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Nabatova, М.:

NÉHÁNY ADAT JUGOSZLÁVIA KÖNYVTÁRAIRÓL

A A Jugoszláv Szövetségi Népköztársasághoz a következő hat köztár- 
saság tartozik: Szerbia^', Horvátország, Bosznia- és Hercegovina, 
Szlovénia, Macedónia, Crna Gore /Montenegro/. A régi k irá ly i Jugosz
láviában a lakosság 45 '£-a Írástudatlan vo lt, sőt az ország egyes 
területein, például Boszniában és Hercegovinában az Írástudatlanok 
szása elérte az összlakosság 75 £-át. Az országnak a fasiszta meg
szállóktól való felszabadítása után bevezették az általános elemi 
Iskolai oktatást és nagy figyelmet .fordítottak az Írástudatlanság 
megszüntetésére. A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságban most van 
bevezetés alatt a 8 osztályos általános oktatás*

A kultúrának és a tudásnak a lakosság közt való elterjesztése 
szempontjából óriási szerepet játszik a könyv, mely a széles dolgozó 
tömegek tulajdonává vá lt. A felszabadulás óta e lte lt  lo év alatt 
Jugoszláviában kb* 4o.ooo könyvet és brosúrát adtak k i, mintegy 26o 
m illió  példányban.

Nagy eredményeket értek e l a könyvtárügy átszervezése és a la 
kosságnak könyvvel való Jobb ellátása terén le . 1945-ben minden köz
társaságban k ije lö ltek  egy könyvtárt, Melyre ráruházták a központi 
köztársasági könyvtár funkcióit. A Köztársaság Nemzeti Könyvtára mód
szertani segítséget nyújt a városi,, a járási és a községi könyvtárak
nak, foglalkozik az uj könyvtárosok képzésével, tudományos tevékeny
séget fe jt  ki a könyvtártudomány terén, gondozza a köztársaságban 
megjelent nyomtatott kiadványok kurrens b ib liográ fiá t..

Minden köztársasági könyvtár két-két példányt kap az adott 
köztársaságban megjelent sajtótermékekből és egy-egy példányt a többi 
köztársaságban közreadott nyomdatermékekből. Kötelespéldányt kap to
vábbá az ország számos tudományos és nagy városi könyvtára*

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságban a következő tlpusu 
könyvtárak működnek: tudományos, közművelődési, szakszervezeti, is 
kolai és gyermekkönyvtárak, valamint a különféle társulatok, Intéz
mények és szervezetek könyvtáréi, végül oktató és katonai könyvtárak.

Szerbia magában'foglalja Vajdaság /Voevodina/ autonom határterüle
tet és Koszovo, valamint Metohija autonom területet la.
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Tudományos könyvtárak.
A tudományoé könyvtárak munkájának általános ellenőrzését a . / 

köztársaságok Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Tanácsa végzi, '
Az ország legnagyobb tudományos könyvtárai közé tartoznak: á köztár
saságok nemzeti könyvtárai, a Jugoszláv Tudományos és Művészeti Aka
démia könyvtára /Zágráb/, a szerb Tudományos Akadémia Könyvtára 
/Belgrád/, az egyetemi könyvtárak, a Matica Szrbska könyvtára*

A belgrádi Nemzeti Könyvtárt /Szerb Népköztársaság/, 1032-hen 
alapították* 1941-ben a könyvtárnak kb, 500.000 kötete vo lt , köztük 
igen вок értékes kiadvány a szerb nemzet és a Balkán történetéről, 
valamint nagymennyiségű ősnyomtatvány. A belgrádi Nemzeti Könyvtár az 
1941 április  6-1 bombázás során elpusztult és a kincseket érő gyűjte
mények elpusztultak*

Belgrádnáк a fasiszta megszállóktól való felszabadítása után új
ból létrehozták a Szeirb Népköztársaság í^mzeti Könyvtárát, amely Je
lenleg kb* З00.000 könyvet számlál, A Könyvtárban 12o férőhelyes o l
vasóterem nyílt, a Könyvtár nyilvántartja a Szerbia területén megje
lent összes sajtótermékeket és értékes könyvtártudományi munkát végez. 
A Szerb Népköztársaság Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Tanácsének 
I 953 Január 19-én kelt határozata alapján a Nemzeti Könyvtár mellett 
könyvtári központ létesü lt, mely tanulmányozza-és szervezi a közműve
lődési könyvtárak munkáját, a könyvtárhálózat bővítését, a ellenőrzi 
a könyvtárügyre vonatkozó törvények és határozatok végrehajtását*

A Zágrábi Egyetem Könyvtára - a Horv^t Népköztársaság Nemzeti 
Könyvtára - а  XVII. század elején jö tt létre. A Zágrábi Egyetemet 
1874-ben alapították, в ettő l az időtől kezdve a Könyvtár Egyetemi 
Könyvtár le tt*  Az 1911-től 1913-ig terjedő években egy külön épületet 
emeltek a Könyvtár számára, amelyben ma is van* 1933-ban az Egyetemi 
Könyvtár állománya 446.380 nyomtatott kiadványt fog la lt magában.

A Könyvtárban 260 férőhelyes diák-olvasóterem, a professzorok 
és tudományos dolgozók számára szolgáló olvasótermek, folyóiratolva
sótermek és a ritkabeteü könyvek olvasására szolgáló terem nyilt*
I 93I  novemberében a Könyvtár állandó k iá llítá s t szervezett; a későbbi
ekben a szóbanforgó k iá llítá s t egy speciális könyvtárrá szervezték, 
mely a szakirodalom legteljesebb b ib liográfiá jával rendelkezik. Ennek 
a Könyvtárnak az állományában kb. ?.8.ooo könyv, У00 fo lyóirat évfo
lyam és 20.000 szabvány van.

A Zágrábi Egyetemi Könyvtár á l l í t ja  össze a horvát nemzeti bib
liográ fiá t*

A ljublanai Nemzeti ás Egyetemi Könyvtárt /Szlovén Népköztár
saság/ 1774-ben alapították. 1919-181 kezdve egyetemi könyvtárrá 
le t t .  Az 1943« évben "Nemzeti se Egyetemi Könyvtár" névvel ruházták 
fe l ,  ami te ljes  mértékben megfelel funkcióinak. 1933-ben a Könyvtár
ban kb. 330.360 könyv, 330 ősnyomtatvány, számos kézirat és ritkabe- 
ceü kiadvány volt* 1945-től kezdve a Könyvtár kiadja a kurrens szlo
vén b ib liográ fiá t. A Könyvtárban 4 olvasóterem van, 236 férőhellyel*

' Az~Oktatás-^ Tudomány- és Művelődésügyi Tanácsok a Jugoszláv Szö
vetségi Népköztársaság Oktatásügyi Titkárságának vannas alárendel
ve.
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A szkoplJel Nemzeti Könyvtár* /Macedón Népköz-társaság/ 1944-ben 
nyitották meg és le év leforgása alatt /1954-ben/ állománya kb.
250.000 k ö te t re  s z a p o ro d o t t .  A Könyvtárban öt o lvasó te rem  van '152  fé 
rőh e lly e l*  A Könyvtár s z e r k e s z t i  a macedón ku rrens  nemzeti b i b l i o g r á 
f i á t .

" i

ATÍacedón Népköztársaság Könyvtáros Egyesületének kezdeményezésé
re a Könyvtár mellett Könyvtári Központ létesü lt, amely az Egyesület
te l együtt közreműködik a Köztársaság közművelődési könyvtárainak f e j 
lesztésénél. I

A szarajevói Nemzeti Könyvtár /Bosznia és Hercegovinál Népköztár
sa ság7T^4j^ÍTróberéb(Bn^Wt~létré. A Könyvtárnak gyermek és ifjúsági 
osztálya Is van. Az üzemekben és a város Iskoláiban le té t i köáyvtára- 
kat lé tes íte tt . 1952-ben uj épületet kapott, e ttő l az időtől kezdve a 
szarajevói egyetemet le e llá t ja , melynek ; tncs saját központi könyvtá
ra. 1954-ben a könyvtárban 225»33o könyv és 3699 időszaki kiadvány 
vo lt. A Könyvtárban 7 olvasóterem n y ílt, 127 férőhellyel. A Könyvtárba 
járó folyóiratok és hírlapok azárna több mint 4oo, a Könyvtár, cserekap
csolatba lépett a külföldi könyvtárakkal, Így többek, között a Szovjet
unió Állami Lenin Könyvtárával és az Állami Nyilvános Szaltükov-Scsed- 
rln Könyvtárral.

' 1955-tól kezdve közreadja a könyvek kurrens nemzeti bibliográfiá
ját. Már megjelent az 1945-t61 1951-ig terjedő évek alatt megjelent 
irodalom összefoglaló bibliográfiája, valamint az 1 9 5 2 *évi összefogla
ló bibliográfia* 1955 májusától kezdve, a Bosznia és Hercegovinál 
Könyvtáros Egyesülettel karöltve, közleményeit "Bilten druzssztva bib
liotékára 1 Narodne bibliotéka" címmel adja k i...

A cetln je i Nemzeti Könyvtárt /Crna Gora Népköztársaság/ 1946 már
cius 26-án-nyitották.-A Crna fiora-i Oktatásügyi Tanács támogatása 
m ellett, aránylag rövid idő alatt igen nagy eredményt ért e l: ma már 
mintegy 2oo.ooo-es könyv- és folyóirat állománnyal rendelkezik.

A belgrádi Szerb Tudományos Akadémia Központi Könyvtára 1041-ben 
létesü lt. Iö92-től kezdve-széleskörü cserekapcsolatban á l l  в világ 
tudományos akadémiáival és egyéb tudományos szervezeteivel.

1951 januárjában "A Szerb Tudományos Akadémia Központi Könyvtá
rának szervezetéről ée,.munkéJárói" c lm ü  rendelkezés, értelmében nyil
vános könyvtárrá le t t .  Könyvállománya kb. 2ö2.ooo kötetet ö le l fe l .
Van betűrendes, szak- és raktári katalógusa.

A Könyvtár a világ 449 szervezetével tart fenn cserekapcsolatot, 
köztük a Szovjetunió tudományos intézményeivel is .

A Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia Könyvtárát /Zágráb/ 
lö6ö-ban alap ították.-1940-1949-benuj-épületet és,felszereléat ka
pott, a végrehajtotta állományénak rekatalogizálását. A Könyvtárnak 
van szakkatalógusa és raktári katalógusa, folyamatban van a tudomá
nyos Irodalom központi katalógusának létrehozására irányuló munka, 
mely fe lö le l i  a Tudományos Akadémia Könyvtaraiban meglévő anyagot. Az 
1953» évben a Könyvtárban mintegy l2o.ooo kötet könyv vo lt.
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A Matlca Srbaka Könyvtára1* ’Újvidék/ az orazág egyik legrégibb 
tudományos könyvtára,-a Vajdaság autonom határterület központi könyv- 
tára. A Könyvtárt 1047-ben Budapesten alapították, és lb64-ben Újvidék 
városába, helyezték. 1911-től kezdve a Könyvtár a régi szerb könyvek 
gyarapításával foglalkozott. Az 1924. évtől kezdve nyilvános könyvtá
r i  minőségben működik. Az 194Ü. évben Vajdaság autonom határterület 
központi könyvtárává vá lt. Ugyanebben az évben Budapestről igen gazdag 
szerb könyvgyűjteményt kapott, mely "Thökölianum" ' név a latt ismeretet* 
A azóbanforgő gyűjteményben lo*507 szerb kiadvány van а XVI-XVIII.szá
zadból, ,

Ma a Könyvtár állományéban kb. 300.000 kötet van. Igen nagy érté
ket képvisel a jugoszláv Írók és államférfiak leveleinek gyűjteménye 
/Mintegy 2o»ooo példány/. Az olvasóterem férőhelyének száma 63* Kata
lógus kétféle van: betűrendes és szakkatalógus.

A Matlca Srbftka Könyvtára hathatós etgiíeéget nyújt a Vajdaság 
Közművelődési könyvtárainak,ezenkívül le té t i könyvtárakat szervez. 
Mintegy 22 külföldi ország l^o szervezetével á ll  cserekapcsolatban.
Így többek között a Szovjetunió Állami Lenin Könyvtárával la*

A belgrádi "Svetozar Markovié” Egyetemi Könyvtár 1944-ben fo ly 
tatta a háború által-megszakltott-munkáját. A. Könyvtár állománya 
1953-ban 56b.ö9o kötetből á llt .

A betűrendes éa szakkatalóguson kívül olvasói központi katalógu
sa la van, mely fe lö le l i  a belgrádi egyetem különféle könyvtáraiban 
lévő könyveket.

A belgrádi egyetemnek kiterjedt kari-könyvtár és tanszéki-.könyv
tár hálózata ran.

Jugoszlávia további tudományos könyvtárai: A ljublanai Szlovén 
Tudományos éa Művészeti Akadémia Könyvtára, továbbá Dubrovnik, Rijeka, 
Pula, Zadar /Morvátorszag/, Maribor és Cele /Szlovénia/, stb. városai
nak könyvtára. *

Közművelődési könyvtárak.r

A XIX. század derekán Szerbia valamennyi nagyobb varosában 
/Belgáidban, Negotinban, Sábáéban, Pozparovécban éa másutt/, nyilvá
nos olvasótermeket létesítettek . Az első olvasóterem Bslgrádban nyílt 
ltt4é február 24-éa; az olvasóterem mellett rövidesen könyvtár lé te 
sült.

A közművelődési könyvtárak hálózata azonban igazán nagy fe jlő -

^  A Matlca Srbeká- Irodalmi Társaság - alapítási éve 1026. 192o-ban 
népművelési társasággá szervezték’ á t, melynek az volt a fő felada
ta, hogy'tanulmányozza Voevodinát, szervezzen népkönyvtárakat és 
olvasótermeket, tartson, nyilvános előadásokat, rendezzen művészeti 
kiállításokat éa adjon ki szép- éa ismerettárjeaztő irodalmat.

2/Г Száva Tekelija /1761-1042/ - a "Tekelianum” alapitója azerb haza
f i ,  aki Igen értékes gyűjteményt hozott létre a régi nyomású azerb 
könyvekből.



déanek csak a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság létrehozása után 
Indult» Könyvtárt nyitottak a nemzeti bizottságok, a városi és köz
ségi népművelési társaságok és sgyéb intézmények» 1949 december 
21-én elfogadták "A népművelési intézmények szervezéséről és munkájá
ról szóló törvényt"*-/, amelynek értelmében a közművelődési könyvtárak 
létesítésére a helyi népi bizottságok, ille tv e  a társadalmi szerveze
tek hivatottak. A törvény fe lsoro lja  a közművelődési könyvtárak meg
nyitásához szükséges feltételeket.'

A Tudomány- és Művelődésügyi Minisztérium adatéi szerint 1949-ben 
Jugoszláviában 9772 közművelődési könyvtár volt»n integy, 3»lo2*964 könyv 
ve i» Ezek a könyvtárak 1949-ben 1.031.198 olvasót láttak el»

Az éeazerűbb munka megteremtése céljából összvonták a közművelő
dési könyvtárakat, Így 1953-ban a könyvtárak száma кЪ» 6.300-Га csök
kent»

A közművelődési, a gyermek- éa az iskolai könyvtárak munkájának 
általános ellenőrzését a köztársaságok Oktatási, Tudomány- és Művelő
désügyi Tanácsai végzik. A járásokban a könyvtárak munkájának közvet
len felügyeletét a járási.népi bizottság Művelődésügyi Tanácsa lá tja  
e l, A közművelődési könyvtárak létesítésével kapcsolatban nagy ezere
pet Játszanak a helyi pártszervezetek.

A közművelődési könyvtárak Jelentős részét a népi bizottságok 
költségvetéséből tartják fenn» A különféle népművelési társaságok és 
szervezetek á lta l létrehozott könyvtárak a könyvek beszerzéséhez tá
mogatást kapnak a népi bizottságoktól»

Hathatós segítséget nyújtanak a közművelődési könyvtáraknak a 
Szerb, Uaoedon, Boezela ás Hercegovinál Nemzeti Könyvtárak mellett 
lé te s íte tt  könyvtári központok, Így például a belgrádi Nemzeti Könyv
tár mellett működő könyvtári központ útmutatókat ad ki a közművelődé
si könyvtárak segítésére* figyelemmel kiséri ezeknek a könyvtáraknak 
a gyarapítását, könyviárosképző tanfolyamokat szervez, stb. 1955-ben 
megszervezte a könyvtáros cim elnyeréséhez szükségéé államvizsga elő
készítését és a vizsga lebonyolítását, 2/

Az ország közművelődési könyvtárai közé tartoznak a járási, vá
rosi, obsoslnel és községi könyvtárak» A közművelődési könyvtárak 
igen nagy munkát fejtenek ki az uj olvasók toborzása terén» Különös 
figyelmet fordítanak a könyvtárnak ée a könyveknek a munkások, a pa
rasztok és az ifjúság körében történő propagálására»

Az "oktatási és művelődési napok", a "népoktatási hetek", a 
"gyermekkönyvhét" idején a könyvtárakban könyvkiállitáaokat rendez
nek, , .

A könyvtárosok számára nagy segítséget nyújtanak az olvasókból 
alakult aktívák /propaganda aktívák/, melyek réeztveeznek a könyvis
mertető seték lebonyolításéban, az irodalmi körök éa olvaaóeaoportok 
munkájában, valamint az időszerű irodai oh ajánlásában.
X/'  Aradba о ösnovanju 1 radu kulturno-proavetnih ustanova. -  Sluzbenl 

' List FNRJ. 1949. lo7»azám.
2 /' A könyvtárosi elm elnyeréséhez szükségété á l lamvIzsákra csak olyan 

személyeket bocsátanak, ;-kik főiskolai végzettséggel, éa legalább 
2-3 évi könyvtári gyakorlattal rendelkeznek.



Nagyon jó l szervezik a közmű’ -ílődési könyvtárakban a könyvujdon- 
ságokról való tájékoztatást. A könyvtárak könyvjegyzékek, plakátok, 
albumok segítségével ismertetik olvasóikkal a könyvújdonságokat. A 
könyvtárakban felfektették az olvasók véleményeit tartalmazó-albumokat is.
Városi könyvtárak.

A városi könyvtárak egyúttal Járási könyvtárak is. A nagyobb vá
rosokban vannak kerületi könyvtárak is , amelyek közvetlenül a kerüle
t i  nemzeti bizottságoknak vannak alárendelve.

A városi könyvtárak módszertani útmutatást adnak a kerületi éa a 
községi könyvtáraknak.

Nagyobb városi könyvtárak Belgrádban, Zágrábban, Szkopljsben, 
Kosztárban, LJublenaban vannak.

A belgrádi Városi Könyvtár 1931-ben létesült. Állománya mintegy
54,000 könyvet és 37Ö kéziratot számlál. Két olvasóterme van: az 
egyik a felnőtteket, a másik a gyermekeket szolgálja. Ezenkívül 
Belgrádban még 32 kerületi könyvtár működik.

A belgrádi városi könyvtár és a kerületi könyvtárak együttes á l
lománya 170.000 kötet.

A zágrábi Városi Könyvtárt 19o7-ben szervezték meg. Van felnőtt 
olvasóterme és úttörő osztálya, amelynek kebelén belül gyermek-olvasó
termet rendeztek be. 1955-ben a Könyvtár kb. 4.000 olvasót szolgált ki. 
Az országnak a fasisztáktól történt íelazabaditása után Zágrábban 6 já 
rási könyvtár nyílt»amelyek igen eredményes munkát végeznek a könyvek 
és az olvasás propagálása terén.

A ljublanal Városi Könyvtár, mely 1911-ben jött lé tre , kiterjedt 
fiókhálózattal rendelkezik a város kerületeiben. A könyvtáron belül 
úttörő olvasóterem működik. 1953-ban a Könyvtár állományéban 72.32o 
kötet vo lt ; az olvasóknak 353*273 könyvet adtak ki. Az 1954. évben a 
Városi Könyvtár a kerületi könyvtárakkal együtt lo3.449 kötetet muta
tott ki állományában.^-/ A Könyvtár mellett könyvtáros tanfolyamot 
szerveztek a közművelődési, Könyvtárosok képzése céljából*

A szkopljel Városi -CCnyvtárt 1945-ben nyitották mefft az 1953*év- 
ben a Könyvtár állománya,- 21.Ö39 kötettel volt -egyenlő. Az 1955*óvben 
a városban 9 nyilvános közkönyvtár működött, mintegy ZÖo.ooo kötetnyi 
könyvállománnyal.2/

Eredményes munkát végeznek továbbá a szaraevoi, mosztari, zenácal, 
priedori és blhacsi városi könyvtárak is.

*

A községi könyvtárak - a Kommunisták Szövetsége éa a kormány ha
tározatai á lta l kitűzött feladatok teljesítésének végrehajtása sorén 
aktívan és rendszeresen propagáljak a mezőgazdasági ismereteket a dol
gozó parasztok körében.
J/ •

A Jugoszláv SzSv. Népközt. Könyvtárosainak I. Kongresszusa, Belgrád 
1?5©. *

'  Borba. 1955* március 21.2 /



Községi könyvtáraié»

A községi könyvtárak felolvasások keretében megismertetik o l
vas óikkal a kormány és a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége határozatait, 
olvasó ankéteket rendeznek az időszerű könyvek megvitatására, k iá l l í
tásokat szerveznek a mezőgazdasági könyvekből és szakköröket hoznak 
létre a mezőgazdasági ismeretek tanulmányozására. Számos községi könyv
tár kérdés és fe le le t  esteket is beiktatott gyakorlati munkájába*

A jugoszláviai községi könyvtárak munkájával jó l megismerkedhetünk 
a Szerb Népköztársaság falusi könyvtárainak példáján. Az 1955» évben 
Szerbiában 2,134 községi könyvtárt számláltak, l,2oo.ooo kötetes könyv
állománnyal.

y
Igen értékes támogatást nyújt a könyvtáraknak Szerbia Oktatás- és 

Művelődésügyi Tanácsa, amely az 193*» évb^n a Köztársaság 33<> községi 
könyvtárának 33 m illió  dinár értékű könyvet Juttatott* Egy-egy könyv
tár Így kb* l.ooo könyvet kapott* Tehát csupán ennek az egyetlen in
tézkedésnek az eredményeképpen З00.000 könyvvel emelkedett a szerbiai 
községi könyvtárak állománya. 1935* júliusában az Oktatás- és Művelő
désügyi Tanács 113 községi könyvtár Javára kb. 7 m illió  dinárt utalt 
ki könyvbeszerzés céljára. A járási nemzeti bizottságok uj épületeket 
bocsátottak a könyvtár rendelkezésére és gondoskodtak felszerelésűk
ről- és berendezésükről is*

Községi könyvtárakat a termelőszövetkezetek is létesítenek. Az 
1952.,év végén Szerbiában 449 olyan könyvtár és 493 olyan olvasóterem 
vo lt, amelyek a .termelőszövetkezetek tulajdonába tartoztak.2/

A Tajdaságban olyan községi könyvtárakat nyitottak, amelyek Ju
goszlávia különböző népeinek nyelvén Íro tt irodalmat gyűjtenek. Az 
1933« évben e Vajdaságban 23 román, loo magyar, 32 szlovák és 17 
ruszin községi könyvtár működött*

Koszovo és Metohija autonom területen a ö4.47o kötetet számláló 
2o9 könyvtárban 32*363 szerb nyelvű és 31.903 kötet albán nyelvű könyv 
vo lt. A községi könyvtárosok képzése a városi könyvtárak mellett szer
vezett tanfolyamokon történik. Ugyanitt tö lt ik  a könyvtáros je lö ltek  
szakmai gyakorlati idejüket is .

Szakszervezeti könyvtárak.

1933>ben Jugoszláviában kb. 7.2oo szakszervezeti könyvtárt tar
tottak nyilván.5/
x/«

' Borba. 1933» július 23,
2 /

' Enciklopedija Jugoslavije. l.k ö t. Zágráb. 1953* *

- Borba. 1933* január hó 25*
3 /
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Belgrád legnagyobb szakszervezeti könyvtára a városi szakszer
vezeti tanács könyvtára. Állománya 18.267 kötetből á l l ,  s ко. 3*000 
olvasót lát e l. Ezenkívül Belgrádban az 1955»óv folyamán 224 szakszer
vezeti könyvtárt tartottak nyilván. Az 1954. évben ezek a könyvtárak 
kb. 42.000 kötetet adtak kölcsön a 17*982 olvasót számláló látogatók
nak.1/

Belgrád üzemel az 1954. évben kb. 2 ,000.000 dinárt adtak ki a 
szakszervezeti könyvtárak állományának gyarapítására.

Igen behatóan foglalkozik az olvasókkal a zágrábi városi szak- 
szervezeti tanács könyvtára; 1953-ban a könyvtár állományában kb.
40.000 kötet vo lt.

Szlovénia legnagyobb szakszervezeti könyvtára a ljublanal Munkás- 
könyvtár. Állománya kb. 55*000 kötet könyv. A könyvtár mellett könyv- 
tárosképző tanfolyam működik*

Iskolai és gyermekkönyvtárak.

Jugoszláviában saját könyvtára van kb. 2o.ooo Iskolának. Az ön
á lló  gyermekkönyvtár kevés, de szinte valamennyi városi közművelődési 
könyvtárban van gyermekosztály. így például Szerbiában 7b olyan könyv
tár van, amelynek kebelében gyermekosztály működik.

Igen érdekes kiállításon mutatta be a mai jugoszláv gyermekiro
dalmat a belgrádi Nemzeti^Könyvtár az elmúlt év végén.

Szakkönyvtárak.

Jugoszláviában vannak szakkönyvtárak is . így például már 1873 
óta működik a Szerb Orvosi Társulat Könyvtára. A Művészeti Muzeum 
Könyvtára kb. 12,000 archeológiái, numizmatikai; epigraflkai és mu- 
zeuműgyi könyvet számlál. 7o.ooo kötete van az Állami Külügyi Titkár
ságnak,

A Szerb Vegyészeti Társaság Könyvtárát 1887-ben, az Állami Levél
tár Könyvtárát 1899-ben alapították*

Különösen figyelemreméltó в Nemzeti Ï elszabadltásl Mozgalom Mú
zeumának Könyvtárában lévő állomány, mely 1944-ben jö tt lé tre , Ljubla- 
nában, A Könyvtár gyűjtőköre a nemzeti felszabadító mozgalomról- szóló 
irodalomra terjed ki.

Könyvtáros társadalom.

Az első jugoszláv könyvtári szervezet --a Jugoszláv Könyvtárosok 
Egyesülete - 1931-ben jött létre Zágrábban.

1949-ben került sor Ljublanában a Jugoszláv Szövetségi Népköztár
saság Könyvtáros Egyesületei Szövetségének alapitó kongresszusára. A

1 / '
Borba. 1955. április  hó 4.
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kongresszuson kimondták a Jugoszláv Köztársaságban létesült könyvtáros 
egyesületek egybeolvasztását.^-/

A Szövetség feladata az, hogy koordinálja a köztársasági egyesü
letek munkáját és támogatást nyújtson az ország könyvtárainak» A Szö
vetség egyezteti munkáját a szövetségi hatóságokkal és külföldön kép
v is e li a jugoszláv könyvtárakat»

Az Alkotmány értelmében a Szövetség szervei a következők: kong
resszus és vezetőség /plénum és a végrehajtóbizottság/, pénzügyi e l
lenőrző bizottság és választott bíróság»

A Szövetség kongresszusát 2 évenként egyszer hívják egybe» A Szö
vetség kongresszusai közti Időben a Szövetséget a vezetőség képviseli, 
mely irányítja a Szövetség munkáját» A Szövetségnek három osztálya van: 
a közművelődési könyvtárak, a tudományos könyvtárak osztálya, valamint, 
a b ib liográ fia i és a dokumentációs osztály. Ugyanilyen osztályok van
nak a köztársasági egyesületekben is »

A közművelődési könyvtárak osztálya segédkönyveket ad ki a köz
művelődési könyvtárak számára, előadásokat tart a könyvtárügy idősze
rű kérdéseiről és propagálja a legkiválóbb könyvtárak tapasztalatait»

A közművelődési könyvtárak osztálya ezenkívül kapcsolatot tart 
fenn s köztársasági könyvtárak mellett szervezett könyvtári közpon
tokkal, továbbá a tömeg- ás társadalmi szervezetekkel) aktív részt 
vesz minden olyan akcióban, mely a könyv propagálását.szolgálja»

A tudományos könyvtárak osztálya 1951-ben sajtó alá rendezte а 
tudományos könyvtárak dolgozói számára Íro tt segédkönyvet, szeminá
riumokat tartott mindazok számára, akik a könyvtáros cim viselésére 
Jogosító államvizsgán részt óhajtanak venni»

A b ib liográ fia i és dokumentációs osztály a retrospektiv könyv- 
b ib liográfia összeállításán fáradozik és tájékoztatásokat készít az 
Unsoo számára»

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Könyvtáros Egyesületei 
Szövetségének Végrehajtó Bizottsága elkészítette a könyvtárakra vo
natkozó törvénytervezetét» 1952 augusztusában a Könyvtáros Egyesü
letek Szövetsége belépett a jugoszláv szakszervezetek tagjainak so
rába, a ilymódon a Könyvtáros 9tákszervezet Központi Bizottságává 
vá lt.

A jugoszláv Könyvtáros Egyesületek Szövetsége ugyanosak belépett 
a Jugoszláv Dolgozó Nép Szocialista Szövetségébe.2/

'̂' 1947-ben alapították a Szlovén Könyvtárosok Egyesületét, 194ö-ban 
a Szerb és Horvát, 1949-ben a Macedón, Bosznia és Hercegovinál, 
1953-ban pedig a Crne Gorái Könyvtárosok Egyesületét»

2/. '  A Népfront bázisán létrehozott tömegszervezet» Tagjai: a Jugoszláv
Kommunisták Szövetsége, a Szakszervezetek, a női,ifjúsági és egyéb 
társadalmi szervezetek.
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A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Könyvtáros Egyesületei Szö
vetségének I I «  Kongresszusa junius 7-én és ö-án tartotta: Ülését
Marlborban« .A végrehajtó bizottság két országos értekezletet tartott 
az I .  és a I I .  kongresszus közt e lte lt  időben; az értekezletek közül 
az egyik a közművelődési könyvtárak munkájával foglalkozott.

A Szövetség I I .  Kongresszusán a könyvtári törvénnyel kapcsolaton 
kérdéseket, a könyvtárosképzés problémáit, stb. vitatták meg« A kong
resszus a következő feladatokat tűzte kit előkészíteni a közművelődé
si és a tudományos könyvtárakról szóló, valamint a jugoszláv könyvtá
rakról szóló törvény tervezetét. Az 1955* évben a köztársasági könyv
táros egyesületek megvitatták a könyvtárak önkormányzatáról szóló tör
vény tervezetét.

Könyvtárosképzés.

Belgrádban négyéves középfokú könyvtáros iskola működik. Az 
1952/53« tanévben Zágrábban 6 hónapos tanfolyamok, az 1953/54. tanév
ben éves tanfolyamok nyíltak a közművelődési könyvtárak könyvtárosai
nak képzésére, valamint a tudományos könyvtárak középfokú minősítésű 
szakembereinek képzése céljából. Ezenkívül tanfolyam hálózatot lé tes í
tettek a falusi könyvtárak dolgozóinak képzése céljából.

Az 1955. évtől kezdve mindazok a személyek, akik elvégzik a kö
zépfokú könyvtáros Iskolát, jogot szereznek ahhoz, hogy beiratkozza
nak a Belgrádi Egyetem F ilozó fia i Karára. Tervbevették, hogy a belgrá
di Egyetem F ilozó fia i Kara vagy a Pedagógiai Főiskola mellett könyv
táros szakot létesítenek«

Az utóbbi években számos tankönyv jelent meg a katalogizálás kér
déseiről, a tárgyszókatalógus vezetéséről, a közművelődési könyvtárak 
munkájának megszervezéséről, stb. Igen nagy érdeklődésre tart számot 
a Könyvtáros Egyesületek Szövetsége I «  és I I .  Kongresszusának anyagát 
tartalmazó kiadványok közreadása«
i 1950-ben Jugoszláviában kiadták fordításban N. K. Krupszkaja 
Mit ir t  és mondott Lenin a könyvtárakról című könyvét*

A Szerb Könyvtárosok Egyesülete 1948 óta rendszeresen kiadja a 
Bibiiotqkar című fo lyó iratot, mely a szerb könyvtárügy elméleti ée 
gyakorlati kérdéseivel foglalkozik*

I 950 óta Horvátországban a Horvát Könyvtárosok Egyesülete kiadá
sában egy speciális fo lyóirat jelenik meg "Vjesnik Bibliotékára Krvacake" 
/Horvátország Könyvtárosainak Lapja/ címmel« Macedónia Nemzeti Könyvtá
ra /Szkoplje/ TBibllotekareka lakra" elmen ad ki fo lyóiratot«

B ibliográfia és dokumentáció.

Belgrádban 1949 óta működik a B ib liográfia i Intézet. Az Intézet 
feladata a nemzeti b ib liográfia: a kurrens nyilvántartó bibliográfia 
és a retrospektiv b ibliográfia kiadása, továbbá a nemzetközi könyv- 
oeere szervezése, Jugoszlávia könyvtárai központi katalógusának klépl-
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tése és az ország könyvtárügyén.^. fe jlesztésével kapcsolatos egyéb leér- 
déselc megoldása. A B ibliográfiai Intézet 195o január 1-tÖl kezdve köz
readja.a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság nemzeti b ib liográfiá ját 
"B lb llograflja  JugoszlaviJe. Knjlge, brosure 1 muzikallje" /Jugoszlávia 
b ib liográfiá ja. Könyvek, brosúrák és zenemüvek./ óimén. Az Intézet cikk 
b ib liográfiát is ad ki a hírlapokban és folyóiratokban közreadott anyag 
ból, /ennek a cikkbibliográfiának a elme: "B lb llograflja  Jugoslavia» 
Clanci i  knjlzevnl p rllozl iz zbiraih delacasopisa i növina.”

195o-bea Zágrábban Lexikográfiai Intézetet alapítottak, mely sa j
tó alá rendezi a jugoszláv folyóirf^okban és hírlapokban közreadott 
cikkek retrospektív b ib liográfiá ját és kiadja a Jugoszláv Enciklopédiát 
/az Enciklopédia első kötete 1955-ben jelent meg/.

Az utóbbi években a fontosabb témákról bibliográfiákat jelentettek 
meg. Ezek közt vannak a nemzeti felszabadító mozgalomról szóló gyűjte
mények /Sajtónk a szabadságért és a szocializmus építéséért folyó harc
ban. A íemzeti felszabadító haro irodalmának bibliográfiája/.

Igen értékesek a tudományos társaságok és intézmények kiadványai
nak b ib liográ fiá i. /Például D. Foluzsanskiy: A Matica Srbska kiadvá
nyainak b ib liográfiá ja 1Н26-1949/.

A tudományos és műszaki dokumentációval Jugoszláviában a Műszaki 
és Tudományos Dokumentációs Központ foglalkozik. A azóbanforgő Köz
pont kb. 2. 000, különféle tárgyú külföldi fo lyóiratot kap a tudomány 
és a technika terü letéről. A Központ 8 lapszemlét ad k i, amelyekben 
annotált cikkblbliográfiát nyújt a külföldi folyóiratokban közreadott 
anyagból. Évente 50- 60.000 fotókópiát és kb. 150.000 folyóiratcikk 
mikrofilmet készít.

+ + + +

Az 1954-ben Zágrábban rendezett nemzetközi könyvtároskonferenoia 
alkalmából a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Könyvtáros Egyesüle
teinek Szövetsége francia és angol nyelven brosúrát adott ki a jugosz
láv könyvtárügy helyzetéről. /Les bibliothèques Jougoslaves. Zagreb, 
1954./

Bibliot ekar*, 1956. 7.az. ЗЙ-45Лар.-


