
R O M Á N IA  K Ö N Y V T Á R Ü G Y E

Romániában az évenként kiadott könyvek példányszáma 35 millió kötet kö
rül mozog. A  román klasszikusokat például ez idő szerint hússzor annyi pél
dányszámban teszik közzé, mint 1939-ben. Más népek irodalmának fordítási sta
tisztikájában Románia világviszonylatban a nyolcadik helyen áll* 1960-ban 354 
napilap és folyóirat hagyja el a sajtót, több mint ©00 millió példányban.

A  legrégibb könyvtárak Romániában is - mint mindenütt másutt a közép
korban - a ko los tor i  könyvtárak voltak. (Könyvtár meglétére utaló legrégebbi 
adat 1385-re mutat vissza.) A z ország területén dúló sok háború javarészt meg
semmisít ette, vagy szétszórta állományukat. A  XVL századtól fogva több f e j e 
delmi és bojár könyvtárról, a XVIII. századdal kezdődően pedig több magán 
könyvtárról van tudomásunk. Utóbbiak között a legnevezetesebbek - a BrukenthaV 
a Teleki-, a Batthyány-féle könyvtár - ma is fennáll. Nagyobb olvasóközönség 
rendelkezésére álltak az i sko la i  és a f ő i sko la i  könyvtárak, amelyek a XVI. 
századtól fogva a mai Románia különböző területein értékes, szép állománnyal 
rendelkeztek. A z első könyvi ár katalógus is a Honterus János alapította brassói 
lutheránus iskola könyvtárának katalógusa.

Kö lcsönkönyvtárak ,  az un. M olvasókabinetek" 18 30- bán tűnnek fel e- 
lőször. Néhány bukaresti és iasi-i könyvkereskedő ui. üzlete mellett olvasó- 
szobát nyitott, ahol bizonyos dij ellenében az akkori legújabb könyvtermést bo
csátotta a vásárlóközönség rendelkezésére. A  százados török hódoltság, a tu
datlanságban tartott nép feudális kihasználtsága, az örökös háborúk negatív ha
tással voltak az általános művelődésre és igy a könyvtárak fejlődésére is. Tör
vényhozás utján nem gondoskodtak megfelelő módon a könyvtárakról, ezért a 
XIX, század második felében alapított három nagy állami könyvtáron felül - a 
bukaresti .Akadémiai Könyvtár és a Központi Állami Könyvtár, a moldavai Mi- 
haileana Könyvtár - csak az egyetemi könyvtárak s néhány tudományos könyv
tár ütötték meg a korszerűség szintjét. A  nagy tömegek rendelkezésére alig 
álltak könyvtárak, s a meglévőknek is kevés és alacsony színvonalú anyagból 
tevődött össze állománya.

+ *

Románia felszabadulása után megkezdődött a meglevő könyvtárak állomá
nyának rendezése, kiigazítása, korszerűsítése és megindult az uj - főleg a tö
megek használatára szóló könyvtárak létesítése. A  szakszervezeti könyvtárak 
száma csak az 1945-1947 közötti időben 80-ról 3400- ra emelkedett. Ugyanígy 
a művelődési házakban levő falusi könyvtárak is - a központi és a helyi szer
vek segítségével - hirtelen fejlődésnek indultak. 194 9-re a falusi könyvtárak 
száma 10 087-re ugrott, 2 642 651 kötetnyi állománnyal.

1951-ben minisztertanácsi rendeletben szabályozták a könyvtárak szerve
zését és működését. A  rendelet szerint a könyvtárak feladata: "a tömegek olva
sási kedvének mind nagyobb mértékben való felkeltése, a könyvek széles kör-

A z  össze fog la ló t a " T h e  i i b r a r i e s  in t h e  P e o p l e ’ s R e p u b l i c "  c. 1961 -ben  B u 
karestben  megjelent könyv  a lap ján  készítettük. A  könyv m egje lenése  óta a  rom ániai 
közm űvelődési könyvtárügy s z e r v e z e t é b e n  m egerősödött a  t á r s a d a l m i  irányítás?  
a  minisztérium sze re p é n e k  zömét bizottságok vették át. (S z e rk .)
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ben való terjesztése és a tömegek művelődési szórajának: kielégítése” , A  könyv
tárak könyvekkel való ellátásának biztosítása végett a rendelet életre hívja az 
un* köny v tá re l l á tó  üzleteket, A  könyvkiadók kiadói tervük elkészítése alkal-. 
mával kötelesek a könyvtárellátó üzletek igényeit figyelembe venni s a könyv
táraknak szánt munkák technikai és kiadási szinvonalát egyre javítani. A z 1951. 
év tehát döntő fontosságú a román könyvtárügy fejlődése szempontjából: ekkor 
történik meg az elvi alapok lefektetése s a könyvtári hálózat vázlatos megterve
zése.

1960-ban 27 647 különféle könyvtár állt a közönség rendelkezésére, ami 
annyit jelent, hogy minden 620 lakosra esik egy-egy könyvtár. A  könyvtárak ál
lománya összesen 65 millió kötetre rúg, tehát a lakosságra fejenként 3,6 könyv 
jut. 1959-ben összesen 6 240 000 nyilvántartott könyvtárolvasó összesen 42 mil
lió könvvet vett ki,

A  közm űve lődés i  könyv tárak  száma összesen 8812-re rúg; olvasó
ik az ország valamennyi könyvtár olvasójának több mint felét teszik ki. A  közmű
velődési könyvtárak megyei, járási, községi és falusi könyvtárakból állnak.

A  megye i  könyvtárak a megyék székhelyén működnek; számuk: 16. Első
sorban nagy közművelődési könyvtár szerepét töltik be, ezen felül azonban az 
illető megye területén levő valamennyi közművelődési könyvtár bibliográfiai és 
módszertani irányítását is ellátják. Fejlődésük az 1955-1959 közötti időszakasz
ban az alábbi táblázat számadataiban tükröződik:

1955
az állomány kotetszáma 1 194 000 
az olvasók száma 125 000
az o lvasott könyvek az. 1 615 000

1956
1 552 000 

136 000 
1 869 000

195?
1 555 000 

141 000 
2 064 000

1958
1 689 000 

164 000 
2 522 000

1959
1 737 654 

166 502

2 582 315

A  j á rás i  könyvtárak részben a körzeti székhely közművelődési könyvtá
rai, részben pedig összekötő kapcsot alkotnak a megyei és községi, illetve fa
lusi könyvtárak között. Állományuk 20 000 - 25 000 kötet, olvasóik száma 2000- 
2500, könyviorgalmuk évente 28 000 - 35 000 könyv,

A  k ö z s é g i  könyvtárakat a községi tanácsok szervezik. A z utolsó öt év 
során bekövetkezett fejlődésüket az alábbi táblázat mutatja:

1955 1956 1957 1958 1959__
a könyvi;árak száma 612 739 1 004 1 269 1 484
az állomány kötetszáma 2 196 000 2 665 000 5 575 000 4- 24-9 000 6 470 900
az olvasók száma 327 000 347 000 4?8 000 770 000 1 201 000
az o lvasott könyvek sz. 2 126 000 2 515 000 3 182 000 5 188 000 7 918 200

A  községi könyvtárak állománya atia^o^an <000-8000 kötet, olvasóik 
száma 1500-2000 között mozog, s 15 000 - 20 000 könyvet kölcsönöznek ki 
évenként.

A  fa lusi  könyvtárak ma mán csak szükségmegoldást jelentenek az olyan 
településeken, ahol eddig még nem sikerült községi közművelődési könyvtárat 
felállítani, Ezeknek a művelődési házakban felállított könyvtáraknak száma 1959- 
ben még 7000-re rúgott, állományuk 7 millió kötetet tett ki, olvasóik száma pe
dig 1 296 000 volt* A  községi könyvtárak szervezésével arányban számuk egy
re csökken.

Az egyetemi  és f ő i sko la i  könyvtárak száma - a három nagy egye
temi (Kolozsvár, Ia î, Bukarest) könyvtárral együtt - 39. Állományuk 1959- 
ben 7 531 610 kötetet tett ki, az 1938. évi 1 500 000-rel és az 1949. évi 
2 668 000-rel szemben. Olvasóik száma 1959-ben 133 700-ra rúgott; az olvr
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sofcfc könyvek száma 6 900 OOO kötet volt* 1948-bán az ülőhelyek száma 64 ol
vasóteremben 2326 volt, most 255 olvasóteremben 13 749.

A  héteves á l ta lános  iskolai ,  az általános k ö z é p i s k o l a i  és a s za k 
i sko la i  könyvtárak száma 1959-ben 5698-ra emelkedett; állományuk összesen 
9 370 500 kötetet tett kL

A  falvak négyéves általános iskolái 1958-ig külön kis könyvtárral voltak 
ellátva. Ebben az évben azonban - az állomány megerősítése végett - bele ol
vasztották. őket a községi, illetve falusi könyvtárakba.

A  s z a k s z e  r ve  zet i  könyvtárak száma 1959- ben 5310 volt, 9 27 3 000 
kötetet kitevő állománny a_L A  szövetkezeti könyvtárak 1959-ben 95 000 olvasót 
tartottak nyilván, állományuk pedig 533 000 kötetre rúgott.

A  nemzet i  könyvtárra váró feladatokat két intézmény látja el: a Román 
Tudomáiyos Akadémia Könyvtára és a Központi Állami Könyvtár,

A z 1867-ben alapított Román T ud om án yos  A ka dém i a  K ö n y v t á ra  
- az akadémia kutatási irányának megfelelően - 1948-ig szinte kizárólagosan 
a társadalomtudományok területére korlátozva gyarapította állományát. Ettől az 
időponttól fogva azonban - megváltoztatva eddigi állománygyarapítási alapelveit - 
a természettudományok és a műszaki tudományok köréből való gyűjtemények ki
alakítására is törekszik. 1959 végén állománya így oszlott meg: 15 700 kézirat, 
132 000 történelmi dokumentum, 2 690 000 könyv, 32 000 sorozat folyóirat (osz- 
szesen 450 000 kötettel), 115 000 nyomat, rézmetszet, rajz és fénykép, 9000 
térkép és mintegy 120 000 érem, pecsét. Cserekapcsolatban áll 80 ország in
tézményével. 'Több mint 4000 kurrens folyóiratot járat előfizetés, illetve csere 
utján.

1949-ben bibliográfiai, 1954-ben pedig tudományos felvilágosító osztályt 
nyitott meg. A  bibliográfiai osztály két retrospektív bibliográfiát szerkeszt, ne
vezetesen az 1831-1944-ig terjedő időszak könyvtermését és az 1907-1944- 
ig terjedő évek folyóiratait magában foglaló nemzeti bibliográfiát. A  tudományos 
felvilágosító osztály feladata kettős: egyfelől a belföldi és a külföldi kutatóinté
zetek kérésére kurrens segédkönyveket bocsájt rendelkezésre, másfelől szóbe
li felvilágosítással szolgái, illetve szelektiv forrásjegyzékeket állit össze.

A  Román Tudományos Akadémia Könyvtára a természettudományi és mű
szaki kutatómunka elősegítése érdekében 34 tudományos intézeti, laboratóriumi 
stb. könyvtárral (ezek állománya összesen kb. 1 millió kötetre rúg) tart fenn 
állandó kapcsolatot.

1954-től - más tudományos könyvtárakkal karöltve - könyvtártudományi 
munkásságot is folytat. Ennek eredményeit a Studii si Cercetari de Bibiiologie 
(Könyvtártudományi Tanulmányok és Kutatás) c. folyóiratban teszi közzé.

A  Román Népköztársaság másik nemzeti könyvtára az 1955-ben létesült 
K ö zp o n t i  Á l l a m i  Könyv tár .  Amíg a Román Tudományos Akadémia Könyv
tára természeténél fogva a tudományos könyvtárak egybefogását és a tudomá
nyos kutatók igényeinek kielégítését tekinti egyik elsődleges feladatának, ad
dig a Központi Állami Könyvtár - a maga 3 500 000 kötetre rugó állományá
val - mint az ország legnagyobb közművelődési könyvtára a közművelődési 
könyvtári hálózat módszertani irányítását látja el. Mint kötelespéldány felvevő 
intézmény szerkeszti az ország kiadványainak kurrens bibliográfiáit: a köny
vek, térképek és zenemüvek román nemzeti bibliográfiáját és a folyóiratok, fo
lyóiratcikkek és szemlék bibliográfiáját.

A z  egyöntetű katalogizálás biztosítása végett nyomtatott katalóguscédu
lákkal látja el a közművelődési könyvtárakat. A  módszertani irányítás kereté
ben a könyvtári munkával kapcsolatos uj eljárásokat megyei, járási és közsé
gi kísérleti közművelődési könyvtárakban kipróbálja, s ha beváltak, valameny- 
nyi könyvtárban rendszeresíti. Könyvtárosok továbbképzése végett tanfolyamo
kat rendez és módszertani és egyéb segédkönyveket ad ki. 95 ország Intéz
ményeivel tart fenn cserekapcsolatot.

A  termelési eszközök népi tulajdonba vétele után egyre-másra alakultak
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a. termelés előmozdítására hivatott tudományos és  szakkpnyv ía raK .  Szá
muk: ez idd szerint meghaladja az 5900-at, állományuk pedig kereken 8 300 000 
kötet.

Egyes főbb tevékenységi ágak - így az ipar, a mezőgazdaság, közegész
ségügy, vegyi és olajvállalatok, építőipar, vasutak -  hatalmas könyvtárral ellá
tott külön felvilágosító szakköz pont okát állítottak fel. Ezek közül a legneveze
tesebbek:

a Műszaki Dokumentációs Intézet könyvtára 120 000 kötet könyvet, 40 000 
kötet folyóirat-sorozatot, 3600 mikrofilmet, 350 0Ö0 szabadalmi leírást tartalmazó 
állománnyal, -

a Román "Tudományos Akadémia Román-Szovjet "Tanulmányi Intézetének 
könyvtára 90 000 kötet könyvből, 1800 folyóiratsorozatból, 40 000 oroszból va
ló fordításból álló állománnyal, -

a Központi Állami Könyvtár keretében létesült "Társadalom- és Humán "Tu
dományok Egyetemi Dokumentációs Központjai, - 

a Vasúti Dokumentációs Intézet, -
az Olaj- és vegyipari minisztérium Dokumentációs Központja, - 
az Építészeti és Várostervezési Dokumentációs Központ 80 000 kötet 

könyvből és 10 000 kötet folyóiratból álló állományú könyvtárral, -
az Orvosi Dokumentációs Központ 25 000 kötet könyvet, 18 000 kötet fo

lyóiratot, és 18 000 fordítást tartalmazó könyvtárral, -
a Román "Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutató Intézetének Doku

mentációs Osztálya 40 000 kötet könyvet és több mint 4000 folyóiratsorozatot 
tartalmazó könyvtárral.

*  *

A z egyes települések könyvtárait mindig a lakosság főfoglalkozásának, ér
deklődési irányának megfelelő könyvekkel iparkodnak ellátni. A z  ipari centru
mok tehát inkább ipari, a mezőgazdasággal foglalkozó községek és falvak pe
dig főként mezőgazdasági és állattenyésztési jellegű könyveket kapnak. Bármi
lyen összetételű legyen is azonban a lakosság, egyformán gondoskodnak poli
tikai felvilágosítást nyújtó, ideológiai munkákról is. Ugyanígy napilapokkal és fo
lyóiratokkal, regényirodalommal, szépművészeti és zenei ízlést fejlesztő, vala
mint ismeretterjesztő könyvekkel valamennyi könyvtár rendelkezik.

A  könyvtárak közötti nemes versengést mozdítja elő az 1960-ban megin
dított M könyvtárak a szocialista építés szolgálatában" elnevezésű mozgalom.

A  közművelődési könyvtárak a reájuk váró feladatok megoldásának elő
mozdítása végett főként két irányban összpontosítják erőfeszítésüket: egyfelől 
mind szélesebb körben akarják megkedvelteim az olvasást, másfelől minden 
eszközt megragadnak a könyvek népszerűsítésére.

A z olvasóközönség verbuválása és a könyvpropagálás terén a könyvtár 
falain kívül eső tevékenységűk: a falusi lakosság kalákáin (kukoricái osztás, fo
nó-esték stb.) felolvasó programok tartása, városban és faluban önkéntesen 
jelentkező küldöncökkel könyveknek a házakba való kiküldése, - egyes nehe
zebben megközelíthető városrészekben, utcasorokban az arra jelentkező olva
sóknál 100-300 kötetből álló házi könyvtár felállítása, - a mezőgazdasági dol
gozóknak nyári munkaidényben a könyvtáros által a földön való felkeresése, - 
irodalmi matinék, esték, könyv megbeszélések, meseórák rendezése stb.

A  könyvtárosképzés kétéves tanfolyamon történik középiskolát végzett 
személyek számára, két és három hónapos továbbképző tanfolyamok könyvtár
ban működő pedagógusok és egyéb értelmiségiek esetében és ugyancsak két 
hónapos tanfolyamok az iskolai könyvtárosok továbbképzése céljából.

A  könyvtárosok hivatalos szaklapja az 1948-ban alapított Ca lauza  Biö- 
l iotecarului .
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