
301

KÖNYVTÁRAK INDIÁBAN

NAZMUTDINOV, I. K.: Biblioteki Indii (po licsnüm vpecsatlenijam) c. írása 
alapján (Bibi. Bibliogr. za rub. 1981. 81.no. 37-49 .p .) BÚZA DOMONKOS 
töm öntvénye.

A 30 éve független India — a maga 3,3 millió négyzetkilométer területével s 610 
millió lakosával — a világ egyik legnagyobb országa. A függetlenség 30 éve alatt sokat 
fejlődött az otszág, többek között â könyvtárügy vonatkozásában is. Erről meggyőződ
hettünk, amikor e soknemzetiségű országot jártuk, 22 államával és 9 szövetségi államával.

India 1954-ben hozott törvényt a kötelespéldány-szolgáltatásról, mely szerint 
a Calcuttái Nemzeti Könyvtár, a Bombay-i Központi Könyvtár és a Madras-i Központi 
Könyvtár részesedik minden kiadványból. Maharashtra, Tamilnadh, Nyugat-Bengal, 
Andhra Pradesh, Karnatak,Kerala és más államok rendelkeznek a könyvtárügyet szabá
lyozó törvényekkel. Az egyes államokban s államszövetségi szinten is alakultak könyv
táros szövetségek s ezek ün. könyvtáros-heteket rendeznek, melyeken a közvélemény 
figyelmét felhívják a könyvtárügy fontosságára. Az 1979-es könyvtáros-héten pl. a gyer
mekkönyvtárak ügye került napirendre s ha figyelembe vesszük, hogy India 15 évet meg 
nem haladó korú lakosainak száma 250 millió, nyilvánvaló a téma jelentősége.

A sokmilliós soknemzetiségű lakosságot meglehetősen szerteágazó s nem mindig 
összefüggő könyvtári-információs rendszer látja el, a könyvtári ellátottság az ország 
területén nem egyenletes. A közkönyvtárak és műszaki könyvtárak hálózatán kívül 
a felsőoktatási és középfokú oktatási intézmények, iparvállalatok, tudományos kutató- 
intézetek, vallási, társadalmi és jótékonysági egyesületek is tartanak fenn könyvtárakat. 
Léteznek magánkönyvtárak is, ahol fizetni kell s olyan, pl. klub-könyvtárak, melyeket 
csak a klub tagjai vehetnek igénybe.

Az ország legnagyobb könyvtára a Calcuttái Nemzeti Könyvtár. 1902-ben alapítot
ták az akkori Brit India fővárosában s a függetlenség elnyerése után vált nemzeti könyv
tárrá, melynek állománya ma 16 millió könyvtári egység. Gyűjti — India nyelvein kívül — 
a világnyelvek irodalmát, India hivatalos kiadványait s az ENSZ-kiadványokat s jelentős 
ritkaság- és kéziratgyűjteménnyel is rendelkezik. A központi olvasótermen kívül 14, 
— nyelvi alapon szervezett — szakolvasóterme s 1960 óta gyermek-olvasóterme is van. 
Az elmúlt 25 évben az összindiai bibliográfiai munkálatok műhelyévé vált s itt adják ki 
a nemzeti bibliográfiát, valamint más bibliográfiai összeállításokat is. Nemzetközi kiad
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ványcsere-tevékenysége is jelentős, s fontos közművelődési szerepet tölt be összindiai 
szinten. Kérdés-felelet rendszerben módszertani segítséget nyújt más könyvtáraknak.

1951-ben, az Unesco támogatásával jö tt létre a delhi közkönyvtár. Adminisztratív 
szempontból egy önálló, 15 tagú testületnek van alárendelve, melynek tagja — a területi, 
állami szervek képviselőjén kívül — az Unesco képviselője is. A könyvtár az ún. Fővárosi 
Könyvtári Hálózat központja^ ellátási területe kiterjed a Delhi szövetségi államra. Jelenleg 
a hálózat 26 fiókkönyvtárral, 14 kölcsönzőhellyel s 5 bibliobusszal rendelkezik, állomá
nya 700 000 kötet, 500 periodikus kiadványt járat. Éves forgalma 2,2 millió könyvtári 
egység, ellátási területén 100 000 ember él, ebből mintegy 40 000 gyermek. A 26 fiók 
közül 4 ún. báziskönyvtár, ezek állománya 30 -40  000 kötet, a többieké 4—10 000. 
Több fiókkönyvtárban az olvasók zöme gyermek s elterjedt szolgáltatás a könyvfelolvasás. 
A hálózatnak 280 dolgozója van, ebből 100 könyvtáros, 53 kisegítő. Évi költségvetési 
kerete 5 millió rúpia, ennek 25—30%-át fordítják állománygyarapításra. Szükségesnek 
látszik még 4 báziskönyvtár s 20—30 fiók létrehozása s aktuálissá vált egy új központi 
épület felépítése is.

India legrégibb közkönyvtára a Bombay-i Központi Könyvtár, melyet az Ázsia 
Társaság tagjai alapítottak 1805-ben. Állománya 5 millió egység. Ez jórészt annak köszön
hető, hogy 1867 óta — törvény által szabályozva — megkapja a tartomány kiadványait 
s 1954-től a kötelespéldányt. Ezen kívül az ENSZ hivatalos kiadványainak depozitóriuma, 
s jelentős nemzetközi cserét folytat, főleg az angol-nyelvű országokkal. Értékes régi állo
mánya van s őrzi a Brit Keletindiai Társaság, valamint a brit kormányzás iratait a XVI. sz.- 
tól kezdve. Jelentős orientalisztikai, térkép- és kéziratgyűjteménnyel rendelkezik s egy 
10 000 egységes numizmatikai gyűjteménnyel is. Fontos közművelődésfejlesztő tevékeny
sége is, olvasótermében, mely mindig népes, 7000 folyóirat és napilapféleség található. 
A kötelespéldányként járó periodikumokat 3—5 évig őrzik, az archív példány a Calcuttái 
Nemzeti Könyvtárban található. 1950 óta Maharashtra állam központi könyvtára. Az 
állam 26 körzetében mindenhol van központi körzeti könyvtár, melyek állománya 
25—100 000 kötet között mozog. A körzeti könyvtárak adminisztratíve a Bombay-i 
Központi Könyvtár alá rendeltek s mintegy 1600, főként falvakban működő fiókkönyv
tárat tartanak fenn. Bombay város központi könyvtárának funkcióját látja el a Mumbai 
marathi grantha sangrahalaya Intézet könyvtára is, melyet 1898-ban alapítottak a marathi 
kultúra ápolására, de ez az intézet gondozza az indiai enciklopédiát is. A könyvtár állo
mánya 3 millió egység s az Intézet adja ki a marathi nemzeti bibliográfiát, retrospektive, 
1805-től s kurrens sorozatban, évente. A könyvtár a városban 40 fiókkal rendelkezik 
s bibliobuszokkal.

Tamilnadh államban, melynek fővárosa Madras, hasonló könyvtári rendszer funk
cionál. Központi könyvtárát 1890-ben alapították s 1896-ban kezdte meg működését. 
Állománya több mint 3 milliós. 1965 óta a könyvtár az ENSZ és Unesco kiadványok 
depozitóriuma. Ezek a dokumentumok különgyűjteményt alkotnak ugyanúgy, mint 
a tamil-nyelvű kéziratgyűjtemény, s feltárják Dél-India templomainak kéziratgyűjtemé- 
nyeit is. Itt adják ki a tamil nemzeti bibliográfiát, 1965 óta hetente.

Az 1928-ban alakult könyvtáros szövetség — melynek egyik vezetője Ranganathan 
volt — 1931 óta igen sok falusi könyvtárat alapított. Ez az állam az elsők közt volt
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Indiában, mely törvényt hozott a könyvtárügyről, 1948-ban, a hálózat vezetőjévé 
a Madrasi Központi Könyvtárat téve, mely jelenleg 15 körzeti központi s az azok alá 
tartozó 1454 fiókkönyvtár tevékenységét koordinálja. A teljes hálózat állománya 5 millió 
egység, az olvasók száma 325 000, a könyvtári dolgozók száma 3200 fő. 1954 óta köz
ponti városi könyvtár is működik Madrasban, melynek állománya 1,2 milliós, olvasóinak 
száma 55 000,117 fiókkönyvtárat tart fenn.

A fent idézett nagy városi könyvtárak, melyek egy-egy állam könyvtárügyét irányít
ják, jelentős szerepet vállalnak a közművelődésben. Elsődleges feladatuknak azt tekintik, 
hogy a lakosságot hozzászoktassák az olvasáshoz. Általánosan elterjedt módszer a felolva
sás, hogy a lakosság jelentős százalékát kitevő analfabétákat is hatókörükbe vonják.

Indiában mintegy 100 egyetemi könyvtár működik, a nagyobb városokban. A Delhi 
Egyetemi Könyvtár 1922-ben nyűt meg s 21 fakultás s 55 intézet (college) könyvtárát 
egyesíti. Állománya 1 milliós, dolgozóinak száma 400 fő. Éves gyarapodása 55—60 000 
egység. Az egyetemi könyvtárak gyűjtőköri profilja általában a humán tudományok felé 
tolódik el.

A legrégibb „egyetemi könyvtár a Bombay-i, mely 1864 óta működik s állománya 
igen gyorsan fejlődik: 1900-ban 45 000 egység, 1935-ben 85 000, 1980-ban 4,5 millió! 
könyv s 1,6 millió periodikum! Jelentős kéziratgyűjteménnyel rendelkezik a XIII. század
tól, szanszkrit és fflarathi nyelven. Fiókkönyvtárainak száma 100 körüli.

A madrasi egyetem könyvtárát 1897-ben nyitották meg, állománya 3,6 milliós.
Az egyetemi könyvtárak jelentős könyvtártudományi, bibliográfia-elméleti, 

dokumentációs és informatikai kiadványanyaggal rendelkeznek. Ennek oka, hogy majd 
mindegyikben folyik könyvtárosképzés. Az általánosan képző iskola befejezése után egy 
2 éves kurzussal a tanuló baccalaureatust szerezhet, további 2 év tanulás után magisteri 
címet. A végzettek, ha tudományos tevékenységet, kutatómunkát folytatnak s disszertá
ciójukat megvédik filozófia-doktori címet nyerhetnek el. A tanulmányok nem ingyenesek, 
egy vizsgáért 100 rúpiát kell fizetni, egy tantárgy éves előadássorozatának hallgatási jogá
ért 300-at. A felsőoktatási intézmények könyvtárai közt külön típus a technológiai intéze
tek könyvtára. Ezek általában a 60-as években alakultak, állományuk 170—200 000 egy
ség, főként műszaki-természettudományos orientációjú.

Különleges helyet foglal el a könyvtári rendszerben a Delhi India állam Központi 
Titkárságának könyvtára, melyet 1890-ben alapítottak s állománya 400 000 egység. 1979 
óta több szűkprofilú intézet könyvtárát rendelték a titkárság könyvtárának vezetése alá, 
mint pl. a hindi irodalom központi könyvtárát, a szanszkrit irodalom központi könyv
tárát stb.

A könyvtári munka formáit és módszereit széles körben alkalmazzák a vallási 
intézmények is. A Ramakrishna Mission Institute of Culture pl., mely 1938 óta működik, 
90 000 kötetes könyvtárral rendelkezik, két külön gyermekkönyvtári részleggel, melyek 
állománya 3000, illetve 6500 kötet, 200 férőhelyes olvasóteremmel stb.

A kutatás és termelés dokumentációs szükségleteinek kielégítésére 1952-ben meg
alakult a Tudományos Dokumentáció Indiai Nemzeti Központja (INSDOC), mely 
napjainkra a szolgáltatások egész rendszerét építette ki, jelentős regisztráló és fordító-tevé
kenységet folytat. Havonta megjelenteti az Indian Science Abstracts c. referálókiadványt 
s negyedévenként az Annals of Library Science and Documentation c, indexet.
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