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زمایشی) آ اطالعرساني(نسخه  و  داري  اب كت لمعارف  ا رة  لمعارف > داي ا رة  > صفحات داي ابخانهھاي  ت ك تواني،  ي ل

فھرست مقاالت لبازگشت به 

1990 مارس 11 ليتواني يكي از كشورھاي سواحل بالتيك است كه از اتحاد جماھير شوروي سوسياليستي سابق جدا شد و در ليتواني، كتابخانهھاي.
 يك جمھوري مستقل بود. كشورھاي لتوني از شمال، روسيه سفيد از شرق و جنوب، لھستان1940 تا 1918اعالم استقالل كرد. اين كشور طي سالھاي 

سال ) كشور (طبق آمار  جمعيت اين  كردهاند.  كشور را احاطه  جنوب غربي، و درياي بالتيك از غرب اين  200,65 نفر، مساحت آن 2005617,596,3از 
كيلومترمربع و زبان رسمي آن ليتوانيايي است.

 سابقه فعاليت كتابخانهھا در كشور ليتواني به قرنھاي چھاردھم و پانزدھم بازميگردد. اشراف، صومعهھا، و كليساھا گردآورندگان اصلي كتابتاريخچه.
 باز ميگردد، مجموعه شاه سيگيسماند آوگاستس، اشرافزاده ميكالوجوس پاكاس، اسقف مركليس16بودند. در بين مجموعهھاي مھم كه تاريخ آن به قرن 

كويسكيس و موتيجاست استري  كلواتيس  و محققان آبراماس  كشيش ميكالوجوس داكسا،  و[1]گايدريتيس،  دانشگاھي  كتابخانهھاي  نخستين  بودند. 
م.) اشاره كرد.1570مدارس متوسطه نيز در اين دوره تأسيس شدند. از آن جمله ميتوان به كتابخانه دانشگاه ويلنيوس (تأسيس 

1832روسيه، در پايان قرن ھجدھم ليتواني را به خاك خود ضميمه كرد و درصدد برآمد زبان و فرھنگ تاريخي آن را سركوب كند. دانشگاه ويلنيوس در 
بهوسيله روسھا تعطيل و استفاده از زبان ليتوانيايي در مطبوعات، مدارس، و كتابخانهھا ممنوع شد. فعاليتھاي زيرزميني بهمنظور حفاظت از كتابھا و

 منجر به استقالل كشور شد. كتابخانه ملي در1918 آغاز و نھايتآ در 1904فرھنگ ليتواني به تجديد حيات ادبي در سطح ملي منجر شد. اين رنسانس در 
، و مؤسسه كتابشناختي و شبكه كتابخانهھاي عمومي در مراكز روستايي داير گرديدند. توسعه كتابخانهھاي1922، كتابخانه دانشگاه كاوناس در 1919

 يكي از اولويتھاي ملي شد.1930مدارس ابتدايي و كتابخانهھاي عمومي در دھه 
 شوروي اشغال كردند. ھر1944 آلمان، و سرانجام در 1944-1941 شوروي، مجددآ در 1941-1940 آلمان، 1939 لھستان، 1938-1937ليتواني را در  سالھاي 

شده و كتابخانهھاي بمباران  جھاني،  جنگ  جمله ويرانيھاي  كند. از  جايگزين فرھنگ ليتواني  خود را  كه فرھنگ  يك از نيروھاي اشغالگر تمايل داشت 
مجموعهھاي سوخته و غارت شده بود. در ليتواني، بهعنوان يكي از جمھوريھاي اتحاد شوروي، الگوي كتابخانهھاي شوروي كه در آنھا بر مجموعهھاي

1985ايدئولوژيك تأكيد ميشد، گسترش يافت و آثاري كه نامطلوب تلقي ميشد، از مجموعه حذف شدند. كتابخانهھا در اين دوران بسيار توسعه يافتند و تا 
 شبكه رسيدند. اما اين كتابخانهھا از ديگر كتابخانهھاي دنيا مجزا باقي ماندند. از زمان استقالل، تأكيد بر توسعه مجموعهھاي11 واحد در 5000به بيش از 

كتابخانه ملي و برقراري رابطه بينالمللي تأكيد شده است.
)، در زمره نخستين كتابخانهھاي علمي مھمي است كه استفاده از آن براي1919ليتواني (تأسيس [2] كتابخانه ملي مارتينس مازويداسكتابخانه ملي. 

 اين كتابخانه بهعنوان كتابخانه مجلس نيز عمل كرده است. اين كتابخانه با مجموعه پنج ميليون جلدي خود به گردآوري كتاب،1991عموم آزاد است؛ از 
نسخهھاي خطي، ريزنگار، و مواد ديداري ـ شنيداري با گرايش علوم انساني ميپردازد تا بر غناي مجموعه خود بيفزايد. كتابخانه ملي كليه مواد چاپي
ليتوانيايي را در قالب واسپاري دريافت كرده و به جمعآوري منابعي ميپردازد كه در ارتباط با كشور ليتواني در خارج منتشر ميشود. اين كتابخانه به ارائه

000,30خدمات مرجع و امانت بينكتابخانهاي و سازماندھي نمايشگاهھا، ھمايشھا، نشستھا، و كنفرانسھاي علمي ميپردازد. كتابخانه ملي تقريبآ به 



 جلد است.000,800,1 نفر بالغ ميشود و امانت كتاب در اين كتابخانه 1500مراجعهكننده ارائه خدمت ميكند. تعداد مراجعهكنندگان در ھر روز به 
كتابخانه ملي با ھمكاري ساير كتابخانهھا و مؤسسات، كتابشناسي ملي گذشتهنگر و جاري، نمايهھاي مرجع در موضوعات مختلف، و فھرستگان ادبيات
خارجي را گردآوري ميكند. اين كتابخانه پژوھش در كتابخانهھا، تھيه كتابشناسي، و تاريخچه كتابخانهھا را بهصورت نظري و عملي ھماھنگ ميكند؛ و از

تغيير نام داد.>تارپ نيگو< به 1990را منتشر ميكند كه بعدھا در >بيبلوتكو دارباس < ماھنامه تخصصي1946
 ميليون جلد كتاب و12 كتابخانه را تشكيل ميدھند كه 13كتابخانهھاي دانشگاھي و مؤسسات آموزشي ليتواني شبكهاي از كتابخانهھاي دانشگاھي. 

 مراجعهكننده مورد استفاده قرار ميگيرد. در ميان بزرگترين كتابخانهھاي موجود در شبكه، ميتوان000,97منابع گوناگون را در اختيار دارد و توسط بيش از 
به كتابخانه دانشگاه ويلنيوس اشاره كرد كه موجودي فعلي آن تقريبآ پنج ميليون منبع است. اين كتابخانه داراي مجموعهاي از كتابھا و نسخ كمياب است

و كتابخانه واسپاري انتشارات سازمان ملل بهشمار ميرود.
عمومي. در كتابخانهھاي  محلي  عمومي  كتابخانهھاي  جانبه  ھمه  پيشرفت  با1950  منطقهاي  و  محلي  كتابخانهھاي  متمركز  شبكه  شد.  شروع   

 تكميل شد. كتابخانهھا بهصورت سلسله مراتبي به كتابخانه ملي مرتبط بودند و آن نيز1978مجموعهھاي مشترك، اسامي كارمندان، و خدمات فني در 
 نظام شھري سازماندھي شده بود.5 نظام منطقهاي و 44 كتابخانه در كشور وجود داشت كه در قالب 1700، تعداد 1992نظارت نھايي را برعھده داشت. در 

 خواننده ارائه خدمت ميكنند.000,800 جلد كتاب در اختيار داشته و به 000,000,23آنھا روي ھمرفته 
آموزشگاھي. در كتابخانهھاي  دانشآموزان  و  معلمان  به  آموزشي  كتابخانهھاي  تخصصي (با 44  متوسطه  مدرسه  از000,37  بيش  و  خواننده  نفر   

 نفر خواننده000,435 مدرسه متوسطه عمومي (با 2000 منبع)، و بيش از 000,700,1نفر خواننده و 000,23 مدرسه تخصصي فني (با 56 منبع)، 000,000,2
 منبع) خدمات ارائه ميكنند. مجموعهھا با برنامه درسي در مدرسه مرتبط ھستند و مواد مطالعاتي عمومي را تھيه ميكنند. بر اساس الگوي000,000,19و 

، از بين رفت، كتابخانه ملي1989شوراھا، اين كتابخانهھا منابع تربيتي و روش شناختي براي معلمان فراھم ميكنند. زماني كه كتابخانه تربيتي مدارس در 
ھدايت و راھنمايي شبكه كتابخانهھاي آموزشگاھي را برعھده گرفت.

1941 فرھنگستان علوم ليتواني، شبكهاي شامل يك كتابخانه مركزي و ھشت شعبه وابسته بهمؤسسات تخصصي دارد. در كتابخانهھاي تخصصي.
و ديگر مجموعهھاي)، كتابخانه "انجمن دانشآموختگان ليتواني"، 1557 ([3]كتابخانه مركزي، مجموعهھاي كتابخانه ورابلوسكي، كتابخانه اوانجليكال سينود

 كتاب و منبع شامل نسخ كمياب، نقشهھا، و نسخ خطي دارد. كتابخانه مركزي با000,800,3موجود در ويلنيوس و كاوناس را تحويل گرفت. اين مجموعه 
 كشور برنامه مبادله برقرار كرده است.41مؤسسات 

 ميليون منبع را برعھده دارد. اين كتابخانه به تأمين000,600,5 كتابخانه تخصصي، با 150)، نظارت بر شبكهاي شامل 1957كتابخانه فني ليتواني (تأسيس 
 كتابخانه93نيازھاي حرفهاي در زمينهھاي عمراني، حمل و نقل، و تحقيقات علمي ميپردازد. بهعنوان مثال نظام كتابخانهاي مراقبتھاي بھداشتي داراي 

 كتابخانه تخصصي كشاورزي شبكه مستقلي را تشكيل ميدھند، ھمانند80). بيش از 1941( است [4]است كه مھمترين آنھا كتابخانه ايالتي پزشكي
، بهصورت سادهتري تجديد سازماندھي كرد.1989كاري كه كتابخانهھاي اتحاديهھاي حرفهاي انجام ميدھند. نظام بسيار متمركز قديمي كتابخانه از 

 مركز خدمترساني در42 ليتواني داراي شبكه كتابخانهاي ويژه افراد نابينا و كمبيناست. اين كتابخانهھا با چھار شعبه در شھرھا و ساير كتابخانهھا.
 مراجعهكننده تھيه ميكنند.5000نواحي روستايي، مواد چاپي، خطوط برجسته مخصوص نابينايان (بريل)، و منابع صوتي (مواد ضبط شده) را براي استفاده 

 منبع و يك استوديوي ضبط براي تھيه منابع اضافي دارد.000,450اين شبكه 
 عضو فدراسيون بينالمللي انجمنھاي كتابداري (ايفال)* شد. حمايتھاي اوليه1936 پايهريزي شد و در 1931 انجمن كتابداران ليتواني در حرفه كتابداري.

براي توسعه حرفه، از طريق كتابخانه ملي فراھم ميشود.
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