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A Japán National D let L ib rary  (O rszág- 
g y ű lé s i Könyvtár) 14 éve. Vázlatos^áttekltt-^  ekKor hozott uj alkotmány érteimé-

ben ugyanis a felségjog többé nem a

mikádó kezébm nyugszik, hanem a népképviseletet ellátó parlament kezébe van 

letéve. Éppen ezért az Országos Parlamenti Könyvtárra az a feladat vár, hogy 

ebben a felelősségteljes szerepkörben a parlamentet minden vonatkozásban támo

gassa. A  Parlamenti Könyvtár működését szabályozó törvényt a parlament két 

háza 1947-ben hozta. Országos Parlamenti Könyvtár megszervezésében a meg

szálló hatalmak általános főhadiszállásának tanácsára két jeles amerikai könyv

táros: Verner W. Clapp, a Kongresszusi Könyvtár akkori helyettes igazgatója, 

és Charles H. Brown, az Iowa Állami Eőiskolai Könyvtár akkori helyettes igaz

gatója volt a japán kormány segitségére. A  kezdeti szervezési munka az ő ál

taluk közzétett Memoirs-ben lefektetett elvek alapján történt. Munkájuk kiegé

szítésére 1948 júniusában Róbert B. Downs, az Illinois— i Egyetemi Könyv

tár igazgatója érkezett Japánba. A z Országos Parlamenti Könyvtár jelenlegi fel

építése főként az ő tanácsait tükrözi.

A  könyvtár a tulajdonképpeni parlamenti könyvtárból és az ennek kiegé

szítésére szolgáló 3 fiók** és 30 közigazgatási és bírósági könyvtárból áll. Ez 

a maga nemében a világon egyedülálló könyvtári hálózat lehetővé teszi, hogy a 

hálózat minden tagja kölcsönösen használhassa egymás állományát és hogy a 

Parlament mint Törvényhozó Testület - a könyvtári anyag közvetítése révén - 

kapcsolatban álljon a kormány közigazgatási és bírósági ágaival. Általa az is 

lehetővé válik, hogy az egyes könyvtárak specializálódjanak és együttes erő

vel közös állományukról központi katalógust állíthassanak fel. A  könyvtárak a 

központi könyvtárnak megküldik mindazoknak a hivataloknak a kiadványait, a— 

melyek alá tartoznak. így az Országos Parlamenti Könyvtár központi könyv

tára egyrészt minden kiadványból rendelkezik saját szükségletének biztcsitá— 

sám, másrészt külföldi kormányzati és egyéb kiadványok megszerzésének cél

jaira csere-példányok állnak rendelkezésére,

A  japán Országos Parlamenti Könyvtár költségvetési kerete megállapitá-

A  japán Országos Parlamenti Könyvtár 

jelentősége a második világháború vé

geztével rendkívüli mértékben megnőtt.
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&*ának időpontja óta - bár a japán költségvetés az időnkint életbeléptetett taka

rékossági rendszabályok folytán olykor összegszerűségében - egyre növekvő 

irányzatot mutat. -Arrig ugyanis az évi költségvetés 1948- bán mindössze 81 mil

lió 175 ezer yenre rúgott, addig 1962-ben már 776 millió 332 ezer yen állott 

rendelkezésére.Ezenfelül 1952-1962 közötti időszakban uj épületet is emeltek 

számára* A z  állami költségvetést különböző helyekről jött adományokkal egé

szítették ki* Szék között nagyobb összeggel szerepei a Rockefeller Founda

tion, az Unesco, az Asia Founaaticn segélye és a National Science Founda

tion 1960 óta nyújtott kisebb- nagyoob összegű hozzájárulása a Japán folyóira

tok Mutatója ( természettudományok) angol kiadásának finanszírozására.

Amíg a könyvtár személyzete 1948-ban mindössze 182 főből állott, adóig 

1962 júliusában már 790 főre növekedett.

Ugyanilyen arányban növekedett könyvállománya is. 1948- bán, az elindu

lás időpontjában mindössze 215 000 kötet könyvből állt, most a főkönyvtár kö

teteinek száma 2 048 930 kötet, a többi könyvtár állománya pedig 3 017 296 

kötet* Összesen tehát a teljes állomány több mint 5 millió kötetet tesz ki. Ehhez 

járul az időszaki kiadványok 2 1  378 műből álló sorozata. Különleges anyagú

állománya igy oszlik meg:

térképek: 

hanglemez : 

mikrofilm: 

egyéb anyag:

21 697 

33 468

21 427 tekercs, 
4 775 darab.

A  könyvtár 1961—1962* évi egyévi állomány—gyarapodása igy oszlik meg: 

benyújtott köteles példány 18 093 kötet

vásárlás 13 987 •\ ebből

japán könyv. . . . * 580

nyugati könyv . . . 407
adományok 1 876 kötet
nemzetközi csere 3 622
uj onnan kötött sorozati müvek 10 438 ti

Összesen 48 016 »♦

A  könyvtár jelenleg a világ 12 nagyobb könyvtárával folytat cserét kor- 

nányzati kiadványok terén; ezenfelül csere-viszonyban áll 7 7  ország 460 szer
ez elével.

A  japán és kínai könyvek szakozása az u n. Nippon Tizedes Osztályo

zás, - az idegen könyveké pedig a Tizedes Osztályozás előírásai szerint tör

ténik. A  japán és kínai könyvek katalogizálását a ” Japán KataJo- válási Sze -



báLyzat" (Japán Könyvtáros-Szövetség kiadása) és " A  japán és kínai könyv'© 

katalogizálási szabályzata” ( Császári Egyetemi Könyvtárak Tanácsának kia

dása), - nüg az idegen könyvek cimleirása az ,T A LA  Katalogizálási Szabály

zata a szerzői és cimfelvételek számára” , továbbá a. Kongresszusi Könyvtár 

"beíró Katalogizálási Szabályzata” alapján történik,

A. főkönyvtár cédula-katalógusa először un. szótár-katalógus alakját öl

tötte fel. 1960- bán azonban - mivel a több mint 500 000 cédulából álló kataló

gus kezelése egyre nagyobb mérvű nehézségekbe Ütközött a katalógust két 

részre bontották: szerző- cimkatalógusra és szakkatalógusra.

A  könyvtár főbb kiadványai a következők:

Japán Nemzeti Bibliográfia / 1948-tol/

Japán Folyóirat- Repertórium, Humán 'Tudományok / 1949/

Japán Folyóiratok Mutatója, 'Természettudományok / 1950/ .

A z  Országos Központi Katalógust 1949-ben állították fel. A  cédulák je

lenlegi száma kb. 400 000, Ezek 3/ 4 része keleti, 1 / 4 része pedig nyugati 

könyvek címleírását tartalmazza. Jelenleg 48 japán könyvtár ( 16 egyetemi,

2 közművelődési és az Országos Parlamenti Könyvtár 30 könyvtára) működik 

az Országos Parlamenti Könyvtárral együtt nyugati uj szerzeményeik címle

írásának beküldésével. A  nyugati könyvanyag címleírását tartalmazó 110 993 

cédula már a közönség rendelkezésére áll. Ennek a nyugati nyelvű könyveket 

tartalmazó katalógusnak egyes részeit könyvalakban is kiadták már tötób alka

lommal, utoljára " 49 japán könyvtár által az 1960. évben beszerzett idegen 

könyvek központi katalógusa” ( 1962.) címen. Nyomtatott katalógus-cédulák 

közzétételét 1949-ben kezdték meg; azóta ez a szolgáltatás megszakítás nél

kül folyik. A  nyomtatott katalógus-cédulák népszerűsége azonban nem növe

kedett a kívánt mértékben, (B.Z.)
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