
ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG
Rövid áttekintés e köztársaság könyvtárügyéről

Az Albán Népköztársaságban haladó. tartalmában szocialista, for
májában nemzeti kultúra ven kialakulóban. Évr51-évre nő a kiadott 
könyvek, hírlapok éa folyóiratok száma.. A második világháborúig Albá
niában csupán két bipilapct adtak ki, »gyenként átlag 3»5®0 példány
ban« A hírlapok és folyóiratok havi példánypzáma mindössze 245.000 
példány volt» Ezzel szemben 1954-ben Albániában 7 hírlap és 15 folyó
irat j»len t meg havi l,3oo.ooo példányban. Az albán népi hatalom lé t 
rehozását megelőző 14 év alatt mindössze 832 könyvet adtak ki, össze~ 
sen 2 ,496.000 példányban. 1954-ben az állami Könyvkiadó 145 könyvet 
adott ki összesen 2,3i9»ooo példányban.

A burzeoé~feudáiie Albániában könyvtár сзак négy városban vo lt ; 
Tiranában kettő, Korcsában, Elbaszsnbab és Skodrában pedig egy-egy.
A könyvtárak állománya mindöasz« 25.600 könyvből á l l t ,  sok reakciós 
tartalmú kiadvánnyal. Csak nagyon elvétve lehetett talá ln i a könyv
tárakban olyan müveket, melyek haladók Írók to llából származtak,, a 
cenzúra ugyanis különös szigorúsággal figye lte  a külföldről beárke- 
ző könyveket.1/

A könyvtárak szervezése nagyon rossz vo lt, в egész tevékenysé
gük csupán arra szorítkozott, hogy könyvedet kölcsönöztek annak a 
néhány tanulónak és értelmiséginek, akik a könyvtárakat látogatták.

A könyvtárak helyzete még rosszabbá vált a fasieztr. megszállás 
Idején. A fasiszta hódítók Igen nagymennyiségű könyvet szállítottak 
e l, köztük ^lyanokat is , amelyek igen jelentősek az albán nép tör
ténete szempontjából.

Ma már Albánia legkülönfélébb városaiban vannak állami könyv
tárak. Ezeknek a száma 1?54-ben 13 vo lt.

Az ország legnagyobb könyvtára a Tirenábaa székelő Álcán Nem
ze ti Könyvtár. A második világháborúig a könyvtár állománya 120000 
könyv vo lt; 1954 elején már I 56.000 kötettel rendelkezett, s az e l
ső ötéves terv végére /1955-Ъеа/ előirányozták az állománynak 2oo»ooo 
kötetre való emelését..

Albánia könyvtárainak életéről és munkájáról csak igen kevés anyag 
á l l  rendelkezésünkre. Az Albán Népköztársaság moszkvai követsége 
á lta l kiadott "Tájékoztató bulletin" osak ritkán ad szemelvényen 
ismertetéseket_az albán könyvtárakról. Adatok jelennek meg a népi 
demokratikus országok könyvtár' folyóirataiban, a az utóbbi időben 
a Tiranában megjelenő "Areslmi the Kultúra Poppulore" /"Közoktatás 
és kultúra"/ c. folyóiratban is.
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A könyvtár gyarapítása egyrészt kötelespéldányok utján, másrészt 
vásárlás és csere utján történik. A könyvtár cserekapcsolatban van a 
Szovjetunió és a népi demokráciák legnagyobb könyvtáraival. 1953 fo 
lyamán a könyvtár 10. 7 4 3  kötetet kapott csereképpen. /Az anyag fe le  a 
Szovjetunióból érkezett/.

A könyvtárban Albanlca és Balcanica osztályt és ritka könyvoaz- 
tályt á ll íto tták  f e l .  Az előbbiekben I 5 . 0 0 0  könyv, ez utóbbiban pedig
8.000 kötet könyv van.

A könyvtár nagy figyelmet fordít a társadalmi tudományok osztá
lyának gyarapítására, mely a marxizmus klasszikusainak alkotásait fog
la lja  magában.

A könyvtárban killön osztályt létesítettek  a természettudományi, a 
szépirodalmi és a gyermek-ÍrodaImi könyvek számára. Most van folyamat
ban a b ib liográ fia i osztály és a katalógusok osztályának szervezése.

A könyvtár állományában 26«000 orősznyelvű könyv van.
A könyvtár olvasóterme 8C személy befogadására alkalmas. Tervbe

vették egy 2oo férőhelyes uj olvasóterem megnyitását.
A Nemzeti Könyvtár 1955-ben ünnepelte az első albán könyv megje

lenésének 4oo. évfordulóját. Ezzel kapcsolatban nagyszabású könyvki- 
á llitásra  készülnek._i Könyvtárban, bemutatják a négj évszázad
axatt kiadott nevezetesebb albán Könyveket.

A Nemzeti Könyvtár egyúttal az ország b ib liog rá f ia i  központja is .
A Nemzeti Könyvtár legfontosabb b ib liográ fia i munkája a kurrens nemze
t i  -.'Xí/íj »*•; r-u-Jtt összeállítása, ez megáfcanfoslalja az albán nyelven'meg
jelen t, ille tv e  Albániáról szóló könyveket, valamint az 1944 óta közre
adott legfontosabb hírlap és folyóiratcikkeket.

Hasonlóképpen gyarapították állományukat az utóbbi években 
Albánia városi könyvtárai is , egyúttal igen széleskörű tevékenységet 
fejtenek ki a lakosságnak könyvvel való ellátása érdekében. A könyv
tárak különféle tömegrendezvényeket szerveznek. Ilyenek? könyvankétok, 
irodalmi-estek, felolvasások, kiállítások. /így például.a skodral vá
rosi könyvtár az 1954.év első felóben 46 könyvankétot, 8 irodalmi es
te t, 36 k iá llítá s t rendezett./ Á városi könyvtárak a falusi lakosságot 
is e llátják  könyvekkel a falura küldött letétek utján. A s's odrai váro
si könyvtár az 1954. év első felében lo i letétet helyezett e l a terü
le t községeibe. Ezen a területen a ezóbanforgó év leforgása alatt
16.000 könyvet kölcsönöztek az olvasóknak.

A városi könyvtárak olvasóinak száma szüntelenül emelkedik. Mig 
1938-ban ez a szám 39.460 vo lt ,  az 1 9 54.év első hat hónapja a latt  az 
olvasók száma már 2 1 7 «coo-re emelkedett.

A városi könyvtárak mellett olvasó aktívák működnek. Az olvasók 
kiszolgálásának szempontjából igen intenzív munkát végeznek a d irreszl, 
slbaszáni és glrokasztri könyvtárak.

A helyhez kötött, állandó je llegű  városi könyvtárakon kívül minden 
művelődési otthonnak is  van könyvtára, amelyek vándorkönyvtárakkal lá t 
ják e l a fa lu s i  lakosságot. Nagy szerepet Játszanak a kultúra ter jesz -
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■késében az olvasótermek la.
A népművelési munka terén nagy segítsége« nyújtanak a népi kormány 

zat szerveinek a saját klubokkal rendelkező szakszervezetek, az Albán 
Nők Szövetsége, de különösen az Albán Dolgozó Ifjúság Szövetsége*

Az Albán Munkáspárt 1952.évi I I .  Kongresszusa különös figyelmet fo r
d ított a mezőgazdaság fe jlesz tés i ütemének meggyorsítására. A Párt I I .  
Kongresszusán megvitatott Irányelvek végrehajtása érdekében a Központi 
Bizottság 1953 decemberében, ille tv e  1954 áprilisában tartott te ljes  
Illései felvázolták a mezőgazdaság fejlesztésére ás a dolgozók életszín
vonalának további emelésért? vonatkozó Irányelveket. Ezzel kapcsolatban 
különös figyelmet szenteltek a falun folyó népművelési munkának.

A falvakban előadásokat tartanak az agrotechnika és zootechnlka 
kérdéseiről, az egészségügyi fe lv ilágos ító  munkáról, a fanatizmus, a 
babona, az e lő íté letek  ás a burzsoá Ideológia maradványai e llen i harc 
kérdéseiről.

Irodalom
Buda Sofoklis Institutet kultúráié ne' sherbim tS masa ve punon jé’ee.

/А művelődési intézmények a dolgozó tömegek szolgálatában./ -  Arísimi 
dhe Kultúra . V iiu ie. 1954, 11.sz. 60- 63. lep.

A kulturális építés sikerei Albániában: az Írástudatlanság 
felszámolásával kapcsolatos munka’, az iskolák és a népművelé
si intézmények hálózatának fejlődése. Művelődési házak, ée 
népi művészeti otthonok, könyvtárak s ezeknek a száma, könyv- 
gyűjtemények, tömegmunka. Nemzeti és helyi múzeumok éa jelen
tőségűk.

Mara Andon: Puna e bibliotékáé me librln  dhe me lexonjctalt. /Hogyan 
foglalkozik a könyvtár a könyvvel és az olvasókkal?/ »  Aré'simi dhe Kultú
ra Popullore. 1954, 12.sz. 22-23*lap.

A korosai Állami Könyvtár igazgatójának cikke a könyvtárak mun
kájáról. A szerző adatokat közöl az állomány nagyságáról és 
összetételéről, az olvasók számáról, a katalógusokról, a könyv
tárak tömegmunkájáról, a falu könyvvel való ellátásának módsze
re irő l, a gyermekolvasőkkal való munkáról. A könyvtár kebelén 
belül Tanács létesült a tömegszervezetek képviselőiből éa az 
olvasőaktivákb61, mely nagy segítséget nyújt a könyvtár munkájArf

National bibliography of Albania. /Albánia nemzeti b ib liográfiá ja*/ « 
Unesco Bulletin for Librariee. 9>vol. 1955* 2-3.sz. 56. lap.

Az albán nemzeti b ib liográfia az utóbbi lo év a la tt. Kurrens 
és retrospektiv b ib liográfia és a b ib liográfiát gondozó intéz
mények. A nemzeti b ib liográfia kiadásai. 1953-tól kezdve a rém. 
ze ti bibliográfia kiadását az Albán Nemzeti Könyvtárban összpon
tosították.

Volksrepublik Albanien. «  Zentralbiátt für Bibliothekswesen. 1954, 
J-2. 3zám, 68. lap.

Rövid adatok az albán könyvtárügy helyzetéről а II.világhábo
rúig és napjainkban. 4 könyvtárak száma éa állományuk regysége 
a háború előestéjén és a népi demokratikus hatalom eleő éveiben* 
A cikk rámutat a könyvtárak állományának szüntelen növekedésére 
éa az olvasók szilának emelésére, továbbá a le té t i könyvtárak 
számának gyarapítására a távoli falvak lakosságának kiszolgálá
sa érdekében.

* B ibliografiJa bioliotekovedenija.Annotirovannüj ukazatel*«2Ло. 1955, 
55-56.lap.


