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N Y I L V Á N O S  K Ö N Y V T Á R A K  I N D O N É Z I Á B A N

A könyvtári munka Indonéziában nem teljesen újkeletű dologé A 
hatósági intézmények, múzeumok és egyetemek könyvtárai jelentős mun
kát fejtettek ki annak érdekében, hogy az ismeretek agy-egy ága iránt 
érdeklődő olvasókat könyvekkel ellássák® De az olyan "nyilvános könyv
tárak" szervezésére vonatkozó tervek, ahova bárki beléphet és ahol 
Mindenki megkaphatja a szükséges ismereteket és tájékoztatást, csak a 
Megvalósulás állapotában vannak Indonéziában. Ettől függetlenül a mi 
nyilvános könyvtáraink, amelyek rendszerint nem túl nagyok, már több 
személyt látnak el könyvekkel, mint bármely másfajta könyvtárunk. És 
Mi éppen ezekre a könyvtárakra forditjuk most legnagyobb figyelmünket.

A nyilvános könyvtárak Indonéziában /indonéz nyelven "perpuszta- 
kaan rakdzsat" /vagy csupán olvasótermekből áilhak, ahol a hírlapokat 
és folyóiratokat helyben lehet használni, vagy pedig olyan gyűjtemé
nyek, amelyek otthoni olvasásra kölcsönöznek ki könyveket.

A nyilvános könyvtárak szervezéséért az Oktatásügyi Minisztérium 
népművelési igazgatósága felelős. Ez az igazgatóság a nyilvános könyv
tárak létesítésével az alábbi két főfeladatot oldja mag;

Széleskörű lehetőséget nyújt a nép számára a könyvtárak hasz
nálatához ;

2. ügyel arra, hogy a nép minél több hasznos ismeretet szerezzen.
AA-felvázolt terv végrehajtása során számos nehézséggel kell meg

küzdeni? Indonézia sok szigetből álló nagy területet foglal el, lakos
sága nem csupán indonéz nyelven, hanem különböző tájszólásokon beszél.

A népnevelési igazgatóság arra is ggyel, hogy a könyvtári munka 
Megjavuljon ém megfeleljen a jelenlegi magasabb követelményeknek, hogy 
* könyvtári könyvek, forgási sebessége a legnagyobb legyen.

A könyvtáraknak azt a eélt kell szolgálniok, hogy a nép általános 
Műveltségét fokozzák, az iskola munkáját folytassák és kiegészítsék, 
elősegítsék az esti iskolai oktatást és, többek között felszámolják az 
analfabetizmust.

A nyilvános könyvtárnak hozzá kell segítenie minden férfit és min
den nőt ahhoz, hogy haszonnal olvassa a könyveket, időszaki kiadványo
kat. üj módszereket kell alkalmazni az olvasóközönség toborozáeára, s 
a* olvasás iránti érdeklődés felkeltésére® Ez' csak úgy érhető el, na 
ismerjük az indonéz nép hajlamát és szokásait.
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A könyvtári hálózatot meghatározott rendben szervezték. Indonézia 
területe már az ősidőktől kezdve "kabupaten”-ekre /kerületekre.- szerk./ 
és "kedzaamatan,'-okra /járásokra - szerk./oszlik. Ezt a közigazgatási 
felosztást követve, minden wkabupaten''-ben /számuk kb« 3.80/ központi 
könyvtárat létesítettek. Megközelítőleg minden 400.000 lakosra esik 
egy-egy ilyen könyvtár. Ezek’ a könyvtárak képezik központját azoknak a 
kisebb könyvtáraknak, amelyeket a ”kedzsaniatann-»okban létesítettek. 
Figyelembe kell vennünk azt , hogy a ,skabupaten"-ekben levő központi 
könyvtárak nem esupán a könyvek és időszaki kiadványok beszerzésével 
foglalkoznak, hanem idővel a könyvtárak személyzetének irányításával 
és oktatásával is kell foglalkozatok. Már 1.80 ilyen könyvtárat alapí
tottak és ezek jól teljesítik feladatukat annak ellenére, hogy személy
zeti állományuk rendszerint legfeljebb három főből áll.

A kisebb könyvtárak megalakítása a "kedzsamatsn”-okban csaknem 
teljesen a lakosság kezdeményezése alapján történik:. És miután Indoné
ziában 2.5OO "kedzsamatan" van, igy ez jelenleg az egyetlen útja a la
kosság könyvvel való ellátásának az ország kis, és néha nagyon is tá
voleső helységeiben.

Minden esetben, amikor uj könyvtár alapításának szüksége felmerül, 
a járásban bizottság ül össze, amely számos kötelezettséget vállal ma
gára, és közbenjár a könyvtár megnyitása érdekében a m««felelő ”kabu- 
patan" központi könyvtáránál. Mihelyt az igénylést & kerületi könyvtár 
elfogadta, az uj könyvtár számára bizonyos mennyiségű könyvet és idő
szaki kiadványt bocsájt rendelkezésre. Ez a kormány első hozzájárulása 
ehhez a közügyhöz. Ezután a könyvtárat besorolják azok közé a könyvta
rak közé, amelyek a Népművelési Igazgatóságtól könyveket kaphatnak. A to
vábbi segítség éa a könyvtári hálózat uj tagjának fejlesztése a Kerüle
ti könyvtár munkájától függ.

Jelenleg az aj járási könyvtárak száma majdnem kétezer. Ez a növe
kedés nagyon örvendetes, bár sok újabb nehézséget jelent a könyvtárak 
könyvvel való ellátása, felszerelésük és a könyvtárosok kiképzése terén.

Nagyobb központi könyvtárak közvetlenül a nyilvános könyvtári ügy
osztály felügyelete alávannak rendelve, amely a Népművelési Igazgató
ság egyik osztálya. Ez a szervezési forma lehetővé teszi, hogy kisebb 
mennyiségű könyv is igen sok kölcsönzőkönyvtárban megforduljon Indonéziá
ban. Ezen túlmenően, mivel minden "kahapaten^-ban központi könyvtár van 
és ezeknek felügyelete alatt kisebb könyvtárak működnek a wkedzsamatan”- 
okban, könnyen számításba lehet venni minden egyes kerület szociális, 
kulturális és gazdasági sajátosságát, ezeket a tényezőket a nyilvános 
könyvtáraknak alaposan kell ismernlök és figyelembe kell venniök mun
kájukban.

A nyilvános könyvtári ügyosztály különös érdeklődéssel figyeli 
azoknak a könyvtáraknak munkáját is, amelyek a lakosság olyan rétegét 
szolgálják ki, amelyik osak nemrég tanult meg írni és olvasni. Ezeket 
a könyvtárakat a Népművelési Igazgatóságon az Írás és olvasás terjesz
tésén működő ügyosztály vezeti. Ez az ügyosztály - amely az utóbbi évek
ben jelentős eredményeket ért el - nem végezhetne hasznos munkát, ha 
ezek a könyvtárak nem bővitanék az épphogy irni-olvásnitudó emberek 
ismereteit.
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Azok a könyvek* amelyeket s kiskönyvtárak kölcsönöznek* három- 
^éléks la öregbattts könyvek* azoknak számára* akik éppen csak hogy 
olvasni tudnak* ezekhj*tt a könyvekben még nincsenek mondatok^ 2. 
kisebb botüa könyvek azoknak a tanulóknak* akik már el tudják olvas
ni a mondatokat^ 3. könyvek a szokásos betűnagysággal nyomtatva* 
azok számára, akik már jól olvasnak*. Ezekben a könyvekben rövid el
beszélések vannak* a mindennapi életről szólnak éa szélesítik az 
olvasók látókörét.

Az alapvető nehézség a nyilvános könyvtárak elterjedésénél az 
indonéz nyelven megjelent könyvek hiánya és még ennél is kevesebb a 
helyi nyelvjárásokon /Jávái, szudán, maduri, stb,/ Írott könyv.

Az indonéz nyelvet a lakosság nagyrésze megérti* az a tulajdon- 
képen! irodalmi nyelv és a hivatalos* az iskolákban és hivatalos in
tézményekben használatos nyelv, A feladat ez* elsősorban növelni kell 
az indonéz nyelvű könyvek számát, A háború előtt ezeknek a könyveknek 
a száma kicsi volt. A háború után sok újság* időszaki kiadvány és 
brosúra jelent meg Indonéz nyelven* de könyv még mindig igen kévé®. 
Változatlanul kevés az idsgennyalvü* tudományos kiadványok fordításai- 
bak száma is.

Különössn erősen érezhető a gyermekkőnyvek hiánya. Egy bizonyos 
időnek kell eltelnie ahhoz, hogy elegendő mennyiségben jelenjenek mega 
nyilvános könyvtárak számára a szükséges könyvek.

Az egyetlen, amit pillanatnyilag tehetünk* támogatni az együtt- 
működést a könyvtárak között. Reméljük, hogy ilymődoa neg tudjuk gyor
sítani a könyvtári könyvek forgását az országban. De ahhoz, hogy ezt 
a gépezetet mozgásba hozhassuk, szükség volna bibliográfiai központra, 
annak nyilvántartására, hogy az egyes könyvtárakban milyen könyvek 
találhatók./Központi katalógus/

Tájékoztató apparátusra van szükségünk, amely összegyűjti a kér
déseket és válaszol is. Ehhez megfelelő felszerelésre van szükség.

Könyvtári hálózat és könyvtári központ létesítéséhez feltétlenül 
szükségünk van képzett könyvtárosokra. Jelenleg egyetlen egyetemi vég
zettségű indonéz könyvtáros sincs. Az országban csupán egyetlen helyen, 
^asakartában van könyvtári tanfolyam, ez az Oktatási Minisztérium ve
zetése alatt áll, de ez is eaak középkáderoket képez ki. Megtettük az 
első szükséges lépéseket abban az irányban, hegy könyvtárosokat és 
Qgyeíeml hallgatókat küldhessünk külföldre a könyvtári munka elsajátí
tására.

Bibliotekar*, 1955® 2,sz« 45-47, lap.
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