak is. Lazább a kapcsolat a rádióval és a televízióval. Itt a kezdeménye
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zés majdnem kizárólag a saját szerkesztők kezében van, befolyásolni még eddig nem sike
rült őket.

Igen gondosan gyűjtenek minden, a DB-re vonatkozó, nyomtatásban megjelent pub
likációt. A  Sajtófigyelő Szolgálat által küldött anyag csak az egyik forrásuk, ezenkívül ma
guk is végeznek figyelőszolgálatot, bekapcsolva ebbe a gyarapítási osztály néhány munka
társát pl. a lexikonokban, útikönyvekben megjelent közleményeket is gyűjtik, kifotózva a 
megfelelő részt. A  kivágatokat és xerox-másolatokat felragasztva éves kötetekbe rendezik. 
A  „Chronikbände der DB” valóban impozáns, egészvászonba kötött sorozat, az alapítás
tól, 1913-tól folyamatosan vezetve.

Fontos szerepe van a közönségkapcsolati munkában a könyvtárat egyénileg vagy 
csoportosan meglátogatók szakszerű vezetésének, amely nem alkalmi, hanem rendszeresí
tett, intézményesített közművelődési feladat. Hétfőtől-péntekig naponta két vezetés van, 
előzetes bejelentkezésre, akár egyéneknek, akár csoportoknak, 8—14 óra között. A  veze
tésért fizetendő díj jelképes összege egyénileg 15 pfennig, csoportoknak fejenként 10 
pfennig. Havonta egyszer, minden harmadik vasárnap délelőtt is van csoportos vezetés, 
erre nem kell előzetesen jelentkezni. Üzemekből jött csoportoknak, szocialista brigádok
nak kívánságra 14 óra után is rendelkezésre állnak. A  vezetéseket a könyvtár erre kijelölt 
és megfelelően felkészített munkatársai végzik, kizárólag egyetemi végzettségűek. .1976- 
ban a DB-ben 452 könyvtári vezetést tartottak, 5 962 személy részére. A  diákok részére 
tartott vezetések közül 65-öt könyvtárhasználati oktatással kötöttek össze.

A  közönségkapcsolati munkához sorolják még a nem-bibliográfiai kiadványok szer
kesztésével, propagandájával és terjesztésével, valamint a kiállítások szervezésével kapcso
latos feladatokat.

SOMKUTI Gabriella

A  K IR IL I METODI NARODNA BIBLIOTÉKA (SZÓFIA) 
TUDOMÁNYOS KUTATÓI TEVÉKENYSÉGE

A szófiai nemzeti könyvtár négy nagyobb szervezeti egységre tagolva látja el felada
tait.

Ezek közül a legnagyobb a K ö z p o n t i  T u d o m á n y o s  K ö n y v t á r ,  
amelynek univerzális jellegű gyűjteménye kb. 900 000 kötet könyvet és időszaki kiad
ványt foglal magába. Külön részleget alkotnak a K ü l ö n g y ű j t e m é n y e k  (kéz
iratok, levéltári anyag, ősnyomtatványok, ritka könyvek, orientalisztikai művek). A 
B i b l i o g r á f i a i  K ö z p o n t  — amely a kotelespéldányokból egy sorozatot kap — 
a nemzeti bibliográfiai munkálatok felelőse. A negyedik egység, a T u d o m á n y o s  és 
M ó d s z e r t a n i  K ö z p o n t ,  alapjában a mi Könyvtártudományi és Módszertani 
Központunk feladatkörét látja el.

A könyvtár már 1954 óta k ö n y v t á r t u d o m á n y i  k u t a t  ó i n t é z e t 
k é n t  is tevékenykedik. Ebben a funkciójában az 1970. évi új könyvtári törvény ismétel-
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