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S Z E M L E

\f %/Lazaraaau Barbus 

TXZ É7 EREDMÉNYEI

A felszabadulást követő tiz esztendő egyik nagy eredménye a kultur- 
forradalom kibontakozása.. A kulturforradalom kibontakozásának jelentékeny 
szerepe volt a könyvtárhálózatnak*

A burzsoá-földesuri rendszerben Románia, lakosságának számához viszo
nyítva egyike volt a legkevesebb könyvtárral és legkisebb olvasölétszámmal 
rendelkező európai áüamoknák. Néhány kevesek száméra hozzáférhető tudományos 
könyvtár, néhány állami támogatás nélkül működő városi könyvtár, kereskedői
éi jellegű kölcsönkönyvtárak - ebből állt a felszabadulás előtti Románia 
könyvtári szervezete* Az üldözések ellenére is a munkásszervezetek illegális 
könyvtárakat alapítottak, amelyek eljuttatták a dolgozókhoz a párt szavát, 
terjesztették a marxista és a haladó szépirodalmi müveket.

1944 augusztus 25,-a a könyvtárak életében is döntő fordulatot hozott.
A falszabadulás után néhány hónappal a szakszervezetek megszervezték az el
ső tömegkönyvtárakat. Az AP.LUS /román-szovjet társaság/ és a többi tömeg- 
szervezet támogatásával számos könyvtárat alapítottak a városokban és a fal
vakban.

Miután a munkásosztály átvette a hatalmat, a korszerű könyvtárügy kiala- 
kitása állami feladattá vált. Már 1948-ban 4.089 népkönyvtárat szerveztek 
meg a falusi kulturotthonok keretében 100-200 kötetnyi állománnyal. Jelnnleg 
ezeknek a könyvtáraknak a száma meghaladja a 11,000-et. Könyvtárakat szervez- 
tek a termelőszövetkezeti Mvörös sarkok” keretében is. Létrehozták, a tartomá
nyi- és járási könyvtárak hálózatát. A szakszervezeti könyvtárak száma is év- 
ről-évre nőtt, ma már meghaladja az *>.000~et.

1951-ben jelent meg a minisztertanácsnak a könyvtárügy fejlesztésére 
vonatkozó határozata. Ez a határozat még jobban előrevitte a román könyvtá
rak munkáját és uj utakat nyitott az egész könyvtárügy számára. A miniszter- 
tanácsi határozat eredményeként a tartományi és járási könyvtárak többsége 
megfelelő elhelyezést nyert. Így például a nagyváradi Tartományi Könyvtár 9 
teremmel rendelkezik! ebből 3 ,olvasóterem, egy pedig tömegrendezvények cél
jaira szolgál. A temesvári Tartományi Könyvtárat a közeljövőben költöztetik 
át egy külön erre a célra átalakított épületbe. A határozat álapján 1952-től 
kezdve évenként 300 önálló községi könyvtárat szerveznek 1.500 kötetnyi kez
dő állománnyal, függetlenített könyvtárossal. A párt és a kormány nagy fi
gyelmet szentel a tudományos könyvtárügynek is. A Tudományos Akadémia könyv
tára kiszélesítette olvasóinak körét! kutatók, technikusok, egyetemi hallga
tók, professzorok,tudósok széles rétege wszi igénybe szolgálatait. Állománya 
a felszabadulás előtti 700.000-ről 1,600.000 kötetre emelkedett. Az állomány
gyarapítás a régi esetleges adományozások helyett tervszerű, a tudományos 
kutatás céljait szolgáló munkával megy végbe. Jelentékenyen kifejlődött a
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nemzetközi káadványcsere %sg ami szinté* gazdagítja az Akadémiai könyv
tár állományát, s mig 1948 előtt olvasóinak évi átlaga 12 , 000 vo.lt, az 
utóbbi években ez a szám 60„000-re növekedett, TJj katalógusok épültek ki, 
megszervezték a bibliográfiai és tájékoztató szolgálatot, az olvasók ren
delkezésére a korábbi eggyel szemben négy olvasóterem, áll. Szovjet mintá
ra kiépítették az akadémiai intézetek könyvtárainak hálózatát,

1948-ban 58 volt a felsőoktatási intézményekben működő könyvtárak 
száma, ma pedig 325°

Ezeket az eredményeket jó könyvtáros káderek nélkül nem lehetett vol
na elérni. Különös gondot fordítottak erre a kérdésre is, A könyvtároakép- 
zés különböző formákban történt és történik} rövid tanfolyamok /X5-20 na
pos, 3-4 hónapos/, könyvtáros technikum /annek első végzett évfolyama most 
kerül munkába/, a Parhon-Egyetem Filológiai fakultása keretében létrehoz
ták a könyvtártudományi tanszéket /biblioteeonomie/, Jelenleg is működnek 
a tömegkönyvtárosok részére 15 napos és 3-4 hónapos tanfolymok, A felső- 
oktatási intézmények könyvtárosainak képzésére egyéves iskolát hoztak lét
re, Az utolsó három évben szakszervezeti könyvtáros iskolák is működtek 
/egy hathónapos, két háromhőnapos/. Minden tartományi szakszervezeti tanács 
mellett működnek esti könyvtáros tanfolyamok, A szakszervezeteik kulturális 
funkcionáriusai - ideértve a könyvtárosokat is - 1952-től egyéves iskolán 
tanulnak Bukarestben,

Könyvtáraink legfontosabb feladatuknak az olvasókkal való foglalkozást 
tekintik. Alkotó módon alkalmazzák a szovjet tapasztalatokat. Szép eredmé
nyeket érnek el olvasókörök létrehozása és működése terén falun, A könyypro 
paganda legváltozatosabb formáit alkalmazzák. Az olvasóankétok rendezése 
eredményesnek bizonyult,

A katalógusok kiépítését is az olvasószolgálat minél eredményesebb mű
ködésének rendelték alá /a legjobb anyag ajánlása, az olvasók gyors kiszol
gálása/, Több könyvtár kiépítette bibliográfiai szolgálatát /kiemelkedik 
ezek közül Órásul Stalin és Temesvár/,

A szervezeti intézkedések és könyvtárrendszerünk fejlődése az olvasó
tábor nagymérvű növekedését eredményezte, így pl, a pitestí Tartományi 
Könyvtársak 1952-ben 1«5°0 olvasója volt, ez a szám ebben az évben megnégy
szereződött, Több ezer társadalmi munkás könyvtárosunk is van már, A töme
gek érdeklődését azonban az is mutatja, hogy számos könyvtár mellett kiala
kult a könyvtári aktíva, A fiatalokból "kÖayvbarát"-körök szerveződnek.
Több könyvtár mellett megalakult a "könyvtári tanács".

Tíz év alatt többet tettek könyvtáraink érdekében, mint azelőtt száz 
év alatt. Az "Augusztus 23" üzemek 80,000 kötetnyi, •- maros vásárhelyi Tar
tományi könyvtár 90,000, az aradi Tartományi könyvtár 80,000 kötetnyi állo
mánnyal rendelkezik jelenleg,

A könyvtárosok lelkes munkája eredményeként a könyv minden nap több és 
több embernek válik barátjává és tanácsadójává,v v* Oalauza bibli-otecarului, 1954, 8,ez, 1-4 lap
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