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S Z E M L E

LENGYEL NÉPKÖZTÁRSASÁG
Rövid áttekintés a köztársaság könyvtárügyéről.

A második világháború kezdetén Lengyelországban 3 6 . 0 0 0  könyv
tár vo lt. Ezekből 26.ooo-et tett ki az iskolai könyvtárak, kb. 
9.3oo-at a közművelődési könyvtárak és Зоо-at a tudományos könyvtá
rak száma. Lengyelország összes könyvtáriinak állománya mintegy 
22,300.000 kötetet számlált.

A második világháború alatt és a h it ler i megszállás idején 
Lengyelország könyvtárainak állománya reddkivUl nagy károkat szen
vedett: a 2^,300.000 kötetből alig maradt meg 7 ,5oo.ooo.

t

A'népi hatalom kormányára óriási munka vár, egyrészt a könyv
tárak helyreállítása és létrehozása terén, másrészt egy uj könyv
tári rendszer megszervezésével kapcsolatban.

I 946 április 17.-én adták közre a "Könyvtárakról és a könyv
tári állomány megőrzéséről szóló törvényerejű rendelet"-et.

A törvényerejű rendelet lényege abban van, hogy valamennyi 
könyvtár és valamennyi könyvgyűjtemény nemzeti tulajdonnak szá
mit és a nép szolgálatában á l l .  Ebből a óéiból szervezték meg a 
nyilvános könyvtárak országos hálózatát, mely iskolai, közműve
lődési és tudományos könyvtárakból tevődik össze.

Lengyelország közművelődési könyvtárainak állami hálózatá
hoz a következő könyvtárak tartoznak: vajdasági, járási és közsé
gi könyvtárak, i l le tve  kölcsönző állomások; ez utóbbiak a közsé
g i  könyvtárak fiók ja i. /ügy helyezkednek e l ,  hogy a munkások és 
parasztok széles tömegei minél könnyebben hozzájussanak a könyvek
hez./

A vajdasági könyvtárak feladatait az 193o április 8.-án kelt 
rendelkezés határozza meg, mely szerint a vajdasági könyvtáraknak 
olyan munkát kell végezniök, amely a könyvtárakról szóló törvény
erejű rendelet á lta l kitűzött feladatok végrehaJtását Szolgálja.
E dekrétúm szerint minden lakos számára lehetó'vé kell tenni, hog£ 
megkapja a számára szükséges könyvet, szervezeti és oktatási, 
i l le tve  módszertani segítséget kell nyújtani aa alacsonyabb fokú 
könyvtáraknak és gyüjteniök kell az adott vajdaságra vonatkozó 
helytörténeti anyagot.

19.31-ben a Közoktatásügyi Minisztérium rendeletet adott ki 
arra vonatkozóan, hogy a vajdasági'könyvtárak mellett oktatási- 
módszertani osztályt kell szervezni. Ezeknek az osztályoknak az a
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kötelessége, hogy tanulmányozzák a vajdaság könyv*.«.rügyének á lla
potát, szervezeti felépítését és szükségleteit, c. ' lgózzák ki a könyv
propaganda és az olvasás irányításának módszereit, segítsék a könyv
tárakat ahhoz, hogy felhasználják a szovjet könyvtárak 4ч a lengyel 
élenjáró könyvtárak t a p a s z t a l a t a i t  j további feladatok:: helyszíni 
instruáláa; a könyvtári dolgozók képzésének és továbbképzésének meg
szervezése; együttműködés az instruáló és módszertani munkát végző 
népművelési intézményekkel ás társadalmi szervezetekkel.

Lengyelország legnagyobb közművelődési könyvtára a varsói Nyil
vános Könyvtár, melyet l?o7-ben létesítettek. A könyvtárnak szerte
ágazó városi fiókhálózata van. A fiókhálózat kerületi tudományos 
olvasókból, otthonra kölcsönző felnőtt könyvtárakból és gyermekkönyv
tárakból á l l .  A Könyvtár osztályai: bibliográfiai tájékoztató osztály, 
könyvtártudományi osztály és gyermekkönyv rauzeum; létrehozták továbbá 
a központi oktatási és módszertani osztályt, melynek az a feladata, 
hogy megfelelő segítséget nyújtson az ország valamennyi gyermekkönyv
tárának.

A gyermekkönyvtárak /melyek a lengyel közművelődési könyvtárak 
hálózatához tartoznak/ tervszerű szervezése 1951-ben indult meg. Je
lenleg ezek a könyvtárak szervezetileg a felnőttek közművelődési 
könyvtáraihoz kapcsolódnak, s ezeknek osztályaiként, i l le tve  f iók ja i
ként működnek.

Lengyelország állami könyvtári hálózatához tartoznak továbbá a 
tudományos könyvtárak is.

Lengyelország legfőbb tudományos könyvtára az 1928-ban létesült 
Nemzeti Könyvtár.

A Könyvtár gyűjti és őrzi az egész lengyel irodalmat és a Len
gyelországról szóló külföldi irodalmat. A központi állami könyvtár 
je llegét magánviselő könyvtár tevékenysége arra irányul, hogy minél 
nagyobb segítséget nyújtson az ország különböző könyvtárainak.

A Nemzeti Könyvtár egyúttal az ország b ib liográfia i központja 
is. A könyvtáron belül működik a Bibliográfiai Intézet, amely szer
keszti és hetenként kiadja az egyetemes kurrens bibliográfiát 
/Przewodnik Bibliograficzny - Bibliográfiai mutató/, havonta közre
adja a folyóiratcikkek, a gyűjtemények, a recenziók, a fontosabb 
hirlapcikkek bibliográfiáját /Bibliográfia zawartosci czasopism - 
Időszaki Cikk Bibliográfia/, kiadja a lengyel sajtó retrospektiv 
bibliográfiá ját, szak- és ajánló bibliográfiákat szerke ~
kozik r. Mblio~ráfi?: történőt énekt -,v 4 . :sôùtîZiiiti.tùmù&]L
«.érdeseivel, ezenkívül olyan központként működik, amely a bibliográ
fiával foglalkozó egyéb intézmények munkáját szabályozza óe össze
hangolja.
* 1950 óta az Intézet folyóiratot ad ki Biuletyn Instytutu Bib
liograf icznego elmen, amelyben cikkeket közöl az elméleti és mód
szertani jellegű bibliográfiákról.

A Bibliográfiai Intézet 1951 óta nyomtatott katalóguscédulákat 
ad ki valamennyi újonnan megjelent kiadványról /а különlenyomatok 
és kis példányszámban megjelenő kiadványok kivételével/, a .könyvtárak 
ezekből építik f e l  katalógusaikat és kartotékjaikat, 1954 óta a Nem
zeti Könyvtár nyomtatott annotait katalóguscédulákat is ad ki.

l?M-ben a kormány Jóvóhagyte a Nemzeti Könyvtár szervezeti sza
bályzatát, mely nagyobb fejlődési lehetőséget nyújt egyrészt a Bib-
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l lográ fia i Intézetnek, ул:г̂  évzt a nemzetközi Kiadványé-.sero Irodának 
s a mikrofilm osztálynak; ugyanekkor létrehozták az önálló könyv- 
egészaégiigyi és restauráló osztályt, i l le tve  a Könyv- és Olvasásügyi 
Intézetet*

Lengyelország 8 egyetemi könyvtára közül a legnagyobb a kreKkói 
Jagelló Egyetem Könyvtára /alepitási éve: 1364/, est követi a varsói 
Egyetemi Könyvtár /alapítási éve: 1817/ és a wroclawi Egyetemi Könyv
tár /alapitási éve; 1945/.1/

a  xraickói Jagelló Egyetem Könyvtára évszázadok óta gyűjti a len
gyel nyomtatott sajtótermékeket s ezért a legjobb "Polonica" gyűjte
ménnyel rendelkezik. A Varsói Egyetemi Könyvtárnak igen gazdag orosz 
könyvgyűjteménye van, melynek gyarapítása rendszeresen folyik.

Lengyelország tudományos könyvtárainak sorába tartozik az 
Ossolinski Nemzeti Intézet /Ossolineum/ is, amelyet l 8l 8-ban lé tes í
tett Lwowban Józef Maximilian Ossolinski. 1946-ban az Intézetet és 
vele együtt a könyvtárat is Wroclawba helyezték.

Az Ossolineum Lengyelország egyik legfontosabb tudományos kuta
tó központja, amely főleg a lengyel történet, a lengyel irodalom és 
a lengyel művelődés fejlődésének kutatásával foglalkozik.

1953-ban az Ossolineum-Könyvtár állományában 2:80.000 könyv, 
kb. 11.000 kézirat és 27.000 darab grafika vo lt. A Könyvtár mellett 
igen jó l berendezett marxista-leninista kabinet működik.

Jelenleg az Ossolinski Nemzeti Intézet Könyvtára a Lengyel Tu
dományos Akadémia Könyvtárának hálózatához tartozik.

A szakkönyvtárak közül ki kell emelnünk az Állami Mezőgazdasá
g i Tudományos Intézet pulavai könyvtárát, amely Lengyelország egyik 
legnagyobb szakkönyvtára. 1953» január 51-én Varsóban Lengyel-Szov
jet Intézet nyílt meg, amely azt a feladatot tűzte maga elé, hogy a 
lehető legnagyobb teljességgel tanulmányozza a Szovjetunió életét és 
eredményeit. Az Intézet mellett könyvtár létesült, ez ma már 80.000 
kötetet számlál.

1953* szeptember 24-én г lengyel kormány rendeletét adott ki a 
vá lle lu ti szakkönyvtárak hálózatának létrehozásáról. E rendelkezés
nek megfelelően valamennyi olyan gazdasági vall al-at, amely több* mint 
loo munkást foglalkoztat, könyvtárat köteles fe lé : i í  tani*

Lengyelországban az állami könyv tár hál óza-tca kívül számos olyan 
könyvtár is működik, ^melyeket к ül ;; efelé társadalmi ..zorvezetek tar
tanak fenn. Ezekhez a könyvtárakhoz r-or alj ik ? vállalatnál működe

^  1955-ban a fenti könyvtárak a következő állománnyal rendelkez
tek: a Jagelló Egyetem Könyvtára: 1,023,000 könyv, 10.200 kéz
ira t, 7.500 térkép, 35.800 példány grafika, 23. 700 kotta; a 
Varsói Egyetemi Könyvtár: 1,250.000 Imönyv, 1.600 kézirat,.2 . 300 
térkép, 44.300 példány grafika; a wroclawi Egyetemi Könyvtár:
948.ООО könyv, 9*500 kézirat, 5«500 térkép, 29.000 példány gra
fika, IO.7OO kotta.
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szakszervezeti könyvtárakat is. A szakszervezeti könyvtárak háló
zata az l.ooo munkásnál több munkást foglalkoztató vállalatoknál 
fe lá l l í t o t t  állandó jellegű könyvtárakból, a kisebb vállalatoknál 
szervezett kölcsönző állomásokból - ezeket letétek formájában látják 
e l könyvekkel - és a szakmaközi vajdasági és járási művelődési ott
honok könyvtárából á l l .  A községekben a "Paraszti Önsegély Egyesület" 
könyvtárai működnek, amelyek lényegében a mezőgazdasági termelőszövet
kezeteket szolgálják ki.

Lengyelország könyvtarai a Művészet és Művelődésügyi Minisztérium 
irányítása alatt állnak, melynek kebelén belül létrehozták a Könyvtá
rak Központi Igazgatóságát.

A könyvpropaganda és könyvterjesztés fokozása céljából 1952. 
május 24.-én rendeletet adott ki a kormány az olvasómozgalom és a 
könyvterjesztés kérdéseivel foglalkozó tanács létrehozására. A jelen
leg is működő vajdasági, járási és községi könyvtári bizottságok alap
ján létrehozták a vajdaságokban, járásokba- 6s községekben is az Ol
vas ómozga Imi és Könyvtárjesztési Tanácsokat.

Fontos feladatokat hárít a lengyel könyvtárosokra a Lengyel 
Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága VII. plenáris ülésének hatá
rozata /1952 junius/, mely a mezőgazdaság fejlesztésére és a falusi 
tömegpolitikai munka kibontakoztatására helyezte a fősulyt. Ez a 
határozat arra kötelezi a könyvtárosokat, hogy figyelmüket a falusi 
könyvterjesztés kérdéseire összpontosítsák. 1952. október 4.-e és
5.-e között tartották meg 5cecinben a Művelődési és Müvészetűgyl 
Dolgozók Országos Értekezletét. Ez célul tűzte ki a kulturális e l 
maradottság felszámolását, a kultúrának az ország legtávolabbi zugai
ba való eljuttatását is , hogy a kultúra eredményeiben a legszélesebb 
paraszttömegek is részesedjenek. Az értekezleten határozatot hoztak 
többek között arról, hogy 1954-ben minden községben legalább kölcsön
ző állomást kell létesíteni.

A lengyel könyvtárosképzés igen erőteljes. Az egyetemi végzett
ség elnyerése végett a Varsói Egyetemen létrehozták a könyvtártudo
mányi tanszéket.

A középfokú könyvtárosképzést a szovjet könyvtáros-technikumok
nak megfelelő könyvtáros-líceumokon lehet elérni. Líceumok működnek 
ezidőszerint Varsóban, Wroclawban, Krakówban, Lódzben és Bydgosban.
A tanidő vurtama négy év.

1946 óta Jarocinban Állami Könyvtárosképző Központ működik.
I t t  állandó könyvtáros-tanfolyamok vannak a különféle tipusu könyv
tárat dolgozóinak képzésére; van hat hónapos tanfolyam olyan if jú  
könyvtárosok számára, akik elvégezték 1? középiskolát; ezenkívül kü
lönféle rövídlejáratú /3 héttől 2 hír.apig terjedő/ tanfolyamok működ
nek a könyvtárosok szakképzettségé"«* emelése céljából.

A fentieken kívül egyéb szervezetek és intézmények is szerveznek 
könyvtárosképző és könyvtáros-továbbképző tanfolyamokat. így például: 
a Lengyel Könyvtárosok Egyesülete, a Könyvtárak Központi Igazgatósága, 
a Nemzeti Könyvtár, a Varsói Nyilvános Könyvtár, a Szakszervezeti Szö
vetségek Központi Tanácsa,stb.

Leng; elországban r.sgt stoat ették a Lengyel Könyvtárosok Egyesüle
tét. Ennek a társadalmi szorvsnetcek az e főfoladata, hogy egyesítse 
a könyvt^iak -»«Ijo?А1пчк nâ > tömegeit munkájuk i l l .  ideológiai- és 
szakmai képzettségük tökéletesítése céljából.

A lengyel Könyvtárosok Egyesülete a következő folyóiratokat ad-
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ja kl: Przeglad Biblioteczny Aönyvtári Szemle/, mely tudományos fo
lyóirat, Bibliotekarz Aönyvtáros/, mely a könyvtár elméleti és gya
korlati kérdéseiről a könyvtári dolgozók széles tömegeit tájékoztat
ja. Végül megemlítendő a Foradnik Bibliotekarza /А könyvtáros tanács
adója/ is, mely a közművelődési könyvtárak kevésbé képzett könyvtarai 

segítését szolgálja.
Az I 954.év elején Lengyelországban 54.336 különféle tipusu könyv 

tár és 30.766 kölcsönző állomás működött, mintegy 57»657.800 kötetnyi 
állománnyal)» Be előirányozták Lengyelországban a könyvtárak további 
mennyiségi fejlesztését úgy, hogy minden községnek legyen könyvtára 
és a könyv eljusson az ország legtávolabbi részébe is.

IRODALOM 1 2 3

1. Dunin-Wasowicz. М»: Warszawa - miaste k'ltury. Aarsó a kultúra vá 
rosa./ - Przeglad Kulturalny« 1954, 45, эй.

A Varsói Városi Nemzeti Tanács 6. ülésszakán a kultúra 
kérdéseinek megvitatása során rámutattak arra, hogy Varsó 
fokozatosan a könyv városává válik. A városban 47 könyves
bolt és nagyszámú könrvsa pavilion van. Több mint 2.000 üzem
ben könyvárusitó sátrakat á llítottak fe l .  Hiányosság azonban 
az, hogy a könyvesboltok elosztása egyenlőtlen; a város egyes 
kerületeiben egyáltalán nincsenek is könyvesboltok. Kissé 
egyenlőtlen a könyvtárak területi elosztása is . A könyvpropa
ganda és a könyvterjesztés terén igen Jó.eredményeket ért e l 
a Varsói Nyilvános Könyvtár és az üzemekben ille tve  munkás
szállókban működő szakszervezeti könyvtárak*

2. Koziol. Czeslaw: Czytelnictwo techniczne w publicznych bibliote- 
ka'ch powszechnych. /А műszaki irodalom olvasása a közmüvelődés1* 
könyvtárakban. / = Kaiazka Techniozna. 1954, 5/12.sz. 1-4.lap.

A cikk az üzemi szakkönyvtárak és az állami hálózathoz 
tartozó közművelődési könyvtárak műszaki irodalommal való 
gyarapításáról, a fenti két tipusu könyvtár számára szüksé
ges irodalom je llegérő l és arról szól, hogyan kell össze
hangolni az üzemi szak és. szakszervezeti könyvtárak, vala
mint a közművelődési könyvtárak állománygyarapítási terveit.

3. Majewski. Zygmunt: Racjonalne czytelnictwo teohniczne. /А műsza
ki irodalom ésszerű olvasása./ = Kaiazka Techniozna. 1954, 4.sz. 
1-4.lap*

A Központi Tudományos és Műszaki Dokumentációs Intézet 
igazgatójának cikke a műszaki könyvek propagandájának jelen
tőségéről és a tudományos-műszaki dokumentációknak a műszaki 
irodalom olvasásának ésszerűsítése terén betöltött szerepé
ről. A cikk beszél továbbá a Központi Tudományos és Műszaki 
Dokumentációs Intézet munkájáról és a műszaki könyvek propa
gálásához nyújtott segítségéről.
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4. Józefowicz. Edmund: Regulamía jednolity dia bi -liotek naukowych. 
Art y Icai • dy sfcuay J n y /А tudományos könyv tára к egységes szabályza
ta. Vitacikk./ «  Przeglad B ib lio teczn y . 1954• 4;sz* Зоо-Зo7.1ap.

A ."‘őíjskoLai könyvtárak 19.54-ben kiadott egységes sza
bályzatáról. A cj.kk szerzője azt javasolja, hogy módosítsák 
a szabályzat azon paragrafusait, amelyek a főiskolai könyv
tárak. állományának gyarapítására vonatkozó korlátozásokat, 
a kötelespéldányt, a könyvtárhasználatot és a könyvállomány 
védelmét I l le t ik .

5. Walterowa, Helena: Zagadnienie rozwoju czytelnlctwa wsrod studen- 
tow szkol wyzazyoh. /А főiskolai hallgatók olvasásának fe jleszté 
séről./ = Przeglad Biblioteczny. 3934, 4.sz. 289-3oo.lap.

A főiskolai könyvtárak feladatai a hallgatók tudomá
nyos munkára való felkészítésében. A cikk rámutat azokra a 
feltételekre, amelyekre a szóbanfargó feladatok ellátásához 
szükség van: a könyvállomány gyarapításának megfelelő meg
szervezése , a kisegítő apparátus /'katalógusok, kartotékok, 
stb./ fe lá ll ítása , olvasóaktivák szervezése a diákok és а 
tanszéksk képviselőiből, tömegrendezvények szervezése az 
olvasás minőségi színvonalának emelése céljából /tudományos 
ülésszakok, tudományos munkák versenypályázata stb./, szak
emberek beállítása a bibliográfia i tájékoztató osztályokon 
az olvasószolgálat megjavítása céljából, a hallgatók beve
zetése a bibliográfiai forrásmunkák használatába. A cikk 
hangsúlyozottan rámutat arra is , hogy a tanárok testületé
nek és a könyvtárosoknak állandóan együtt kell müködniök 
abból a célból, hogy a főiskolai hallgatókat a tudományos 
•«unkára exokesai sses.,

6. I I  Plenarne poaledzenie Zarzadu Glcwnego Stowarzyszenia Polskich 
Bibliotekarzy 16-17 pazdziernika 1954. r. ‘A  Lengyel Könyvtáro- 
sok.Egyesülete vezetőségének I I  te ljes  ülése 1934. október 16- 
17-én,/ = Przeglad Biblioteczny. 1934, 4.sz. 375-37B.lap,

Az ülésen meghallgatták az Egyesület titkárának be
számolóját, valamint a fiókok képviselőinek referátumait, 
beiktatták az Egyesület uj tag ja it, jóváhagyták a Vezető
ség uj tagjainak névsorát, elfogadták a Vezetőség munkájá
ra vonatkozó szabályzatot, megvizsgálták a pénzügyi kérdé
seket stb. Az ülésszak határozatot fogadott e l a községi 
könyvtárak rendes helyiségekkel való ellátásáról és a könyv
tári liceumok /középiskolák/ hálózatának fe jlesztés i tervé
ről s végül a könyvtárosok levelező oktatásáról és a könyv
tárosi illetmények megfelelő reiáJzéderGl. 7

7. Dembowska. M.: Zadania sekcjí bibliograficznej Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. /А Lengyel Könyvtárosok Egyesülete Bib
liográ fia i osztályának feladatai,/ -■= Bibliotekarz. 1935» l»sz . 
13-20. lap.

A lengyel bibliográfia i intézményekről, a bibliográ
f ia i  munka állapotáról, a bibliográfus káderekről és arról,



до _

hogy milyen feladatok várnak a Bibliográfiai osztályra 
a bibliográfusok képzésének terén. A cikk rámutat to
vábbá a könyvtárak bibliográfiai munkája színvonalának 
emelésével és az idevonatkozó intézkedések megtételével 
kapcsolatos feladatokra. Beszélt'továbbá & bibliográfia 
elméletéről és a bibliográfia propagálásának útjáról.

8, Narada blbliotekarska w Lubllnle. /Könyvtáros értekezlet
Lublínbacu/ »  Przeglad Biblioteczny. 1954, 4.sz. 366-367.1ap.

A Könyvtárak Központi Igazgatósága 1954 szeptember 
26. -a és 29. -e között országos értekezleteti;tartott a 
vajdasági nemzeti tanácsok könyvtári osztálya vezetői, 
a vajdasági könyvtárak és a vajdasági városok vajdasági 
könyvtárainak igazgatói számára. Az értekezleten a kö
vetkező referátumok hangzottak el: A közművelődési könyv
tárak bibliográfiai tájékoztató munkájának feladatai; a 
közművelődési könyvtárak módszertani és instruáló mun
kájának feladatai. A vitában sok helyet szenteltek az 
alsóbbfoku könyvtárak dolgozóinak képzésével kapcsolatos 
kérdéseknek.

- Bibliografija bibliotekovedenija. Annotirovannüj ukazatel*.
2.No. 1955. 66- 73. lap.

FRANCIANYELVÜ IRODAIM! ANKÉT A SZOVJETUNIÓBAN

Kalininban a Területi Gorkij Könyvtár francia nyelven ren
dezett irodalmi ankétet a haladó franoia lró, Jean Laffite  "Rose 
Franoe" o. regényének megvitatására. A Könyvtár nagytermében szép 
számban gyűltek össze az olvasók: a Pedagógiai Főiskola hallgatói 
éa előadói, egyéb pedagógusok, felsőosztályos középiskolás diákok 
stb. Mindenfelől francia beszédet lehetett hallani.

A vitában a résztvevők rámutattak arra, hogy Jean Laffite  
könyve mély benyomást tett rájuk a baráti francia nép életének 
éa küzdelmének hű ábrázolásával*

. A regény megvitatását hangverseny köveite.
Az~ankét sikere azt mutatja, hogy igen mély érdeklődés é l a 

szovjet emberekben a mai francia irodalom iránt.
- Bibliotekar*, 1956. 7.az. 48.lap.


