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S Z E M L E

ÉJdel'man В. :

AZ INDIAI KÖNYVTÁRÜGY

A fia ta l Indiai Köztársaság sikeresen számolja fe l  a népmű
velés térén la megnyilvánuló gyarmati elnyomás súlyos következmé
nyeit« Különösen nagy fejlődést mutatnak az utóbbi években az or
szág könyvtárai.

Figyelemreméltó, hogy a könyvtári munkát Indiában terv szabá
lyozza. A könyvtárhálózat fejlesztésével és az olvasószolgálat kér 
déseivel már az első ötéves terv foglalkozott. Ezenkívül harminc 
évre szóló tervet dolgoztak kl a könyvtárhálózat fejlesztésére.

Valamennyi könyvtár aktív népművelési munkát végez a lakos- 
< aág körében. így például Bengáliában a hagyományos "könyvhét” - e t , 

Pandzsabbhn pedig a "könyvfesztivál"-okat rendezik meg évről-évre. 
Az Indiai könyvtárosok élénk érdeklődést mutatnak a tömegek könyv
ve l való ellátásának szovjet tapasztalatai lránt, főleg a mezőgaz
dasági szakismeritek propagálásánál.

Az Indiai könyvtárügy fejlesztésében nem kis szerepet játsza
nak a bengáliai, madrasl, pandzsabi, delhii és egyéb államok könyv 
tá rl egyesületei. Az első Ilyen egyesülés még 1925-ben jött létre 
Rabindranath Tagore, a nagy lró aktiv részvételével. /6 első elnö
ke volt a társulatnak./ Ma a bengáliai a legnagyobb és legaktívabb 
egyesület. Kiadja az Indian Librarian /Xjfadlai Könyvtáros/ cimü fo
lyó iratot, az állami könyvtárak-cím- és.adattárát, minden évben 
nyári tanfolyamokat rendez a könyvtári dolgozók szakképzettségé
nek emelésére, konferenciákat szervez és nagy figyelmet szentel a 
könyvtárosképzés és a könyvtári tervezés e lv i kérdéseinek.

Az Indiai tudományos könyvtárak közül a.legnagyobb a Kalkutta 
ban slékelő Nemzeti Könyvtár. Feladatait a Könyvtár fennállásának 
50. évfordulója alkalmából, 195?~ban, D. Nehru miniszterelnök ha
tározta meg a következő szavakkal: "Nem akarom, hogy a Belvedere 
csak könyvgyüjtéal célokat szolgáljon. A Belvederet nagyszerű köz
ponti könyvtárrá kell alakítani, ahol sok kutató dolgozhatik és 
használhatja a modern könyvtár minden vívmányát. Ez a kérdés nem 
is csak a kényelem kérdése, fontossága jóval nagyobb."

A kalkuttal Nemzeti Könyvtár állománya 7.50.000 könyv. Különö
sen gazdag az indiai történelemre, archeológiára, foklőrra és mű
vészetre vonatkozó könyvek és dokumentumok anyaga. Rítkabecatt kin« 
a szanszkrit, a pali /a dél buddhizmus irodalmi nyelve/ s a prak- 
l l t  /őeindiai népi nyelv/ nyelven Íro tt f i lo z ó f ia i,  tudományos és 
művészeti szépirodalom gyűjteménye. A könyvállományban tekintélyes 
helyet foglalnak el a kormány és a hatóságok á lta l kiadott iratok,



-  5 2  -

valamint az indiai hírlapok igen gazdag gyűjteménye...
Igen értékes gyűjtemény van a kínai klasszikusokból, továbbá 

K elet.és Nyugat több népének ritkabeestt könyveiből. Nem hiába van
nak a raktár homlokzatára felvésve Gandhi szavai: nAzt akarom, hog; 
házam körül virágozzék minden nép kultúrája." - .

A nyolc tudományos kutató intézmény közül legnevezetesebb könyv 
tára az Ázsiai Társaságnak van Bambaybfcn, ennek állománya mintegy 
125-000 kötet. Indiában 33 pedagógiai, 30 orvosi, 29 műszaki, 1? me
zőgazdasági és sok egyéb szakkönyvtár van.

A tudományos könyvtárak egyúttal a levéltárak funkcióját is 
betöltik , és pálmalevélke, faháncsra, bőrre, rézlapokra és r izs- 
papírra Írott rltkabecsü kéziratokat őriznek. Ezek közül kétezer- 
éves kéziratok is találhatók.

A 27 egyetemi könyvtár közül kiemelkedik a kalkuttal, a mad
ras 1, az allahabadi, a bombayi, valamint a hajdarabadi könyvtár. 
Könyvtára van ezenkívül minden kollégiumnak /college/ is  /számuk 
447/.

' Indiában gondoskodnak a tudományos könyvtárak munkafeltéte
leinek megjavításáról. Az utóbbi években uj könyvtárépülettel gya
rapodott az uj delhii könyvtár, a muzulmán egyetem könyvtára, a 
b lr la l Központi Könyvtár, stb.

1952- tő l kezdve, amikoris lé tre jö tt Új-Delhiben a tudományos 
dokumentáció Indiai nemzeti központja, uj lehetőségek nyíltak a 
b ib liográ fia i munka terén. Nagy tudományos mű a Nemzeti Könyvtár 
á lta l kiadott indológiái b ib liográfia .

Újszerű az indiai könyvtárakban az, hogy hozzáférhetőek az 
olvasók széles tábora számára. Sok könyvtár egész éven át napon
ta 13 órát is  nyitva á l l ,  hogy kielégítse a könyv iránti szomjú
ságot .

A népművelés terjedésével fokozódik az uj könyvtárosok irán
t i  szükséglet is . Ezért az egész országban szorgalmasan propagál
ják a könyvtárosságot, mint szükséges és igen megtisztelő fog la l
kozást. Ebből a célból a delh ii, a bombayi és a benaresi egyete
meken könyvtáros tagozatot nyitottak. Ezenkívül Delhiben könyvtá- 
rosképző szakiskolát létesítettek. Ebben az Iskolában a végzett 
növendékek az egy évig tartó tanfolyam elvégzése után könyvtárosi 
diplomát kpphak. A két éves tanidő sikeres abszolválása esetén pe
dig akadémiai óimét nyernek. Újdonságként hat e tekintetben Indiá
ban a könyvtárosi doktorátus.

»  Szovetszkaja Kul*tura, 1955. H3»sz. 4.1


