mókát. Ezért létfontosságú az elektronikus könyv
tár fogalmának tisztázása.
A program fontos részét képezi az országban meg
lévő elektronikus könyvtárak kataszterének elkészí
tése, az elektronikus könyvtár felépítésének kidol
gozása, jogi alapjainak megteremtése, a program
ban részt vevő* intézmények együttműködésének
megszervezése, az elektronikus könyvtár szoftver-
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Az oroszországi könyv száz nyelve

és hardverszükségletének összeállítása és egységesí
tése minden elektronikus könyvtár számára, a meg
lévő telekommunikációs szabványokhoz való igazo
dás, az elektronikus könyvtár használóinak oktatá
sa.
(Rácz Ágnes)
Lásd még 366, 406

adottságai jelentik. A szociológiai kutatások ered
ményei szerint vannak olyan tagköztársaságok,
ahol a nemzetiség a lakosság többségét teszi ki
(Tuva, Csuvasföld); vannak olyanok, ahol a nemze
tiségek aránya kisebb mint ötven százalék a többsé
gi oroszok mellett (Kalmükföld); és vannak olya
nok, ahol a nemzetiségek aránya harminc százalék
alatt van (Karélia, Baskíria).

Könyvkiadás; Nemzetiségi irodalom

A nemzeti öntudatra ébredéssel egy időben az
Orosz Föderáció területén nehéz helyzetbe került a
könyvkiadás: a megváltozott társadalmi, gazdasági
és szociális helyzetben megjelent a Föderáció vala
mennyi népének nyelvein történő könyvkiadás igé
nye, ugyanakkor a romló financiális helyzet mind
ez idáig nem biztosított lehetőséget a könyvkiadás
teljes hálózatának kialakítására.
A könyvkiadási politika alapját az olvasói összeté
tel (szociális és demográfiai szempontok; a nemze
tiségek, kisebb népcsoportok, autonóm területek
számadatai a teljes lakosság számarányához viszo
nyítva) ismerete és a nyelvét művelő lakosság
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Az Orosz Föderáció könyvkiadása nehéz helyzet
ben van: csökkenő tendenciát mutat a megjelenő
művek száma és a példányszám egyaránt, a tagköz
társaságok könyvkiadásának helyzete pedig nagyjá
ból megfelel az oroszországinak. A tematikus meg
oszlásban a szépirodalom kiadása áll az első he
lyen, ez adja a kiadványok mintegy egyötödét
Oroszországban, és valamivel kisebb részét a tagköztársaságoknál. A legnagyobb növekedést a ki
lencvenes években az oktató-nevelő munkát támo
gató kiadványok érték el. Az e témában orosz nyel
ven kiadott művek száma két és félszeresére, a
nemzeti nyelveken kiadottaké másfélszeresére
nőtt. Ezek a kiadványszámok azonban messze nem
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elégítik ki az anyanyelvű könyvkiadás igényeit. A
tagköztársaságokban - csakúgy mint Oroszország
ban - csökkent a gyermek- és ifjúsági művek kiadá
sának mértéke. A krízis elkerüléséhez mindkét szin
ten feltétlenül szükség lenne a pénzügyi támogatás
újragondolására. A tagköztársaságok könyvkiadásá
ból teljességgel hiányzik a hiteles statisztika, a nem
zetiségek könyvkiadása igen kevéssé képviselteti
magát az orosz és nemzetközi könyvvásárokon.
Szerencsére vannak kivételek: a türk nyelvcsalád
hoz tartozó nemzeteknél az utóbbi években megnőtt a kiadott művek száma, és ugyanez tapasztal
ható a finnugor nyelvcsoporthoz tartozó komiknál
is. Pozitív tendenciák jelennek meg az orosz és a
nemzetiségi nyelvű könyvkiadás egymáshoz viszo
nyított arányaiban is: az utóbbi években Tatárföld,
Baskíria és Jakutföld kiadványainak egyharmada
nemzeti nyelvű volt.
További problémát jelent a lakosság tagköztársa
ságokon belüli megoszlása: Tatárországban az
összes tatár mindössze 26,6 százaléka, Mordvinföldön a mordvinok 27,2 százaléka, Csuvasföldön a
csuvasok 49,2 százaléka él, a diaszpóra többi tagja
az egyéb tagköztársaságok lakója. Éppen emiatt a
következő, egyelőre megoldás előtt álló problémát
a könyvterjesztés megszervezése jelenti. Ebben ját
szanak fontos szerepet az ún. nemzeti-kulturális
társaságok, ilyenek működnek már Mordvin- és
Csuvasföldön és e munkából veszi ki a részét a Vol
ga-vidék legrégebbi könyvkiadója, a Tatár Könyvki
adó is. A probléma végleges megoldásához a későb
biekben szükség lesz a könyvkiadók regionális
együttműködésére és a Föderációtól kapott anyagi
támogatásra. A terület etnikai összetételét feltáró
térkép összeállításával párhuzamosan feltétlenül
fontos lenne a könyvkiadás és a könyvterjesztés új
struktúrájának megtervezése is.
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