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KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉGEK ÉS KÖNYVTÁROS EGYESÜLETEK 
A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁGBAN

A Deutsche Bibliothekskonferenz címmel megjelent kiadvány célja rövid áttekintést 
adni német és angol nyelven a külföldi olvasónak a Német Szövetség Köztársaság könyv
tári szövetségeiről és könyvtáros egyesületeiről. Az ország szövetségi felépítése miatt 
nagy a jelentősége ezeknek a szövetségeknek és egyesületeknek, mert rajtuk keresztül 
tudnak érvényesülni a könyvtárügy egységes fejlesztésére és irányítására irányuló 
törekvések.

A Deutsche Bibliothekskonferenz (Német Könyvtári Konferencia) a tartományi 
és szövetségi könyvtári szövetségeket és a könyvtáros egyesületeket fogja össze. Az egye
sülés képviseli a nyilvánosság előtt a könyvtárak és könyvtárosok érdekeit, foglalkozik 
a könyvtárügy egészét érintő kérdésekkel és a felmerült problémák közös megoldásával. 
Ezen túl koordinálja az egyes tagegyesületek tevékenységét, szakértők bevonásával 
tanácskozásokat rendez szakmai kérdésekről. Az egyesülés tagságához a következő 
szövetségek és egyesületek tartoznak:

Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB) (Szakkönyvtárak Munkakö
zössége, Deutscher Bibliotheksverband (DBV) (Német Könyvtári Szövetség), Verein 
Deutscher Bibliothekare (VDB) (Német Könyvtárosok Egyesülete), Verein der Biblio
thekare an Öffentlichen Bibliotheken (VBB) (Nyilvános könyvtárak könyvtárosainak 
egyesülete) Verein der Diplom-Bibliothekare an Wissenschaftlichen Bibliotheken (VdDB) 
(Tudományos könyvtárak old. könyvtárosainak egyesülete), Verband der Bibliotheken 
des Landes Nordrhein-Westfalen (VdB NRW) (Észak-Rajna-Vesztfália könyvtárainak 
szövetsége).

A Deutsche Bibliothekskonferenz állandó intézménye a Bibliothekarische Aus
landsstelle (Könyvtári Külügyi Osztály), amelynek feladata a külföldi könyvtárosok meg
hívása és a velük való foglalkozás. Az intézmény már számos magyar könyvtárost látott 
vendégül és nyújtott lehetőséget nekik a német könyvtárak megismerésére, jól megszerve
zett tanulmányutak segítségével. A BASt szervezi meg az NSZK könyvtárosainak részvéte
lét a nemzetközi tanácskozásokon, közvetíti a német és külföldi könyvtárosok csere
tartózkodásának lebonyolítását. A Deutsche Bibliothekskonferenz közleményeit 
a „Bibliotheksdienst” havi folyóirat közli, amely a Deutsches Bibliotheksinstitut (West- 
Berlin) szerkesztésében és kiadásában jelenik meg.

Nézzük sorra a szövetségeket, egyesületeket!
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Az intézményeket tömörítő szövetségek

Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e. V. ASpB (e.V. = eingetragener Verein 
= bejegyzett egyesület).

A munkaközösség 1946-ban alakult meg, mint a műszaki-tudományos könyvtárak 
szervezete. 1967 óta mint bejegyzett egyesület működik. Célkitűzései és feladatai közé 
tartozik a szakkönyvtárak közötti együttműködés fejlesztése elsősorban a könyvtárközi 
kölcsönzés területén. Az egyesület szorgalmazza a tagkönyvtárak közötti tapasztalatcse
rét, munkatársaiknak szakmai továbbképzését; Részt vállal az egyesület a könyvtárosi 
munkaközösségek közötti együttműködés kifejlesztésében. Az egyesület képviseli az ipari, 
hivatali és kutatóintézeti szakkönyvtárak érdekeit és együttműködik az alábbi szövetsé
gekkel és intézményekkel: Deutsche Gesellschaft für Dokumentation (DGD), Deutscher 
Bibliotheksverband, Börsenverein des Deutschen Buchhandels. (Német Dokumentációs 
Társaság, Német Könyvtári Szövetség, Német Könyvkereskedelem Szakegyesülete.) 
Fontos szolgáltatásuk a tagok közötti könyvtárközi kölcsönzés.

Az egyesület tagjainak továbbképzését, az egymás közötti kapcsolatok fejlesztését 
szakmai tanácskozások, előadások és viták rendezésével szolgálja, ezeket könyvtári és 
dokumentációs intézmények látogatásával kapcsolják össze. A szakmai tanácskozásokat 
1949 óta kétévenként rendezik meg. Az egyesület közleményei 4 folyóiratban találhatók 
meg: Bibliotheksdienst, Berlin (West); INSPEL, Berlin (West); Nachrichten für Doku
mentation, München; DFW Dokumentation Information, Hannover. Az egyesület tagjai 
könyvtárak, dokumentációs intézmények, cégek és vállalatok, jogi és természetes szemé
lyek lehetnek, tagsági díjat nem kell fizetni, azonban kötelező a szakmai tanácskozásokra 
megjelenő saját terjesztésű kiadványok megvásárlása.

Deutscher Bibliotheksverband e. V. DBV.
A szövetség tagjai könyvtárak és a könyvtárak fenntartó szervei, a tartományok, 

városok, járások és községek képviselői. 1949-ben alapították, tagjainak száma jelen
leg 650. A szövetség célul tűzte ki a könyvtárügy és a könyvtárosi szakismeretek terjeszté- 
séti jelentős részt vállalt más szervezetekkel együttműködve az utóbbi évek könyvtár
politikai fejlesztésében. (Bibliotheksplan, 1973.) A szövetség élén háromtagú elnökség és 
hét főből álló vezetőség áll, akiknek munkáját a tartományok képviselőit magában foglaló 
26 tagú tanácsadó testület segíti.

A szövetség munkájának fő irányait a közgyűlés állapítja meg. A működő szekciók 
feladata, hogy az azonos nagyságrendbe tartozó intézmények és fenntartók között 
a tapasztalatok cseréjét előmozdítsák. A szövetség tartományi szervezetei tömörítik az 
azonos tartományban működő tagokat és könyvtárpolitikai szakmai tevékenységet fejte
nek ki a területen. A szövetség információkat közvetít a könyvtárak között, továbbá 
tájékoztat a rokonintézmények munkájáról, a hatóságok és más intézmények területéről, 
valamint saját kiadványokat jelentet meg. A szövetség éves tanácskozást tart, ekkor rende
zik meg a közgyűlést is. A szövetség számos nemzetközi és külföldi könyvtáros és doku
mentációs egyesületben vállalt tagságot: IFLA, ALA, Chicago; CLA, Ottawa; LA, 
London stb.
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Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen
A szövetség a korábban alakult szervezetek közé tartozik, már 1948-ban azzal 

a céllal hozták létre, hogy segítse a könyvtárak újjáépítését és fejlesztését. 1977 óta 
bejegyzett egyesületként működik, vezetőségét oly módon bővítették, hogy a tudomá
nyos és nyilvános könyvtárak 3—3 képviselője mellett a fenntartók 3 képviselője is helyet 
kapott. Az elnök személyét megállapodás alapján felváltva a tudományos könyvtárak, 
illetve a nyilvános könyvtárak jelölik. A működés munkaközösségekben folyik: van pl. 
nagyvárosi könyvtárak munkaközössége, járási könyvtárak munkaközössége, egyetemi 
könyvtárigazgatók konferenciája, amely egyúttal a főiskolai könyvtárak munkaközössége
ként működik. A munkaközösségek évente többször üléseznek, rajtuk kívül működnek 
azonban a speciális szakmai bizottságok, amelyeket a szakmai kérdések megoldására 
a vezetőség hív össze. A szövetség tesz javaslatot a tartomány könyvtári hálózatának fej
lesztésére, a tartományi fejlesztési pénzeszközök szétosztására és a szövetség jelentős 
részt vállalt a nyilvános könyvtárak fejlesztését célzó törvény tervezetének kidol
gozásában is.

A szövetség tevékenységének határai messze túlnőnek Észak-Rajna-Vesztfália 
tartományon. Itt elsősorban arra a céltudatos fejlődésre kell utalnunk, amelynek nyomán 
1973-ban a korábbi Deutscher Büchereiverband (Német Közművelődési Könyvtárak Szö
vetsége) átalakult az összes könyvtártípust magában foglaló Deutscher Bibliotheksver- 
band-dá. Történelmi jelentőségű lépés volt ez, hiszen először sikerült leküzdeni az NSZK- 
ban a tudományos és közművelődési könyvtárak között fennálló szakadékot. Ebben 
a folyamatban döntő jelentőségű volt az, hogy a megegyezés alapján a tartományi szövet
ség tagjai egyidejűleg a Duetscher Bibliotheksverband teljes jogú tagságát is megszerezték. 
A szövetség nemzetközi szervezetekben is tagságot vállal, jelenleg 55 tartományi és szövet
ségi szintű szervezet könyvtára tartozik tagjai közé, valamint 140 községi és városi könyv
tár, és 63 egyéb fenntartású könyvtár, ezzel a tartomány valamennyi számottevő könyv
tárát maga köré tömöríti. A szövetség negyedévenként megjelenő lapja a szakmai viták 
fórumául is szolgál.

A könyvtárosokat tömörítő egyesületek

Verein der Bibliothekare an Öffentlichen Bibliotheken e. V. VBB
Először 1949-ben Fuldában alakult meg az akkor Verein Deutscher Volksbiblio

thekare (Német Népkönyvtárosok Egyesülete) nevet viselő egyesület. Az egyesület öttagú 
vezetőségét 3 évre választják meg, munkájukat a tartományi csoportok képviselőiből 
választott tanácsadó testület segíti. Az egyesület adja ki a német könyvtárügy vezető havi 
folyóiratát a „Buch und Bibliothek”-et (korábban „Bücherei und Bildung”).

Az egyesület feladatának tekinti a nyilvános könyvtárak jelenlegi és jövőbeni felada
tainak megfelelő könyvtárosi pályakép alakítását, a szakmai képzés és továbbképzés 
megoldását és természetesen az ennek megfelelő teljesítménnyel arányos bérezés megvaló
sítását. Részt vállal az egyesület a nyilvános könyvtárak fejlesztésében oly módon, hogy 
tevékenységével tudatosítja a könyvtárak társadalompolitikai jelentőségét. A szervezet
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demokratikus felépítésének megfelelően az évente legalább egy alkalommal összehívandó 
közgyűlés határozza meg az alapelveket és az egyesület tevékenységének főbb irányelveit. 
A más könyvtári szervezetekkel belföldön a Deutsche Bibliothekskonferenz útján, míg 
a külföldi egyesületekkel a Bibliothekarische Auslandsstelle és az IFLA útján tart fenn 
kapcsolatokat.

Verein der Diplom-Bibliothekare an Wissenschaftlichen Bibliotheken e. V. VdDB
Az egyesületet Hamburgban alapították 1948-ban, célkitűzése a szakmai érdekvéde

lem. Foglalkozik az egyesület a képzés és továbbképzés kérdésével, a bérezés problémái
val, a könyvtárügy tervezési és szervezeti kérdéseivel, kapcsolatok kiépítésével. Az egyesü
let nevéhez fűződik annak az „Emlékirat”-nak az összeállítása, melyben 1954-ben 
feltárták a könyvtári dolgozók szociális helyzetét és küzdöttek annak megjavításáért. 
Sokat tettek az egyesületek közötti kapcsolatok fejlesztéséért, ennek nyomán 1952 óta 
közösen rendezik meg a VDB-val és VBB-val a Deutsche Bibliothekartag évente vissza
térő rendezvényét.

Az egyesület 5 tagú vezetőséget választ, akik társadalmi munkában látják el tevé
kenységüket. őket segíti a tartományok képviseletét ellátó tanácsadó testület, mindegyik 
tartományt 1—1 fő képviseli. A munka a szakbizottságokban folyik: az alapszabályok 
szerint van tehát képzés-továbbképzési szakbizottság, valamint bérügyi szakbizottság. 
A szakbizottságok szoros együttműködésben dolgoznak a VDB szerveivel, közösen adják 
ki az évente legalább négyszer megjelenő információs körlevelet (Rundschreiben). Az 
egyesület tagnévsorát, a tagok társadalmi és publicisztikai tevékenységét a rendszertelen 
időközökben megjelenő évkönyv tartalmazza.

Verein Deutscher Bibliothekare e. V. VDB
Az egyesületet Marburgban 1900-ban alapították, mai székhelye München. Több 

éves háborús szünet után 1948-ban alapították újra, azóta taglétszáma ezer fölé emelke
dett. Tagjai a tudományos könyvtárak magasabb beosztású dolgozói, 1973-ig az egyesület 
a tudományos könyvtárak érdekképviseleti szerve is volt. Ez utóbbi feladatokat 1973-ban 
átadták a Deutscher Bibliotheksverbandnak, azóta az egyesület a képzés, a személyzeti 
struktúra és a vele összefüggő jogi kérdések ellátásában találta meg feladatkörét. A felada
tok megoldása bizottságok formájában történik. Jelenleg három bizottság működik, 
a képzési, bérezési és a jogi bizottság. Az utóbbi években jöttek létre a VDB tartományi 
szervezetei is. Az egyesület élén 5 tagú vezetőség áll, munkájukat 8 tagból álló egyleti 
bizottság támogatja. A vezetőséget kétévi időtartamra választják. Évente Pünkösd hetében 
tartják meg szokásos rendezvényüket, melynek célja a tudományos könyvtárügy nyilvá
nos bemutatkozása, a továbbképzés, és a könyvtárosok egymás közti ismerkedése. 1973 
óta ötévenként a többi egyesülettel közösen rendezik meg a Német Könyvtári Kongresz- 
szust, a könyvtári hálózatok egysége jegyében.

Az egyesület szakmai orgánuma 1954-től „Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie” címmel jelenik meg. Kétévenként adják ki a német tudományos könyvtá
rak évkönyvét, amely a személyzeti és állományadatokat tartalmazza és a bel- és külföldi 
nagy könyvi árak állományában egyaránt megtalálható fontos kézikönyvvé lett.

MEZEI GYÖRGY
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