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CHIŃSKA BIBLIOTEKA 
NARODOWA

Do najcenniejszych zbiorów Chińskiej Biblioteki

Narodowej należą kości wróżebne z 

inskrypcjami pochodzące z okresu dynastii Shang, 

buddyjskie manuskrypty z Dunhuangu, księgi z 

czasów dynastii Song iYuan, woluminy Encyklopedii

Yongle i Siku Quanshu. W bibliotece znajdują się

książki w ponad 80 obcych językach i 20 

językach chińskich mniejszości narodowych, a 

także 2000 tytułów prasowych wydanych w 

Chinach po 1949 roku oraz 10 000 tytułów prasy

zagranicznej. W 2008 roku zbiory biblioteki liczyły

łącznie 26 310 000 jednostek.



B I B L I OT E K A  
N A R O D O W A
W  K A L K U C I E

Biblioteka Narodowa rozciąga się na 30 akrów 
ziemi. Pałacowy biały gmach otoczony jest 
zadbanymi trawnikami, zielonymi ogrodami z 
licznie kwitnącymi roślinami, jeziorami, a także 
cieszy się cieniem ogromnych drzew. Jest mniej 
więcej subtropikalną oazą pośród tętniącej 
życiem metropolii, jaką jest Kalkuta. Biała fasada 
biblioteki jest zaakcentowana filarami 
korynckimi, rzymskimi belkami i świadczy o 
kolonialnej okazałości. Dziś w Bibliotece 
Narodowej znajdują się nie tylko ponad 2 
miliony książek, ale także 86 000 map i 3 200 
rękopisów, z których część pochodzi z XVIII 
wieku! Aby dopasować się do tempa rozwoju 
współczesnego świata, Biblioteka Narodowa 
zdigitalizowała i zarchiwizowała również rzadkie 
książki. A jeśli chodzi o przechowywanie 
oficjalnych dokumentów, Biblioteka Narodowa 
nie ma sobie równych. Oficjalne dokumenty od 
początku panowania brytyjskiego w Indiach do 
dziś są przechowywane z pieczołowitością.



KATARSKA BIBLIOTEKA 
NARODOWA

Biblioteka oferuje szeroki wybór książek i e-booków w 
języku angielskim, arabskim i innych, w tym literaturę faktu, 
bestsellery i klasykę, a także czasopisma, płyty DVD i CD i 
książki audio. W 2018 roku w bibliotece było ponad 1 000 
000 książek na półkach i ponad 500 000 e-booków, 
periodyków i gazet oraz zbiorów specjalnych. Zgodnie z 
misją QNL, aby pomóc mieszkańcom Kataru przygotować 
się do uczestnictwa w globalnej gospodarce opartej na 
wiedzy, zaplanowano szeroki zakres programów, usług 
edukacyjnych i instruktażowych, które koncentrują się na 
pomocy w zdobywaniu umiejętności poszukiwania 
informacji, czytania, badania i wykorzystania zasobów 
cyfrowych. W ramach bibliotecznych programów 
edukacyjnych działają kluby książki, można uczyć się 
języków obcych, uczestniczyć w imprezach muzycznych i 
warsztatach rzemieślniczych, a także w imprezach dla dzieci 
i ich rodzin, takich jak prelekcje, warsztaty i wystawy 
naukowe.



NARODOWA BIBL IOTEKA 
PARLAMENTARNA JAPONI I

Biblioteka powstała w 2000 roku, ale dla czytelników 

została otwarta w 2002 roku. Decyzję podjęto kilka lat 

wcześniej, pragnąc zgromadzić w jednym miejscu 

posiadanych przez Bibliotekę Narodową ponad 130 tys. 

woluminów japońskich książek dla dzieci oraz 1500 tytułów 

czasopism. Zbiory uzupełniono zakupami książek 

zagranicznych. W 2010 roku biblioteka posiadała 400 tys. 

woluminów. Biblioteka mieści się w zabytkowym budynku z 

1906 roku, który zbudowano dla Biblioteki Cesarskiej. 

Znajduje się on w Parku Ueno, obok Muzeum

Narodowego.



BIBLIOTEKA 
NARODOWA KOREI

Zgodnie z ustawą o bibliotekach z 1963 roku każdy druk 

wydany w Korei powinien być w ciągu 30 dni przekazany do 

Biblioteki Narodowej, która wydaje zaświadczenie o 

przekazaniu i pokrywa jego koszty. Biblioteka ma prawo do 2 

egzemplarzy, z których jeden jest udostępniany, a drugi 

archiwizowany. Od 2016 roku obowiązkiem tym objęto 

materiały on-line. Najcenniejszą częścią zbiorów jest kolekcja 

270 000 książek, wśród których znajduje się kolekcja 867 

książek w ponad 3000 woluminów sprzed XVII wieku. 

Większość książek z tej kolekcji została zdigitalizowana i jest 

dostępna w bibliotece cyfrowej. Biblioteka gromadzi cyfrowe 

kopie dokumentów związanych z Koreą, których nie posiada w 

swoich zbiorach.



B I B L I OT E KA 
N A R O D O W A M A L E Z J I

W 1886 roku została uchwalona 
Ustawa określająca zasady 
gromadzenia, konserwacji, kontroli i 
wykorzystania bibliotecznych 
materiałów bibliograficznych 
opublikowanych w Malezji. Zgodnie 
z ustawą biblioteka ma prawo do 5 
egzemplarzy wydawnictw 
drukowanych i dwóch 
niedrukowanych. W 2017 roku 
zbiory biblioteki wynosiły 5 300 000 
woluminów.



BIBLIOTEKA 
NARODOWA TAJLANDII

Tajlandia nie posiada ustawy o bibliotece narodowej. 

Zgodnie z ustawą o prawie prasowym z 1941 roku 

wydawcy mieli obowiązek przekazywania 2 kopii książek i 

czasopism do biblioteki narodowej, a w razie 

niewywiązywania się z tego zobowiązania biblioteka mogła 

nałożyć na nich karę finansową. Wysokość kary z czasem 

zdewaluowała się i w 2007 roku ustawa została zmieniona. 

Biblioteka Narodowa prowadzi rejestrację nowych 

wydawnictw i czasopism oraz nadaje numery ISBN i ISSN. 

Ma prawo do 3 kopii każdego wydawnictwa, które musi być 

przesłane w ciągu 30 dni od daty publikacji. W 2018 roku 

zbiory liczyły 5 120 000 woluminów (razem ze 

zdigitalizowanymi), a zbiór książek wynosił 2 232 998 

woluminów.



BIBLIOTEKA 
NARODOWA 

FILIPIN • Podczas II wojny światowej większość zbiorów biblioteki 

zostało zniszczonych. Z 733 000 ocalało tylko 36 600 

woluminów. Rozporządzenie z 1947 roku zmieniło nazwę 

biblioteki na Biuro Bibliotek Publicznych. Do nazwy Biblioteka 

Narodowa wrócono na mocy ustawy z 18 czerwca 1964 roku. 

Ustawa Republiki z 13 maja 2010 roku nadała jej nazwę 

Biblioteka Narodowa Filipin



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


