
vhl Chehg
| S $ S 0 8 S S S 8 0 S 6 S S S 0 B 8 8 S S Ía j8 Ö ö á é

| mai kikai- könyvtárak
Jssdesésssasassssocissssassssf

n°k* 25 419 a szakszervezetek ke&aiéeá«A könyvtári szakmának Kínában hosszú 
a történet® ás jő hagyományai vannak*MX~ 
vei azonban a Knomintang-kllkk realcoiós 
uralma alatt nem élvezett elegendő támo
gatást* a felszabadulást kedvetlenül meg*, 
előző évek folyamán hanyatlásnak indult 
.8 elszomorító helyzetbe került• A statisz
tikai adatok szerint 1936-ban, amikor a 
reakciós uralom alatt a könyvtárügy 
08ucseredményeket ért el9az egész ország
ban mindössze 5X96 könyvtár működött% e- 
zek közül 15o2 Önálló, 2542 iskolai könyv
tár volt, 99o a népművelési központokhoz 
tartozott, 162 pedig különféle hivatali 
szervek kebelén belül működött, A japán 
Imperialista megszállók és a Kuoraintang- 
klikk pusztítása következtében — az 1943- 
ban összeállított statisztikai adatok 
szerint - mindebből mindössze 94o könyv
tár maradt meg#A felszabadítás első, ko
rai szakaszában, ez a szám még tovább 
csökkentő E könyvtárak túlnyomó többség© 
- sőt szinte valamennyi - az uralkodó 
osztályok használatára szolgáltja dolgo
zók nagy tömege ■ ki volt rokesztve belő
lük,

A Kínai népköztársaság megalakulása 
óta a könyvtárügy óriási léptekben fej
lődött* 1958* juniue végér® 49o közműve
lődési könyvtár tartozott a művelődésü
gyi minisztérium alá, 2657 kulturottho-

ben, 288 326 falua,504-7 pedig népi *»»*. 
lésben működött $ ezenfelül 235 főiskolai 
könyvtár tartozott a nevelésügyi minlM** 
tórium, Xol a Kínai ludományos Akadémia 
főhatósága alá, végül minden általános- 
és középiskola,hivatali hatóság* költés** 
tület,s a katonai egység %m rérMelfeeeet't 
könyvtárral*

Az elmúlt néhány év folyamién a könyv
tárak állománya nagymértékben mognövéké- 
dett* a  különböző jellegű könyvtárakban 
- nem számítva az általános- óa középis
kolák, a hivatali szervek, a körtestül®-* 
tok és a katonai egységek keretében mű
ködő könyvtárak állományát - több mint 
26? millió kötet könyv található#

A nagyobb könyvtárak - a nemzetközi 
kulturális kapcsolatok fejlesztésének e- 
gyik eszközeként a a különböző népek köl
csönös megértésének és barátságának elő
segítése érdekében'- könyveket és folyó
iratokat cserélnek a megfelelő külföldi 
intézményekkel* A Pekingi 9 emse ti Könyv
tár egymagában 72 ország 749 könyvtárá
val s kulturális és nevelésügyi Intézmé
nyével áll osoroviszonyban.

A 49o közművelődési könyvtár közül* a 
Pekingi Könyvtár, amely nemzeti Könyvtár 
szerepét tölti be, 5 660 ooo kötettel



rendelkezik; © 51 könyvtár tartományi 
könyvtárként működik $ ezek a*s ©gyes tar
tományok fővárosaiban, valamint a három 
autonóm terület «. Belső—Mongólia, Uíghur 
/Szinkiang/ és Chuang /Kwangessi/ nemsseti 
kisebbségi terület fővárosaiban - továb- 
bá Sanghajban és likingben míücödnok ;/utób- 
bi két város ui* l özvetlenül a Központi 
Kormány joghatósága alá tartozik/* - 424 

megyei és városi könyvtár — a tartományok 
ás autonóm területek különböző vidékein 
tartományi igazgatás alatt működik? - & 
nagyobb városokban összesén 52 kőlceön- 
könyvtárt látási tettek* Ezenfelül a song- 
haji Városi Könyvtár még három szakkönyv
tárat is „mégpedig egy történettudományi* 
egy természettudományi és egy műszaki 
könyvtárat irányit, Pekingbexi és Sanghaj
ban gyermekkönyvtárak la létesültek*

A közművelődési könyvtárak állománya
- ez idő szerint - 42 Yoo ooo kötetet 
tesz ki. A könyvtár - a szokásos olvasó
termi és kölcsönző szolgáltatások mellett
- egész sor egyéb utón* mint pl. állomá
sok és kollektív kölcsünzőhelyek létesí
tésével juttatja el gyorsan és széles 
körben a könyveket a dolgozók körébe* s 
llymődon látják el a parasztok* a kato
nák és az értelmiségiek szolgálatának 
feladatát.A legváltozatosabb eszközökkel 
s nagy mértékben sikerült ilymódon meg
valósítani a nép olvasnivalóval való el
látását.

A felsőoktatási intézetek könyvtárai
nak állománya„amelyeknek elsődleges fel
adata az intézetek oktató munkásságához 
és az intézet tudományos kutatásaihoz 
szükséges irodalom szolgáltatása, össze
sen 44 millió kötetet tesz ki. A kínai 
könyvtárak között jelentő© helyet foglal
nak el a következő egyetemi könyvtárak: 
a Péking Egyetem, a Csinghua Egyetem, a 
Szabad Egyetem, a Peking Pedagógusképző 
Főiskola, az Egyesült Kínai Orvostudomá
nyi Kollégium-/fezek valamennyien Peking- 
ben működnek/; továbbá a Fuban- é© © Hlao 
Tung Egyetemek Sanghajban,a lankai Egye

tem Tleno©inban és a Hungezan. Egyetem 
Kanton bán

A Kínai Tudományos -akadémia főhatóoéU 
£** alá tartozó könyvtárak feladata © tu
dományos kutatások, különösen, pedig az 
akadémiái kutatóintézetek én m másutt 
dolgozó szakemberek szolgálata, állomá
nyuk összesen. 5 5oq ooo kötet könyv én 
folyóirat; gyűjteményeikben igen jelen
tős tudományos anyag található.A pekingi 
főkönyvtár 2852 külföldi folyóiratot já
rat, s könyv- és folyóiratoserék lebonyo
lítása céljából 51 ország 61? szervezem 
tévéi áll összeköttetésben.

Az olvasók könyv-kiválasztásának meg*, 
könnyítése ée irányítása céljából igen 
sok nyilvános könyvtár rendez kiállításo
kat, fojt ki propagandát,tart felolvasá
sokat, előadóesteket éa beszámolókat,ren
dez vitaesteket,» ad ki könyvszemléket, 
tesz közzé tanulmányi terveket, ajánl 
klasszikus és modern külföldi irodaimat, 
ismeretterjesztő müveket, valamint az é- 
lenjáró dolgozók munkamódszereit népsze
rűsítő könyveket. A Pekingi Memzeti Könyv
tárban, valamint a nagyobb tartományi és 
városi könyvtárakban, továbbá szakkönyv
tárakban é© a Tudományos Akadémia alá 
tartozó könyvtárakban éppúgy,mint a fel
sőoktatási intézőiének könyvtáraiban 
szakkatalógusok,uj szerzemények jegyzéke, 
folyóiratcikk-katalógusok, bibliográfiák 
és egyéb tájékoztatási segédletek készül
nek. Mindez - az olvasóközönség széle© 
rétegeinek irányításán és a hasznos köny
vek propagálásán felül -nem csekély mér
tékben járult hozzá a tudományos kutatás 
és a nemzeti újjáépítés sikereihez.

X95& óta különféle helyi könyvtárak 
is nagy figyelmet fordítanak a tudomá
nyos kutatási igények szolgálatára oly
módon, hogy kiegészítik és katalogizál
ják, tudományos és műszaki könyvekből, 
valamint folyóiratokból való állományu
kat, tudományos olvasótermeket nyitnak, 
megszervezik a könyvtárközi kölcsönzést 
ée különböző szakkatalógusokat állítanak



öesz®. A kutatási igények jobb kiszolgá
lása céljából az ország legtöbb vidékén 
megkezdték már a könyvtárak a regionális 
központi katalógusok készítését*valamint 
másodpéldányok beszerzését. A könyvtári 
szolgáltatásoknak a tudományos kutatások 
területén való további megszilárdítása 
és megjavítása ériekében és perspektivi
kus tervek kidolgozása céljából két nem
zeti Jellegű központi könyvtárat, kilenc 
regionális könyvtárat jelöltek ki* A Pe
kingi Hemzeti Könyvtárban külön osztályt 
bíztak meg nemzeti központi katalógusok 
szerkesztésével.Ez már meg is kezdte mű
ködését * A könyvtári katalogizálás meg- 
javításának és a munka hatékonyságának 
növelése céljából a Pekingi Nemzeti 
könyvtár és a Pekingi Szabad Egyetem 
könyvtára közösen végzi az uj könyvek 
központi katalogizálását.

1 9 5 8-ban, az ugrásszerű fejlődésért 
indított országos mozgalom nyomán, a kü
lönböző tartományok, városok és autonóm 
területek könyvtáraiban sorra felülvizs
gálták a célkitűzéseket, s uj konkrét 
évi terveket készítettek. így például 
egy&s könyvtárakban az uj könyvek fel
dolgozásának X5—5® napi időtartamát át
lagosan másfél napra csökkentették, sőt 
olyan könyvekét, amelyek bizonyos poli
tikai mozgalmakkal kapcsolatos irodalmat 
nyújtanak, mindössze néhány órára. A 
könyvtárak nyitvatartási idejét a koráb
bi 8-9 óráról napi 14 órára növelték. Ás 
Olvasószolgálat területén néhány könyv
tár 1 9 5 7-hez viszonyítva 7o4 #-kal nö
velte olvasói számát, és 8 52 kai a ki
kölcsönzött könyvek kötetszámát. Az év 
folyamán az olvasók száma 8 7o Û-kal, a 
kikölcsönzött kötetek száma lloo $-kal 
emelkedett* A könyvkötőaönsó helyek szá
mát 1957-hez viszonyítva 2o74 3&-kal nö
velték., Az olvasók jobb kiszolgálása ér
dekében felülvizsgálták és módosították 
a régi módszereket és szabályzatokat, s 
munkamódszereiket korszerűsítették* Igen 
sok tartományban és városban az ország 
nép© - hogy lépést tudjon tartani a kul

túra gyors fejlődési ütemivei - maga lé
tesített könyvtárakat* Következésképpen 
szerte az országban uj azempontok dia
dalmaskodnak a könyvtárügy egéssz terü
letén.

A tudományos kutatásokat elősegítő 
szolgáltatások fejlesztésével egyidejű
leg a könyvtárak a dolgozók széles töme
geinek általános műveltségét b tudomá
nyos ismereteinek bővítését szolgáló 
munkából i© kiveszik részüket. A működő 
49o közművelődési könyvtárból 446 könyv
tárt létesítettek 1956-ban a megyék, ki
sebb városok, illetve a nagyobb városok 
kerületei % ezek mindegyike 5oo- Xo ooo» 
kötetes állománnyal rendelkezik. A leg
több közművelődési könyvtárnak külön-kü
lön olvasóterme és kölcsönzőasztala van 
a felnőttek és a gyermekek számárai ezen 
felül mozgó kölcsőnkönyvtárakat indítot
tak útjukra, megszervezték a kollektív 
kölcsönzés intézményét, s megkezdték a 
könyvek propagálását. Ezen községi, vá
rosi és nagyvárosi kerületi könyvtárak
nak igen jelentős szerepe volt a széle© 
néptöxaegek megnövekedett kulturális igé
nyinek kielégitésében.Emellett segítet
ték a vidéki b a szakszervezeti könyvtá
rak, valamint a nagyvárosok egyes kerü
leteiben lévő iskolai könyvtárak munká
ját ie* Mindez a könyvtárügy fejlődésé
nek meggyorsítását eredményezi.

Fokozatos fejlődés tapasztalható a 
könyvtárakban a gyermek-olvasók kiszol
gálása terén is. A kizárólag gyermekek 
számára létesült intézmények mellett a 
legtöbb tartományi» községi, megyei é© 
városi kerületi könyvtár, sőt, néhány 
kulturális intézmény könyvtára is, kü
lön olvasótermet rendezett be gyermek
olvasói részére. Múlt év júliusában - a 
gyermekkönyvtárak terén szerzett tapasz
talatok kicserélés© végett - kongresz- 
szu© ült össze Sanghajban! ezen megál
lapították a gyermekkönyvtárak feladata
it, megvitatták a könyvpropaganda, az 
olvasók könyvtári munkába való bekapóaö-



lÓdásának megszervezését és előmozdítá
sáig s kicserélték Mindegekre vonatkozó 
tapasztalataikat* Szert© az országban 
könyvtárakat létesítettek a ka!túrottho
nokban, s könyvtárak működnek minden köz
ségben, megyeszékhelyen és nagyobb váro
sok kerületeiben. Számuk jelenleg 2657» 
összesen 18 X2o ooo kötet könyvvel.Sokat 
tettek ezek a könyvtárak a tömegekért s 
íaa az egész ország könyvtárügyének alap
egységei. Amellett ui., hogy olvasó-, 
kölcsönző szolgálatuk Ós letéti helyeik 
utján kiszolgálják a városi és vidéki tö
megeket ,a kulturális intézmények könyvtá
rainak hatáskörébe tartozik egyúttal a vi
déki és szakszervezeti könyvtárak szak
mai irányítása is az olyan területeken, 
ahol nincsenek megyei vagy községi . könyv
tárak.

A szakszervezeti könyvtárak állománya 
— a nem egészen teljes statisztika tanú
sága szerint — 22 91o ooo kötetre rúg.
Fontos feladata ezeknek a könyvtáraknak 
az általános kulturális szinvonal emelé
se mellett a dolgozók szakmai tudásának 
növelése és az élenjáró dolgozók haladó 
munkamódszereinek népszerűsítése. Az 
Őses-Kinai Szakszervezeti Szövetség pro
paganda osztálya tanfolyamot szándékozik 
indítani a szakszervezeti alapkönyvtárak 
dolgozóinak szakmai továbbképzése céljá
ból.

A mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom 
fellendülése nyomán gyors léptekben ha
ladt előre az Írástudatlanság felszámo
lásáért indított küzdelem, - nagy számú 
középiskola, kollégium és tudományos ku
tató intézet létesült a mezőgazdasági vi
dékeken , — gomba módra szaporodtak a nép
éé a vidéki könyvtárak, különösen azóta, 
hogy megalakultak a népi tanácsok. 1958 
junius végéig 3847 népi kezelésben lévő 
könyvtár létesült, 288 326-öt pedig a te£ 
nácsok létesítettek.A kisebb könyvtárak
nak 3-4oo kötet, a nagyobbaknak 5-6ooo kö
tetnyi az állományai az ilyen jellegű 
könyvtárak állománya országosan összesít
ve mintegy 128 71o ooo kötet; esek nagy 
rész©. Időszerű események népszerű ismer
tetése, továbbá mezőgazdasági ismereteket 
és általános műveltséget nyújtó, tudomá

nyos jellegű, és képes 'elbeszélő mii.A fa
lusi könyvtárakat a- szövetkezetek ifjú 
aktivistái vezetik.E z e k n e k  a'könyvtárak
nak jelentős érdemei vannak a szövetkeze
ti mozgalom megszilárdításában, az Írás
tudatlanság felszámolásában és a párasz- ; 
tok kulturális színvonalának emelésében, 
valamint a mezőgazdasággal összefüggő tu
dományos és műszaki ismeretek népszerű
sítésében.

Hivatásos könyvtárosok nevelése cél
jából mind a Pekingi Egyetemen, mind pe
dig a Wühan Egyetemen könyvtártudományi 
szakot létesítettek? a kínai könyvtárak 
gyors fejlődéséből ©redő követelmények 
kielégitése céljából a Pekingi Egyetem 
- a dolgozó könyvtárosok szakmai színvo
nalának fejlesztése érdekében — ezenfe
lül még levelező tanfolyamokat is indí
tott. 1 9 5 7-ben a művelődésügyi minisz
térium rövid időtartamú, külön tanfolya
mokat szervezett a közművelődési könyv
tárak dolgozói x*észéres ezeken az álta
lános könyvtári munka, a szakozás, a ka
talogizálás és a könyvtári módszertan 
terén folyó kiképzés folyik; ugyanakkor 
a nevelésügyi minisztérium is felállí
tott egy gyakorló tanfolyamot. Egyidejű- * 
lég a tartományokban és a községekben is 
rendszeres!tóttek szakmái konzultációkat 
és gyakorló tanfolyamokat. Mindezek a 
rövid időtartamú tanfolyamok a könyvtá
ri dolgozók szakmai színvonalának eme
lését, a könyvtári munka megjavítását 
4© az egész könyvtárügy további fejlő
dését vannak hivatva előmozdítani.

Az ország valamennyi könyvtári dolgo
zója szákmai igényeinek jobb kielégítése 
céljából a*'Tushuguan Gongzuow/A könyvtá
ri munka/ c. eddig kéthavonta megjelenő 
folyóirat havi folyóirattá változott.Két 
uj folyóirta tót is indítottak 1957—“ben* 
az egyik a "Könyvtártudományi levelezés" 
havonta, - a másik, a "Könyvtártudományi 
forditások gyűjteménye"? /az utóbbi nem 
jelenik meg rendszeresen./

Eredeti óim? Librariee in China *
Megjelent? Idbri 1959* 2.no. X<
OgsKt-gSZáj aggj. 2234


