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A  Len in  k ö n yvtá r.
Szemben a régi Krem llel magas dombon emelkedik egy épületcsoport, amely 

M oszkva egyik főútvonalának kom oly részét foglalja  el. Ez az épületcsoport az 
Á llam i K ö n yvtár, amit LENiNről neveztek el.

Erről az épületcsoportról már első tekintetre látható az a hatalmas fejlődés, 
amelyen a könyvtár eddig keresztülment. A tizennyolcadik század végén két 
kiváló orosz építész, Kazakov és Bazenoy  ̂építették a régi részt és ehhez csatla
kozik az a modern vasbeton magasepítmény, amelyben tulajdonképen a könyv
tári anyagot tárolják.

Reggel kilenctől este tizenkettőig, tizenkét terem várja  a látogatók meg- 
szakíthatatlan áram lását. E gy  nap leforgása alatt a könyvtárt kb. 440 olvasó 
látogatja. Még 19 13-b an  írta L enin, hogv egy nyilvános k ö n yvtárt a szerint kell 
megítélni és értékelni, hogv milyen mélv és széles hatóköre van a népben, hogy 
könyvei forognak-e a nép kezén. N os, a LENiN-könyvtár beosztottjai, dolgozói 
azt tekintik hivatásuknak, hogy könyvkincsük minél nagyobb utat tegyen meg 
a nép között, minél többen forgassák a könyvek lapjait. A  könyvtár igen szá
mos olvasóit két kategóriába kell sorozni, éspedig: a m oszkvaiak és a Szovjet
unió egyéb területéről valók. A z  előbbiek számára tizenkét terem áll rendel
kezésre, ezek közül a legnagyobb 425 férőhellyel. A  többi termek a szakkuta
tók rendelkezésére állnak, így  három terem az exakt és alkalm azott tudomá
nyok, három a társadalom tudom ányok, egy a kéziratok és egy a gyermekek 
szám ára. D e a LENiN-könyvtár olvasója lehet az is, aki nem tartózkodik M osz
kvában. Vidéki városok könyvtárai, tudományos kutatóintézetek, egyetemek és 
egyéb intézmények 1947-ben 200.000 könyvet kölcsönöztek k i a LENiN-könyv- 
tárból, saját olvaskörük számára. De a jövőben a külső —  nem helybeli —  
olvasók száma lényegesen emelkedni fog. M ikrofilm felvételek készülnek a tu
dományos kutatás szám ára, 1948 első felében 1,600.000 oldal felvételt készítet
tek a könyvritkaságokról és így azok ezernyi olvasó szám ára hozzáférhetővé 
váltak.

A gyárak, üzemek, állami és kollektív gazdaságok kérdéseket intéznek a 
könyvtárhoz és felvilágosítást kérnek problémáikkal kapcsolatban. Sokszor egy- 
egy üzem dolgozói érdeklődnek, hogy lehetne meggyorsítani és racionalizálni a 
termelési folyamatot. Állami és kollektív gazdaságok így akarják ellenőrizni, 
hogy mindent megtettek-e az eredményes, minél nagyobb hozamú terítésért, 
hogy gazdaságukban a természtudósok által kikísérletezett újabb fajtákat meg
honosítsák. A könyvtár elkészíti a szükséges kivonatokat a legújabb tudományos 
művekből és eljuttatja rendeltéési helyükre a legrövidebb idő alatt.

A  könyvtár könyvállom ánya —  amint a „Sowjet Í.iíeruf«r‘ ‘-b aa  olvassuk —  
.... "-Szinte meghatározhatatlan, ha pl. egym ás mellé tennénk^ kb. 300 kjlométc|'t fog-
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lalnának el. A legrégibb könyvek^ kéziratos munkák, amelyek akkor íródtak, 
j amikor a könytyár helyén ínég őserdő volt és a Moszkva folyó mentén még 
| Moszkva városa nem is l̂étezett. Ezek a kéziratok különböző módon kerültek 

mai helyükre, egyrészük fnágángyüjtők tulajdonában volt, másrészüket lelkes 
| könyvgyüjtők fedezték fel és a könyvtárnak ajándékozták.

A z ősnyom tatványok között nemcsak FjjjfooRov IvANnak, a legrégibb is- 
mert orosz könyvnyom tátónak munkái foglalnak helyet, ak ij még IV . I ván  cár 

^ m ellékn eve; rettenetesé hozatott M oszkvába, hanem még ismeretlen elődeinek 
munkái is, akiket a kön yv tudósai csak a kön yvtár m unkatársainak segítségével 
tudtak meghatározni.

A  könyvtárban nemcsak aZ orosz könyvnyom tatás emlékeit őrzik, hanem 
még egyéb ritkaságokat és könyvkincseket is. íg y  a világ  legnagyobb kínai

r
enciklopédiáját, a XVI. század ősi héber kiadásait, Maimonides és mások mun
káit. G uttenberg J ános könyveiből és a normand kóde  ̂ (Coutumes de Nor- 
mandie), amelyből csupán még egy példány létezik a franciaországi Rouenben. 
A könyvtár kb. 2,oőo.ooo oldalnyi kéziratgyüjteménye V ládimir Belinszki, F. 
| Dosztojevszkij, A. C sehov, V oltaire, G oethe, N apóleon stb. kéziratait 
‘ mondhatja magáénak. Ugyanebben a gyűjteményben vannak azok a könyvek 
is, amelyek különlegességüknél fogva erre számot tarthatnak, így könyvóriások 
és miniatűr kiadások.

Százötven különböző nyelven írt könyv fordul elő a könyvtárban, amely
ből 85 a Szovjetunió népeinek nyelvi:. Van közöttük olyan — a jakutok, tungu- 
zok —, akiknek 30. év előtt még ábécéjük, nyelvtanuk sem volt, mások, pl. az 
örmények, georgiaiak, czetesztendős kultúrájukat csak az októberi forradalom 
győzelme után tudták szabadon fejleszteni.

A  k ö n yvtár állom ánya naponta új könyvek ezreivel növekszik, amelyek a 
Szovjetúnió, vagy a v ilág  különböző részeiből érkeznek. A  szovjethatalom  első 
éveiben/L enin rendelkezésére minden nyom tatvány két példányát kelf^a kön yv
tárnak beszolgáltatni és még 1945-ben a háború alatt a korm ányzat az intéz
mény érdemeinek elismetéséképen a LENiN-rendet adom ányozta és a köteles
példányok számát háromrá emelte. Az 1862-ben. alapított k ö n yvtá^  amelyet 
akkor R umjan£c] Múzeumnak h ívtak, RuMjAN^qf grófról, akinek könyvgyűjte
ménye a kön yvtár alap ját képezttí^ 19 17 - ig  kb. 1,000.000 könyv halmozódott 
fel, a szovjethatalom  30 éve alatt még 12 m illió kön yvvel szaporodott az állo
mány.

Külörfösen nagyjelentőségű szerepe van a könyvtár reference (felvilágosító) 
irodájának, amelynek nagy része van a tudományos ismeretek terjesztése és a 
tömegek nevelése terén(jfz.t a szerepét az olvasók számára nyújtott állandó se
gítségével végzi. A katalógus 20 millió lapot tartalmaz, az ábécé szerinti a szerző 
neve szerint teszi lehetővé a könyv feltalálását, a szakkatalógusok pedig egyéb 
szempontok szerint teszik lehetővé a keresett mű megszerzését. Tudományágak 
irodalmát csoportosítva éppúgy megtalálhatjuk, mint téma* és érdeklődési kör 
szerint. A könyvtár 200 bibliográfust foglalkoztat, akiknek ismeretei az élet 
minden területére kiterjednek és *ők ismereteiket és tapasztalataikat az olvasók- 
szolgálatába állítják. Ezek a 'bibliográfusok naponta tucatszámra válaszolnak 
meg különös és néha meglepően furcsa kérdésekor Az olvasókat sok minden
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érdekli, igy: L avo isier  munkái, Sachalin éghajlata, a múlt századvégi vita, 
amely a DaRwiN-elmélet körül folyt Oroszországban, a jogi kérdések oktatási 
metódusa, vagy G oeth e  orvosának önálló művei. A legtöbben nem egy bizo
nyos elfelejtett cikket akarnak megtudni, hanem .egész bibliográfiai listát kérnek 
200— 300 címmel. Az egyik tudós a textilipar legújabb nyersanyagairól szóló 
irodalmat kéri; egy bodaiboi aranymosó azoknak a könyveknek a jegyzékét 
kéri, amelyeket orosz írók /rtak az újjáépítésről a háború után. A rostovi kerület 
egy kollektív gazdaságának vezetője mezőgazdasági szakkönyvek és cikkek 
iránt érdeklődik.

Egy félesztendő lefolgrsa álatt a könyvtár különböző termeiben 190 kiállí
tást rendeztek a legváltozatosabb témakörből. Így: I^oi^ Quichojtc különböző 
kiadásait állították ki, kezdve azon, amely még C ervantes életében jelent meg. 
A történetkutatók olvasójában Belinszki százéves halálozási évfordulója alkal
mából műveinek valamennyi kiadása és kéziratai voltak kiállítva. A nagy 

olvasóban „A mi hazánk" címmel a Szovjetunió területein megjelent legújabb 
könyvek vannak kiállítva, ezek a könyvek nagy érdeklődést váltanak ki és nagy 

.sikerük van a közönség körében.

A LENtN-könyvtár látogatói között a legkülönbözőbb koruakat találhat
juk. A legfiatalabbak, a nyolcévesek, akik a gyermekek számára fenntartott 
olvasóterembe tartanak, ahol széles* asztalok mellett jó pár tucat csöppség ül és 
figyelmesen olvasgatja Harsak népmeséit vagy költeményeit. Egy ilyen olvasó 
persze nehezen igazodik el a könyvtár általában használatos katalógusaiban, de 
hiszen erre nincs is szüksége. Egy megnagyobbított formájú kartotékszekrérfy 
szolgál erre a célra, amely a kartotéklapok helyett a könyvek színes borítólap
jait tartalmazza és így a kis olvasók könnyen megtalálhatják az őkét érdeklő 
könyveket. Meg kell jegyezni, hogy a legfiatalabb látogatók a legsrörgaknasab- 
bak és csak akkor hagyják el helyüket, ha a kezükben lévő könyvet az utolsó 
oldalig kiolvasták. A gyermekolvasóban tapasztalt pedagógusok vannak be
osztva, akik a gyermekek fejlődését figyelik, hajlamát, tanulási készségét, csa
ládi életét tanulmányozzák. Segítlégükre vannak tehetségük kibontakozásában 
és tanulmányaikban és így megkönnyítik számukra megfelelő életpálya meg
választását.

A LENiN-köny.vtárban nemcsak az olvasók, hanem a könyvtár beosztottjai 
is szaporítják ismereteiket. Egy különleges egyetem áll rendelkezésükre, ahol a 
könyvtár 700 munkatársa a könyvtártudomány különböző szakában tökélesíti 
tudását. Bibliográfiai kurzusok és szemináriumok, különböző nyelvek tanulása, 
'.könyvtárosképző tanfolyamok, mind a fejlődést szolgálják és a Szovjetkormány 
külön erre a célra bőkezűen bocsátott anyagi eszközöket a könyvtár rendelkezé- 
»ére. A legutóbbi félévben a könyvtár 180 tisztviselője részesült előléptetésben 

öten a tudományos státusba kerültek munkájuk alapján.
A könyvtár személyzete a legkülönbözőbb tudományágakban tevékenyke- 

idik, van közöttük pedagógus, nyelvész, bibliográfus, doktorátust fégj^ett, könyv
é i 0 sfb. Létszártf* 1500 körül van.

A LENiN-könyvtár a Szovjetúnió egyik legnagyobb tudományos és kulturá
lis intézménye. , 1 I
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