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Litvániában évszázadok óta együtt élnek lit
vánok, lengyelek, zsidók, óhitű oroszok és más 
nemzetiségek. A Litván Köztársaság nemzetiségi 
politikáját a politikai, kulturális és vallási türelem 
jellemezte és jellemzi.

A „nemzetek egybeolvasztásának és a szov
jet nép kialakításának” elmélete a szovjet hata
lom éveiben sajnálatosan eltüntette a nemzeti 
kisebbségek saját kultúráját. A litván nemzeti kul
túrát lerombolták, és egészen napjainkig semmi
lyen lehetőség nem kínálkozott a litvánok szabad 
és sokoldalú fejlődéséhez. A nemzeti kisebbsé
gek helyzete még ennél is rosszabb volt.

A litván nemzet „újjászületése” az elmúlt 
évek során együtt járt a többi kisebbségben élő 
nemzetiség öntudatra ébredésével is. Jelenleg 
19 nemzetiségi közösség működik a köztár
saságban. Ezek a közösségek főleg a kulturális 
és a művelődési szférában tevékenykednek. A lit
ván parlament nemrégiben elfogadta a nemzeti 
kisebbségekre vonatkozó törvényt, amely ki
mondja, hogy az állam minden nemzetiség szá
mára garantálja a szabad fejlődést.

A közkönyvtárak legfontosabb feladata a je
lenlegi helyzetben az, hogy felmérjék a nemzeti 
kisebbségek olvasási igényeit, az olvasók érdek
lődési körét és hogy milyen típusú könyvtári szol
gáltatások iránt mutatkoznak igények.

A Litvániában élő lengyel kisebbség egyike a 
legnagyobb etnikai csoportnak. A lengyelek szá
ma 250 000 felett van; főleg Vilnius környékén és 
a salcininkai vidékén élnek, arányuk a helybeli la
kosság 63,5, ill. 79,6%-a. A lengyel nyelvű kiad

ványok a közkönyvtárak állományának 12,1%-át 
teszik ki ezeken a vidékeken. A könyvtári állo
mány 80%-a azonban orosz nyelvű. A lengyel né
pesség nagy része sajnos már nem olvas az 
anyanyelvén, ez megmutatkozik abban is, hogy 
az orosz nyelvű könyvek kölcsönzésének gyako
risága 6-7-szer nagyobb, mint a lengyel nyelvűe- 
ké. A nemzetiségek erősödésével és önállósodá
sával együtt a lengyel nyelvű irodalom iránti 
igény is várhatóan megnő. Lengyel nyelvű isko
lák és osztályok, valamint lengyel nyelvű óvodai 
csoportok már létre is jöttek. Az anyanyelvi tan
könyvekkel való ellátás kérdése remélhetően az 
iskolai könyvtárakéval együtt majd rendeződik. A 
könyvtárak állományában a hiányok pótlásának 
egyik lehetősége: a Lengyelországban megjelent 
könyvek beszerzése, bár a litván könyvtárak sok
szor képtelenek az anyaországban megjelent iro
dalom megvételére a gazdasági helyzet nagyfo
kú romlása miatt.

Az orosz nyelvű népesség könyvtári ellátásá
nak problémája abban különbözik a lengyeleké
től, hogy tekintettel arra, hogy Litvánia lakossá
gának zöme nemzetiségétől függetlenül, olvas 
oroszul, ezért az orosz nyelvű irodalom minden 
közkönyvtárban kb. hasonló arányban található. 
A közkönyvtárak állományának nyelvi összetéte
le a következő: litván 70,6%, orosz 26,3%, más 
nyelvek 3,1%. Kelet-Litvániában és a nagyváro
sokban az orosz könyvek aránya sokkal na
gyobb (a vilniusi körzetben pl. 62,7%) A kölcsön
zés nyelv szerinti aránya a köztársaság könyv
táraiban: litván 69,8%, orosz 26,2%, más nyelvek 
4%.

Az állomány nemzetiségi nyelvű irodalommal 
való bővítése azonban nemcsak a könyv
tárosoktól, hanem a könyvkiadóktól is függ. Az
1989-ben kiadott 2686 címből 2071 volt litván 
nyelvű, 519 orosz, 24 lengyel és 72 egyéb. A 135 
folyóiratból 105 litván nyelvű, (össz-példányszám 
3 180 000), 29 orosz nyelvű (195 000) és 8 len
gyel nyelvű (43 000).

Az állománygyarapítás során a könyvtárosok 
figyelembe veszik, hogy Litvánia lakosságának 
nagyrésze nemcsak az anyanyelvét ismeri, ha
nem más nyelveket is. Az oroszok 33,5%-a, az 
ukránok 16,9%-a tud litvánul, a litvánok 37,4%-a 
és a lengyeleknek 57,9%-a tud oroszul. A sok
nyelvűség azonban újabb gondokat okoz a 
könyvtárosoknak, például azt, hogy ki kell dol
gozni az állomány nyelvi megoszlásának optimá
lis modelljét.
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A nemzetiségi lakosság anyanyelvi olvasási 
igényeinek kielégítéséhez szükség van a nemze
tiségi szövetségek mellett működő könyvtárakra. 
Ezeknek a könyvtáraknak az alapítása a nemzeti 
újjászületés éveiben kezdődött. A Köztársaság 
könyvtárai próbálnak segíteni a szövetségek 
könyvtárainak a beszerzésben, a válogatásban. 
Az orosz szövetség könyvtára számára például 
szépirodalmat a Nemzeti Könyvtár csereállomá
nyából válogatnak. A zsidó múzeum könyv
tárának állománygyarapítását a nemzetközi Joint 
szervezet támogatja. Ennek keretében folyama
tosan könyvcsomagok érkeznek Franciaország
ból, az Egyesült Államokból, Izraelből jiddis, hé
ber és orosz nyelven.

Az állománygyarapítás csak az egyik problé
ma a különböző nyelveket beszélő olvasók 
könyvtári ellátásában. Az olvasók kiszolgálásá
ban a főszerep a könyvtárosé. A könyvtárosok
nak jól kell ismerniük a körzet lakosságának 
anyanyelvét, az olvasók különböző csoportjainak 
nyelvi igényeit, a nemzeti irodalmakat, és keres
niük kell a lehetőségeket a hiányok pótlására.

A megváltozott körülmények között a köz
könyvtáraknak nemcsak az a feladatuk, hogy ki
elégítsék a nemzeti kisebbségek anyanyelvi olva
sási igényeit, hanem az is,hogy segítsenek a lit
vániai kulturális életbe való integrálódásukban. 
Mivel a litván nyelv vált az állam nyelvévé, szük
séges lesz, hogy a más nyelven beszélők is meg

tanuljanak litvánul. A könyvtárak sokat segítenek 
ebben pl. litván nyelvcsoportok szervezésével.

A könyvtárak igyekeznek fejleszteni a helyis
mereti munkát. A könyvtárosok úgy vélik, hogy 
aki nem becsüli és nem ismeri a saját kultúráját, 
nem tisztelheti más népek kultúráját sem. A 
könyvtárosok folyamatosan gyűjtik a helyi folklór 
alkotásait, az építészeti műemlékekre stb. vonat
kozó anyagot.

A könyvtárosok régebben a soknemzetiségű 
vidékeken is főleg orosz nyelven szerveztek ren
dezvényeket. Most azonban igyekeznek figye
lembe venni minden olvasói csoport nyelvi igé
nyeit, annak érdekében, hogy azok anyanyelvén 
is szervezzenek rendezvényeket. A jövőben a 
könyvtárak a különböző nyelvű, gondolkodású 
és meggyőződésű emberek találkozási helyévé 
válhatnak.

Az állomány a nemzetiségek nyelve szerinti 
bővítése egyike lett a legfontosabb könyvtári fel
adatoknak. A gazdasági helyzet romlása miatt 
azonban a könyvtárak egyelőre nem képesek 
önállóan megbirkózni ezzel a feladattal. A ki
sebbségi szövetségeknek szoros kapcsolatot 
kellene kialakítaniuk a külföldi szövetségekkel, és 
az anyanországukkal, hogy azok segítségével 
próbálják pótolni a hiányokat.

A nemzeti kisebbségek könyvtári ellátásának 
javítását csak a közkönyvtárak, könyvkiadók és a 
nemzetiségi szövetségek közös erőfeszítésével 
lehet elérni.

KELETNÉMET KIÁLLÍTÁS NYUGATON. -  Északrajna-Vesztfália minszerelnöke, J. Rau nyitotta meg 
1991 októberében Bonnban a „Drezda, a fejedelmek és művészek városa” c. kiállítást. A látogatóknak 

a Szász Tartományi Könyvtár páratlan kincseiből válogatott anyag ad képet a város utolsó 5 
évszázadáról: helyi vonatkozású régi könyvek, 16-17. századi városképek, Schumann-kottakéziratok és 

hasonló értékeke mellett a fényképezés őskorából származó drezdai dokumentumok, valamint az 
1945-ös bombázás pusztításait ábrázoló fotók is szerepeltek a kiállításon. -  Az anyagot ezután 

Brüsszelben, majd Hamburgban is bemutatták.
(Nachrichten aus der Sächsischen LB, 1991.4.no.)
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