
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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ten megerősítette, a könyvtártudományi kutatások országos központjává, irányítójává 
nyilvánította.

Bulgáriában a tudományos munka országos vezetését három testület : a Művészeti 
és Kulturális Bizottság, a Tudományos Felsőoktatási és Technikai Fejlesztési Bizottság, 
valamint a Bolgár Tudományos Akadémia látja el. Maga az intézmény a Művészeti és Kul
turális Bizottság felügyelete alá tartozik, de a kutatás kívánalmait a Tudományos Felsőok
tatási és Technikai Fejlesztési Bizottság szabja meg.

A  könyvtár kutatási tematikájának kidolgozásában — az előbb említett testülettől 
kapott direktívák alapján — az intézmény vezetőségének munkáját támogató Tudományos 
Kutatási Tanács vállal aktív szerepet. E testület munkájában más könyvtárak igazgatói, 
egyetemi szakemberek, a rokon szaknák (történelem, filológia stb.) képviselői mellett a 
könyvtár néhány vezető dolgozója is részt vesz. A  21 tagú együttes feladata az éves, illet
ve ötéves kutatási tervek kialakítása és jóváhagyása mellett az elért teljesítmények értéke
lése, a kutatók megbízása, illetve sikertelen munka esetén a kutatási engedély visszavoná
sa. Ők döntenek — a Könyvtári Kiadványi Tanáccsal egyetértésében (utóbbinak tagjai a 
Vezetői Tanács néhány tagja — az önálló tudományos munkák kiadásáról is. E testületnek 
határozathozatali joga van, állásfoglalásai kötelező érvényűek.

Tudományos tevékenységet jeenleg 36 kutató folytat. Szervezetileg a Tudományos 
és Módszertani Központ munkatársai, de tíz fő kivételével egyben más részlegek, sőt más 
könyvtárak dolgozói is. Például a plovdivi „Iván Vazov” Nemzeti Könyvtár két munkatár
sa félidőben a szófiai kutatóegyüttes keretében is dolgozik.

Ez a megoldási forma, amely átnyúlik az intézményen belüli és kívüli szervezeti ke
reteken, úgy valósítható meg, hogy a kutatók egy része fele időben könyvtári munkáját 
végzi, fele időben pedig tudományos témájával foglalkozik.

Az együttes vezetője a könyvtár egyik igazgatóhelyettese és a Tudományos és Mód
szertani Központ irányításával megbízott tudományos titkár.

Azt, hogy ki lehet tudományos munkatárs, egy időnként meghirdetett pályázat, 
illetve a jelentkezők alkalmasságának elbírálására rendezett vizsga eredménye dönti el. Er
re azonban csak 35 éves korig lehet az igényt benyújtani, tehát kutatói státuszba jelenleg 
csak fiatalok juthatnak be. Ezen elv érvényesítése sok vitára ad okot és általában élénk 
kritikát vált ki a bolgár könyvtárosokból.

A  tudományos kutatókat — publikációik száma, illetve életkoruk alapján — három 
csoportba sorolják. Kandidátusi fokozat csak a legfelsőbb kategória eléréséhez szükséges. 
(Könyvtártudományból Bulgáriában sem lehet tudományos fokozatot elérni.)

A  tudományos munkatársakfizetése magasabb mint a többi könyvtárosoké, és mint 
azoké a „szakembereké”  — akik az egyetemen mellékszakként nem szereztek könyvtárosi 
képesítést. A  kandidátusok ezen felül külön pótlékot kapnak.

Meg kell jegyezni, hogy kutatómunkát természetesen a nem tudományos besorolá
sú dolgozók is végezhetnek, a könyvtár évkönyvében, illetve a „Bibliotekar” c. szaklapban 
publikálhatnak.

A kutatók egyéni és az ezeket egybefogó intézeti (országos) tudományos terv alap
ján dolgoznak. Pontosabban az átfogó tervekből a rájuk kiosztott problémákkal foglal
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koznak. A  témaválasztás joga ugyanis nem őket illeti, — kutatási területeket — a felső ve
zetés irányelveivel összhangban — a könyvtár vezetősége, illetve a Tudományos Kutatási 
Tanács határozza meg. A  kutatókat három évenként (a felső kategóriába soroltakat öt 
évenként) beszámoltatják végzett munkájukról, és amennyiben azt nem tartják kielégítő
nek, tudományos munkatársi besorolásuktól megfosztják őket.

A  tudományos kutatás fő célja a gyakorlati munka megalapozása, támogatása, így 
ehhez erősen kötődik. Ezért viszonylag kevés, az elvont, elméleti jellegű téma.

A  36 főnyi, részben félidőben kutató együttes, három szekcióra tagolva fejti ki te
vékenységét:

— köny vészét, paleográfia,
— könyvtárügy (könyvtári módszertan),
— bibliográfia.
A szekciókban mutatja be minden kutató első fokon saját kutatási tervét, munkájá

nak téziseit. Ez az együttes tűzi ki a határidőké, melyeknek megtartását nagyon szigorú
an veszik. Itt történik a teljesítmények elsődleges értékelése is.

A  feldolgozásra kerülő témák sokrétűek, a legfontosabbak:
— a Nemzeti Könyvtár története,
— a külföldi kiadványok könyvtári állományának megalapozása, a gyarapítás ösz- 

szehangolása a könyvtárak között,
— a megyei könyvtárak állománygyarapítási problémái,
— a régi bolgár könyvek és más bulgarika dokumentumok számbavétele az orszá

gon belül és szerte a világon (most egyes egyházi könyvtárak kéziratos anyagának 
regisztrálásán dolgoznak, egyetemi és akadémiai kutatók segítségével),

— a nemzeti repertórium összeállítása (már részben elkészült),
— orientalisztikai dokumentumok tartalmi feltárása,
— a szovjet osztályozási rendszer adaptálása,
— kézikönyv összeállítása a szakkönyvtárak számára,
— gépesített feldolgozás (elsősorban a folyóiratoké),
— a könyvtár szerepe az olvasók esztétikai nevelésében,
— bibliográfiai kérdések (UBC, szabványosítás stb.),
— szakbibliográfiák, helyismereti bibliográfiák elvi kérdései,
— a közművelődési könyvtárügy szervezete.
A  könyvtár tudományos tevékenységét kiadványai is tükrözik.
Előre kell bocsátani, hogy a kiadványi tevékenységet — bizonyos mértékig — a 

könyvtár nyomdájának kapacitása határozza meg, amely évi 1 000 — 1 200 ívelőállítását 
teszi lehetővé.

A  kiadványi terv középpontjában a folyóiratok és sorozatok állnak. A  Nemzeti 
Könyvtár adja ki a „Bibliotekar” c. szaklapot, a nemzeti bibliográfia kurrens füzeteit és 
ezek kumulációit, az új könyvekről szóló időszaki tájékoztatót, az országos gyarapodási 
jegyzék négy sorozatát stb. Rendszeresen megjelenik a könyvtár évkönyve („Izvesztija”  
címen), amely az évi beszámoló-jelentésen túl a munkatársak módszertani, könyvtörténe
ti, művelődéstörténeti tanulmányait tartalmazza. A két rendszeresen megjelenő sorozatuk 
közül az egyik különgyűjteményi és orientalisztikai témákat dolgoz fel (kéziratkatalógu

182



sok, levéltári fondok, történelmi dokumentumok stb.), a másik pedig könyvtártudományi 
és bibliográfiai kérdésekkel foglalkozik (állománygyarapítási, feldolgozási, tájékoztatási 
segédletek, bibliográfia-elméleti tanulmányok, szak- és biobibliográfiák stb.).

E kiadványok számára a nyomdai keret biztosított, probléma csupán a nagyobb lé
legzetű, monografikus kiadványok közreadásánál jelentkezik. Annak eldöntése, hogy e 
kategóriából mi és hogyan illeszthető be a kiadványi tervbe, a Tudományos Kutatási Ta
nács hatáskörébe tartozik, amely e kérdésben a Könyvtári Kiadványi Tanáccsal együtt
működik.

A  bolgár Nemzeti Könyvtár kutatási tevékenysége — amelyben a hangsúly ungyan 
a praktikumra esik, de amelyben a dokumentumfeltárás is nagy szerephez jut — igen terv
szerűen folyik. Ha bizonyos formák idegenek is számunkra (a pályázati rendszernek adott 
módja, a munkatársak és a Tudományos és módszertani Központ szervezeti kapcsolata), 
ha látjuk, vagy sejtjük, hogy a gyakorlatban ellentmondások és visszásságok is jelentkez
hetnek (pl. a középkorúaknak a kutatásból történő „kizárása” ) — az egész koncepcióit 
mégis gondolatébresztőnek, tanulmányozásra méltónak ítéljük.

NÉMETH Mária

A  BIBLIOTÉKA NARODOWA (VARSÓ)
SZERVEZETE ÉS IGAZGATÁSI MUNKÁJA

A  lengyel nemzeti könyvtár négy nagy szervezeti egységből áll:
1. Modern gyűjtemények — gyarapítás, feldolgozás, olvasószolgálat és tájékoztatás.
2. Különgyűjtemények és reprográfia — kézirattár, régi nyomtatványok tára 1801- 

ig megjelent kiadványok, térképtár, zeneműtár, ikonográfiái gyűjtemény, mikrofilmtár, 
sokszorosító és nyomda, kötészet.

3. Bibliográfiai Intézet — nemzeti bibliográfia.
4. Könyv- és Olvasáskutatási Intézet.
A könyvtár élén főigazgató áll, első helyettese függetlenített vezető, míg két másik 

helyettese egyben két szervezeti egység vezetője is. Jelenleg a különgyűjtemények, illetve 
a Bibliográfiai Intézet vezetője. A  főigazgató mellett közvetlenül egy tudományos titkár 
működik, feladata különféle elemzések, beszámolók, összefoglalók, koncepciók kidolgo
zása. Az intézet tulajdonképpeni tudományos titkára egy 8 fős osztályt, ún. Titkárságot 
vezet. Ez a részleg résztvesz a könyvtár tervezési, vezetési, ellenőrzési munkájában, hozzá
tartozik a könyvtár belső életének dokumentálása, adminisztráció, irattár, a kifelé való 
kapcsolattartás főhatósággal, egyéb intézményekkel, a nemzetközi kapcsolatok, kiadvány 
ügyek, valamint a továbbképzés. A  közeljövőben ide kívánják koncentrálni a könyvtár- 
propagandát és a szélesebb értelemben vett közönségkapcsolatokat. Távolabbi jövőben a 
Titkárság kettéválasztását tervezik: a felsorolt feladatok megtartásával létrehoznának egy 
főleg adminisztratív szerepet ellátó irodát a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására is 
ide tartozna és egy kisebb létszámú tudományos titkárság, mely kutatási, tervezési, fej
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lesztési feladatokat látna el. Ennek munkája tartalmi, elméleti elemeket foglalna magába, 
kirekesztve a formális, adminisztratív elemeket.

A  vezetés munkáját két testület támogatja. A  hetenként ülésező Igazgatói Tanács, 
elnöke a főigazgató, tagjai a főigazgató három helyettese, a gazdasági-pénzügyi vezető és 
a Titkárság vezetője. A  tanácskozás mindig írásos anyag alapján, előre megállapított napi
rend szerint folyik le, az anyagot a titkárság vezetője készíti elő, illetve állítja össze. A  
megbeszélésen helyet kapnak természetesen a folyó ügyek is. Bővebbkörű tanácskozó 
testület az ún. Kollégium. Elnöke a főigazgató, tagjai — az Igazgatói Tanács tagjain kívül 
— a könyvtár főbb vezető beosztású munkatársai, valamint a párttitkár és a szakszervezeti 
titkár, összesen kb. 13 fő. Évente 4—6 alkalommal ülésezik, előre megküldött írásbeli 
anyag alapján. A tárgyalt témának megfelelően esetenként még más szakértők is meghí
vást kapnak.

A  könyvtár Tudományos Tanácsának tagjait a kulturális miniszter nevezi ki. Ez 
külső szakértőkből, tudósokból álló testület, évente kétszer ül össze, tanácsadó szerepe 
van, azonkívül megtárgyalja és jóváhagyja a könyvtár tudományos tervét. Tagjainak száma 
24.

A  könyvtár évente három tervet készít: az általános tervet, a kiadványok tervét és 
a tudományos munka tervét.

Az általános terv összesítésre és sokszorosított formában való közreadásra nem ke
rül, csak belső dokumentumként szolgál. Gyakorlatilag az egyes osztályok terveiből tevő
dik össze. A  Kollégiumon való tárgyalás és jóváhagyás után az osztályok a rávezetett fő 
igazgatói jóváhagyással, illetve korrekcióval kapják vissza a rájuk vonatkozó részt.

A kiadványok, illetve a tudományos munka tervét is a Kollégium tárgyalja meg és 
hagyja jóvá, utóbbit másodfokon a Tudományos Tanács. Mindkét terv sokszorosított 
formában közreadásra kerül.

A terv végrehajtásának ellenőrzésére évente négyszer kerül sor. A  szervezeti egysé
gek beszámolóikat a Titkárságra juttatják el ezek elsősorban a tervek mennyiségi teljesíté
sére vonatkoznak, a minőségi ellenőrzést, általuk analízisnek nevezett értékelést, a fő 
igazgató első helyettese végzi el évente kétszer.

Az a tény, hogy 1977-ben megindult a lengyel nemzeti könyvtár új épületének épí
tése, a könyvtár vezetőségét a szervezet és a működés újra való átgondolására, a felada
tok ellátásának optimális körülmények között való megtervezésére készteti. A főigazgató 
első helyettesének vezetésével 1976. végén a könyvtár szakembereiből egy 14 tagú bizott
ság alakult, amely az építészek és belső berendezők részére a könyvtári tervdokumentá
ciót készíti. Ez tartalmazza az ügymenet — és munkafolyamat — leírásokat is. Az új épü
letbe való költözéssel kapcsolatban került napirendre a nemzeti könyvtár funkciórendsze
rének újrafogalmazása is, 1977-ben voltak kidolgozás alatt azok a szinoptikus táblázatok, 
amelyek a nemzeti könyvtári rendszert és kapcsolatait a környezettel, illetve más rendsze
rekkel ábrázolják. Tervezik az elkészült anyagok munkadokumentumként való publikálá
sát. Az új épület elkészültét — a népgazdaság teherbírásától függően — 1982—83-ra irá
nyozták elő.

A könyvtár tudományos munkájával kapcsolatban rendkívül figyelemreméltó az a 
nagyszabású nemzeti, polonica-program, amely 1977-ben indult el a megvalósulás útján. A

184



program célja a nemzeti érdekű és nemzeti értéket képviselő dokumentum-anyag gyűjté
sének, őrzésének és feltárásának optimális körülmények között való biztosítása, több 
könyvtár együttműködése útján.

A  könyvtár nemzetközi kapcsolataiban a szocialista országok nemzeti és nagyobb 
tudományos könyvtáraival való szoros kapcsolattartás egyik megnyilvánulási formája a 
személycsere. Összehasonlítva az OSzK ilyen természetű kapcsolataival, a rendelkezésre 
álló keretek azonosak, az országok közti megoszlás azonban két ponton eltérő. Varsónak 
minimálisak a kapcsolatai Jugoszláviával, viszont nagyobbak a lehetőségei a Szovjetunió 
felé, az OSzK-ban az arány fordított. Varsó évi 10 napos egyoldalú küldési lehetőséggel 
rendelkezik a párizsi Bibliothèque Nationale-ba. Az egyéb ösztöndíjas kiküldetési lehető
ségek a két könyvtár között nagyjából azonosak.

A könyvtár dolgozóinak létszáma 620 fő. Igen nagylétszámú a könyvtár nyomdája, 
több mint 100 fő. Ők végzik a központi katalóguscédula ellátást. A  könyvtár jelenlegi 
szétszórt, defunkcionális elhelyezése, a zsúfoltság, a helyhiány, az olvasói férőhelyek 
rendkívül alacsony száma (könyv+folyóirat együttesen 64!) az intézet működését ma még 
igen megnehezíti. Ezen a helyzeten csak az új épület — reméljük, határidő szerinti — bir
tokbavétele fog változtatni.

SOMKUTI Gabriella

A  NARODNA BIBLIOTÉKA SRBUE (BELGRÁD)
RESTAURÁLÓ MŰHELYÉBEN

A MŰHELY ÉS A LABORATÓRIUM BERENDEZÉSE,
A MŰHELYBEN FOLYÓ G YYAKO RLATI MUNKA

A konzerváló és restauráló műhely (és a mellette lévő kutató laboratórium) az épü
let alagsorában van, de a helyiségek természetes világítása igen jó. A légcserét szellőzőbe
rendezés biztosítja. A legnagyobb helyiség a tíz munkaasztallal és gépekkel berendezett 
tulajdonképpeni műhely, amelyhez a restaurálás-konzerválás során alkalmazott vizes mű
veletek elvégzésére szolgáló kis műhely-rész, valamint a vezetői szoba és az ugyancsak kis
méretű kutató laboratórium csatlakozik.

A restauráló-konzerváló munka folyamatában az első lépés a fertőtlenítés, ezt szük
ség esetén az épületen kívül, központi fertőtlenítő állomáson végeztetik el. Az ezután kö
vetkező száraz tisztítást és a szerves oldószerekkel való folttisztításokat a laboratórium
ban lévő elszívó vegyi fülkében végzik. A szükségletek szerinti vizes kémiai eljárásokra há
rom nagy medence szolgál. A felhasználandó vizes oldatokat ugyanitt készítik el, és a me
dencék fölött elhelyezett tartályokból adagolják őket. A papír savtartalmát a kétlépcsős 
BuTow-eljárással közömbösítik (kalcium-hidroxid majd kalcium-karbonát oldatba való 
merítés). A papír kiázott enyvtartalmát zselatinoldatba való bemerítéssel pótolják. Va
lamennyi vizes kezelés során — ha a papír állapota megkívánja — műanyag szitára teszik a
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