
A D E U T S C H E BÜCHEREI 
25 ÉVES JUBILEUMA. 

Huszonöt év egy könyvtár életében nem nagy idő. Hozzá 
vagyunk szokva, hogy a könyvtárak életét száz évekkel mérjük 
s a jubileumokat is legalább ötvenes évközzel szoktuk nyilván
tartani és megünnepelni. Hogy ez esetben egy könyvtár kivételt 
tett önmagával s már huszonöt évvel ünnepelni mer, annak bizo
nyára különleges oka van. Valóban ez a helyzet. Példátlan és 
páratlan eset a könyvtárak történetében, hogy egy intézmény 
— mint a lipcsei Deutsche Bücherei — rövid huszonöt év alatt 
büszkeségévé váljék nemzetének, állomány tekintetében kápráz
tató ütemű fejlődésben évszázados múltú, hatalmas gyűjteménye
ket szárnyaljon túl egymásután és középpontjává váljék a leg
különbözőbb bibliográfiai vállalkozásoknak, még hozzá Német
országban, ahol könyvtárak és bibliográfiai vállalkozások egy
aránt nagy múltra és büszke jelenre tekinthetnek. A Deutsche 
Bücherei megtette ezt a példátlan bravúrt: 1913-ban Szászország 
és Lipcse áldozatkészségéből megalakulva, folyton fokozódó fej
lődésben huszonöt év alatt állományát másfélmillió kötetre emelte 
s ezzel a német könyvtárak között a berlini „Preussische Staats
bibliothek" (két és háromnegyedmillió kötet) és a müncheni 
„Bayerische Staatsbibliothek" (kétmillió kötet) mögé a harmadik 
helyre küzdötte fel magát, ugyanakkor pedig kivívta magának 
azt a megtiszteltetést, hogy ő adhatja ki a német nemzeti biblio
gráfiát, más fontos bibliográfiák egész sora mellett. Hogy a 
könyvtár a bibliográfiai vállalkozások terén központi jelentő
ségre emelkedett, annak magyarázata az, hogy célja a világ 
németnyelvű nyomtatványtermelésének lehető legteljesebb gyűj
tése s a könyvtár ezt a feladatot az emberi lehetőségek legfelsőbb 
mértékéig be is tölti. A gyűjtés teljessége érdekében pl. 1937-ben 
12 állam nemzeti bibliográfiáját kísérték rendszeres figyelemmel 
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s ezekben közel 40.000 címet néztek át, míg különleges szak
bibliográfiákban több mint 32.000 cimet vizsgáltak meg. Ugyanez 
évben kb. 33.000 kérőlevelet és reklamációt küldtek ki a kiadók
nak, a külföldi gyűjtési anyag felkutatása és megszerzése érde
kében pedig közel 14.000 olyan külföldi intézménnyel vagy vál
lalkozással álltak összeköttetésben, melyek németnyelvű kiadvá
nyokat bocsátanak ki. Nyilvántartják és összeköttetést létesítenek 
nemcsak a hivatásos könyvkiadókkal, hanem az összes hivata
lokkal, főiskolákkal, egyesületekkel stb. is, úgyhogy a felsorolt 
forrásokból a legutolsó évben összesen kb. 90.000 kötetnyi gyara
podás futott be, mégpedig — hála a nagyszerű szervezőmunká
nak és egyes újabb hivatalos rendelkezéseknek — többnyire 
önként vállalt kötelezettségkép, ingyenesen. A gyűjtési munka 
tökéletességére jellemző, hogy az utolsó évben az olvasók által 
keresett könyvek közül csak 0*3% nem volt meg a könyvtár 
állományában (235.000 1720) s e percentben ugyanaz a hiányzó 
mű többször is előfordul. 

Az elmondottak érthetővé teszik, hogy a német könyvtárügy 
s általában a kulturális élet és közvélemény úgy tekint a Deutsche 
Bücherei-re, mint egyik nemzeti büszkeségére s ezekután az is 
természetes, hogy huszonötéves jubileumát is megfelelő ünnepé
lyeséggel ülték meg. A jubileumi ünnepséget összekapcsolták a 
német könyvkiadók és könyvkereskedők egyesületének („Börsen
verein") évi közgyűlésével, mert ezen egyesületből indult ki a 
könyvtár megalapításának eszméje, mely csak akkor vált való
sággá, mikor ez egyesület előzetes garanciát vállalt arra, hogy 
tagjai kötelezik magukat jövőbeni kiadványaik egy példányának 
a Deutsche Büchereibe való díjtalan beszolgáltatására. A „Bör
senverein" alakulása óta állandóan támogatja a könyvtárt s azzal 
— a bibliográfiai vállalkozások révén — állandó és szerves 
munkaközösségben is áll. A jubileum ünneplése tehát már a 
„Börsenverein" május 14-i közgyűlésén megkezdődött, ahol több 
szónok kitért a Deutsche Bücherei nagy évfordulójára is. így 
többek közt a birodalmi propagandaminisztériumnak — a könyv
tár mostani legfelsőbb hatóságának — képviselője, HANKE állam
titkár, többek közt a következőket mondta: „A Deutsche Büche
rei alapításával a német könyvkereskedelem saját maga állított 
áldozatkészségének tiszteletreméltó emléket. Kiváló kultúrpoli-
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tikai intézmény ez, mely már a múltban is jelentősen kihatott 
a nagynémet eszme szolgálatában és amelyre a jövőben is nagy 
feladatok várnak." — A „Börsenverein" elnöke azt hangsúlyozta, 
hogy a Deutsche Bücherei tulajdonkép német könyvkereskedők 
alapítása és alkotása, akik már olyan időkben foglalkoztak egy 
központi német könyvtár alapításának gondolatával, amikor 
Németország még 25 szövetséges államból állt s minthogy min
den államban különböző törvények voltak érvényben, egy biro
dalmi könyvtár megalapítása lehetetlennek látszott. 1913-ban 
azután mégiscsak sikerült e merész gondolat megvalósítása 
— ugyancsak német könyvkereskedők kezdeményezésére. — 
A könyvtár garánsai: Szászország, Lipcse és később a Birodalom, 
a könyvtár megalakulása óta 13,000.000 márkát költöttek az 
intézményre, míg a könyvkereskedelem könyvben és készpénzben 
mintegy 3,500.000 márkát áldozott. Ez anyagi érték mellett a 
Deutsche Bücherei igen nagy ideális értéket is képvisel, mert a 
világon egyedülálló valami. Különösen értékessé teszi teljessége, 
mert a könyvtár nem csupán egyes válogatott művek gyűjte
ménye, hanem a teljes német irodalom gyűjtőhelye. A gyűjtött 
anyagot pedig — ami szintén előnyösen különbözteti meg az 
átlagkönyvtáraktól — a naponta a „Börsenblatt"-ban megjelenő, 
minden könyvújdonságot katalogizáló könyvjegyzékek és a 
„Deutsche Nationalbibliographie" útján a legszélesebb nyilvános
ság előtt is megismerteti és azt a köz számára kül- és belföldön 
egyaránt rendelkezésre bocsátja. „Reméljük — fejezte be beszé
dét az elnök —, hogy az épület, melyet a drezdai és lipcsei ható
ságok elóvigyázatának hála, annyira ki lehet bővíteni, hogy még 
kereken kétszáz év irodalmát összegyűjtheti, nemcsak e két év
században, hanem azontúl is örökre a német kultúra és a német 
szellemi élet archívuma lehet és maradhat." 

A Deutsche Bücherei tulajdonképeni jubileumi ünnepe azon
ban másnap, május 15-én zajlott le a Deutsche Bücherei nagy 
olvasótermében. It t is a „Börsenverein" elnöke köszöntötte a 
nagy számban megjelent közönséget, majd 5000 márkát nyújtott 
át a könyvtárnak, mint a „Börsenverein" jubileumi ajándékát. 
Az ünnepi előadást az ez alkalommal igazgatóból vezérigazga
tóvá előléptetett, magyar könyvtároskörökben is jól ismert 
dr. UHLENDAHL tartotta, aki visszapillantást vetett az intézet tör-
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ténetére és ismertette annak jelenét. Rámutatott arra, hogy az 
intézmény megalapítása előtt a német könyvanyag központi 
gyűjtése igen hiányos volt. A német könyvkiadók útján forga
lomba került nyomtatványokból a kötelespéldány-rendszerrel az 
összes belföldi német könyvtermelésnek csak mintegy 70%-át 
tudták begyűjteni. Ha a könyvkereskedelmen kívüli és főleg a 
külföldön megjelent németnyelvű irodalmat is számbavesszük, 
akkor a németnyelvű nyomtatvány termelésnek legalább 50%-a 
kerülte el a rendszeres gyűjtést. Ezen a bajon a Deutsche Bücherei 
megalakulása és nagyszabású kiépítése egy csapással segített. Az 
első év gyarapodása 21.000 kötet, a másodiké 39.000, a harma
diké pedig már 55.000 kötet volt. Az évi gyarapodás lassankint 
75.000 kötetre, köztük a periodikus nyomtatványoké (sorozatok 
nélkül) 16.000-ről 30.000-re emelkedett. Állományának mind 
teljesebbé válásával a könyvtár rohamosan belenőtt bibliográfiai 
feladatkörébe: ahhoz a három bibliográfiához, melyet átvett és 
változatlanul tovább folytatott, még további tíz lépett: mind 
olyan centrális munkák, amelyeket csak a Deutsche Bücherei állo
mánya alapján lehetett elvégezni. A nemzeti szocialista átépítés 
után — folytatta tovább fejtegetését dr. UHLENDAHL vezérigaz
gató — az intézmény haladása még fokozódott. 1934—1936 
között hatalmasan kibővítették az épületet: új hivatali szobák 
mellett 112 olvasóra méretezett második olvasótermét és 750.000 
kötet befogadására alkalmas raktárhelyiséget építettek hozzá. 
Ugyanakkor a könyvtár gyűjtési alapjai is lényegesen megerő
síttettek, mert míg eddig a gyűjtési tevékenység alapjai főleg a 
kiadóhelyek önkéntesen vállalt beszolgáltatási kötelezettsége volt, 
ezentúl megfelelő rendeletekkel is biztosították a könyvtár anya
gának beérkezését, amennyiben a „Börsenverein", a nemzeti 
szocialista párt és a birodalmi kultúrkamara hivatalosan köte
lezte tagjait, illetve az alája tartozó szervezeteket és személyeket 
kiadványaik rendszeres beszolgáltatására. A könyvtár megfeszí
tett munkájának és a fokozódó könyvtermelésnek hála, 1936-ban 
az intézmény gyarapodása már meghaladta az évi 80.000 kötetet. 
(Ebből a periodikus nyomtatványok száma 34.000 volt.) 

Az ünnepi előadás után leleplezték az előcsarnokban a 
könyvtár úttörőinek állított emlékkövet, majd az üdvözlések 
következtek. Ezek közt a legeredetibb volt a régebben a könyv-
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tárnál működött tudományos tisztviselők és cserekönyvtárosok 
(köztük több magyar) kézírásos szerencsekívánatait tartalmazó 
szelence. A jubileumi ünnepséget este baráti vacsora zárta be. 

* 

A jubileumi ünnepség résztvevői a Deutsche Bücherei-től több 
kötetből álló ajándékot kaptak, többek közt a könyvtárnak 
19—25. évéről szóló, egy kötetbe foglalt jelentését. Ebből a 
— könyvtárosok számára minden regénynél érdekesebb — könyv
ből a legjellemzőbb adatokat kiszemelgettük és összesűrítve 
— helyhiány miatt minden kommentár és átmenet nélkül egymás 
mellé állítva — itt adjuk.* 

A könyvtár személyzete 165 fő (ebből tudományos tiszt
viselő csak 18!). A könyvkereskedelem részéről beérkezett 15.399 
küldemény, a hivatalok részéről 5723 küldemény (7052 biblio
gráfiai kötet), a főiskolák és iskolák részéről 1234 küldemény 
(12.550 bibliográfiai kötet), egyesületek részéről 3453 küldemény 
(8208 bibliográfiai kötet), a könyvárusi forgalomba nem kerülő 
nyomtatványok kiadói részéről 2134 küldemény (3816 biblio
gráfiai, kötet), a zárt német nyelvterületen (tehát a Birodalmon, 
Svájcon, Luxemburgon, Elzászon, a szudétanémetföldön stb.) 
kívül németnyelvű kiadványokat kibocsátó külföldi forrásokból 
1832 küldemény (4275 bibliográfiai kötet). 

Az egyesületek nyilvántartása révén (36.892 egyesület) a 
könyvtár évente átlag 650—1000 új folyóiratot fedez fel és szerez 
meg, a könyvkereskedői forgalomba nem kerülő nyomtatványok 
kiadóinak felkutatása révén átlag évente 200—350-et, a zárt 
német nyelvterületen kívül német nyelven publikáló forrásokból 
(nyilvántartva 13.934 ilyen hely) évente kb. 150—230-at, az 
állandó nemzetközi kongresszusok regisztrálása révén (nyilván
tartva 450 kongresszus) átlag 20—60 periodikus kongresszusi 
jelentést. Az újonnan beiktatott folyóiratok száma összesen évente 
átlag 1500—2500, a periodikáké 1000—2500. 

A könyvtárnak állandóan járó periodikus folyóiratok száma 
és megoszlása a következő volt: tulajdonképeni folyóiratok: 
17.263; évenkint megjelenő periodikák: 17.253; sorozatok: 8673. 

* Ahol külön évszám feltüntetve nincs, az adatok 1937-re vonatkoznak. 
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A nemzeti szocialista átalakulás okozta változásokat élénken tük
rözteti a „Megjelenésüket megszüntették" című következő táb
lázat: 

Év Tulajdonképeni 
folyóiratok 

Évente megjelenő 
periodiák 

összesen 

1931 422 174 596 
1932 947 2 1 1 1158 
1933 982 254 1236 
1934 1933 266 2199 

1935 1982 I435 3417 
1936 2098 2456 4554 
Ï937 2499 2033 4462 

A könyvtár összesen 87.404 bibliográfiai kötetre rúgó évi 
gyarapodása a következőkép oszlott meg: egyes mű 26.373, tér
kép 1754, gyűjteményes munka 3324, sorozatkötet 9125, teljes 
folyóiratkötet 34.275, főiskolai és iskolai irat, valamint apró
nyomtatvány 12.553. A gyarapodás névértéke 341.672 márka, 
amelyből a „Börsenverein" tagjaira kb. 140.000 márkányi érték, 
nem a „Börsenverein" tagjaira kb. 120.000 márka érték esik. 
A tényleges kiadás könyvekre (főleg idegennyelvű bibliográfiai 
segédkönyvek és régebbi hiányok pótlására) ezzel szemben csak 
8700 márkára rúgott, mert a többi ingyen futott be a könyvtár
hoz. A Deutsche Bücherei másfélmilliós állományából csak 
108.935 a főiskolai és 53.395 az iskolai irat. 

A könyvtár bibliográfiai vállalkozásai: 1. az egy- és két
oldalas nyomással készülő, a „Börsenverein" lapjának melléklete
ként megjelenő „Tägliches Verzeichnis der Neuerscheinungen" 
(mely 29.346 címet regisztrált); 2. a „Deutsche Nationalbiblio
graphie" A) sorozata: „Neuerscheinungen des Buchhandels" 
(25,094 címet regisztrált és kb. 6000 utalást tartalmazott); 3. a 
„Deutsche Nationalbibliographie" B) sorozata: „Neuerscheinun
gen ausserhalb des deutschen Buchhandels" (mely 20.041 művet 
regisztrált és havi, negyedévi és évi regisztert adott); 4. a „Hin-
richs" néven közismert „HalbjahrsVerzeichnis der Neuerscheinun
gen des deutschen Buchhandels und Deutsches Bücherverzeich
nis" és újabb, igen hasznos melléklete, a „Verlagsveränderungen 
im deutschen Buchhandel"; 5. „Literarisches Zentralblatt für 
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Deutschland" és „Jahresberichte des Literarischen Zentralblattes"; 
6. „Monatliches Verzeichnis der reichsdeutschen amtlichen Druck
schriften" (mely 7171 címet regisztrált és ismertetett); 7. „Deut
sches Rundfunkschrifttum", mely legújabban a „Rundfunk-
archiv" című hivatalos lap mellékleteként jelenik meg; 8. „Jahres
berichte für deutsche Geschichte" és „Internationale Bibliographie 
der Geschichtswissenschaften"; 9. „Jahresverzeichnis der deut
schen Hochschulschriften"; 10. Deutsche Zetteldrucke, megrende
lések alapján a „Deutsche Nationalbibliographie" mindkét soro
zatából, valamint a „Jahresverzeichnis der deutschen Hochschul-
schriften"-ből katalóguscélokra. A (130 megrendelő közt 10 kül
földi könyvtár, valamint 32 könyvkereskedés és magánszemély 
is van.) 

Ez állandó bibliográfiai vállalkozásokon kívül az utolsó hét 
évben a következő nagyobb alkalmi bibliográfiák készültek a 
könyvtárban: 1. „Deutsche Bibliophilie in 3 Jahrzehnten." 
2. Hindenburg-bibliográfia. 3. A rejtett bibliográfiák bibliográ
fiája, mely a nem önállóan, hanem könyvekben, folyóiratokban 
stb. megjelenő bibliográfiákat tartja számon. Ennek a biblio
gráfiának, melyet kartonokon vezetnek, állománya 8400 biblio
gráfia (évi gyarapodás 337), mely 6000 „Schlagwort" alá van 
rendszerezve. 4. 1934 óta készül egy „Gesamtbibliographie der 
deutschsprachigen Zeitschriften", mely az utóbbi évek mélyreható 
változásai miatt még általános átdolgozást igényel. 5. A könyv
tár végezte 1936-ig az anyag összeállítását egy „Bibliographie 
zur nationalsozialistischen Bewegung"-nak nevezhető vállalkozás
hoz, mely a könyv- és folyóiratanyagot 1919-től kezdte feldol
gozni. 1936-ban ezt az anyagot és feladatot a pártnak egy hiva
talos szerve vette át, mely ugyanez év elejétől a „Nationalsozia
listische Bibliographie"-t is kurrensen kiadja. 

A Deutsche Bücherei katalógusait illetően a legújabb adatok 
a következők: 1. a betűrendes katalógus állománya 1,489.337 
kartoncédula; 2. a szakkatalógus állománya 1,080.330 karton
cédula (ebből vezető- és rendezőkarton kereken 75.000); 3. a ki
adói katalógusnak, mely a könyvtár állományát könyvkereskedői, 
bibliográfiai és kultúrtörténeti célból a kiadók szerint csoporto
sítva dolgozza fel, állománya 1,156.649 kartonlap, mely 119.128 
kiadó szerint van beosztva. 
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A könyvtárnak a bibliográfiai és egyéb természetű felvilá
gosítások elintézésére külön osztálya van, melynek végzett mun
kájáról a következő táblázat számol be: 

A felvilágosítások száma 
Év 1931 1932 1933 1934 1935 l9i6 J937 

írásos felvilágosítás 10.493 13.078 16.477 22.104 29.007 29.818 36.846 
Telefon- „ 4-94° 5.9*5 6.047 7.401 7.640 5.848 3.396 

összesen Ï5433 I$-995 2 2-524 29-5°5 36.647 35.666 40.242 

Az írásos tudakozódásoknak átlag 25%-a tudományos fog
lalkozasúaktol és egyetemi hallgatóktól, mintegy 15%-a a köz
gazdaság és gyáripar köréből, 10—15%-a hivatalos hatóságoktól 
és tisztviselőktől, kb. 8%-a könyvtáraktól s mintegy 40%-a 
egyéb foglalkozasúaktol futott be. A külföldi tudakozódások 
száma az utolsó hét évben mintegy kétszeresére emelkedett s az 
utolsó évben ió'4%-ot tett ki. A tudakozódások számát az sem 
csökkentette, hogy 1936 közepe óta egy-egy címért 10 pfenniget 
számít fel a könyvtár, nagyobb munkáknál pedig az igénybevett 
idő alapján szabja meg a díjazást. 

Ami a könyvtár látogatottságát és igénybevételét illeti, a 
látogatók száma a nemzeti szocializmus uralomralépésének évé
től csökken (1931: 7322? J 9 3 2 : 9756 ; J 933 : 7679'> ï9}4- 6775> 
1935: 6519; 1936: 6141; 1937: 6005). Ezt a jelenséget a jelentés 
a munkanélküliség csökkenésével és az akadémiai pályák kisebb 
látogatásával magyarázza, de esetleg mélyebb kulturális okai is 
lehetnek. Érdekes, hogy a látogatók közt az egyetemi hallgatók 
arányszáma szintén évről-évre kevesbbedik; 1931-ben még 46*5% 
volt, 1937-ben pedig már csak 30'6%; ezzel szemben nagyobb 
eltolódás mutatkozik a „Technikusok, gyárosok, földbirtokosok, 
kereskedők, kézművesek" gyűjtőnév alatt összefoglalt csoport 
javára, mely 1931-béli 23'4%-os részesedési arányszámát 1937-ben 
már 3i '5%-ra növelte. 

A könyvtár kihasználása ingadozik, bár 1937-ben körülbelül 
elérte az 1931-es rekordot (235.160 kölcsönkérő cédula, melyből 
91'4%-ot tudott a személyzet rögtön elintézni és csak 0*3% nem 
volt meg a könyvtár állományában). 

A könyvtárakban a legutolsó évben 590.000 kötetet mozdí-
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tottak meg. A folyóiratolvasóban közhasználatra kitett folyó
iratok száma 4034. A térképgyűjtemény állománya 33.966 lap 
és 1133 fali térkép. Az úgynevezett művészi nyomású könyvek 
különgyüjteménye (az ily vonatkozású s a különgyüjteményt ki
egészítő szakműveket is beleszámítva) 10.569 kötettel rendelkezik. 

E futó áttekintés is igazolja, hogy a Deutsche Bücherei a 
világ könyvtárai között jelentős helyet foglal el, működése nagy
szabású és páratlanul sikeres. Minden joga megvolt hozzá, hogy 
huszonötéves jubileumát megünnepelje: nagyszerű teljesítményre 
és tiszteletet parancsoló eredményekre tekinthetett vissza. 

MORAVEK ENDRE. 


