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WERNER DUBE 

Középkáderek a német tudományos könyvtárakban 

(Történeti fejlődés, jelenlegi állapot a Német Demokratikus Köztársaságban, 
megoldandó feladatok) 

Történeti fejlődés 
A bizonytalan és tapogatózó kezdeményezésektől1 eltekintve, a könyv

tárosi2 szolgálatra vonatkozó első dokumentum Németországban az az immáron 
50 esztendeje kibocsátott Rendelet a tudományos könyvtárakban középfokú, 
valamint a közművelődési és rokonintézmények könyvtáraiban szolgálatot tel
jesíteni kívánók diplomavizsgájának bevezetésére, amelyet a porosz „vallás-, 
közoktatás- és egészségügyi miniszter" 1909. aug 10-én írt alá.3 Pon
tosan 25 esztendővel később Fritz MILKATJ így nyilatkozott a középfokú 
szolgálat bevezetéséről : „Kétségtelen, hogy a német könyvtárak történe
tében a könyvtárosi hivatás megteremtése óta a legjelentősebb lépés az az 
erőgyarapodás, amelyet a képesített könyvtáros és a könyvtári segéd 
személyzet közé iktatott , egyetemet nem végzett, technikai képesítésű sze
mélyzet bevezetésével értek el.4" Ilyen módon a tudományos könyvtáros 
segítőtársat kapott, aki „fejét és kezét magasabb teljesítmények céljára 
szabadította fel".5 

1 A Porosz Oktatásügyi Igazgatás 1896-ban alkalmazott először próbaképpen 
Berlinben, Kiéiben, Bonnban egy-egy kezelőt irodai munkák elvégzésére. 1906-ban 
ugyancsak kísérletképpen Berlinben, Breslaulan és Göttingenben az egyetemi könyv
tárakban bárom titkári állást szerveztek „olyan munkák elvégzésére, amelyeket eddig 
tudományos tisztviselők láttak el, s amelyekhez nem kell tudományos képesítés". (1906. 
márc. 16-án kelt Miniszteri Rendelet.) Bajorországban az első középfokú könyvtári 
állást a müncheni Állami Könyvtárban szervezték 1905-ben. — Vö. még Georg LEYH : 
Der Bibliothekar und sein Beruf. Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 1959. 2. kiad. 
2. köt. 47. 1. 

2 A középfokú könyvtári szolgálat hivatalos elnevezése többször változott. A 
Német Demokratikus Köztársaságban ma „tudományos könyvtárak könyvtárosa" 
a címe, Nyugat-Németországban „diplomás könyvtáros". A második világháború előtt 
„felsőfokú szolgálat" (Gehobener Dienst) volt az elnevezése, amelyet az NSzK-ban ma 
is használnak. 

3 Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 1910. 8. köt. 146 — 161. 1. — Az 1909-i 
Rendeletet a tudományos könyvtárak racionális munkabeosztásának szükségességét tár
gyaló, több éves vita előzte meg, amely — Georg LEYH szerint — abból indult ki, hogy 
„a könyvtárak látják kárát, ha a tudományos tisztviselőket a mechanikus irodai munka 
őrli fel". — Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 1957. 2. kiad. III, 2 köt. 334. 1. vö. 
X. Y. : Die Subalternbeamten im Bibliotheksdienst. Zentralbl. f. Bibl. Wesen. 1903. 292 — 
294. 1. ; [Heinrich REINHOLD] Der Bibliothekar und sein Beruf. Nöte, Wünsche und 
Hoffnungen erwogen von einem preussischen Kollegen. Leipzig 1909. ; H. FÜCHSEL : 
Geschäftsgang und Arbeitsteilung an den wissenschaftlichen Bibliotheken. Zentralbl. f. 
Bibl. Wesen. 1909. 49—59. 1. ; H. FUCHSET, : Über Arbeitsmethoden und Organisations-
jormen der Bibliotheken. Zentralbl. f. Bibl. Wesen. 1910. 29 — 34. 1. 

4 Fritz MJLKATJ : Der Bibliothekar und seine Leute. Handbuch der Bibliotheks
wissenschaft. 1933. 2. köt. 679. 1. 

«I. h. 
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Az említett rendelet lényegében szabályozta a vizsgára bocsátás fel
tételeit és a vizsgakövetelményeket. A feltételek a következők : 

a) a gimnázium vagy azzal egyenértékű iskola nyolc osztálya elvégzé
sének igazolása. 

b) a vizsgatárgyak elsajátításához szükséges legkevesebb három évi 
kiképzésnek, beleértve valamelyik tudományos könyvtárban vagy szakember 
vezetése alatt álló közművelődési könyvtárban folytatott egyéves gyakorlat
nak az igazolása. 

A vizsgára való előkészítés „utasítását és módszereit" csak nagy általános
ságban jelölték meg: könyvtárosi tanfolyamokat, német, angol, francia nyelvi és 
irodalmi előadásokat, valamint történelmi tanfolyamokat ajánlottak. Továbbá 
franciaországi és angliai tanulmányutakat a nyelv és irodalom elsajátítása 
érdekében, tanítónői diploma megszerzését vagy könyvkereskedői kiképzést 
és ehhez hasonlókat. 

Szóbeli vizsgatárgyak voltak: könyvtárigazgatás, bibliográfia, tudomány
os irodalomtörténet, francia, angol és (tudományos könyvtári alkalmazás 
esetén) latin. Az írásbeli vizsgán a jelöltek zárthelyi dolgozata bibliotechnikai 
vagy nyomdaipari tárgykörből való volt, jócskán kellett címfelvételt készí
teniük, és bizonyságot adtak gyors- és gépírói képességeikről is. 

A rendelet lényeges hátrányait a következőkben jelölhetjük meg : 
semmi módon nem gondoskodott az új könyvtárosnemzedék létfenntartásáról, 
a vizsgatárgyakhoz nem nyújtott tervszerű elméleti kiképzést, s végül a vizsgák 
letétele nem jogosított könyvtári állásra. Ennek következtében az új hivatás 
kizárólag a burzsoáziához tartozók számára állt nyitva : „E pálya bizony
talanságában rejlett annak oka, hogy munkásgyermekek sohasem választhat
ták, annál inkább a biztos létalappal rendelkező családok nőtagjai, akik ilyen 
módon magasabb képzettségű környezetben „rangjukhoz méltó" elfoglalt
sághoz jutottak."6 Munkásgyermekeknek franciaországi vagy angliai tartóz
kodást ajánlani, illetőleg megcsillogtatni előttük azt a lehetőséget, hogy az 
ember vizsga után „éppen olyan szabad, mint előtte volt",7 csupán gúnyoló
dásnak tekinthető. 

Végül említésre méltónak látszik még a rendeletben, a nőknek azelőtt 
nem általánosan elfogadott alkalmazása mellett — amely által, MILKAU 
szerint, a könyvtárak „barátságosabb képet öltöttek" — az újonnan képesí
tetteknek tudományos és közművelődési könyvtárakban egyenlő érvényű 
szolgálati joga. Igaz, hogy nem vették tekintetbe a közművelődési könyvtárak
nak különleges természetükhöz illő követelményeit, feladatait és módszereit, 
ezért ez a körülmény alig néhány év múlva a rendelkezés megváltoztatását 
vonta maga után. 

Az 1916. márc. 24-ről kelt Miniszteri rendelet a tudományos könyvtárakban 
középfokú szolgálattételre, valamint a közművelődési könyvtárakban szolgálat
tételre jogosító vizsgákról^ már négyéves kiképzést követelt. Ebből kétesztendos. 
gyakorlatot : egyéveset valamelyik tudományos könyvtárban és egyéve
set valamelyik szakvezetés alatt álló közművelődési könyvtárban. Ezen
kívül a nyolc középiskolai osztály követelményét hét középiskolára szállí-

6 Hors t K U N Z E : Bibliotheksverwaltungsléhre. Leipzig, 1958. 2. k iad . 48. 1. 
7 F r i t z M I L K A U i. m. 684. 1. 
8 Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 1916. 13. köt . 238 — 242. 1. 
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to t ták le, hogy megszüntessék az ellentmondást, amely más hatóságok 
hasonló intézkedéseivel szemben támadt . 

A fejlődés következő állomása az 1930. szept. 24-én kelt Porosz könyvtárosi 
vizsgarendelet.9 Lényeges fejlődést jelentett, minthogy ezentúl az elméleti 
kiképzés, szabályozott tervek szerint, könyvtárosi iskolákban történt. Mindkét 
könyvtártípus jelöltjei a három kiképzési évből másfelet valamely államilag 
elismert könyvtáros iskolában töltöttek ;10 egyéves gyakorlatot olyan típusú 
könyvtárban, amelyben később dolgozni kívántak és egy félévet a másik 
típusú könyvtárban. Ezzel szemben megszüntették az eddigi egységes bizo
nyítványt : a jelöltek vagy középfokú könyvtárosok lettek tudományos 
könyvtárakban vagy könyvtárosok közművelődési könyvtárakban. Az utóbbiak 
számára megvolt annak a lehetősége is, hogy még egyéves továbbképzés után 
kiegészítő vizsgával tudományos könyvtári szolgálatra nyerjenek képesítést. 
Hiába nyomozzuk azonban a tanulmányi ösztöndíjat szabályozó rendelke
zést ; a kiképzés összes költségeit a weimari köztársaságban is a jelöltnek 
kellett viselnie. 

A második világháború11 után mindkét német államban különböző utakon 
jártak. Nyugat-Németország egyes országaiban az 1930-i, ill. 1940-i rendelke
zésekhez alkalmazkodtak, máshol új rendeleteket bocsátottak ki.12 A 2—-2% 
évre terjedő kiképzés könyvtári gyakorlatra és különböző könyvtáros iskolák
ban eltöltött elméleti stúdiumra oszlik. Ebben a viszonylatban említésre méltó 
az 1949-benEszakrajna-Vesztfália államban alapított Könyvtárosi Tanintézet,13 

amely különböző tanfolyamokat létesített a közművelődési könyvtári szol
gálatra, valamint a közép- és felsőfokú tudományos könyvtári szolgálatra 
való kiképzéshez. A felvétel általános követelménye az érettségi. Az elméleti 
képzés tárgyai : könyvtárigazgatás, katalogizálás (címfelvétel), bibliográfia, 
könyvismeret, könyvtártörténet, tudománytörténet ; ezekhez járulnak bizo
nyos esetekben még : állam- és közigazgatástudomány, könyv és jog, köz
művelődési könyvtárügy, irodalomtörténet, filozófia és nyelvtanfolyamok 
(latin, francia, angol). A kiképzési rendelkezések általában többhónapos 
közművelődési könyvtári gyakorlatot is előírnak. Az eredményes vizsga a 
„tudományos könyvtár felsőfokú szolgálatára képesített könyvtáros" cím 
használatára jogosít. 

Az egykori szovjet zónában 1947 áprilisában a Tudományos könyvtári 
középfokú szolgálatra jogosító kiképzési és vizsgarendelet1* lépett ideiglenesen 
életbe. A rendelkezés szándékosan volt ideiglenes, minthogy a társadalmi fejlő
dés gyors üteme miatt messzemenő új kiképzési és vizsgarendeleteket hozni nem 
látszott alkalmasnak.15 Jellemző volt két kiképzési körzetnek a létesítése : 

9 Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 1931. 21/22. kö t . 297 — 307. 1. Egyide jű leg 
hasonló vizsgarendeleteket bocsá t anak k i az egyes országok számára ; uo . 307. 1. 

10 I . m. 302. 1. 
1 1 A Tudományos könyvtárakban létesített felsőfokú szolgálatra vonatkozó kiképzési 

és vizsgarendelet 1940-re ( Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Biblio
theksdienst bei den wissenschaftlichen Bibliotheken) a háborús évek m i a t t m á r n e m vol t 
különösebb kihatássa l . Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 1940. 31. kö t . 230—244. 1. 

12 Vö. Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 1950. 34. köt .} 1952. 35. köt . , 1955. 
36. kö t , , 1957. 37. kö t . 

1 3 1 . m. 1950. 34. kö t . 284. 1. 
uZentralbl. f. Bibi. Wesen. 142 — 149. 1. 
15 Vö. Carl M O N E S : Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den wissenschaftlichen 

Bibliotheksdienst und für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in der 
Sowjetischen Besatzungszone. Zentralbl . f. Bibl. Wesen. 1947. 134. 1. 

1* 
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az északinak az akkori berlini Nyilvános Tudományos Könyvtár,16 a délinek 
a lipcsei Deutsche Bücherei volt a centruma. Az 1947. júl. 2-án megjelent 
kiegészítő utasítás elrendelte, hogy azok a könyvtárak, amelyek a jelölteket 
vállalták, tartoznak létfenntartásukról kiképzésük egész tar tama alatt gondos
kodni. A rendelet, győzedelmeskedve a polgári művelődési előjogokon, első 
ízben teremtette meg könyvtári területen a kiképzés anyagi feltételeit. 

Sajnálatos, hogy e kezdeményezést nem fejlesztették következetesen 
tovább ; az elkövetkező években kevésbé gyümölcsöző kísérletekkel próbál
koztak, míg a Főiskolai Ügyek Államtitkárságának Könyvtárosképzési 
Bizottsága az 1954-ben hozott Rendelet könyvtárosi segéderők, könyvtárosok és 
tudományos könyvtárosok képzésére kiadásával tisztázta a körülményeket. 

Jelenlegi helyzet a Német Demokratikus Köztársaságban 

Az említett rendelkezés előírja, hogy a tudományos könyvtárak könyv
tárosai számára a szakiskolai képzés irányvonalait a Főiskolai Ügyek Állam
titkársága (Staatssekreteriat für Hochschulwesen), a közművelődési könyv
tárak könyvtárosai számára a Művelődésügyi Minisztérium (Ministerium 
für Kultur) bocsátja ki. 

A 2y2 éves kiképzési idő18 valamelyik tudományos könyvtárban töltött 
egyéves gyakorlat és akár a berlini, akár a lipcsei könyvtárosi szakiskola 
iy2 éves látogatása között oszlik meg. Ezen idő alatt a jelöltek a Német Demok
ratikus Köztársaságban érvényben levő ösztöndíjrendelkezéseknek meg
felelően létfenntartásukat biztosító ösztöndíjat élveznek. A szakiskolásoknak 
gyakorlatuk idején folyó képzéséért a kiképző könyvtár igazgatója felelős ; 
ő, valamint a kiképzésben résztvevő munkatársai bírálják el az év végén a 
jelöltek teljesítményét és magatartását. A szakiskola vezetősége felülbírálja, 
hogy a képzés általános irányvonalait betartották-e. Feltétele, hogy a gyakor
laton levők mindama szerzeményezési, katalogizálási és a használattal össze
függő munkát megismerjék, amelyet a tudományos könyvtári szolgálat 
megkíván, beleértve a könyvtárigazgatási teendőket is. A gyakorló szak
iskolásoktól elvárják, hogy a demokratikus szervezetekben aktív műkö
dést fejtsenek ki, a rendezvényeken részt vegyenek, ós általános műveltségük 
kiszélesítésére önálló stúdiumokat folytassanak a társadalomtudományok, a 
tudománytörténet, a klasszikus világirodalom és a haladó szépirodalom terén. 

A szakiskolások alapos gyakorlati oktatásban részesülnek : tanulják 
a címfelvételt, állományrendezést, a bibliográfiai segédeszközök használatát ; 
ezenkívül heti négy órában nyelvoktatásban is részesülnek. 

A gyakorlathoz csatlakozó másféléves elméleti tanfolyam a következő 
szaktárgyakat öleli fel : dialektikus és történelmi materializmus, politikai 
gazdaságtan, könyvtárigazgatás, bibliográfia, címfelvétel, könyvtártörté
net, könyvismeret (írástörténet, az írás eszközei, könyvnyomtatás, könyv
illusztrálás, könyvkereskedelem és könyvkiadás), tudománytörténet, iro-

16 Eugen PAUNEL : Über die ersten Fachlehrgänge der öffentlichen Wissenschaft
lichen Bibliothek nach dem zweiten Weltkrieg. Zentralbl. f. Bibl. Wesen. 1947. 128 — 132. 1., 
1951. 89—99. 1. 

17 Zentralbl. f. Bibl. Wesen. 1954. 435—437. 1. 
18 Vö. Merkblatt über die Ausbildung der Mitarbeiter an wissenschaftlichen Biblio

theken. Hrsg. von der Bibliothekskommission für Publikationen und Ausbildungsfragen 
beim Staatssekreteriat für Hochschulwesen. Berlin 1956. 
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dalomtörténet, orosz, angol, francia, latin nyelv, gépírás és sport. A könyv
tárosi szaktudományoknak megvannak a maguk tantervei, amelyeket a Fő- és 
Szakiskolák Államtitkárságának Képzés- és Kiadványügyi Könyvtárbizottsága 
(Bibliothekskommission für Ausbildung und Publikationen beim Staatssekre-
teriat für Hoch- und Fachschulwesen) dolgozott ki. 

Szóbeli vizsgát kell tenni a nyelvekből és minden könyvtári szaktárgyból ; 
zárthelyi írásbeli vizsgát kell tenni a politikai gazdaságtan és a könyvtárigaz
gatás köréből, ezenkívül egy sor címfelvételt kell készíteni. 

A munkaterületet, az ismeretek és készségek követelményeit Könyvtárosi 
hivatás {Berufsbild des Bibliothekars)19 címmel az említett bizottság fogalmazta 
meg a következőképpen : 

„Munkaterület 
Önállóan és szakvezetéssel végzett könyvtárosi munkák, pl. német és 

idegen nyelvű címfelvételek, alfabetikus és lelőhely-katalógusok szerkesztése, 
részvétel a szakkatalógus készítésében, olvasószolgálat (tájékoztatás az 
állomány használatáról), bibliográfiai segédeszközök alkalmazása és értékelése, 
közreműködés bibliográfiák összeállításában és publikálásában, kiállítások 
rendezésében, könyvtárosi utasítás a könyvkötők számára, végül könyvtárosi 
és könyvkereskedői vállalatokkal való kapcsolatok. 

Ismeretek és készségek 
a) Jó általános képzettség és irodalmi ismeretek, különösen jártasság a 

társadalomtudományokban. 
b) A könyvtári munkamódszerek és munkaeszközök megbízható isme

rete, bibliográfiai, közelebbről szakbibliográfiai tájékozottság. 
c) Tájékozottság a tudományos és könyvkereskedői intézmények terén, 

megbízható jártasság igazgatási és pénztári ügyekben. 
d) Kielégítő orosz, angol, francia és latin nyelvtudás. 
e) Jó könyvtári írás ; kielégítő jártasság a gépírásban." 

Megoldandó feladatok 

Befejezésünkben nem lehet célunk, hogy a könyvtári középfokú szolgálat 
valamennyi gazdagon árnyalt problémáját felvessük. Annál kevésbé, mint
hogy öt évtizedes fennállása óta már igen sokszor tárgyalták ezeket, és bőséges 
az erről szóló szakirodalom is.20 Néhány azonban álljon i t t is közülük. 

A sok széleskörű vitát vizsgálva, meg kell állapítanunk : a könyvtárosi 
hivatás létjogosultságát sohasem tagadták. Wieland SCHMIDT minden német 
tudományos könyvtáros szilárd meggyőződését fejezi ki, amikor megállapítja : 
„Bármely könyvtár valamennyi munkaállomásának súrlódásmentes műkö-

19 Vö. Hor s t K U N Z E : Bibliotheksverwaltungslehre. Leipzig, 1958. 2. k iad . 5 1 . 1. 
20 Megemlí tendők az u tóbb i évekből : Rudolf J U C H H O F F : Die Arbeit im gehobenen 

Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken. Mi t te i lungsbla t t des Verbandes der Bib l io theken 
des Landes Nordrhein-Westfa len. 1948. 1. kö t . 3—4. 1. H e r m a n n F U C H S : Der Diplom
bibliothekar. Geschichtliche Entwicklung und Gegenwartsprobleme. Nachr . wissenschaft l . 
Bibl. 1951. 179—189. 1. Wilhelm M. L U T H E U : Die Aufgabe des „Gehobenen Dienstes" 
an deutschen Universitätsbibliotheken. Nordisk Tidskrif t , 1954. 33—38.1 . Wieland S C H M I D T : 
Die Ausbildung für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken. Zentra lbl . f. 
Bibl. Wesen. 1958. 188 — 207. 1. Werner D U B E : Aktuelle Ausbildungsfragen. Zent ra lb l . 
f. Bibl. Wesen. 1958. 1 3 3 - 1 3 7 . 1. 
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désót ma a diplomás könyvtárosok biztosítják."21 Ellenkezőleg, új lehetősé
geket is keresnek, és a Német Demokratikus Köztársaságban már igen jó 
eredménnyel : a könyvtári szolgálat megkönnyítésére egy újabb hivatási 
csoportot : a könyvtári segéderőkét.22 

Problematikus a középkádereknek a tudományos könyvtárosok sorába 
való felemelkedési lehetősége ; minthogy ez utóbbiaknak lezárt egyetemi 
tanulmányokkal kell rendelkezniük, nehezen áthidalhatóak a gátló körül
mények. Bár elvben erre van lehetőség ; a berlini Humboldt Egyetem Könyvtár
tudományi Intézetének vendéghallgatója tanulmányainak sikeres lezárása 
után jelentkezhet könyvtárosi szakvizsgára, a gyakorlatban viszont a kiképzés
nek ez a módja igen hosszadalmas és sok akadályba ütköző. Minthogy a 
könyvtártudományi szak számára levelező tanfolyamra lehetőség nincsen, 
jelenleg csupán az intézet székhelyén, vagyis Berlinben állomásozó könyvtáro
sok lehetnek valóban vendéghallgatók. 

Megoldatlan az a kérdés is, hogy a kiképzés folyamán miképpen lehetne 
a közművelődési könyvtár (népkönyvtár) munkájával szorosabb kapcsolatba 
kerülni. Nem egyszerű kapcsolatok létesítéséről van szó, többé-kevésbé 
platonikus gesztusról : a közművelődési könyvtár munkamódszereinek a 
megismerése azért vált olyan fontossá, mert sikerült valóságos szocialista 
népművelési intézménnyé alakulnia. Az irodalmi propagandamunka, az 
olvasókkal való foglalkozás tudományos könyvtárainkban még gyermek
cipőben jár, közművelődési könyvtárainkban viszont már Walter HOFMANN 
és Erwin ACKERKNECHT működése óta gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek. 
Nem kétséges, a tudományos könyvtárak szocialista intézményekké való 
átalakulásának elsőrendű követelménye, hogy egykori előkelő elzárkózott-
ságukat teljesen számolják fel, és minden arravaló eszközzel a szocialista 
építés aktív támaszaivá váljanak. Mindezt csupán az olvasókkal kiépített 
állandó és minél szorosabb kapcsolatok útján érhetik el, miként az a köz
művelődési könyvtárakban már megvalósult, vagy legalábbis az arra irányuló 
ügyes ós eredményes törekvés formájában észlelhető. 

Ebben az összefüggésben foglal helyet az a követelmény, hogy a jövendő 
szakiskolások éppúgy, mint az egyetemi hallgatók szakkiképzésük megkezdése 
előtt egy évet a szocialista iparban vagy mezőgazdaságban gyakorlati munká
val töltsenek el.23 Bár e téren elsősorban pedagógiai szempontok az irányadók, 
mindamellett a jövendő könyvtárosai e gyakorlattal szakmai szempontból is 
hasznot húznak. Nemcsak azért, mert a gyakornokok főként a könyvtermelés
hez közelálló, népi tulajdonban levő vállalatokban (nagy könyvkötészetek, 
nyomdák, papírgyárak) fognak dolgozni, hanem a szocialista építés közvetlen 
gyakorlatából származó tapasztalataikat később, könyvtárosi munkájuk 
során biztos tájékozódottsággal kamatoztathatják. 

Sokat v i ta to t t kérdés a középkáder feladatainak elhatárolása a tudomá
nyos könyvtárosétól. Vitatták a középfokú könyvtárosoknak „hivatásukhoz 
való szellemi hozzáidomulását", ós többek között követelték, hogy a beszerzési 
munkában irányadó hatáskörben foglalkoztassák őket. Ezzel szemben Georg 
LfEYHnek az álláspontja érvényesült : csak alapos szakstudium válhat „biztos 

2 1 Wicland S C H M I D T i. m. 191. 1. 
22 H o r s t K U N Z E : Der technische Bibliciheksdienst. Zentralbl . f. Bibl. Wesen. 

1 S51. 247 — 252. 1. 
23 Vö. Werner D U B E : Ausbildung. Zent ia lb l . f. Bibl. Wesen. 1943. 73. 1. 
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iránytűvé a tudományos irodalom messze tengerén."24 Bár e megállapítás igaz
nak látszik, nem oldja meg a tulajdonképpeni kérdést : a legjobb közép
káderek reális útját egyengetni felfelé, és ezáltal a többnyire mechanikus 
munka alól felszabadítani őket. A Német Demokratikus Köztársaságnak sike
rült a harmadik könyvtári szolgálati ággal, a könyvtári segéderőknek a tudo
mányos könyvtárakba iktatása által a kérdést messzemenően megoldania. 

Szólnunk kell még a középkáderek számszerű elhelyezkedéséről a tudo
mányos könyvtári személyzetben. Willi GŐBER az intézeti könyvtárak számára 
figyelemre méltó tervezetet25 terjesztett elő, amely 48 órás heti nyitvatartas 
mellett az állományt, gyarapítást, a katalógusok fajait és számát vette figye
lembe. Eszerint pl. egy 50—75 000 kötetes, évi 50 000 DM gyarapítási költséggel, 
alfabetikus és szakkatalógussal, dokumentációs kartotékkal bíró könyvtárnak 
egy tudományos könyvtárossal, két középkáderrel ós két könyvtári segéd
erővel kell rendelkeznie. Wilhelm Martin LUTHER 2 6 a nagyobb, 1 000 000 
kötettel rendelkező általános tudományos könyvtárak számára 29 közép
kádert ír elő azzal az érvvel, hogy a legtöbb német egyetemi könyvtárban 
kétszer, vagy háromszor annyi a középkáder, mint a tudományos könyvtáros. 

E fejlődés kétségtelenül megfelel a reális követelményeknek. Bármennyire 
is felismerjük, hogy MiLKAunak bevezetésünkben idézett lelkes nézete csupán 
az akkori helyzetben magától értetődő, öt évtized távlatának tapasztalata 
mutatja, hogy a középkáderek mindenkor a könyvtári munka pontos mene
tének biztosítékai voltak, és a német tudományos könyvtárügy ma már 
elképzelhetetlen nélkülük. 

WERNER DUBE : DIE MITTLEREN KADER IN DEN DEUTSCHEN WISSEN
SCHAFTLICHEN BIBLIOTHEKEN 

Geschichtliche Entwicklung. Der vor 50 Jahren vom preussischen „Minister der 
geistlichen, Unterrichts- und Médicinal-Angelegenheiten" unterzeichnete Erlass betr. 
die Einführung einer Diplomprüfung für den mittleren Bibliotheksdienst an wissenschaft
lichen Bibliotheken sowie für den Dienst an Volksbüchereien und verwandten Instituten 
vom 10. August 1909 schaffte die Möglichkeit zur Einschaltung technisch gebildeten 
Personals ohne akademische Bildung zwischen dem Bibliothekar und den Gehilfen. Die 
entscheidenden Nachteile des Erlasses bestanden darin, dass 1. für den Unterhalt der 
Nachwuchskräfte in keiner Weise gesorgt war ; 2. keine geregelte theoretische Ausbildung 
in den Prüfungsfächern stattfand ; 3. sich mit der Ableistung des Examens kein Recht 
auf Anstellung verknüpfte. Der Zugang zu dem neugeschaffenen Beruf blieb ausschliess
lich Angehörigen der Bourgeoisie vorbehalten. 

Der Ministerialerlass vom 24. März 1916, betreffend die Diplomprüfung für den 
mittleren Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken sowie für den Dienst an 
Volksbibliotheken, forderte den Nachweis einer vierjährigen Ausbildung in den Prüfungs

fächern. Davon 2 Jahre praktische Tätigkeit, und zwar ein Jahr an einer wissenschaft
lichen Bibliothek, das andere an einer unter fachmännischer Leitung stehenden Volks
bibliothek. 

Die nächste Entwicklungsetappe gründete sich auf die Preussische Bibliotheks
prüfungsordnung vom 24. Sept. 1930. Ihr wesentlicher Fortschritt bestand darin, dass 
die theoretische Ausbildung nunmehr nach geregelten Plänen an Bibliotheksschulen 
erfolgte. 

24 Georg LEYH : Zu den Grenzfragen des wissenschaftlichen und des mittleren Diens
tes. Zcntialbl. f. Bibl. Wesen. 1943! 73. 1. 

25 Willi GÖBEE : Das Bibliothekswesen einer Universität als Einheit. Bibliothek-
Bibliothekar-Bibliothekswissenschaft. Festschrift Joris Vorstius. Leipzig, 1954. 165. 1. 

26 Wilhelm Martin LUTHER : Die Aufgaben des ,,Gehobenen Dienstes" an deutschen 
Universitätsbibliotheken. Nordisk Tidskrift, 1954. 38. 1. 
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Nach dem zweiten Weltkrieg wurden in den beiden deutschen Staaten verschiedene 
Wege beschritten. In Westdeutschland hielt man sich in einzelnen Ländern an die be
stehenden Regelungen von 1930 bzw. 1940, in anderen wurden neue Ordnungen erlassen. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das in 1949 gegründete Bibliothekar-Lehr-
Institut des Landes Nordrhein-Westfalen, das sowohl Lehrgänge für den Dienst an Volks
büchereien als auch für den gehobenen (mittleren) und den höheren Dienst an wissen
schaftlichen Bibliotheken veranstaltet. Die bestandene Prüfung berechtigt zur Führung 
der Berufsbezeichnung,,Diplombibliothekarfürden gehobenen Dienst an wissenschaft
lichen Bibliotheken". — In der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone trat im April 
1947 zunächst eine Vorläufige Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen 
Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken . . . in Kraft. Auch zwei Ausbildungskreise 
waren eingerichtet (mit den Zentren in Berlin und Leipzig). Eine ergänzende Ausführungs
bestimmung (2. Juli 1947) verordnete — erstmalig — die Unterhaltszuschüsse für die 
Anwärter für die gesamte Ausbildungszeit. Erst im Jahre 1954 wurden durch die „An
ordnung zur Regelung der Ausbildung von Bibliothekshelfern, Bibliothekaren und 
wissenschaftlichen Bibliothekaren" klare Verhältnisse geschaffen. 

Gegenwärtiger Stand in der DDE. Die genannte Anordnung besagt im wesentlichen, 
dass die Ausbildungsrichtlinien für die Fachschulausbildung vom Staatssekreteriat für 
Hochschulwesen für Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken und vom Minis
terium für Kultur für Bibliothekare an allgemeinbildenden Bibliotheken erlassen werden, 
Die 214-jährige Ausbildungszeit gliedert sich in ein einjähriges Praktikum an einer 
wissenschaftlichen Bibliothek und einen 1%-jährigen Besuch einer der beiden Fach
schulen für Bibliothekare in Berlin oder Leipzig. In dieser Zeit erhalten die Anwärter 
auskömmliche Stipendien gemäss den geltenden Stipendienrichtlinien für Fachschulen 
in der DDR. 

Problematik. Problematisch ist der berufliche Aufstieg der mittleren Kader in 
die Laufbahn der wissenschaftlichen Bibliothekare, da ein Fernstudium in der Fach
richtung Bibliothekswissenschaft nicht existiert und so können zur Zeit nur die am 
Sitz des Instituts (Berlin) ansässigen Bibliothekare den Weg des Gasthörers einschlagen. 
Ungelöst ist auch die Frage, wie bereits im Laufe der Ausbildung eine engere Verbindung 
zur Arbeit der allgemeinbildenden Bibliotheken (Volksbibliotheken) erreicht werden 
kann. Das Kennenlernen ihrer Arbeitsmethodik ist in dem Masse wichtiger geworden, 
in dem diese es verstanden haben, wirkliche sozialistische Bildungsinstitutionen zu werden. 
In diesem Zusammenhang lässt sich die Forderung einordnen, dass die künftigen Fach
schüler, ebenso wie die Studenten, vor dem Ausbildungsbeginn ein praktisches Jahr in 
der sozialistischen Industrie oder Landwirtschaft ableisten (Grossbuchbindereien, Drucke
reien, Papierfabriken), und durch den Kontakt mit der Praxis des sozialistischen Auf baus 
Ansatzpunkte für die richtige Orientierung ihrer späteren bibliothekarischen Arbeit 
erhalten. Eine viel erörterte Frage ist die Abgrenzung der Aufgaben des mittleren Dienstes 
von denen der wissenschaftlichen Bibliothekare. Die besten mittleren Kader wurden 
durch die Einschaltung des dritten Berufszweigs (Bibliothekshelfer) von vorwiegend 
mechanischer Tätigkeit befreit. 


