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A NEMZETI KÖNYVTÁR SZEREPE
UJ ELGONDOLÁSOK A NEMZETI•KÖNYVTÁRNAK A NEMZETI ÉLETBEN 

ÉS POLITIKÁBAN VITT SZEREPÉRŐL ÉS KÖTELESSÉGEIRŐL 
A NÉPPEL SZEMBEN

BrltlBh Museum '
Semmi esetre sem könaytl a címben k ife jezett kérdésre választ 

adni« Hogy az utóbbi 20 év folyamán létesült sok uj könyvtár, 
könyvtártípus és tájékoztató szerv közepette ml a nagy általános 
nemzeti könyvtár helyzete, most van tisztázás a latt« De ma még 
tú l korai lenne arról nyilatkozni, hogyan Is fog valójában v is z o 
nyuk alakulni«

Az utóbbi években az országos munkáról való felfogás nagy
mértékben megváltozott« Lényegesen módosult u»i« az elképzelés 
arról a központról, amely magában fog la lja  minden*tárgykör fő 
irodalmát«

1/ Ma az olvasók legfontosabb és legjelentősebb része in
kább a természettudományok és technika, mint a humán szakok 
-iránt érdeklődik« Az utóbbi csoport, a legszorgalmasabb és sok
szor a könyvtári anyag legintenzívebb használói, szeretik a nem
ze ti könyvtárat saját kutatólaboratóriumuknak tekinteni és bol
dogok, ha benne saját tárgykörük olyan átfogó gyűjteménye vad 
meg, amilyen csak lehetséges« Ugyanakkor a másik csoport a könyv
tárakban nincs Így érdekelve, de különleges esetekben a tájékoz
tatást igénybe óhajtja venni»

2/ A tájékoztatást igénylő kérések olyan részletekbemenők 
lehetnek és olyan sürgős, egyéni kiszolgálást igényelnek, hogy 
ezeknek egy nagy s valószínűleg éppen ezért kényelmetlen á lta
lános könyvtár пей tud eleget tenni.

3/ Az irodalom figyelése és az anyag szétküldése sokszor 
anélkül is megtörténik, hogy kérnék, s ez megint olyan szolgál
tatás, amely a négy általános könyvtár működési terén kívül 
á l i .

4/ Nagy általános könyvtárban nem lehetséges olyan szak
emberek alkalmazása, akik teljesen egyéni és sokszor egészen 
I ls  problémák irodalmában is járatosak.

5/ A helyi könyvtári tájékoztató szolgálat iránt nagyobb 
az igény, mint egy távoli központéé iránt«
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Másrészt a nemzeti könyvtár sok hagyományos funkciója to
vábbra Is ugyan olyan fontos, mint azelőtt, hiszen többnyire a 
nemzeti irodalom gyűjtőhelye» Anyagi alapja és személyzete van 
arra le , hogy a világ minden tájáról beszerezze az értékes, rep
rezentatív irodalmat, képes nagy raktárát fenntartani és anyagát 
korlátlanul megőrizni« Gyűjtője azoknak a tárgyköröknek, amelyeket 
az ad hoc alakult szakkönyvtárak mellőznek. Kiterjedt történeti és 
Időszerű gyűjteményeket fog la l magába és tanulmányozás, összehason
lítá s  oéljából a legkülönbözőbb tárgyú könyveket bocsajthetja az 
olvasók rendelkezésére« Rangja és tekintélye képessé teszi,' hogy 
a divat változásainak és az érdeklődés hullámzásának ellenálljon , 
hatalmában á l l  o tt, ahol szükséges, koordinálni és kooperálni» 
Általában az egyetlen könyvtár, amelynek törvényes kötelessége, 
bogy gyűjteményeit a közönség előnyére és annak szolgálatában meg
őrizze«

Bizonyosnak látszik , hogy a nemzeti könyvtárnak meg ke ll tar
tania mai formáját, gyarapítási politikájának széles skáláját és 
alaposságát, valamint gyűjteményeinek tekintélyét. Mindamellett 
igaz, hogy sokban támogathatják a helyi nyilvános könyvtárak a 
szépirodalom, a legalsóbbfoku kutatás területén, A kutató- és 
szakkönyvtárak részéről pedig a műszaki ás az egészen speciális 
szakterületek részletmunkái Jelentenek kiegészítést« £ vonatko
zásban a gondosan kidolgozott könyvtárközi kölcsönzés és együtt
működés jó l átgondolt rendszere adnak segítséget.

Meg kell akadályozni azt a törekvést, hogy egyes kérdések 
- főként tudományos és technikai problémák - tekintetében vitás 
legyen a nemzeti könyvtár illetékessége. Meg kell alkotni a 
könyvtár speciális részlege it, amelyek ezeket a témákat kidol
gozzák. Továbbá jó l képesített személyzetet k e ll alkalmazni, s 
ezt fe ltétlenü l jó segédeszközökkel kell fe lszere ln i, hogy gyors 
és részletes tájékoztatással tudjon szolgálni. Természetesen ezt 
e fe jlesz tés t, amilyen gondosan esek lehet, koordinálni kell a 
közművelődési és szakkönyvtárak szolgálatával, összmunkájuk mind
en ny luk számára előnyös lesz és segíteni fog a kitűzött cél e l
érésében.

Sajnos, a régebbi nemzeti könyvtárak, amelyek a maitól e l
térő viszonyok között fe jlődtek , ilyen változásokat csak tekin
télyes idő után tudnak megvalósítani, vagy, ha valami kivételes 
alkalom adódik, pl« uj helyiségekbe költöznek. Ezért van a mai 
kissé átmeneti állapot és a nyilvánvaló nehézkesség, amellyel 
néhány nemzeti könyvtár az olvasók bonyolult szolgálatot igény
lő erélyes követeléseire fe le l .

Egyaránt világos, hogy a könyvtári szervezetben a merevség 
minden formáját e l kell kerülni, mert a legcsekélyebb nehézkes
ség akadályozza a könyvtári szolgálatot és elégedetlenséget szül 
az olvasók körében.
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Leabharlann Nalalunta na hérireann 
/Írország Nemzeti Könyvtára/

Egy ország nemzeti könyvtárának két fő fanke lója van« össze 
kell gyűjtenie, meg kell őriznie és hozzáférhetővé kell tennie 
mind sajá't állampolgárai, mind bármilyen kutaté számára minden, 
az országra vonatkozó dokumentumot. Ezenkívül gyűjtenie kell és 
az olvasók rendelkezésére kell boesájtanla egy másik gyűjteményt 
a külföldi országok dokumentumaiból, ebben szerepelnie kell min
den tárgykörnek, amely érdeklődést kelthet vagy értéket képvisel 
hét állampolgárai számára.

Nemzeti könyvtár nemosak azért van, hogy könyveket vagy kéz 
iratokat gyűjtsön, hanem azért gyűjti ezeket, mert adatokat tar
talmaznak. A könyveken kívül agyagtáblák, mikrofilmek vagy f i l 
mek, magnetofonszalagok, fényképek éa még sok egyéb ugyanezt a 
óéit szolgálják é* Így beletartoznak a nemzeti könyvtár gyűjtő
körébe. A dokumentumokat azért gyűjtik, hogy a mostani és kö
vetkező generáolók használhassák. Ezért meg kell Őrizni és ugyan 
akkor hozzáférhetővé kell tenni azok számára, akik igénybe óhajt 
Ják venni. Addig, amíg a nemzeti könyvtár saját országának doku
mentumaival foglalkozik, elméletileg a gyűjtésnek nem szab ha
tárt még az összegyűjtött anyag Jelentéktelen és esetleges volta 
sem. Ilyen határ akkor válik kötelezővé, ha más államok anyagá
ból kell válogatni.

Ezeknek a vezérelveknek kell meghatároznlok a nemzeti 
könyvtár általános gyűjtőkörét és funkcióit, valamint anyagának 
megválogatását, katalogizálási rendszerét, a könyvtárhasználat 
szabályait, viszonyát bel- és külföldi könyvtárakhoz s gyűjte
ményekhez. Ilyen elveken kell adminisztratív éa elvi döntései
nek alapulnia.

Bár a nemzeti könyvtárnak az a feladata, hogy ellássa ezt 
a két funkciót, ezt oeak úgy tudja elérni, ha az ország többi 
könyvtárával és levéltárával együttműködik. Azért szükséges ez, 
mert sok, az országra vonatkozó dokumentum más könyvtárban, 
levéltárban, esetleg magángyűjteményben van. De azért is , mert 
a feladat rendkívül költségéé lenne, ha elvégzését egyetlen 
intézmény kísérelné meg. A szakkönyvtárak sok területen, fő
képp az egyes tudományágak területén vállalhatnak részt a nem
zeti könyvtár terheiből. Ha ezeket az elveket a gyakorlatba át
viszik, a nemzeti könyvtár komoly tagja lesz a könyvtári háló
zatnak, Ott az együttműködő könyvtárak és intézmények megoszt
ják vele a feladatokat, 6 maga viszont központi és fő erővé 
válik* amely Összegyűjti a más intézmények által nem kellően 
fsAeiett nemzeti Jellegű szakterületek dokumentumait.

. Mindebből önként következik, hogy a nemzeti könyvtárnak 
lemarnle kell .  milyen te rü le te i t  látják el a tájékoztatásnak 
a többi könyvtárak éa gyűjtemények, Aat le tudnia kell ,  hogy 
milyen mértékben hozzáférhető a többi gyűjtemény azok Jiágiára, 
•kik hennáin* Óhajtják őket. így lenz n nemaetl könyvtár ma-
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gáté i értetődően a központi katalógus székhelyévé és olyan köz
ponttá, ahonnan irányítani lehet a többi könyvtár és levéltár 
együttműködését uj anyag beszerzését illegő leg . Ennek folyománya
képpen további feladat, háosak lehet, mikr of J, Ímezni vagy másképp 
lemásolni az országra vonatkozó minden olyan dokumentumot * amely 
hozzáférhetetlen akár, mert magánkézben, akár mert külföldi könyv
tárban, gyűjteményben van, esetleg olyan hazai könyvtárban, amely 
nem tudja katalogizálni Vagy könnyen az olvasók rendelkezésére bo
nná jtani.

Míg az általános elvek minden országban egyformák, világos, 
hogy nagy államokban sokkal Jobban kell a nemzeti könyvtárnak át
fogó feladata betöltéséhez más intézmények segítségére támaszkod
nia^ mint kisebb országokban.

A nemzeti dokumentumok gyűjtése mellett fontos fe-adata a 
nemzeti könyvtárnak, hogy támogassa egy-egy kisebb országrész, 
vidék, megye könyvtárát a helyismereti feladatok ellátásában, k í
vánatos, hogy a többi könyvtárakban is úgy építsen ki tájgyűjte- 
ményt a helyismereti részleg, ahogy azt a nemzeti könyvtár teszi 
az egész ország számára. Így mindezeknek a tájgyüjteményeknek az 
összessége unloumok esetében hozzájárulást, egyébként pedig dup
lumot ad a nemzeti könyvtár összegyűjtött anyagához.

Természetesen, ha erre szükség van, az adatok b ib liográ fia i 
oeeréjének áramlania kell a helyi gyűjtemények és a központi 
gyűjtemény között. Ahogy már rámutattunk, a nemzeti könyvtárnak 
mint a tájékoztatás központi forrásának feladata, hogy a kutató
kat elkalauzolja a helyi forráshoz, ha a dokumentum unicumjeliegü, 
különbséget téve a kéziratok és a nyomtatott művekből á lló  gyűj
temények között.

österreichische Nationalbibliothek. Ausztria
Majdnem minden államban van egy olyan könyvtár, amelyet 

minden máé könyvtártól megkülönböztetnek és nemzeti könyvtárnak 
tekintenek, még abban az esetben le ,  ha esetleg elnevezésében 
ezt nem je lö lik .

Az egyes nemzeti könyvtárak eredete különböző. Sok esetben 
egy-egy hercegi birtokon alapított könyvtár fokozatosan magáévá 
tette .a  nemzeti könyvtár funkcióit, más esetekben viszont nemze
t i  óéiból alapították. A nemzeti könyvtár legfontosabb feladata
i t  a következőkben állapíthatjuk meg:

1/ A nemzeti kiadványok átfogó gyűjteményének megszerzése, 
amennyire ósak lehetséges, mégpedig vagy köteleepéldány-törvény 
alapján, vagy a szerzők önkéntes adománya utján, amelyet a szer
zői jog /copyright/ biztosítása végett küldenek be.

2/ Nemzeti bibliográfia kiadása, amely tartalmazza az or
szágról és az ország állampolgáraitól megjelent irodalmat.

5/ A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása.
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4/ Könyvtárosok képzése egy a könyvtárhoz tartozó könyv
tári iskolában. ( .;

5/ Katalógusok közreadása /általános és szakkatalógus, idő
szaki kiadványok katalógusa stb»/

6/ Az ország egyéb könyvtárai számára katalôguskartonqlç nyom
tatása. $ > /

7/ Jó tájékoztatást nyújtó bibliográfiák összeállítása, mu
tatók készítése és az országos központi katalógus fenntartása.

8/ A nemzetközi könyvcsere módjainak megszervezése.
9/ A fölöspéldányók széleskörű hasznosítása.

lo/ Az ország egyéb könyvtárai számára a technikai színvonal 
emelése, beleértve a kötészetet, nyomtatást, restaurálást, foto- 
másolást és mikrofilm reprodukciót.

11/ Az olyan specializált anyag gyűjtése, mint kéziratok, ős
nyomtatványok, könyvek vakok számára, metszetek, érmek, partitú
rák, filmek, fényképek, hanglemezek, pénzckj annak ellenére, hogy 
ezeket más intézmények és múzeumok már gyűjtik.

A fent felsoroltak a nemzeti, könyvtárnak a nemzeti életben 
játszott szerepének csak mikroszkopikus képét adják. A nemzeti 
könyvtárnak’ nem fe ltétlenü l szükséges mindegyiket vá lla ln ia , 
nem szükséges az-sem, högy az ország legnagyobb könyvtára4ögyen, 
vagy hogy a legtöbb olvasó látogassa. De az országban mindenképpen 
különleges társadalmi funkciót ke ll betöltenie és a kiemelkedő 
könyvtári szolgálatot ke ll szimbolizálnia.

Bibliothèque Nationale» Franciaország
A Bibliothèque Nationale az őrzője a nemzeti kulturális örök

ség jelentős részének, amelyet a francia sajtó, könyvek, . fo lyó ira
tok, nyomtatványok, plakátok, katalógusok, partitúrák hatalmas 
tömege testesít meg. Mindezt az anyagot a könyvtár kötelespéldány- 
törvény alapjánJsapja» Ezenkívül megvetették az alapját a kézira
tok, őshyomíatványok, ritka könyvek és könyvkötések értékes gyűj
teményeinek, amelyeket ajándék, hagyaték, vagy vétel utján sze
reztek meg.

A Bibliothèque Natlonale-t ez elmúlt századoktól fogva en
ciklopédikus je llege jellem zi. Knnek megfelelően a könyvtár 
ügyel arra, hogy anyagát a tudomány minden ágában fe jlessze , 
főleg az összefoglaló eb általános kulturális jelentőségű müvek
kel. A társadalomtudományok, de főként az irodalom és történelem 
területén a könyvtár arra törekszik, hogy beszerezzen minden kül
fö ld i reference-könyvet és tanulmányt. A természettudományos és 
alkalmazott tudományok, valamint a technika területén azonban a 
kutatókat szakkönyvtárakba vagy dokumentációs központokhoz irá 
nyítja.

A Bibliothèque nationale fő feladata, hogy megőrizze a nem
zet kulturális örökségét, következőleg nem lehet tárva-nyitva a
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nagyközönség e lő tt. Tudományos könyvtár je llege van, a tudományos 
kutatók számára tartják fenn. Ez a feladat okozza, hogy nem lehet 
kölcsönkönyvtár. De addig, am̂ g Párizs nem rendelkezik egy minden
ki á lta l igénybevehető nagy, altalános könyvtárral,a Bibliothèque 
Nationale korlátozott időre belépn i engedélyt ad, ha valakit a 
városi nyilvános könyvtár anyaga bizonyos különleges kérdésben nem 
tud k ielégíten i.

. Ugyanakkor francia gyűjteményeinek gazdagsága a Bibliothèque 
Nationale-t a nemzeti b ib liográfia páratlan központjává teszi mind 
a kéziratok és nyomtatott könyvek, mind a grafikai művészetek, 
kartográfia, numizmatika vagy zenetörténet területén. A Bibliothèque 
Nationale szivében kutatási központot ép ített ik k i, amely orczáeoe 
szerepet játszik , sőt tevékenysége sokszor nemzetközi méretet ö lt.

Az irodalmi és modern történelmi kutatás nagy francia központ
ja természetesen a nyomtatott könyvek részlege. Ezt irodalmi soro
zatainak nagy száma és bizonyos gyűjteményeinek sajátos történelmi 
je llege okozza. De ugyanígy a könyvtár minden részlegében a spe
c iá lis  kutatás központjai, műhelyei kezdenek k ife jlődn i, ahol a 
szakozás, katalogizálás stb. szokásos műveletei mellett különfé
le tudományos munkákat végeznek.

Például a nyomtatott könyvek "Réserve"-je a könyvtörténet 
országos központjává vált a gyűjtemény gazdagsága, valamint a ré
gi és modern könyvekre vonatkozó b ib liográ fia i kutatások, tanul
mányok folytán. A Francia Illu sztrá lt Könyvek Nemzeti Bizottsá
gának központja is i t t  van.

A középkor irodalmának és történelmének országos központja 
a régi francia kéziratgyűjtemény következtében a Icéziratterem. 
Ezenkívül ez a középkori festészet központja is , mert i t t  vannak 
az illuminait kéziratok^ de említésre méltók i t t  az Arsenal kin
csei is . Keleti nyomtatott könyveinek és kéziratainak gazdag 
anyaga, valamint à használatukra összeállított tudományos appa
rátus a kéziratterem keleti gyűjteményét az orientalisztika egyik 
központjává avatják Párizsban.

A térképek és tervrajzok részlege viszont a fö ld ra jz i tanul
mányok egyik centruma Franciaországban. Amióta a háború alatt 
lé tes íte tt Bibliographie Cartographique Francaise-t k ibővítet
ték e 1946-ban a Bibliographie Cartographique Interçationale-t 
k iépítették, nem ismer te rr ito r iá lis  határozat sem. I t t  
összegyűltek a régi térképek nemzetközi katalógusának elemei 
és a kartográfia értékes tudományos eszközei.

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének főhadiszállá
sa a Zenei Osztály. A Szervezet /alapítási év: 1951/ szétágazó 
feladatai /a katalogizálási szabályok k ife jlesztése, speciális 
nemzetközi mutatók elkészítése, stb./ arra irányulnak, hogy 
megkönnyítsék a zenészek és zenetörténészek munkáját. A franoia 
numizmatikai tanulmányok központja a Cabinet des Médaillés.
Tudós személyzete aktiv szerepet játszik országos és nemzetközi 
tervezetek elkészítésénél, különféle bizottságokban, társaságok-
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ban és a Société Française de Numismatique-ban, amelynek könyvtá
ra éa. központja 1945 óta a Cabinet des Médailles-ban van» Segíte
nek a numizmatika oktatásában az École du Louvre tanfolyamain és 
az École des Hautes Études-ben, valamint konferenciák vezetésében«
A Cabinet des. Médailles egyéb tevékenysége a pénzek tudományom ana
lizálására irányul, helyi gyűjteményeket vesz leltárba és megvizs
gálja a francia földön elért felfedezéseket«

Azt mondhatjuk, hogy a metszetek frenoie múzeuma a Cabinet 
des Éstampes, amely saját termeiben állandóan váltakozó kis k i
állításokat rendez, a mansardon pedig a nagyobb alakú metszeteket 
á l l í t ja  kl» Az ikonográfia h íveirő l számos k iá llítássa l gondosko
dik és Így jó szolgálatot nyújt a nyagközönségnek« A Comité Nationa
le de la Gravure Française központja la a Cabinet des Estampas, a l
kalmazottai az École du Louvre-ban a metszetek történetét oktátják. 
Egyike azoknak a nagy franoia centrumoknak, amelyek képdokumentá- 
oiós szolgáltatást adnak,' ezenkívül fontos szerepet tö lt  be a 
Comité de Coordination de la Documentation par l ’ Image munkájában«

A könyvtár különböző jellegű k iá llításain  minden osztály sze
repet v á lla l és Így a közvéleményben könnyűszerrel alakul ki jó 
vélemény a fentemlített központok eredményeiről« A Bibliothèque 
Nationale egyébként állandóan nyitva á l l  kulturális csoportok 
e lő tt , amelyek a különböző osztályokat óhajtják megtekinteni«

Biblioteoa Nazlonale Centrale« Firenze
Ez a Központi Nemzeti Könyvtár, hasonlóan a Római Nemzeti 

Könyvtárhoz, a következő feladatokat lá tja  e l:
1/ Gyűjt és megőriz mindent, amit Olaszországban közread

nak és amit kötelespéldányként megkap«
2/ Gazdagítja az irodalmi és tudományos tevékenységet az

za l, hogy az olasz szellem történetét te ljesen  hozzáférhetővé 
teszi«

3/ Beszerez olyan fontos külföldi munkákat, amelyek Olasz
ország tudományos, irodalmi és művészeti emlékednek történetét 
tárgyalják«

4/ Gyűjteményeiben, amilyen mértékben osak lehetséges, be
mutatja a külföldi kultúrát.

Biblioteoa Nazlonale Centrale» Róma
A Nemzeti Könyvtár minden olasz kiadványt gyűjt, éspedig 

mind azokat, amelyeket kötelespéldányként szerez meg és mind 
azokat, amelyek külföldön jelennek meg« Külföldi munkákat tudo
mányszakonként válogatnak% de a humaniórákra különös súlyt fek
tetnek. Ezenkívül erőfeszítéseket tesznek, hogy biztosítsák azt 
az idegen anyagot, amely bármi módon kapcsolatban van Olaszor
szággal« 193° “ ban megszerveztek egy közművelődési anyagból á lló  
különleges részleget, melybe a kevéssé képzett és fiatalabb o l
vasók számára vonzó könyveket válogatták«



Konlnklljke Blbliotheek. Németalföld

Németalföldön nincs nemzeti könyvtár sem abban az értelemben« 
hogy a könyvtár a holland kéziratokat és nyomtatott könyveket le 
hető teljességgel gyűjtse« sem olyan értelemben« hogy létrehozzon 
egy átfogó és reprezentatív gyűjteményt az emberi ismeretek minden 
területéről., •

£z az állam kis területének és nyelvi adottságainak eredménye 
Máig sincs a kötelespéldány törvénybe iktatva« hiszen a köteles- 
példány amellett« hogy magával hozna a pelyva betakarítását épp 
agy« mint a búzáét« a holland könyvtári közönség olvasási igényel
nek mégis csak egy részét elégítené kló Oka továbbá az általános 
és szakkönyvtárak koncentrációja Nyugat-Hollandiéban« amelyek nem
csak« hogy egymáshoz kis távolságra fekszenek« hanem még a könyv
tárközi kölcsönzés mágasfoku módszexet is alkalmazzak. Mindezek 
miatt nem érzik a nemzeti könyvtár szükségété Ha egyáltalán ezt а 
k ifejezést alkalmazni lehet egy könyvtárra« amelynek központi és 
koordináló szerepe van'a holland könyvtári rendszerben« akkor az 
kétségtelenül a Hágai K irályi Könyvtár. A könyvtár leszűkíti gyűj
tőkörét a humán tárgyakra« már amennyire a modern könyveket i l l e t i  
de nagyon értékes gyűjteménye van a régi holland és külföldi nyom
tatott könyvekből és kéziratokból is . I t t  van a központi kataló
gus, amelyen nagyrészt a könyvtárközi kölcsönzés alapszik. Egyéb
ként ezt az egész ország területén posta utján bonyolítják le » A 
K irá lyi Könyvtár k ifejezetten tudományos könyvtár: nem vásárol 
népszerű, irodalmat, csak ha az az irodalmi irányzatokat illu s z t
rá lja , és az 1920 utáni régényeket csak kutatási célra, külön en
gedéllyel kölcsönzi.

Ennek az állapotnak eredményeképpen a nemzeti könyvtár hely
zetéről és funkciójáról alkotott mai felfogás, amennyiben nem 
egyéni és szerény kívánság, nagyobbára a könyvtárak közötti együtt 
működés elképzelésein nyugszik. A Királyi Könyvtár központi hely
zetét a következő tények is illusztrá lják :

1/ A könyvtár -egyik osztályát a Netherlands International 
Exchange Bureau alkotja.

2/ A könyvtár mindjobban a hágai minisztériumok és egyéb 
közigazgatási szervek dokumentációs központjává válik.

3/ A könyvtár egyik speciális részlege a Meermanno-Westree- 
nlanum Muzeum, amelynek a királyi könyvtáros az igazgatója. E 
muzeum fő gyűjteményei kéziratokból és ősnyomtatványokból á l l 
nak s éppen most országos könyvmuzeummá szervezik át. Ez alkal
mat ad a. K irályi Könyvtárnak arra, hogy váltakozó kiállitárok- t 
rendezzen kéziratokból, könyvkötéaekből, illu sztrá lt könyvekből, 
modern tipográfia i kincseiből.

4/ A k irá lyi könyvtáros ugyanakkor igazgatója a holland iro 
dalom nemrégen alapított múzeumának és dokumentációs központjának
is . Mint muzeum specializálja magát a könyvtár modern holland 
Írók kéziratainak és leveleinek területére, mint dokumentációs
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központ pedig cédulaalakban megjelenő bibliográfiákat ad közre.
5/ A k irá ly i könyvtáros a Rijkscommissle van Adviea in zeke 

bet Bibliotheekswezen /Állami Könyvtártudományi Tanácsadó Bizott
ság/ elnöke.

Kungl. Blb Hot eket. Svédország
A Stockholmi K irályi Könyvtárnak, amely az Oktatásügyi Mi

nisztérium alá tartozó független intézmény, két fő funkciója 
van:

1/ Svédország nemzeti könyvtára. Mint ilyen arra törekszik, 
hogy minden Svédországban nyomtatott anyagot, valamint minden 
külföldön megjelent, Svédország számára értékes kiadványt meg
szerezze. Gyűjti a finnországi svédnyelvü kiadványokat és az 
amerikai svéd оsöpörtok publikációinak te ljes  hírlapi anyagát.
А XVII.századtól kezdve a könyvtár a nyomdászoktól törvény alap
ján megkapta a Svédországban nyomtatott kiadványok egy-egy példá
nyát, beleértve az újságokat, pamfleteket, sőt térképeket is . Meg 
k e ll említeni, hogy a kötelespéldány-jogot Uppsala, Lund és Göte
borg egyetemi könyvtárai is  élvezik. Sőt mostanában ez igazság- 
Ugyminisztérium közbenjárására az északsvédországi Umea tudomá
nyos könyvtára is ,  bár ezek a könyvtárak nem hangsúlyozzák annyi
ra a svéd gyűjteményt, mint a K irályi Könyvtár.

A Svéd Nemzeti Bibliográfia /Svensk Bokförteckning/ és az 
$vl Központi Katalógus összeállítása a K irályi Könyvtár további 
országos jellegű  funkciója. A K irályi Könyvtár igazgatója bizo
nyos mértékben ellenőrzést gyakorol a főbb terü le ti könyvtárak 
fe le t t  és az országos könyvtári rendszer fe jlesztésével kapcso
latos kérdésekben rendszeresen konzultál a kormánnyal. Bár a 
könyvtár nem kontinentális értelemben vett osere-lroda, mégis 
foglalkozik a külföldi központokból érkező csereanyag szétosz
tásával, beleértve a Smithsonian Intézetben lévő Nemzetközi 
Cserealapot is .

• 2/ A K irályi Könyvtár a humán szakok, a teológia i s tár
sadalomtudományok és a jogtudományok bizonyos ágainak terüle
tén a főváros legfontosabb tudományos és reference-könyvtára.
Az egyetemmel 1953 decemberében kötött megegyzés értelmében a 
fent fe lsoro lt területeken mint a Stockholmi Egyetem tudományos 
könyvtára működik.

Schweizerische Landesblbliothek. Svájc .

Olyan föderativ államban mint Svájc, nincs sem szükség, 
sem lehetőség általános nemzeti könyvtárra, mert a kulturális 
ügyek szigorúan a kantonokhoz tartoznak, á kantoni  és községi 
könyvtárak nagy száma pedig a lakosság egyéni szükségleteit 
nyelvüknek, vallásuknak és egyéb jellemző tulajdonságuknak meg
felelően k ie lé g ít i . .. A Schweizerische Landesblbliothek éppen
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ezért azt a megbízást kapta, hogy a lehető legteljesebben foglalkoz
zék a helveticákkal, külföldi kiadványokat pedig csak akkor gyűjtse'; , 
ha szerzője vagy tartalma miatt az ország számára fontossággal bír. 
Gyűjteményei Így a nemzeti b ib liográfia alapját adják, akár á lta lá 
nos téren, mint a Livre Suisse, akár szakbibliográfiák terén, mint 
a Bibliographie Sclentlae Naturális Helvetica, stb. Egyike a legki
emelkedőbb feladatoknak, hogy az anyagi lehetőségek határain belül 
és természetesen az ország valódi szükségleteinek figyelembevételé
ve l ilyen bibliográfiákat publikáljanak. Sőt minden kérdésre, amel> t 
helyben, levélben vagy telefonon tesznek fe l ,  ingyen válaszolnak, 
még olyan esetekben is , ha a válasz formája terjedelmes bihlio.jráfia 
lesz* A könyvtár Így nagyon fontos országos b ib liográ fia i központtá 
vá lt , amely az egész ország területén k ivétel nélkül mindenki szá
mára tájékoztatást nyújt« Ez a szolgálat a háború éta tekintélyesen 
kibővült, mert láthatóan mind több és többen, főként kutatók a 
könyvtárra hárították át munkájuk b ib liográ fia i részét, amelyet az
e lő tt maguk végezték e l. Hozzátehetjük még,.hogy minden 15 éven fe 
lüli olvasónak a könyveket ingyen elküldik.
M llli Kütüphane. Ankara

1948-ban alapítottak. Törekszik arra, hogy
1/ minden területen segítse és bátorítsa a kutatást,
2/ általában mint kulturközpont dolgozzék olyan helyen, ahol 

minden szellemi termék segítséget je len t,
3/ összegyüjtsön és használatra bocsásson minden török nyom

tatványt ,
4/ megszerezze a török tudósok számára hasznos legfontosabb 

külföldi müveket és
5/ megőrizze Törökország irodalmát a következő generációk 

számára.

Library Trends, 1955« Jul. 6-17.1ap.


