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KITEKINTÉS

Folytatva sorozatunkat a szocialista  országok  k ö n y v tá r i m ód szerta n i k ö z 
pon tja in ak  XIII. (budapesti) konferenciájáról, most az NDK-ból érkezett résztvevők 
előadásait közöljük. Az információs rendszerről szóló két írás bizonyos pontokon 
átfedi, de ugyanakkor ki is egészíti egymást -  ezért adjuk közre mindkettőt. 
A harmadik a tervezést a közművelődési könyvtárak szemszögéből tárgyalja.

(A szerk .)

TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓS INTÉZETEK  
MUNKÁJÁNAK KÖZÖS TERVEZÉSE ÉS KOORDINÁLÁSA

AZ NDK-BAN

yyA  tudom ányos könyvtárak és információs in tézetek  teljesítm énynövelése nagyobb  
koordináltság és együttm űködés segítségével” volt a témája annak a központi konferenciá
nak, amelyet a Fő- és Szakiskolák Minisztériuma, a Tudomány és Technika Minisztériuma, 
valamint az N D K  Tudom ányos Akadémiája rendezett, és amelyen az NDK tudományos 
könyvtárügyének körülbelül 500 képviselője volt jelen 1985 januáijában Lipcsében.

Az elkövetkező időben a koordinálás és kooperáció alapvető jelentőségűvé válik, 
aminek már a koncepciók, prognózisok és távlati tervek kidolgozásával kell kezdődnie. 
Elsőként a három konferenciarendező szerv munkájának koordinálására van szükség, 
hiszen mindegyik szerv döntő szerepet játszik a tudomány fejlesztésében, így a tudomány
orientált könyvtári és információs munkában is.

A könyvtárosok funkciója nemcsak a kutatás támogatása, hiszen az általános tudo
mányos könyvtáraknak nagy szerepe van a képzésben és nevelésben, valamint a területük 
szellemi-kulturális központjaiként is funkcionálnak, de a tudományos könyvtárak egzisz
tenciális létét a kutatásban nyújtott teljesítményük biztosítja.

A konferencia eredményeként, figyelembe véve a párt 1984-es, a minisztertanács 
elnökségének 1985-ös dokumentumát: ,A  könyvtárak feladatai a fe jle tt  szocialista társa
dalomban*, a három konferenciarendező szerv határozatot dolgozott ki az együttműködés 
fő irányaira és a folyamatos együttműködés biztosítására.

Az együttműködés fő irányai

A határozat az együttműködés négy csoportját különbözteti meg.
1. A tudományos haladás biztosítására a következő témákat dolgozzák fel:
-  elemző-prognosztizáló munka az információszükséglet mennyiségi és minőségi 

szerkezetéről, a szervezeti keretekről, a munkamódszerről stb.^
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-  az információs folyamatok automatizálásának alapelvei a kutatás és technika 
területén, beleértve a tudomány és technika tervezésének és irányításának infor
mációellátását,

-  effektiv módszertani és technológiai alapelvek, valamint egységes szoftver ki
dolgozása a számítógépesített könyvtári és információs szolgáltatások hálózata 
számára,

-  szabványok és más normatív-technikai alapelvek kidolgozása.
2. A rendszerszervezés területén a fő feladatot az egymással összehangolt számító- 

gépesített könyvtári és információs szolgáltatások hálózatának koncepcionális kidolgozása 
jelenti, ez lesz az alapja a 90-es évek tudományos könyvtári és információs rendszerének. 
Ehhez a következő feladatok várnak megoldásra:

-  be kell vonni a központi szakkönyvtárakat és a szakmai könyvtári hálózatokat a 
ZIID ,Alapelvek számítógépesített információs szolgáltatások hálózatának meg
teremtésére” c. központi kutatási témába,

-  meg kell oldani a Deutsche Staatsbibliothek, a Deutsche Bücherei és más köz
ponti, illetve vezető funkcióval megbízott tudományos könyvtár szervezeti-funk
cionális együttműködését. A célkitűzés minőségileg új információs teljesítmé
nyek elérése, a dokumentumszolgáltatás, a szerzeményezési politika javítása, 
optimális lelőhelyelosztás kialakítása.

3. A könyvtárosokat és szakinformátorokat képessé kell tenni jövőbeli feladataik 
elvégzésére. Ehhez a következő hosszú távú stratégiai feladatok megoldása szükséges:

-  a jövő szakemberanyagának foglalkoztatási és kvalifikációs struktúráját az ezred
forduló tudományos könyvtárainak és információs intézményeinek feladataiból 
kell levezetni,

-  rugalmas rendszerű képzés és továbbképzés alapelveinek kidolgozása, beleértve a 
fontosabb felhasználói csoportok megismertetését a modern információ-vissza- 
kereső technikákkal,

-  a káderszükséglet hosszú távú tervezésének, a képző- és továbbképző kapacitások 
struktúrájának elvi kidolgozása (fel kell mérni, hogy hosszú távon mekkora lesz a 
szükséglet részleges, illetve teljes informatikai képesítéssel rendelkező felsőfokú 
szakemberekből).

4. Az előttünk álló feladatok megoldásához szükséges a megfelelő anyagi-technikai 
bázis biztosítása:

-  biztosítani kell a szükségleteknek megfelelő hosszú távú stabil irodalomellátást,
-  biztosítani kell az információs adatbankok online elérését, az információs adat

bázisok számítógépes adathordozókkal való exportját és importját,
-  meg kell valósítani a másolási technika zökkenőmentes fejlesztését,
-  a számítógépes információs szolgáltatások hálózatának, adatbankok és a könyv

tári munka számítógépesítésének kiépítéséhez ki kell dolgozni a modern informá
ciós technika alapjait.

A számítógépesített hálózatok lépésenként kiépítéséhez meg kell állapítani a priori
tásokat, és a hálózati funkciókat ellátó intézményeket fel kell szerelni terminálokkal, 
irodai komputerekkel és kisszámítógépekkel.
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Tervezés és szervezés

A kidolgozott koncepcióknak a gyakorlatba való átültetésére éves terveket és célkitűzése
ket kell kidolgozni:

— a tudományos könyvtárak és információs intézmények együttműködési módoza
tainak kidolgozása területi alapon és a tudományos intézetek egyes gócpontjaiban,

— a párt 1984-es határozatának megvalósítására Drezda és Berlin kerületekben 
mintamodellek kialakítása,

— az ,A lkalmazott informatika” kutatási főirány keretében, ,A  tudományos in
formáció automatizált rendszerének kialakítása és működtetése” téma kidolgozá
sa, a drezdai Műszaki Egyetem informatikai központ kiépítésével megfelelő 
kutatócsoport és továbbképzési lehetőség megteremtése, valamint az automatizált 
könyvtári és információs munka példamegoldásainak kialakítása.

Az említett feladatok megoldására, a folyamatos együttműködés biztosítására állandó 
koordinációs csoport alakul, melynek tagjai a Fő- és Szakiskolák Minisztériumához tar
tozó tudományos könyvtárak, információs és dokumentációs intézmények Módszertani 
Központjának, az NDK Tudományos Akadémiája Tudományos Információs Központjá
nak és az Információs és Dokumentációs Központi Intézetének igazgatói. A koordinációs 
csoport vezetését a Módszertani Központ igazgatója látja el, felügyeletét pedig az illetékes 
miniszterhelyettesek, illetve elnökhelyettesek gyakorolják.

SCHWARZ, Gerhard

AZ NDK KÖNYVTÁRI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK  
KÖZPONTI KOORDINÁLT TERVEZÉSE -  A MEGVALÓSÍTÁS 

FELTÉTELEI ÉS ELSŐ LÉPÉSEI

Az elkövetkezendő évek növekvő igényeinek a könyvtári és információs rendszer 
csak a munka intenzitásának növelésével tehet eleget. Ehhez szükséges:

-  a meglévő munkaerők racionális felhasználása,
-  a szakemberek képzése,
-  az anyagi-technikai bázis modernizálása (a számítógépes adatfeldolgozás és a 

munkafolyamatok gépesítése),
-  a munkaszervezet tudományos megalapozottságú ésszerűsítése,
-  tényleges kooperáció szakmai és területi szinten,
-  és mindenekelőtt a vezetési és tervezési folyamat átfogó értékelése.
A koordinált, hosszú távú irányítás és tervezés megszervezéséhez megteremtőd

tek az NDK-ban a feltételek. Ezt tükrözik G. Schwarz itt közölt írásában már ismer
tetett, a tudományos könyvtárak 1985-ben megrendezett központi konferenciájá
nak tézise is. A központilag koordinált irányítást és tervezést az élet tette szükségessé:


