
kisztanban a Karachl-i Egyetemi Könyvtár 1951-ben létesült, állomá
nya 45 000 kötet.

Sokszor meglepően gazdagok mezőgazdasági, közgazdasági és ipa
ri szakirodalom tekintetében a szakkönyvtárak, pl. a Pakistan Nem
zeti Bank Könyvtára és a Tervhivatal Könyvtára. 5-10 000 kötetes 
könyvtárak vannak a szakmai testületek és tudományos társaságok, 
kutatóintézetek, külügyi szervek birtokában.

Az ország könyvtáraiban levő könyvek háromnegyed része angol 
nyelvű, a többi bengáli, urdu, perzsa és arab nyelvű. Ez utóbbi 
nyelveken a könyvtárakban sok értékes kézirat is található, ame
lyek főleg vallási jellegűek. De vannak a könyvtáraknak más érté
kes kincseik is. /Pl. a Punj ab-i Egyetemi Könyvtárban van egy 
szarvasbőrre irt kézirat knfi nyelven 412-ből./

A könyvtárak rendkívül súlyos problémákkal küzdenek: rosszul 
világított és rosszul szellőztetett helyiségek, rosszul fizetett 
személyzet, analfabéta, rosszul táplált, szegény lakosság. Az ál
lamnak pedig sokkal sürgősebb feladatai is vannak.

Be sok a biztató jel: főleg a könyvtárügy nemzeti fontosságá
nak növekvő tudata a közvéleményben. A Bacca-i Egyetem könyvtáros 
tanfolyamára ötszázan jelentkeztek.

A Pakisztáni Könyvtáros Egyesület is megalakult 1957-ben és 
»ei-г képviseltette magát az ázsiai Könyvtárosegyesületek Szövetsé
ge Tokióban, 1957-ben tartott első konferenciáján.

SZÁZ ÉVES A HELSINKI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR

HTBH.SvenxHelsingin kauptmginkir- Az 1860-ban léte-
jasto 1860-1960. » Kirjaatolehti.53.vuoe. . ... rs .. .I960 . 7.no. 206-210.p. Illusztr. sült helsinkli Kozmüve-
Száz éve e a Helsinki 1 Közművelődési lödé si Könyvtárnál az

Könyvtár*
észak-európai államok
ban egyedül az oslói
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Közművelődési Könyvtár régebbi; ennek története ni. a 18. századba 
nyúlik vissza. Egyöntetű városi könyvtári hálózat kialakítására 
például Stockholmban csak 1928-ban került sor. A helsinki! Közmű
velődési Könyvtár történetében az 1880-ban emelt uj épület jelen
tett nagy lépést előre. Sajnálatos dolog, hogy a könyvtár olvasó
közönségét még mindig ugyanabban az épületbei kénytelen kiszolgál
ni; ez ui. - még uj toldalék-része ellenére ia - jelenleg már túl 
kicsinynek bizonyul. A helsinki! Közművelődési Könyvtár sok vonat
kozásban mintaképül szolgál az ország többi könyvtára számára. Már 
régen működik felvilágosító és gyermek-osztálya és az olvasóközön
ség használatára szerkesztett szótárkatalógusa van. Uuno Saarnio, 
aki 194-0 óta igazgatója a könyvtárnak, különös figyelmet fordít - 
különféle olvasókörök alapítása utján - az un. aktiv könyvtári ne
velésre. Az utóbbi néhány év folyamán mind a fiókkönyvtári, mind 
pedig a kórházi könyvtári munka is fejlődésnek indult.

ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKIRODALOM

STAPS, Wolfgangs Überlegungen sur 
Arbeit mit der Sach- und Fachliteratur.
= Bibliothekar (Berlin). 13.Jg.1959» 2.H.14-5-150.0.Gondolatok az iæneretterjeeztö ée szak
irodalommal való munkáról.

Definicó: Meg kell 
határoznunk, miben, kü
lönbözik ez a két iro
dalmi műfaj egyrészt a 
szép!rodaiómtól,másrészt 
egymástól.

Közös vonásuk, hogy mig a szépirodalom tárgya "fiktiv /költött^ 
a szakirodalomé éa az ismeretterjesztő irodalomé ténybeli: maga az 
objektiven megismerhető valóság. Közös vonásuk, hogy tájékoztatni, 
tanítani akarnak, míg a szépirodalomnak - legalábbis ebben az érte
lemben - ez nem lényeges vonása.

A kétféle Irodalmi műfaj közötti különbség: a szakirodalom 
közvetlenül gyakorlati vonatkozású, célja egyenesen a tanítás,tájé
koztatás. Legfontosabb tárgyi jellemzői: tapasztalati tények és is
meretek közláae, bizony!tékanyag, tudományos módszer, törvényszerü-
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