Ná rodní knihovna ČR
Odbor doplň ovánífondů

Zprá va ze služebnícesty do Ně mecka ve dnech
24. - 27. zá ří2001

Předklá dají: Mgr. Svě tlana Knollová , vedoucíoddě lenídoplň ová nízahranič níliteratury
Mgr. Zdenka Mě churová , referent odpovědný za chod úseku výmě ny oficiá lních
publikací
Ú č el cesty:

sezná mit se s doplň ová ním literatury a s jinými knihovnickými č innostmi v
knihovně Humboldtovy Univerzity a ve Stá tníknihovně v Berlíně

Navštívené instituce :
1. Knihovna Humboldtovy Univerzity - 24.9. - 25.9. 2001
2. Stá tníknihovna v Berlíně- 26.9.2001
Ubytová ní: ubytovna pro ná vštěvy Humboldtovy univerzity

Termín cesty: 24.9. - 27.9. 2001 (24.9. rá no odjezd z Prahy, 27.9. več er příjezd do Prahy)

Ú č elem naš ícesty, která se konala ve dnech 24.9.- 27.9. 2001, bylo se seznámit se dvěmi
německými knihovnami se zvláš tním dů razem na oddělení oficiálních publikací v berlínské
Státní knihovně. Za zmínku stojí pohodlné ubytování v centru města blízko Humboldtovy
univerzity.

Knihovna Humboldtovy univerzity (Universitä tsbibliothek der HumboldtUniversitä t zu Berlin)

Po celý pobyt v této knihovně vč etně přivítánína nádražía vyřizovánífinanč ních formalit
se o nás starali pracovníci oddělenídoplň ování.
Knihovna Humboldtovy univerzity byla založena v roce 1831, předtím univerzitní
studenti využívali fondy Královské knihovny (dnes Státníknihovna v Berlíně).
Pů vodní fond knihovny byl velmi skromný - pouze 1668 svazků . Knižní přírů stky
přicházely sporadicky, a to jako dary nejrů znějš ích vědeckých spolků a knihoven. Teprve od roku
1870 dostala knihovna rozpočet pro vlastníakvizici a již v prvních letech 20. stoletízač ala
prosperovat. Během 30. let se zaznamenává velký nárů st knihovních fondů . Po převzetímoci
Nacionálně-socialistickou stranou se konalo ironiíosudu veřejné páleníknih zrovna kousek od
budovy knihovny. Nicméně fond knihovny neutrpěl a ješ tě po druhé světové válce byl č asto
jediným místem, kde se ta nebo jiná kniha mohla najít. Od konce druhé světové války do roku
1989 akvizice knihovny postrádala možnost větš ího nákupu literatury ze států ZápadníEvropy a
USA, a to jak z finanč ních, tak i z politických dů vodů . Po sjednoceníNěmecka v roce 1990 se
rozpoč et knihovny zřetelně zvýš il předevš ím pro zaplněnímezer ve fondech. Vzápětízač ala
automatizace knihovnických procesů a byl uzavřen papírový katalog.
Dnes se proces zpracováníprovádív knihovnickém systému ALEPH 500. Pro ukládání
dat se používá formát MAB.
Náš program v knihovně Humboldtovy univerzity byl kvů li omezenému č asu velice
napjatý. Odpoledne 24.9. bylo věnováno vyřizování formalit. Dopoledne 25.9. nás uvítal
náměstek ředitele knihovny Dr. Norbert Martin, s nímž jsme diskutovaly o knihovnických
problémech, předevš ím o jejich a naš ich zkuš enostech s automatizovaným systémem ALEPH
500. Hned potom nás přijala vedoucí akvizič ního pracoviš tě paníClaudia Hilse, která nás
obeznámila s koncepcí doplň ování fondů a rozdělením rozpoč tu v knihovně Humboldtovy
univerzity. Konkrétní otázky nákupu zahranič ní literatury jsme projednaly s paní Gabriele
Schulze, odpovědné za ú sek nákupu. PaníSchulze nám ukázala akvizič nípráce v modulu ACQ.
Na rozdíl od nás místníakvizitéři sami nepracujís akvizič ními utilitami - veš keré procedury
vč etně těch spojených se statistikami pro ně zajiš ť ujípracovníci odděleníknihovního systému.
Odpolední program 25.9. byl věnován předevš ím výměně dokumentů mezi naš imi
knihovnami. Tuto oblast má na starosti paníKatharina Tollkühn, s kterou jsme prodiskutovaly
jak konkrétníproblémy, tak i perspektivy výměny jako druhu doplň ovánívů bec.
Pozdě odpoledne s doprovodem a výkladem paníKatji Dühlmeyer jsme absolvovaly
prohlídku ú středníbudovy univerzitníknihovny včetně starého fondu knihovny bratříGrimmů .
Ochrana a obnova knižních vazeb tohoto fondu se bude financovat předevš ím ze sponzorských
finanč ních darů . Ve vstupní hale a nejen tam jsou dostupné pohlednice s moderními a
historickými výjevy knihovny, obsahujícíinformaci o chystané akci a č íslo konta knihovny.

Stá tní knihovna v Berlíně (Staatsbibliothek zu Berlin)
Cílem naš ínávš těvy ve Státníknihovně v Berlíně bylo předevš ím odděleníoficiálních
publikací, jehož vedoucím je mezinárodně uznávaný odborník Dr. Johannes Metz, č len sekce
oficiálních publikacíIFLA. Odděleníje současně centrem výměny oficiálních publikací, které
odpovídá za plněníÚ mluvy UNESCO z roku 1958 O meziná rodnívýměněoficiá lních publikacía
vlá dních dokumentů mezi stá ty.
Oddělenívzniklo v roce 1956 jako depozitnístředisko německých oficiálních publikací,
později se depozitní funkce rozš ířila na zahranič ní oficiální publikace, což plně odpovídá
základníkoncepci výš e uvedené ú mluvy - shromažďovat a zprostředkovávat uživatelů m oficiální
publikace na jednom místě - a to zrovna v knihovně, kde existuje odpovídajícíoddělení. Pro
potřeby mezinárodní výměny publikací centrum dostává gratis do 20 výtisků publikací
federálních orgánů a do 10 výtisků publikacíorgánů regionálních. Parlamentnítisky se též
považujíza souč ást oficiálníprodukce (ve Státníknihovně v Berlíně majízvláš tnísignaturu pro
snazš í reš erš i). Bezplatné dodávky oficiálních publikací jsou právně oš etřeny vládními
směrnicemi jak na federální, tak i na regionálníú rovni. Knihovna zásadně nedělá redistribuci veš keré získané oficiálnípublikace zů stávajív jejích fondech.
Oddělení oficiálních publikací Státní knihovny v Berlíně má dnes 38 mezinárodních
partnerů . Ú plný komplet odpovídajících publikacíknihovna dostává z USA, Kanady a Japonska.
Od roku 1982 se americké publikace Federální vlády a Kongresu vydávají převážně na
mikrofiš ích. Tyto dokumenty jsou uloženy ve zvláš tnímístnosti odděleníoficiálních publikací,
kde se papírově popisují podle klasifikace Kongresové knihovny USA. Jedině ony nejsou
součástí katalogu, přístupného on-line. Uživatelů m jsou k dispozici moderní č tecí přístroje
s tiskárnami.
Oficiálníinformace přístupné elektronickou on-line cestou jsou považovány za doplněk
informací na pevných nosičích. Oddělení má pro své č tenáře seznam elektronických adres
odpovídajících souborů na webových stránkách doma i v zahranič í. Pro plněnísvé depozitnírole
Státníknihovna v Berlíně kopíruje nebo tiskne zásadníoficiálnípublikace přístupné v prostředí
www. Pro kontinuitu zachování informací je samozřejmě nutné vč asné přeformátování
elektronických zdrojů , což předpokládá dalš íorganizač nía finanč níproblémy.
Větš ina oficiálních publikací do Státní knihovny v Berlíně dochází výměnou, nejsou
výjimkou ale i obč asné nákupy publikacítohoto rázu ze zahranič í. Oddělenínemá svů j rozpočet,
veš kerou agendu spojenou s nákupem pro něho zajiš ť uje oddělenídoplň ování.
S Dr. Metzem jsme se shodli v tom, jak je dů ležité zachovat zvláš tníprogramy výměny
oficiálních publikací, díky nimž je možné vytvořit solidnísbírky oficiálních publikacív centrech
po celém světě; hlavně se to týká států s menš ími finančními možnostmi. Jinak se kvů li nízké
prioritě oficiálních publikacív plánech doplň ovánía nedostatečnému rozpočtu dostane tato oblast
mezi okrajové a málo podporované činnosti. V každém případě státy, které podepsaly Ú mluvu,

majípovinnost finanč ně zabezpeč it chod výměny a zprostředkováníoficiálních publikacína
svých teritoriích.
Odpoledne jsme strávily u vedoucího oddělenídoplň ovánía posléze v oddělenívýchodní
Evropy.
Vedoucíoddělenídoplň ováníDr. Gerhard Kanthak nás seznámil s akvizič ním profilem
knihovny, který zahrnuje společ enské a přírodnívědy, kulturu a umění. Státníknihovna v Berlíně
nemá právo povinného výtisku - veš kerou literaturu, jak německou, tak i zahraničnízískávají
nákupem, případně výměnou nebo darem. Roční akvizič ní rozpoč et se skládá z finančních
položek federálních a regionálních orgánů a je postač ující- cca 5 miliónů německých marek.
Kolegové z akvizice, na rozdíl od nás, nemajíproblém za co koupit publikace, nýbrž se starají
pouze o výběr a vč asné a korektnívyřízenísvých objednávek. Kromě knih a periodik se š iroce
doplň ujípublikace na CD-ROM a mikrodokumenty.
V odděleníVýchodníEvropy nás uvítal vedoucíoddělenípan Walter Andreesen a pan
Václav Zeman odpovědný za výměnu s Českou republikou. Po diskusi o konkrétních otázkách
naš íspolupráce jsme se věnovaly konkrétnímu výběrů literatury pro naš i knihovnu. Vybrané
publikace již dorazily do Klementina.
Na závěr chceme zdů raznit, že přes nároč nost a časový stres byla pro nás dvouapů ldenní
návš těva berlínských knihoven velmi užiteč ná a zajímavá.

Mgr. Světlana Knollová

Mgr. Zdenka Měchurová

