
AZ NDK KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSI RENDSZERE 
különös tekintettel a nemzetközi kölcsönzés kérdéseire

ROTHER, Erika*

A tudományos-technikai forradalom hatása a könyvtárakban többek között abban 
is megmutatkozik, hogy állandóan emelkedik az olyan kérések száma, amelyek az iroda
lom átfogó és gyors rendelkezésre bocsátására irányulnak. Ez azonban, különösen az 
állományépítés és a könyvtárközi kölcsönzés területén, csak a munka koordinálása révén 
érhető el. Az országos szintű koordinálás az NDK-ban egy jól kiépített, az egész országra 
kiterjedő könyvtári hálózatra támaszkodik. Ennek a rendszernek az alapját, feladatait 
és működésének módját az 1968-as könyvtári törvény határozza meg. Az NDK könyvtári 
rendszerét a tudományos gyűjtőkörű közművelődési- és szakkönyvtárak, az állami szervek 
és üzemek szakkönyvtárai,valamint az állami közművelődési könyvtárak alkotják. A rend
szerért a Kulturális Minisztérium felelős. A könyvtárak közvetlenül az adott szakminiszté
riumoknak vannak alárendelve. A feladatok koordinálása regionálisan a könyvtári felada
toknak a megyei vagy a városi könyvtárak közötti felosztásával, szakterületileg bizonyos 
feladatoknak a könyvtárakhoz való hozzárendelésével, funkcionálisan pedig egyes haszná
ló csoportokkal kapcsolatban mutatkozó könyvtári ellátási feladatoknak a felosztásával 
történik.

A könyvtárközi kölcsönzés központja

A könyvtári rendszeren belül a lipcsei Deutsche Bücherei mint nemzeti könyvtár 
mellett különleges helyet foglal el mind állományát, mind feladatait tekintve a Deutsche 
Staatsbibliothek (DSB = Német Állami Könyvtár) mint az NDK központi tudományos 
könyvtára. Országos és nemzetközi jelentőségű központi feladatainak egyike a könyvtár- 
közi kölcsönzés és a közpon ti katalógusok irányítása. Ezt a feladatot a könyvtári törvény 
egyik végrehajtási utasítása rendelte e könyvtárhoz. A törvényben meghatározott feladat
nak az ellátására 1970-ben kibővítették az »Auskunftsbüro der Deutschen Bibliotheken 
(a Német Könyvtárak Információs Irodája) nevű intézményt, amely 1905 óta működött 
a DSB osztályaként, és létrehozták az Institut für Leihverkehr und Zentralkataloge 
(ILZ = a Könyvtárközi Kölcsönzés és a Központi Katalógusok Intézete) nevű főosztályt. 
Az ILZ a könyvtár főigazgatójának van alárendelve, mint ahogy az egész könyvtár a Felső-

A szerző (a Deutsche Staatsbibliothek Könyvtárközi Kölcsönzés és a Központi Katalógusok 
Intézetének igazgatója) nemrég járt Magyarországon. Az Országos Széchényi Könyvtárban el
hangzott előadásának kivonatos fordítását közöljük. ( -  a szerk.)
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és Szakoktatásügyi Minisztériumnak, s ezen túlmenően a Kulturális Minisztériumnak. 
Feladatai közé tartozik többek között az NDK könyvtáraiban a könyvtárközi kölcsönzés 
és a központi katalógusok területén folyó munka irányítása, összehangolása és ellenőrzé
se, módszertani munkák és gyakorlati segédletek kidolgozása, konzultációk és tanácsko
zások tartása, kutató munkák kezdeményezése és végrehajtása, a kölcsönzési statisztika 
vezetése, e két szakterülettel kapcsolatban az NDK állami szerveinek a döntéselőkészítés
ben való támogatása, valamint gyakorlati tevékenység, azaz az NDK központi katalógusai
nak szerkesztése. Az NDK könyvtárait törvény kötelezi arra, hogy külföldi beszerzéseiket 
jelentsék. Ezenkívül az ILZ végzi a DSB-hez érkező valamennyi könyvtárközi kérés fel
dolgozását.

A könyvtárközi kölcsönzés alapjául két rendelkezés szolgál: egy 1975-ös, amely 
az országon belüli kölcsönzést szabályozza, és egy 1976-os, amely a nemzetközi kölcsön
zésre vonatkozik. Mindkét rendelkezés az ILZ szerkesztésében készült, és a kulturális 
miniszter bocsátotta ki. A rendelkezések alapelve az, hogy minden állampolgárnak bocsás
sák rendelkezésére az oktatáshoz, a kutatáshoz, a képzéshez és a továbbképzéshez szüksé
ges szakirodalmat akkor is, ha az a lakóhelyén levő könyvtárban nem található meg. Ez 
az elv a nemzetközi kölcsönzésben a más államok könyvtáraival való kölcsönösség alapján 
valósul meg.

A belföldi kölcsönzés

Annak a demokratikus alapelvnek a megvalósítása érdekében, hogy bármely állam
polgár hozzáférhessen a szükséges irodalomhoz — lakóhelyétől és munkahelyétől függet
lenül —, minden állami és államilag finanszírozott könyvtár — legyen az városban, faluban, 
üzemben vagy intézményben — köteles az állományát a kölcsönzésben közvetlenül,vagy 
a szerzői jog rendelkezéseinek figyelembe vételével másolatban,vagy mikroformátumon 
rendelkezésre bocsátani. A társadalmi szervezetek és a szövetkezetek könyvtárai számára 
a kölcsönösség csak abban az esetben kötelező, ha a könyvtárközi kölcsönzést maguk is 
igénybe veszik. A hatékonyan működő könyvtárakra való nagyobb összpontosítás és ezál
tal a kérések minőségének javítása érdekében a kérések feladására csak bizonyos könyv
tárak jogosultak, így pl. a járási és a megyei központok könyvtárai, az egyetemi, a főisko
lai és az akadémiai könyvtárak stb. Emellett további könyvtárak is jogot szerezhetnek 
arra, hogy önállóan küldjenek el kéréseket. Ezek legtöbbször nagy állami üzemek vagy 
kutató intézetek könyvtárai és információs központjai. A részvétel jogosságáról a könyv
tár kérése alapján az ILZ dönt. A döntést minden esetben az illetékes állami szervvel és 
az adott központi könyvtárral egyetértésben hozzák meg.

A teljes könyvtári rendszer állományának racionálisabb kihasználása, valamint 
a könyvtárak azonos mértékű megterhelése érdekében a kéréseket azon a területen belül 
továbbítják, ahol a kérő könyvtár elhelyezkedik, speciális szakirodalom esetében az igényt 
a szakkönyvtári hálózaton belül igyekeznek kielégíteni. A könyvtári hálózat öt régióra 
oszlik, amelyeken belül mindig egy könyvtár lát el koordináló szerepet 
központja. Feladatai közé tartozik az adott régióban föllelhető külföldi és részben belföl
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di irodalom központi katalógusának szerkesztése. Ha olyan kérés érkezik be, amely az 
NDK-ban megjelent irodalomra irányul, és az a regionális központi katalógusok^ vagy 
egyéb rendelkezésre álló lelőhelyjegyzékek segítségével nem lelhető fel, akkor a kérést 
annak a könyvtárnak továbbítják, amely a regionális kötelespéldányt kapja. A Deutsche 
Staatsbibliothek és a Deutsche Bücherei csak abban az esetben bocsátja rendelkezésre 
nem zeti irodalmi állományát, ha a kért irodalom az ország egyetlen más könyvtárában 
sincs meg. Ugyanez vonatkozik természetesen a nemzetközi kölcsönzésre is.

A nemzetközi kölcsönzés

Az 1976-os rendelet szabályozza
— a nemzetközi kölcsönzésben való részvételt,
— azokat a dokumentumtípusokat, amelyek a nemzetközi kölcsönzés tárgyát ké

pezhetik,
— a nemzetközi kölcsönzés szervezeti formáit,
— a nemzetközi kölcsönzési statisztika vezetésének kötelezettségét, 

valamint biztosítja a vámeljárások zökkenőmentességét.
A Deutsche Staatsbibliothek Könyvtárközi Kölcsönzés és Központi Katalógusok 

Intézete a nemzetközi kölcsönzés országos központjaként az IFLA ajánlásoknak megfe
lelően mint a könyvtárközi kölcsönzés és a központi katalógusok központi szerve is mű
ködik. Csak az ILZ jogosult arra, hogy az NDK könyvtárainak kéréseit külföldre továbbít
sa. Annak ellenőrzése után, hogy a kért irodalmat az NDK valamelyik könyvtárából meg 
lehet-e szerezni, az ILZ dönt a külföldre való továbbküldés felől. A kéréseket rendszerint 
abba az országba küldik, ahol a kért irodalom megjelent. Kivétel a tengerentúli (USA) 
és az afrikai irodalomra irányuló kérés, amelyet elsősorban európai országból igyekszünk 
beszerezni. A központosított kérésküldéssel ellentétben az irodalom oda- és visszaküldé
se közvetlenül a kölcsönadó és a kölcsönvevő könyvtár között bonyolódik le.

A külföldről való kérésre — a belföldi kölcsönzés már említett központjain és a köz- 
igazgatási egység nagy közművelődési könyvtárain kívül — saját olvasó számára jogosult 
minden egyetemi, a legtöbb főiskolai könyvtár, és a legjelentősebb szakkönyvtárak. 
Ezeknek száma összesen 50.

A külföldi könyvtárból az NDK-ba irányuló kérést bármelyik könyvtárhoz el lehet 
küldeni, de ajánlatos olyan könyvtárat választani, amely gyűjtőkör és megjelenési hely 
tekintetében a leginkább szóba jöhet. Ha a könyvtár a kért irodalommal nem rendelkezik, 
rendszerint továbbítja a kérést egy olyan könyvtárnak, amelyről megállapította, hogy 
az irodalom ott található, vagy olyannak, amelyről a birtoklás leginkább feltételezhető. 
Az, hogy a kért irodalom kölcsönözhető e, mind a belföldi, mind a nemzetközi kölcsön
zésben a birtokló könyvtár használati szabályaitól függ. Ez annyit jelent, hogy általában 
rendelkezésre bocsátják a nem az NDK-ban megjelent irodalmat is. Nem kölcsönöznek 
azonban általában nagy formátumú könyveket, szabadlapos kiadványokat, nagy értékű 
könyveket valamint folyóiratok legutóbbi évfolyamait. A hírlapok ki vannak zárva 
a nemzetközi kölcsönzésből.
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A nemzetközi kölcsönzésből eredő költségeket a Deutsche Staatsbibliothek vállalja 
az NDK összes könyvtára helyett. E célra bizonyos valutakerettel rendelkezik. A szocia
lista országok több könyvtárával, pl. az OSZK-val olyan megállapodások születtek, 
melyekben mindkét fél lemondott a portó és a másolási díjakról, ha a teijedelem a mega
dott kb. 20—30 oldalt nem haladja meg. Igen nagy nehézséget jelent, hogy a tőkés orszá
gokban egyre emelkednek a másolási és sokszorosítási díjak, ezért a DSB csak max. 30 
oldalnyi másolás költségeit tudja vállalni.

Kölcsönzési adatok

Általánosságban elmondhatjuk, hogy akár a belföldi, akár a külföldi könyvtáraknak 
az NDK irodalmára irányuló kéréseit a legmesszebbmenően teljesítjük kölcsönzés vagy 
másolat formájában. A nemzetközi kölcsönzésben a pozitív válaszok aránya kb. 70 %, 
ami megfelel az IFLA által megállapított számnak. A nemzetközi kölcsönzésben 1978-ban 
46 külföldi ország vett részt, ebből 13 szocialista ország. Az NDK könyvtárai összesen 
kb. 11 000 címet és 3700 másolatot bocsátottak a kérők rendelkezésére. Az átfutási 
idő sem a belföldi, sem a külföldi kölcsönzésben nem kielégítő. A szúrópróbaszerű 
vizsgálatok tanúsága szerint a nemzetközi kölcsönzések átfutási ideje min. 4, max. 20, 
néha még ennél is több hét. Ennek oka a kölcsönzések állandóan emelkedő száma, 
a könyvtárak nem kielégítő reprográfiai felszereltsége és a hosszú postaút.

A központi katalógusok szerepe és jelentősége a könyvtárközi kölcsönzésben

Mind az öt regionális központi katalógus, mind a DSB-ben szerkesztett országos 
központi katalógus szorosan kapcsolódik a belföldi és a nemzetközi kölcsönzési rendszer
hez. Biztosítják a könyvtári rendszerben a kérések racionális végigfutását. A regionális 
központi katalógusok építését 1948—1960 között kezdték meg. A jelentés a könyvtárak 
túlnyomó részénél önkéntes alapon történik. A pozitív válaszok aránya 15—38% között 
ingadozik. Ennek oka az egyes régiók különböző infrastruktúrájában, továbbá a régebbi 
irodalom tekintetében eléggé hiányos lelőhely-megállapítási lehetőségekben rejlik.

Az NDK központi katalógusa az NDK-ban meglevő, 1939 után megjelent külföldi 
irodalmat tartja nyilván. Szerkesztését 1948-ban kezdték meg. 1975 óta az NDK minden 
könyvtárát és infromációs intézményét törvény kötelezi arra, hogy külföldi állományát 
a központi katalógusnak jelentse. Mivel azonban nincs áttekintésünk arról, hogy hány 
ilyen intézmény létezik, nem tudjuk biztosan megállapítani, teljesítik-e kötelezettségü
ket. A központi katalógusnak két része van: a Külföldi Folyóiratok és Sorozatok 
Központi Katalógusa és a Külföldi Könyvek Központi Katalógusa. Ebben a jelenleg 
csak cédulaformában szerkesztett központi katalógusban ellenőrzik a DSB-be beérkezett 
kéréseket, ha ezek megjelenési éve 1939 utáni. Ellenőrzés után a kérést a birtokló könyv
tárhoz vagy esetleg külföldre továbbítják. Az ellenőrzött kéréseknek kb. 50—60 %-a
található meg a katalógusban. (Fordította: KISS Éva)
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