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PILLANTÁS KÍNA KÖNYVTÁRÜGYÉRE

A Su um  missione bibliotecaria in Cim (Accademie e bibiioteche d’Italia. Anno 
54. (37. nuova serie) 1986. 2. no. 44-53. p.) című cikk alapján MOHQR Jenő 
tömörítése.

Kína nem teljesen számbavett könyvállománya több mint kétszáz millió kötet, köz
tük számos igen régi, mely az ősi kínai kultúra emlékét őrizte meg, az ország zaklatott 
történelmének századain át — írja publikált útijelentésében az a három olasz könyvtáros, 
akik 1985 őszén három hetes kínai tanulmányúton vehettek részt, államközi megállapodás 
alapján. A kétszáz millió kötet mintegy kétezer jelentős könyvtáré, ezek közül harminc 
körüli a legnagyobb városi és regionális könyvtárak száma, melyek jelentős autonómiát 
élveznek; az egyetemi könyvtárak autonómiája szinte teljes; a mintegy háromszáz városi 
könyvtár és a többséget alkotó közművelődési könyvtárak a Kulturális Minisztériumhoz 
tartoznak, önállóságuk csekély. Az iskolai könyvtárak szerepe jelentéktelen, feladataikat 
a közművelődési könyvtárak látják el. Az utóbbi években a kormányzat -  korábbi évek 
lemaradását is pótlandó — komolyan foglalkozik a könyvtárüggyel, többéves fejlesztési 
tervek alapján törekszik annak újjászervezésére, modernizálására. Az egyetemi és szak
iskolai könyvtárosképzés mellett (a távoktatás általános elterjedtségének is köszönhetően) 
televíziós tanfolyammal is képeznek könyvtárosokat.

A pekingi nemzeti könyvtár -  Kína legfontosabb, vezető könyvtára -  amellett, 
hogy ellátja egy nagy nyilvános könyvtár minden funkcióját, a kötelespéldányok (három 
példány) letéteményese, központi katalogizálást végez, nemzeti bibliográfiai központként 
működik, katalogizálja az egész világ kínai nyelvű publikációs termését (s a cédulákat 
több mint hatszáz kínai könyvtárnak megküldi) jelentős kiadói tevékenységet folytat, és 
124 ország több mint kétezer könyvtárával van kiadványcsere-kapcsolata.*

Sanghai könyvtára (e „virág a Városi Kulturális Hivatal gomblyukában”) minden 
mással nehezen összehasonlítható könyvtári jelenség és ha adminisztratív meggondolások 
alapján Kína második könyvtára is, ellátottsága, állománya, használata alapján minden
képpen az első. Üj, nagyobb épülete most készül, s elsősorban az olvasóknak nyújt majd a 
jelenleginél több szolgáltatást, különböző olvasótermek, gyermekrészleg lesz benne. 
A könyvtár, mely 1981 óta ISBD alapon katalogizál és elkészítette az utóbbi harminc 
év nemzeti cikk-repertóriumát, egy nagy közművelődési könyvtár és — külön részlegek
kel -  a tudományos könyvtár funkcióit egyaránt ellátja, és ENSZ letéti könyvtárként is 
működik. Nem részesül kötelespéldányokban, tehát minden anyagát vásárolnia kell, mégis, 
beszerzésének mintegy két harmadát a külföldi anyag teszi ki. Komoly cserekapcsolatai

* Az Information Today 1987.4.1. számában olvastuk, hogy 1987-ben megkezdődött a nemzeti 
könyvtár gépesítése a CLSI rendszer alapján. (A szerk.)
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vannak (főként amerikai egyetemekkel), de nincs intézményesített kapcsolatban a terület 
más könyvtáraival (szakmai -  könyvtárközi kölcsönzés, információcsere stb. — kapcsola
tai persze jelentősek).

A pekingi és sanghai egyetemi könyvtárak — természetesen — csak az egyetemi ok
tatók és hallgatók rendelkezésére állnak gazdag, sok külföldi anyagot (főként angol, 
francia, német és spanyol nyelven) és jelentős régi állományt is tartalmazó gyűjteményük
kel. (Ez utóbbi főleg a mindössze nyolcvan éves sanghai Fudan E gyetem i K önyvtár ese
tében érdemel külön figyelmet.) Az egyetemi könyvtári szervezet erősen centralizált: a 
kari (tanszéki stb.) könyvtárak a központi könyvtár irányítása, felügyelete alatt állnak. 
A sanghai egyetemi könyvtár tagként részt vesz az IFLA tevékenységében (és konferenciáin 
is), a könyvtári személyzet körülbelül felének egyetemi vagy főiskolai végzettsége van. 
A pekingi egyetemi könyvtárban -  bár a könyvtári tevékenység minden fázisa hagyomá
nyos ma még -  megkezdte működését egy gépesítési csoport.

A Hangkou egyetem  könyvtára egymaga látja el az egész egyetem valamennyi 
(humán, társadalomtudományi és az ötvenes évek végétől erősen fejlődött természet- 
tudományi és műszaki) szakirodalmi szükségletét, mindössze két kisebb (elektronikai és 
matematikai) fiókkönyvtára van, melyek főként a szakperiodikumot és a nagyon szűk 
szakterületi irodalmat tartalmazzák. A kevésnek ítélt kb. 100 fős személyzet jelentős 
része magán az egyetemen nyerte könyvtárosi diplomáját, az alacsonyabb fokú (két éves 
tanfolyami) könyvtárosképzésben a könyvtár referensz részlegének munkatársai is részt 
vesznek. A könyvtár kiterjedt cserekapcsolatot tart fenn kínai, japán és amerikai egyete
mekkel, sőt a belső szakmai továbbképzés keretében munkatársait hosszú időre külföldi 
munka-tanulmányútra is kiküldi, főleg az USA-ba.

A Kínai Tudományos Akadém ia Könyvtára  magas színvonalú tudományos könyv
tár, munkatársainak többsége felsőfokú végzettségű. Több mint hetven külföldi tudomá
nyos intézménnyel tart cserekapcsolatot, külföldi gyarapodását magas színvonalon dol
gozza fel, míg a kínai anyag feltárására a nemzeti könyvtár központi cédulaellátását hasz
nálja. Használói köre a tudományos kutatókból, egyetemi oktatókból, kulturális intézmé
nyek munkatársaiból tevődik össze, az egyetemisták közül csak az utolsó évesek vehetik 
igénybe.

A meglátogatott két megyei könyvtár gyakorlatilag csak kínai anyagot gyűjt és for
galmaz, több olvasótermük, külön gyermekrészlegük van, és központi szerepet játszanak 
a megye kulturális életében. A Huairou megyéi könyvtár a megye területén működő húsz
nál több művelődési központ munkáját koordinálja, a Jia-Ding megyei pedig módszertani 
munkát végez a megye könyvtáraiban, könyvtárkezelői képzést folytat a falusi könyv
tárosok, és évente tapasztalatcserére is alkalmas találkozókat szervez a megye könyvtárosai 
számára. Mivel feladata a mezőgazdasági jellegű megye lakossága kulturális színvonalának 
emelése, ennek érdekében különféle szociológiai vizsgálatokat végez, találkozókat, vitákat 
szervez olvasóival, használóit még szerzeményezési politikájának alakításába is bevonja, és 
külön gondot fordít a tanulók, főként a televíziós tanfolyamok hallgatói ellátására.

(Nagyjából így látta Kína néhány könyvtárát három olasz könyvtáros, 1985 őszén. 
Érdekes, hogy majdnem minden meglátogatott könyvtár újonnan elkészült épületben mű
ködik, vagy éppen most épül új otthona, és említésre érdemes az udvariasság, melyre a 
beszámoló vissza-visszatér a fogadtatást, a kíséretet, a tanulmányút megszervezését, le
bonyolítását jellemezve.)


