
Kibővült a Német Nemzeti Könyvtár 
(Deutsche Nationalbibliothek) gyűjtőköre

(Részlet a német nemzeti könyvtár 2006. június 29-i sajtóközleményéből)

2006. június 29-én lépett hatályba a német 
nemzeti könyvtárról szóló új törvény, amely 
kibővíti a könyvtár gyűjtőkörét: ezentúl az 
internetes publikációk, az ún. hálózati elekt
ronikus dokumentumok is részét képezik a 
gyűjteménynek.
A törvény rögzíti a könyvtár új nevét is: 
mostantól Deutsche Nationalbibliothek (ed
dig: Die Deutsche Bibliothek volt) a neve. A 
könyvtárat irányító tanács munkájában a 
következőkben a Bundestag képviselői is 
részt vesznek.
„A Német Nemzeti Bibliográfia (Deutsche 
Nationalbibliographie) a nyomtatott művek 
mellett a hálózati elektronikus dokumen
tumokat is regisztrálja ezentúl, és az ilyen 
formátumú dokumentumoknak a kultúra, a 
tudomány és a gyakorlat számára is nél
külözhetetlen forrása lesz. A digitális kul
turális örökség könyvtárunk gyűjteményét 
egy modern kiadványformával bővíti majd" 
-nyilatkozta Elisabeth Niggemann, a Német 
Nemzeti Könyvtár (Deutsche Nationalbibli
othek, D-NB) fő-igazgatója a törvénymó
dosítás kapcsán. A D-NB tartósan megőrzi 
a hálózati dokumentumokat. Az új törvény 
kötelezi a német kiadókat és azokat is, 
akik a könyvkereskedelmi forgalomba nem 
kerülő kiadványokat jelentetnek meg, hogy

a különböző hordozókon (nyomtatásban, 
CD-ROM-on vagy floppyn) megjelenő ki
adványok mellett az interneten -  vagy az 
interneten is -  megjelenő műveket szintén 
beszolgáltassák a D-NB-nek. 
„Németország újraegyesülése után most 
lezárul a két nemzeti könyvtár egyesítése 
is, és ez a tény az új, közös névben is kife
jezésre jut. Mint közismert, a D-NB a Német 
Szövetségi Köztársaság központi megőrző 
könyvtára és nemzeti bibliográfiai központja 
egyben" -  mondta el a főigazgató asszony. 
A Deutsche Nationalbibliothek az 1913- 
ban alapított lipcsei Deutsche Bücherei és 
az 1947-ben alapított (a berlini Deutsches 
Musikarchivot is magába foglaló) frankfurti 
Deutsche Bibliothek összevonásával jött lét
re. 1990-ben ezekből az intézményekből 
alakult meg a Die Deutsche Bibliothek. Az 
új törvény hatályon kívül helyezi a Deutsche 
Bibliothekről szóló törvényt, és a könyvtárat 
Deutsche Nationalbibliotheknak nevezi át.

(Ford. Hegyközi Hona)

(A sajtóközlemény teljes szövegének 
fordítása elolvasható a Könyvtári Intézet 
honlapján)
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RÖVIDESEN MEGJELENIK

a Könyvtári Intézet oktatási osztálya kiadásában a Továbbképzés felsőfokon sorozat új kötete,

A magyar könyvtárosság etikai kódexe -  magyarázatokkal, 
kommentárokkal, kiegészítésekkel.

A kötet megrendelhető: Szabó Lászlónénál 
(Tel.: 2243-819, e-mail: oktat@oszk.hu)
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ÚTM UTATÓ A  KÖ N YV TÁ R I FIGYELŐ SZERZŐI ÉS 
KÖ ZREM Ű KÖ D Ő I SZÁ M Á R A

• A lap feladata: a magyar könyvtár- és tájékoztatásügy elméletével és gy akorlatával foglalkozó eredeti tanul
mányok közlése, kiegészítve a külföldi könyvtárügyi fejleményeket bemutató rovatokkal.

• Műfajok, terjedelem: önálló tanulmányok 20-25 A/4-es oldal (lA/4-es oldal: 1800 n; az ennél hosszabb 
tanulmányokat több részletben jelentetheti meg a szerkesztőség); szemletanulmányok 10-20 A/4-es oldal; 
tömörítések, fordítások 5-15 A/4-es oldal; recenziók 3-6 A/4-es o lda l referátumok 1-2 A/4-es oldal. A  mega
dott teljedelemtől a szerkesztővel egyeztetve, el lehet térni.

• A szövegszerkesztővel készült kéziratokat e-mailben csatolt fájlként, vagy mágneslemezen lehet küldeni. 
A  szöveget 1,5-es sortávolsággal írják, a címhierarchiát számozással célszerű jelölni. Szövegközi kiemeléseket 
(idézeteket, neveket, fontos részleteket) kurzíválni lehet. A  mondandó áttekinthetősége érdekében érdemes 
alcí-mekkel tagolni a szöveget. A  rövidítések, betűszók feloldását az első előfordulásuk alkalmával kell megad
ni.

• Irodalomjegyzék, hivatkozások: a szövegben említett hivatkozások forrásait a cikk végén kell megadni 
Irodalom cím  alatt. A  cikk szövegében a felső indexbe írják a hivatkozás számát. A  lábjegyzetet csillaggal 
kérjük jelö lni az oldal alján. Ha a megjegyzések száma 3-nál több, a cikk végén folyamatos sorszámozással 
kérjük megadni.

Folyóiratcikkre történő hivatkozás: B E R K E  Bamabásné: A z  elektronikus dokumentumok és könyv tári 
használatuk. Helyzetkép. In: Könyvtári Figyelő, 11. (47.) évf. 2001. 2. sz. 275-276. p.
Könyvekre történő hivatkozás: E R IK S O N , R o lf -  M Á R K U S O N , Carolyn: Designing a school library me
dia center for the future. Chicago, A L A , 2001. 109 p.
Könyvrészletre történő hivatkozásnál: H A R A S Z T I Pálné: A  könyvtári szolgálat jogi szabályozása. In: 
Könyv-tárosok kézikönyve 4. Határterületek. Szerk. Horv áth Tibor, Papp István, Bp. Osiris, 2002. 87-118.
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• Illusztrációk (ábrák, képek, grafikonok stb.): a kézirat mellékleteként kérjük megadni, folyamatos sorszá
mozással, ábrafelirattal ellátva. A  szövegben is pontosan jelö ljék meg a helyüket. Elektronikusan elérhető il
lusztrációknál .jpg-fomiátumban, internet forrásnál az U R L  feltüntetésével kérjük megadnr az illusztrációt.

• Tartalmi összefoglaló: a Tanulmányok és a Kitekintés rovat írásaihoz 10—15 mondatos tartalmi összefogla
lást kérünk mellékelni az angol nyelvű rezümék elkészítéséhez.

• Javítás, tipográfia: a szerkesztőség stiláris és nyelvhelyességi szempontok alapján javíthatja a kéziratokat. 
Szükség esetén szakmai lektor nézi át a kéziratot. A  tartalmat érintő változtatást a szerző jóváhagyásával le
het végrehajtani. A z írások tipográfiai kialakítását a szerkesztőség végzi. A  szerző kérheti a betördelt cikket 
korrektúrára.

• Illusztrációk: az ábrákat, táblázatokat, képeket stb. folyamatosan számozzák be, helyüket egyértelműen adják 
meg a kéziratban. A z  ábráknak adjanak címet. Csak megrajzolt, kész táblázatot tudunk tördelésre küldeni.

• Szerzői jog: a szerzőkkel kötött felhasználási szerződés szerint a szerkesztőségnek joga van a cikkek elek
tronikus változatát az adott szám hagyományos megjelenését követő fél év múlva kitenni a K F  internetes 
archívumába, ingyenes használatra. Amennyiben a Könyvtári Figyelőben közölt írások másik folyóiratban is 
megjelennek, kérjük, hogy hivatkozzanak a folyóiratban történt közlésre.








