
A 14. Skandináv Könyvtárügyi Találkozó 293

3. TAMMEKANN, Eeva-Maija: Bibliotekeme som ledd i en nasjonal informasjonspolitikk. Finland. = 
Вок og Bibliotek. 47.vol. 1980. 6.no. 4 3 7 -4 3 9 .p.

4. SÎMONSEN, Thprkild: Bibliotek sloven haster. = Bogens Verden. 62.vol. 1980. 8 .no. 445—449.p.
5. POROTNIKOFF, Olga: EDB-biblioteket som arbeidsmilj0. = Bök og Bibliotek. 47.vol. 1980. 6.no. 

42 6 —429.p.
6. LINDBOE4LARSEN, Kristian: Personbeskyttelse, bibliotek og EDB. = Bök og Bibliotek. 47.vol. 

1980. 6 .n o .422-425 .p .
7. STEEN, Vagn: Brammen om biblioteket. = Bogens Verden. 62.vol. 1980. 8.no. 435-440.p .

KÖNYVTÁRÜGY GRÖNLANDON. — A valaha Kanadából bevándorolt eszkimók majd 
izlandi és norvég parasztok által lakott terület sorsa a XVI—XVIII. században kezd össze
fonódni az európai népekével, elsősorban a dánokéval. A világ legnagyobb szigetén két
nyelvű kultúra alakult ki, erősebben dán, noha a lakosság 90%-a grönlandi. A könyvnyom
tatás itt a XIX. század közepén indult. 1861-ben jelent meg az első grönlandi újság az 
„Atuagagdliutit” , amely ma is él kétnyelvű kiadványként. Grönland az ún. fejlődő orszá
goktól eltérően rendelkezett könyvtárral. Sok európai államhoz hasonlóan kezdetben itt 
is olvasókörök alakultak ki, később kölcsönzőkönyvtárak megnyitását szorgalmazták, 
majd az egyházi és képzőintézmények könyvtárai jöttek létre. De ezen a világtól elzárt 
helyen — ahol az olvasás a fő művelődési lehetőség — szívesen fogadták a Dániából érkező 
könyvadományokat is, noha ezek információi nyelvi nehézségek miatt nehezebben voltak 
hozzáférhetők. Az 1920-as években a koppenhágai Állami Könyvtárfelügyelőség javasla
tot tett szisztematikus könyvtárfelügyelet szervezésére, s ezzel megkezdődött a grönlandi 
könyvtárak újjászervezése. így kerülhetett sor négy új könyvtár megnyitására a nyugati 
partvidéken (Julianehab, Godthab, Egesminde, Umanak). Sajnos a lakosságnak csak kis 
része tud dánul olvasni, ezért főleg illusztrált könyvekkel, gyermek- és ifjúsági kiadvá
nyokkal próbálják megnyerni a grönlandi könyvtárlátogatókat. Az oktatás-képzés terüle
tén 1967-től új iskolarendszert vezettek be, amely a grönlandi nyelvnek ad prioritást 
a dánnal szemben. A hatvanas években a grönlandi könyvnyomtatás is fejlődött, olyannyi
ra, hogy lehetőség nyflt a nemzeti irodalom ápolására. A könyvtárakban található grön
landi irodalmi anyag a dánhoz viszonyítva sajnos még így is jelentős kisebbségben van, 
nem megoldott maga a könyvtárosképzés. Szomorú tény, hogy könyvtárosképzésben még 
egyetlen grönlandi sem részesült, pedig hozzáértő segítségre ugyancsak szükség volna! 
Nőnek a. könyvtárakkal szemben támasztott követelmények, s az egyre képzettebb 
ifjúságnak nemcsak nagyobb grönlandi anyagra, hanem dán s talán angol szakirodalomra 
is szüksége lesz.*
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