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Kirik* * . P. r
A SORSAI. HtPX HEMÖKRATXKSB KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI KÖZPONTI KÖNYVTÁRA

Korea - as ősi kaitara országa. Vsának adataink olyan koreai nem
zeti Írásbeli emlékekről* melyek a K.századból származnak. As első ko
reai könyvtárak a Kora dinasztia uralkodásának idején /918-1311/ kelet
keztek. Ezeket a könyvtárakat az állam fővárosában őesspontosították és 
a eaászári palotákban helyezték el. Könyvanyagukkal a magaarangu állami 
tisztviselőket* illetve az udvari nemességet szolgálták és nem voltak 
hozzáférhetőek az egyszerű nép számára. 990-ban a Nyugati váróéban /mai 
nevén Phenjan/ Szusza von név alatt, létesítettek könyvtárat.

A II dinasztia uralkodása alatt /1392-1910/ már olyan könyvtárakat* / 1 ■_ •
is szerveztek* amelyek a szélesebb olvasóközönség számára le hozzáfér
hetőek voltak.

i910—ben © japán militaristák Koreát saját országukhoz csatolták.
A japánok arra törekedtek* hogy megsemmisítsék: a koreai nép nemze

ti kultúráját! művészetét* irodalmát és nyelvét. A koreaiaknak megtil
tották* hogy saját nyelvüket és irodalmukat használják. A japán milita
risták kifosztották és bezárták Koreának szinte minden könyvtárát. Az 
országban 13 könyvtár maradt* ebből 7 az ország északi részében. 
Phenjanban akkortájt egyetlen városi könyvtár működött* de annak állo
mánya i» nemzet- és hépelleeea jellegű japán irodalombéi állt.

Amikor 1943-bea a Szovjet Hadsereg felszabadította Koreát* a ko
reai nép előtt megnyíltak a kulturális építés és az önálló nemzeti 
kultúra fejlesztésének széles távlatai.

1943 november 13.-án Phenjanban létrejött a Phenjani Városi Könyv
tár* Állománya a megnyitás idején mindössze 33.000 könyv voltj ennyi 
maradt ui. a japán, agrazszorok garázdálkodása után. A könyvek* közt 
azonban egyetlen olyan aü sem volt, melyet koreai nyelven adtak volna
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kis Teljes mértékben hiányoztak a marxizmus»leninizsms klasszikusainak 
müvei, a haladó irék és tudósok alkotásai! annál több volt azonban a 
koreai nép árulói, a japánbarát reakciós toliforgatók által irt könyv»A 
könyvtár mindössze egyetlen olvasóteremmel rendelkezett* Az egész szemé
lyi állomány 12 olyan dolgozóból állt, akik a japán megszállás ideje 
alatt is a könyvtárban dolgoztak, ezek sze&otálták a könyvtár átszervezé
sére vonatkozó munkát,

A könyvtári munka tar .ztalataival nem rendelkező uj könyvtári dol
gozók előtt olyan feladatok álltak, amelyek gyors megoldást követeltek: 
rendbe kellett hozni a könyvállományt, össze kellett gyűjteni a koreai' 
ttép ..irodalmi emlékeit, széles körű politikai tömegmunkát kellett végezni 
a lakosság körében s meg kellett szervezni a marxi-lenini elmélet tanul
mányozását, A könyvtár uj dolgozói haladéktalanul hozzáláttak e felada
tok végrehajtásához, 1946-tól 1948-ig megtörtént a könyvtár állományának 
a fasiszta irodalomtól való megtisztítása. Egyidejűleg folyt az újonnan 
megjelent irodalommal való gyarapítás. Megkezdte munkáját az olvasóterem 
is, mely nap mint nap átlag 60 olvasót szolgált ki; a látogatók túlnyomó 
része egyetemi hallgató volt, de a munkásolvasók száma is nagymértékben 
emelkedett. A könyvtár nagy könyvpropaganda könyvnépszerűsítő munkát 
végzett a lakosság körében! terjesztette a termelési és ipari ismerete
ket, valamint a Szovjetunióban és a népi demokratikus országokban szer
zett hasznos tapasztalatokat.

1948 október 2?.-én a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormá
nyának határozata alapján a Phenjani Városi Könyvtárat Állami Központi 
Könyvtárrá szervezték át, a egyidejűleg az Oktatásügyi Minisstérium fenn
hatósága alá helyezték. 1949 januárjában a könyvtár a Művelődés- és Pro
pagandaügyi Minisztérium felügyelete alá került, A személyi állományt
49 főre emelték. Abban a z , időben a kővetkező @ osztály működött:, állo
mánygyarapítási osztály, feldolgozó osztály, raktározási osztály', mód
szertani osztály, szerkesztési osztály, bibliográfiai osztály, olvasó- 
szolgálat, és gazdasági-igazgatási osztály, A könyvtár költségvetését 
az 1948.évhez képest 4 és 1/2-szeresére emelték! ennek legnagyobb ré
szét az állomány gyarapítására és kialakítására'fordították.

1949 októberében a Könyvtár egyesült az Állami Kőnyvkamarával, 
melyet az Ideiglenes Nemzeti Bizottság 1948.augusztusában hozott tör
vényerejű rendelete alapján állítottak fel. A Könyvkamara Korea minden
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könyvkiad ő ját 61 3«j kőteleapéldányt kapott a kiadott sajt őt érméké kbő 1, 
s gondoskodott az ország sajtóterméé© egy-agy mintapéldányának megőr
zéséről! vezette a Koreában kiadott hírlapok, folyóiratok és könyvek 
statisztikáját, közreadta a nemzeti bibliográfiákat és ajánló tematl- 
kai bibliográfiákat jelentetett meg* A Könyrkamaráriak az Állami Köz- 
ponti Könyvtárral való egyesítése nagymértékben emelte és 'gazdagította 
a könyvtár állományét* A könyvtár a kormány határozata folytán még egy- 
©gy kötelespéldányt kapót a köztársaságban kiadott könyvekből® Az ál
lomány gyarapításához hozzájárultak a magánszemélyek által ajándékozott 
könyvek is.

A fentiek folytán döntő mértékben megjavult az Állami Központi 
Könyvtár egész munkája* A feldolgozó osztály magára vállalta az osztá
lyozási táblázatok összeállítását, melyeknek alapjául TropovszkiJ ti
zedes osztályozási táblázatai szolgáltak* A  könyvek zömét az a j  osz
tályozási séma szerint osztályozták.

A módszertani osztály igen sokat tett a könyvtári technika kiala
kítása és bevezetése terén. Valamennyi osztályon munkanaplókat vezettek 
bef kidolgozták a nyilvántartási űrlapok, kérőlapok, kööyvkártyák, as 
állománygyarapításhoz szolgáló űrlapok mintáját, meghatározták a könyv 
átvételének, átadásának, törlésének stb. szabályait.

Nagymértékben megjavult az olvasószolgálat le. Bevezették a két 
műszakban való munkát. Pótlólag három olvasótermet nyitottak. Megkezd
te munkáját a gyermekolvasóterem is. A könyvtár nap mint nap kb. 
olvasót szolgált ki$ nagymértékben emelkedett a munkásolvas ők száma, 
így például 1949-beft több mint é-szor annyi munkásolvaső volt, mint 
1944—ben.

A könyvtárban rendszeresen tartottak olvasóankóteket, az ,»olva
sók segítését* szolgáló esAeket, továbbá tematikai Ismertetéseket 
olyan könyvekről, amelyek a termelőmuakások, a diákok és a tanulók 
száméra szólnak! szerveztek továbbá irodalmi esteket is.

A könyvtár aktívan bekapcsolódott az Írástudatlanság felszámolá
sára irányuló mozgalomba. Ebből a óéiból vándor- és un. családi könyv
tárakat létesítettek s ezeket a kevésbé képzett olvasók számára alkal
mas és hozzáférhető irodalommal látták el.

1949 elején a Művelődés- és Propagaiadaügyi Miníastar rendelet®
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értelmében az Állami Központi Könyvtár kapta azt a feladatot# hogy ve
gye kezébe a köztársaság könyvtáraiban folyó tudományos munka irányltá 
sát. /Itt helyénvaló lasz megjegyezni# hogy 1949-ben a Koreai Népi De
mokratikus Köztársaságban már kb. 103 közművelődési könyvtár volt és 
igen nagy számban működtek iskolai, üzemi, gyári és vállalati könyvtá
rak./ Az Állami Központi Könyvtár előadássorozatot indított a könyvtá
ri dolgozók szakképzettsé, iek eme lésére | 1949 tavaszán és őszén érte
kezletre hivta össze a t a ,  ományi könyvtárak képviselőit. A könyvtár 
munkatársai ezután kiszállta;-: vidékre és megtartották a tartományi vá
rosi és járási könyvtárak dolgozóinak szemináriumait.

Az Államig Központi Könyvtár úgy segítette a fenti könyvtárak álló 
mányának gyarapítását, hogy rendelkezésükre bocsájtotta a könyvterme
lésnek azokat a fölöspéldányait, amelyeket 1949 májusában az államtól 
kapott, 1949 októberében - a könyvtár közvetlen részvételével - m e g i n 
dult a "Könyvtártudomány" eimü folyóirat kiadása, mely hasznos segít
séget nyújtott a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság könyvtáraiban 
folyó gyakorlati munkához.

Az Állami Központi Könyvtár munkájának megjavítása végett 1949 
júliusában külön Tanácsot hoztak létre, mely 45 tagból állt#, a tagok 
az Egységes Demokratikus Hazafias árcvonalhoz tartozó észak-koreai 
politikai pártok képviselőiből, a társadalmi és tudományos szervezetek 
a könyvtárak stb. küldötteiből kerültek ki.

így tehát a békés épités 5 éve alatt a könyvtár a párt- és a ko
reai népi demokratikus kormány gondoskodása folytán egy kis városi 
könyvtárból egyetemes jellegű nemzeti könyvtárrá fejlődött; gyökeresen 
átszervezte munkáját# uj könyvállományt hozott létrej ennek folytán 
nagymértékben emelkedett az olvasók száma. A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság kormánya úgy határozott, hogy 3,000.000 von-t fordít a 
könyvtár helyiségeinek bővítésére. 1949 végén meg is indult az építke
zés, de az amerikai imperialisták által kirobbantott háború megakadá
lyozta a munka befejezését.

A könyvtár dolgozóinak legnagyobb része önként jelentkezett a 
frontra. Az amerikai légierő kegyetlenül bombázta Phenjant. Annak ér
dekében, hogy megmentsék a nemzőt! kincset jelentő könyvállományt,
1950 júliusában a dolgozóknak a könyvtárban maradt kis része a könyvek
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ezreit szállította el a városon kivül eső részekre* Sajnos ez sem segí
tett t a japán megszállóktól, való felszabadítása utáni időkben nagy fá
radsággal összegyűjtött értéke® könyveket és a könyvtárban tartós megőr
zésre elhelyezett kötelaspéldányokat a barbár bombázás megsemmisítette* 

Phenjannak az amerikaiak által történő megszállása nagy veszteséget 
okozott a könyvtárnak# Helyiségeiben az amerikai szárazföldi hadsereg 
csndőrségének vezérkara ütött tanyát# A megmaradt könyveket az udvarra 
dobálták és elégették# Az olvasótermek bútorzatát és a könyvállványokat 
tüzelő céljára használták# Az épület tetpzetét leszakította a légnyomás# 

Phenjant 1950 december 24-én szabadították fel a Koreai Népi De
mokratikus Köztársaság csapatai és a kínai népi önkéntesek; a felazába- 
dulás után á könyvtár dolgozói hozzáláttak egy uj állomány megteremtésé
hez# Összegyűjtötték a lakosságnál megmaradt könyveket és a kegyetlen 
bombázás és tüzérségi tűz ellenére is járták az országot , hogy előkerit- 
sék a bibliográfiai ritkasággá vált müveket# A dolgozók önfeláldozó mun
kája folytán 1955. derekán a könyvtár, az állomány mennyiségét tekintve, 
elérts a háború előtti színvonalat#

Phenjaa felszabadítása után a könyvtár egyetlen napra sem szüntette 
be munkáját# A könyvtárosok tájékoztatták az olvasókat és a város lakos
ságát a JNTépi-Eelszabadito Hadsereg és a kínai ttépi Önkéntesek harctéri 
sikereiről a a lehetőséghez képest ellátták könyvekkel az ország intéz
ményeit és vállalatait! kérésre bibliográfiai adatokat nyújtottak a fő
hadiszállásnak, a minisztériumoknak, az üzemeknek és gyáraknak, vándor
áé családi könyvtárakat szerveztek és a könyveket eljuttatták a katonai 
egységekhez, intézményekhez és a falvak lakosságához# A könyvtár még 
ezekben a nehéz óvekben sem szüneteltette az osztályozási táblázatok ki
dolgozásának munkáját#

Ilymódon a haza szabadságáért és függetlenségéért folyó nehéz har
cok idején is biztosítani tudta a munkát és aktív résztvevőjévé vált & 
népi demokratikus köztársaság építésének#

3-955 júliusában, a fegyverszünet megkötése után, egy sor ttj feladat 
merült fel a könyvtár előtt. Helyre kellett állítani az épületet, rendbe 
hozni az állományt, nagyobb mértékben ki kellett egészíteni az anyagot 
kurrens irodaiammal, meg kellett kezdeni az olvasók rendszeres kiszolgá
lását# Annak ellenére, hogy a könyvtár személyi állománya igen kicsi 
volt, már 1954 dereka táján 100.000 kötetet teljesen rendbehoztak# Ezek
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közül 20,000 - a háború ideje alatt megsérült «* könyvet restaurálni 
kellette Teljes mértékben helyreállították az épületet| ezzel egyidejű
leg az olvasótermek területét másfélszeresére emelték,'Befejazték azok
nak a raktáraknak építését, melyeknek munkálatait a háború megszakítot
ta, A raktárak befogadóképessége a háború előttihez képest hétszeresére 
nőtt,

1954 augusztus 24,-én könyvtár kapui újra megnyíltak,
Részben megváltoztatt a könyvtár struktúráját is, és a következő 

osztályokat hozták létre; feliigózó osztály, állománygyarapítási ősz- 
tály, raktározási osztály, olvasószolgálat , időszaki kiadványok osztá
lya , könyvtártudományi osztályf -ibliográfial osztály, könyvkamara.

A Könyvtár állománya 320,000 kötet, ami kb. háromszorosa a háború 
előtti mennyiségnek. A könyvraktározás több raktárban történik; külön 
raktára van a koreai betűkkel Írott könyveknek, külön raktára á japán, 
a kínai, ill, a nyugati nyelveken Írott anyagnak.

Az Állami Központi Könyvtár állományának gyarapításához igen nagy 
segítséget nyújtottak a Szovjetunió és a népi demokratikus országok 
könyvtárai. Csupán 1954-ben 11.000 kötet könyvet kapott ajándékul a 
szovjet könyvtáraktól; a Pekingi Könyvtár és a Kinai Népköztársaság 
Akadémiája 17.000 kiaöi és koreai könyvet küldött. Igen sok könyv ér
kezik Koreába Csehszlovákiából, Lengyelországból, Bulgáriából és a többi 
népi demokratikus országból.

1957-ben a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Állami Központi 
Könyvtára a Szovjetunió, a Kinai Népköztársaság, Lengyelország, Cseh
szlovákia, Bulgária, Albánia és a Német Demokratikus Köztársaság 22 
könyvtárával tartott fenn cserekapcsolatot! ugyanígy cserekapcsolatban 
állt számos tőkés ország nagyobb könyvtáraival és tudományos intézmé
nyeivel,

A könyvtár igen nagy munkát végzett az olvasószolgálat megjavítása 
érdekében. Az olvasótermekben 90 férőhelyet biztosítottak a munkások és 
tisztviselők, 80 helyet a tanulók számáraj egy különleges Olvasóterem
ben 26 férőhely áll rendelkezésre a felsőoktatási intézmények tanárai, 
az aspiránsok és a tudományos kutatók részére. Van gyermekolvasótsrem 
és külön szakolvasóterem az időszaki kiadványok olvasására.

A könyvtár reggel 9 órától este 10 óráig tart nyitva. Az olvasó
forgalom nap mint nap kb. 1.000 fő. Megváltozott az olvasók összetétele



is* Ma igen sok munkás, párását és tudás látogatja az olvasótermeket.
Az alkotó munkát folytató koreai nép nagy vonzódást mutat a könyvek, a 
tudás iránt* Az olvasótermek már nem tudják befogadni az összes érdeklő** 
dőket* Ahhoz, hogy kielégítsék az intézmények könyv- és időszaki sajté 
iránti igényeit^ megszervezték a könyvtárközi kölesönzést* Ezenkívül a 
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormányának határozata folytán meg
indult egy uj könyvtárépület építése Is, aslyben 1*000 olvasó befogadá
sára alkalmas olvasóterem t> 2,000*000 könyv tárolására alkalmas könyv
raktár lesz*

Az utóbbi két-három év alatt a könyvtár a tudományos és műszaki 
irodalom központjává vált* Tájékoztatja a tudományos kutatókat, az ipar- 
vállalatokat, a tudományos kutató intézeteket, és a felsőoktatási intéz
ményeket a tudomány és a technika időszerű kérdéseiről szóló irodalom be 
érkezéséről, segítséget nyújt az irodalma kiválasztáséban és bibliográ
fiákat készít a legkülönfélébb témákról*

Ezzel egyidejűleg előadásokat, beszélgetéseket, felolvasásokat, ol- 
vasóankéteket rendez, szervezi az olvasók találkozását az Írókkal, tu
dósokkal és a termalés kiváló dolgozóival* A faliújságok, a plakátok, 
az ajánló jegyzékek és a személyes beszélgetések megkönnyítik a könyv
tár dolgozói számára, hogy az olvasóknak a legújabb és a legértékesebb 
irodalmat ajánlhassák. A könyvtárosok szoros kapcsolatban állnak az ol
vasókkal és figyelmesen meghallgatják kéréseiket*

1954-ben a könyvtárban bibliográfiai osztályt létesítettek* Ez az 
osztály a bibliográfiai adatkérések kielégítése és az; ajánld bibliográ
fiák készítése mellett szerkeszti a "Koreai bibliográfiai szemle" és a 
"A klasszikus koreai irodalma bibliográfiája" cimü kiadványokat.*A "Ko
reai bibliográfiai szemle" első kötete 1955-ben jelent meg'! ez az első 
koreai bibliográfia. '

A bibliográfiai osztály közread továbbá tematikai bibliográfiai 
kézikönyveket és különféle jegyzékeket is'jj ezek a legszélesebb olvasó
közönség számára szólnak} az osztály kiterjedt levelezést folytat a kü
lönböző külföldi szervezetekkel és könyvtárakkal, Így téve eleget az 
intézmények számtalan kérésének*

Az Állami Központi Könyvtárnak nagy segítséget nyújtanak azok a 
bibliográfiai kiadványok, amelyeket a Koreai Népi Demokratikus Köztár
saság Művelődés- és Propagandaügyi Minisztériumának Könyvtárügyi Igaz



gat ősága ad ki® A Könyvtárügyi Igazgat ős ág "TTj könyvek katalógusa” cimi 
kiadványt ad közre koreai, !ll« orosz nyelvan* Mindkét kiadvány /tehát 
az orosz és a koreai Is/ havonta jelenik meg, e annotáció kíséretében 
közli a Koreai Népi öemóferetikus Köztársaság területén meg Jelenő,vala
mennyi tudományágra kiterjedő legfontosabb müvek eimleirásait•

Az"XJJ könyvek katalógusárban az anyagot a következő szakcsopor
tokra osztották; "társadalmi-politikai és társadalmi^gazdasági iroda
lom" , "SzépIrodalom", "Tu lányos -műszaki irodalom", "Oktatási és pe
dagógiai irodalom"* A máz közreadott könyveken kívül felveszik a kata
lógusba a sajtó alatt lévő könyveket is* A címleírások legnagyobb ré
szét annotációval egészítik ki* Az annotáció vagy a könyv tartalmának 
rövid ismertetéséből, vagy a af fő fejezeteinek felsorolásából áll.

Az "Uj könyvek katalógusa^ mindenekelőtt az újonnan megjelent 
könyvekkel való gyarapítás terén nyújt segítséget a Központi Állami 
Könyvtárnak. Ezenkívül azonban széleskörű felhasználásra kerül a 
könyvtár bibliográfiai munkájában, különösen az ajánló bibliográfiák 
szerkesztésénél*

A közművelődési jellegű falusi,szakszervezeti és iskolai könyv
tárak számának megszaporodása megnövelte az Állami Központi Könyvtár 
munkájának terjedelmét is, tekintettel arra, hogy a ’ könyvtár* egyik 
feladata az, hogy ezeknek a könyvtáraknak állandó segítséget nyújtson. 
A fentieken kívül a könyvtárnak tanulmányoznia kell a külföldi könyv
tárak tapasztalatait is. Ezzel kapcsolatban az 1*54.év őszén újra fel
állították a módszertani osztályt, mely 1955-ben a könyvtártudományi 
osztály nevet kapta*

A könyvtártudományi osztály szoros kapcsolatot létesített 18o 
könyvtárral és ezeknek állandó módszertani és gyakorlati segítséget 
ad. Ezenkívül fordításokat készít idegen nyelvekről, a legfontosabb 
bibliográfiai munkákat koreai nyelvre ülteti át. osztály lefordí
tott és kiadott egy sor brosúrát a könyvtárügy elméletéről és gya
korlatáról! igy többek között közreadták a következő szovjet müveket; 
"A könyvtári technika minimuma" , L* V. Havkina "Kétszámjegyű szerzői" 
betűrend! táblázatok", A. V, Klenov "Könyvtári technika".

Az 1 9 5 6 óév e l s ő 'negyedében a "Könyvtártudomány" eiMl folyóirat
nak: n j nevet adtak és "Könyv és Élőt" cim alatt jelentették meg* Lé

péseket t e t t e k  a munka megjavítása érdekében Is, s ezzel kapcsolatban
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emelték a szerkesztőbizottsági tagok számát j könyvtártudományi és bib
liográfiai bizottságot létesítettek.

Az Állami Központi Könyvtár a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 
tudományos nemzeti könyvtárévá vált, s egyrészt'olyan központtá épült 
ki, amely lényeges segítséget nyújt a koreai tudósok és intézmények 
tudományos kutató munkájához, másrészt, amely a központnak a szerepét 
tölti be, amely a tömegeket a materialista világnézet szellemében ne
velő nagy marxi-lenini tsó:sást propagálja*

Eredeti cims Goszudarsstvennaja oentral*naja bibliotéka
Koré jszkoj Narodno-Bemokratioseszkoj Reszpubliki* 

Megjelent; Szovetszkaja Bibliografija, 1$5T» 48»sz.
. " H 5-I2O* lap* ’
OSzK»ford* áss: 1900.




