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На ци о нал на пар ла мен тар на  
би бли о те ка у Jапану

Да ни је ла Ва сић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет – Ка те дра за ори јен та ли сти ку, Бе о град
va sic.da ni je la@ fil.bg .ac .rs 

Са же так
У овом раду се анализира развој библиотека у Јапану, који резултира оснивањем Националне парламентарне библиотеке 
(National Diet Library – NDL). Историја библиотека је у тесној вези с историјом штампарства, које у тој држави трајe 
од 8. века. Почеци савременог библиотекарства у Јапану везују се за крај 19. века и убрзану модернизацију земље. 
Прва савремена библиотека у Јапану, Царска библиотека, један је од три стуба на којима је 1948. године формирана 
Национална парламентарна библиотека. NDL је данас једина национална библиотека у Јапану која носи обележја такве 
врсте установа: основала ју је влада; као једина депозитна библиотека потражује обавезни примерак, будући да јој је 
дужност да прикупља и чува писано наслеђе народа; по својим капацитетима је већа од осталих библиотека у земљи; 
подржава остале, рецимо програмима обуке итд. Уз то, јапанска Национална парламентарна библиотека успева да се 
избори и са све комплекснијим захтевима савременог друштва усмереног на информационе технологије. Под тим се пре 
свега подразумева све већа потреба за дигитализацијом, као и за коришћењем свих врста ресурса на даљину. 

Кључне речи: Јапан, национална библиотека, Национална парламентарна библиотека, Царска библиотека, Библиотека 
Кансаи, Међународна библиотека књижевности за децу, Оријентална библиотека, NDL Digital Collections, Хјакуманто 
дарани

По че ци ја пан ске др жав но сти

Ја пан (Ni hon или Nip pon) је пар ла мен тар на устав на мо нар хи ја у ис точ ној Ази ји, с глав ним 
гра дом То ки јом. То је острв ска др жа ва у Ти хом оке а ну, ко ју чи не че ти ри глав на и ве ли ки број 
ма њих остр ва. Да нас у Ја па ну жи ви не што ви ше од 125 ми ли о на ста нов ни ка, а прет по ста вља 
се да је ње го ва те ри то ри ја на се ље на већ де се ти на ма хи ља да го ди на. Кроз це лу сво ју исто ри-
ју, ста нов ни ци Ја па на има ју бли ске од но се са су сед ним др жа ва ма, Ки ном и Ко ре јом. Упра во 
ки не ске хро ни ке чу ва ју нај ста ри је за пи се о за јед ни ца ма, ку ни (др жа ва), ко је су по сто ја ле на 
ја пан ском остр вљу у 1. ве ку п. н. е. По сле ви ше де це ни јих су ко ба, кра јем 2. ве ка н. е. по себ но 
ја ча јед на од њих, др жа ва Ја ма таи, ко ја у ки не ским из во ри ма но си на зив Ва. Го ди не 1784. у 
Фу ку о ки је про на ђен „Злат ни пе чат кра ља На”, ко ји је цар ки не ске ди на сти је Хан, 57. го ди не 
н. е, по кло нио иза сла ни ку сво је ва зал не др жа ве, Ва. Прет по ста вља се да је по ме ну та др жа ва 
Ја ма таи за пра во Ја ма то, пре те ча да на шњег Ја па на, ко ји је кра јем 7. или по чет ком 8. ве ка про-
ме нио на зив у Ни хон. Ки не ска све до чан ства са свим се раз ли ку ју од ја пан ских за пи са о овим 
до га ђа ји ма. Док су ки не ски исто ри ча ри др жа ву Ва опи си ва ли као ва зал ну зе мљу, са ста вље ну 
од сто ти ну ра штр ка них пле мен ских за јед ни ца, у пр вој зва нич ној цар ској хро ни ци Ја па на − Ни
хон шо ки (или Ни хон ги, За пи си о Ја па ну, 720),1 за бе ле же но је да је Ја ма то, др жа ва са сед мо ве-
ков ном тра ди ци јом, осно ва на 660. го ди не п. н. е.

1  Ta ro Sa ka mo to, Sa bu ro Ie na ga et al., „Ni hon sho ki“, in Ni hon ko ten bun ga ku ta i kei, Vol. 68. (Tokyo: Iwa na mi sho ten, 1982).
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Чи ње ни це го во ре у при лог то ме да је то ком 6. ве ка др жа ва Ја ма то оја ча ла и кре ну ла у екс-
пан зи ју. Ца ри ца Су и ко, ко ја је сту пи ла на пре сто 593, об ја ви ла је при хва та ње бу ди зма, ко ји 
је, пре ма хро ни ци Ни хон шо ки, у Ја пан до нет 552. го ди не. Сре ди ном 7. ве ка, др жав ни ад ми ни-
стра тив ни апа рат ре ор га ни зо ван је Та и ка ре фор мом (Ta i ka no ka is hin) по угле ду на Ки ну ди-
на сти је Танг (618−907). Пре крет ни ца у ја пан ској исто ри ји де ша ва се 672. го ди не ка да, на кон 
смр ти ца ра Тен ћи ја, до ла зи до су ко ба из ме ђу пре сто ло на след ни ка Ото моа и ца ре вог бра та, 
прин ца Оо а ме. Пре сто ло на след ник се за ла гао за ло кал ну ау то но ми ју по је ди нач них др жа ва, 
пре све га за то што су га по др жа ва ле моћ не по ро ди це ко је ни су же ле ле да из гу бе ау то ри тет. 
Ње гов стриц, Оо а ма је, на су прот то ме, сма трао да зе мља тре ба да се цен тра ли зу је, тач ни је да 
оста ле др жа ве тре ба да се по ви ну ју вла сти Ја ма то дво ра. Оо а ма по бе ђу је и по ста је цар Тен му. 
Под цен трал ном упра вом ца ре ви на ја ча. Це ло куп но зе мљи ште је вла сни штво ца ра, а сви има ју 
пра во на ње го во ко ри шће ње и то у скла ду с ри цур јо (rit suryo) си сте мом кри вич ног пра ва и ад-
ми ни стра тив них про пи са, за сно ва ном на фи ло зо фи ји кон фу ци ја ни зма и ки не ског ле га ли зма. 
Пре сто ни ца је 710. го ди не пре се ље на у нај ста бил ни ји град, На ру, и та ко по чи ње На ра пе ри од 
ја пан ске исто ри је (710−784). 

То је вре ме ка да су по ста вље ни чвр сти те ме љи ја пан ске др жа ве, што је омо гу ћа ва ло раз вој 
кул ту ре и на пре дак це ло куп ног дру штва. У овом ра ду ће мо се освр ну ти на то ка ко су исто риј-
ске окол но сти, од овог, древ ног пе ри о да, па све до са вре ме ног до ба, ути ца ле на раз вој би бли-
о те ка, ко ји је у бли ској ве зи с раз во јем штам пар ства, што је ре зул ти ра ло осни ва њем На ци о-
нал не пар ла мен тар не би бли о те ке у Ја па ну.

За че ци би бли о теч ке де лат но сти у Ја па ну

На ра пе ри од је вре ме фор ми ра ња цен тра ли стич ки уре ђе не др жа ве под сна жним ки не ским 
ути ца ји ма. О то ме све до че и нај ста ри је са чу ва не исто риј ске хро ни ке у Ја па ну, Ко ђи ки2 (За пи си 
о древ ним до га ђа ји ма, 712) и по ме ну та, Ни хон шо ки. Ин тен зив на си ни ци за ци ја се очи ту је у свим 
сег мен ти ма та да шњег дру штва, кул ту ре и ре ли ги је. А на прет ку ки не ске ца ре ви не под ди на-
сти јом Танг не сум њи во су до при не ли и кон ти ну и ра ни кон так ти с дру гим на ро ди ма, у че му је 
зна чај ну уло гу имао Пут сви ле. Та мре жа ка ра ван ских пу те ва по ве зи ва ла је Сре до зе мље и Ис-
точ ну Ази ју, олак ша ва ју ћи раз ме ну ро ба и иде ја из ме ђу ис то ка и за па да. 

До ка зи о тој кул тур ној раз ме ни на ла зе се у цар ској ри зни ци, Шо со ин, ко ја је ујед но и нај-
ста ри ји му зеј у Ја па ну. Са гра ђен је у 8. ве ку при бу ди стич ком хра му То да и ђи у На ри.3 Шо со-
ин на зи ва ју ис точ ним кра јем Пу та сви ле јер је у ње му са ку пље но ви ше од 9000 пред ме та, од 
умет нич ких де ла и за нат ских про из во да, до ру ко пи сне гра ђе, по пут ва жних до ку ме на та или 
бу ди стич ких су три.4 Ти ар те фак ти су углав ном на ста ли у Ја па ну, али су не ки од њих до не ти 
из су сед них зе ма ља, па чак и из уда ље них кра је ва, нпр. из Ира на, Грч ке, Ри ма или из Егип та. 
За то бла го ко је чу ва Шо со ин пред ста вља од раз дру штве них и кул тур них до стиг ну ћа Ја па на из 
На ра пе ри о да, али от кри ва и за пад не ути ца је, пре све га у по гле ду ма те ри ја ла и тех ни ка, ко ји 
су ко ри шће ни при њи хо вој из ра ди.

У 8. ве ку на ста је и нај ста ри ја (јав на) би бли о те ка у Ја па ну. Ви со ки зва нич ник и уче њак, Исо-
но ка ми но Ја ка цу гу (Iso no ka mi no Yakat su gu, 729−781), са гра дио је Ун теи (Дом па пи ру са) као 

2  Нај ста ри ја ја пан ска са чу ва на књи га, Ко ђи ки, пре ве де на је на срп ски је зик: Ko đi ki (Za pi si o drev nim do ga đa ji ma), Oo no Ja-
su ma ro, ur., pre vod sa sta ro ja pan skog je zi ka i na po me ne Hi ro ši Ja ma sa ki Vu ke lić, Da ni je la Va sić, Da li bor Klič ko vić i Div na 
Glu mac (Be o grad: Rad, 2008). 

3  Храм То да и ђи, у ком се на ла зи нај по зна ти ја ста туа Ве ли ког Бу де, јед но је од ја пан ских На ци о нал них бла га (Ко ку хо), 
нај вред ни јег од свег ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа у овој зе мљи. Храм је због сво је вред но сти укљу чен у ли сту UNE-
SCO-ве свет ске кул тур не ба шти не, и то као је дан од осам исто риј ских спо ме ни ка древ не ја пан ске пре сто ни це, На ре.

4  Званичнa ин тер нет-стра ни ца: Sho soin: Abo ut Tre a su res, pre u ze to 20. 3. 2022, https://sho soin.ku na ic ho.go .jp /en -US /
abo ut/tre a su re. 
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део ком плек са хра ма Ашу ку ђи у На ри. Ту је би ла до ступ на јав но сти ко лек ци ја ру ко пи са и то: 
бу ди стич ких и се ку лар них тек сто ва, по пут оних о ки не ској фи ло зо фи ји. Прет по ста вља се да је 
би бли о те ка оп ста ла до по чет ка 9. ве ка.5 По сто ја ле су у Ја па ну и дру ге слич не ин сти ту ци је, али 
оне углав ном ни су би ле отво ре не за јав ност. Реч је о ар хи ва ма др жав них до ку ме на та, ка ква 
је и цар ска ри зни ца, Шо со ин, или о при ват ним ко лек ци ја ма бо га тих пле ми ћа и ари сто кра та.

Ви сок ни во ин те лек ту ал них до стиг ну ћа На ра пе ри о да, по стиг нут под ја ким ки не ским ути-
ца ји ма, огле да се на свим по љи ма кул ту ре. Упра во из овог вре ме на по ти чу нај ста ри ји са чу ва-
ни штам па ни тек сто ви. Пре ма ја пан ској хро ни ци, Шо ку Ни хон ги (Но ви За пи си о Ја па ну, 797),6 
ца ри ца Шо то ку (Sho to ku)7 је 764. го ди не на ру чи ла из ра ду Хја ку ман то да ра ни (Hyaku man to 
dha ra ni) − ми ли он ма ке та др ве них па го да (углав ном ве ли чи не 6cm х 45cm), а у сва ку од њих 
је био сме штен па пир ни сви так с од штам па ним тек стом бу ди стич ке мо ли тве, да ра ни (dha ra ni). 
Пет го ди на је тра ја ла њи хо ва из ра да, на кон че га су би ле по сла те нај ва жни јим бу ди стич ким 
хра мо ви ма ши ром зе мље. Да нас је у хра му Хор ју ђи у На ри са чу ва но ви ше од 45.000 ових ми-
ни ја тур них па го да и го то во 4000 од штам па них тек сто ва, да ра ни. Овај чин је имао ис кљу чи во 
ре ли гиј ску и по ли тич ку ко но та ци ју, та ко да штам па ње де ло ва бу ди стич ких су три ни је има ло 
прак тич ну на ме ну. Циљ ни је био да се бу ди стич ко уче ње учи ни до ступ ним ве ћем бро ју љу ди. 
На про тив, тек сто ви су сме ште ни у уну тра шњост ма ке та да ту и оста ну, а пи са ни су на сан скр ту 
уз фо нет ску упо тре бу ки не ских зна ко ва, та ко да су би ли ра зу мљи ви тек ша чи ци љу ди у Ја па ну.8

По сто је број не не по зна ни це у ве зи с овим ми ни ја тур ним па го да ма, од окол но сти под ко-
ји ма су на ста ле, до на чи на на ко ји су из ра ђе не.9 Глав ни ка мен спо ти ца ња је сва ка ко тех ни ка 
ко јом су од штам па ни тек сто ви. Док јед ни твр де да је реч о нај ста ри јем при ме ру упо тре бе 
ба кро ре за на све ту, нај ве ћи број на уч ни ка је чвр сто уве рен да су од штам па ни тех ни ком кси-
ло гра фи је,10 тј. оти ски ва њем с др ве них бло ко ва, ко ја је сти гла из Ки не.

Хја ку ман то да ра ни, уз све не до у ми це ко је пра те њи хов на ста нак, пред ста вља ју ја сан до каз 
ки не ских ути ца ја, ка ко ре ли гиј ских, та ко и тех но ло шких, на ја пан ско дру штво На ра пе ри о да. 
То је, не сум њи во, „вр ху нац пр вог про цва та ја пан ске књи жев но сти и ле пих умет но сти, у ве ли-
кој ме ри под по кро ви тељ ством др жа ве“. На та квим чвр стим те ме љи ма ће „то ком на ред ног, 
Хе и ан пе ри о да би ти ства ра на на ци о нал на кул ту ра“.11

Хе и ан пе ри од (794–1185), ко ји се на зи ва „злат ним до бом ја пан ске кул ту ре“, од ли ку ју ви-
со ки до ме ти ства ра лач ког ду ха, што се по себ но очи ту је у обла сти књи жев но сти. Пред у слов 
за то био је на ста нак и раз вој сло гов ног пи сма, ка на, ко је мно го ви ше од го ва ра свој стви ма 

5  Ви ше о то ме: Ki ic hi Mat su mo to, “Li bra ri es and Li brary Work in Ja pan”, in Bul le tin of the Ame ri can Li brary As so ci a tion Pa pers 
and Pro ce e dings of the FortyEighth An nual Me e ting of the Ame ri can Li brary As so ci a tion Vol. 20, No. 10 (Oc to ber, 1926): 242.

6  „Sho ku ni hon gi”, in Shin ni hon ko ten bun ga ku ta i kei, Vol. 13 (Tokyo: Iwa na mi Sho ten, 1989−1998), 280.
7  Вла да ла je од 749. do 758. под име ном Ко кен, а од 764. до 770. под име ном Шо то ку.
8  Ви ше о то ме: Pe ter Kor nic ki, “Em press Shōtoku as a Spon sor of Prin ting”, in Ti be tan Prin ting: Com pa ri son, Con ti nu i ti es, and 

Chan ge, Hil de gard Di em ber ger et al., ed. (Le i den: Brill, 2016), 45−50.
9  По сто је број ни члан ци на ову те му, а сви сег мен ти овог про бле ма по дроб но су раз мо тре ни у пре да ва њу проф. др Aki ko 

Ve li (Aki ko Wal ley, As so ci a te Pro fes sor of Ja pa ne se Art, De part ment of Hi story of Art and Ar chi tec tu re), “Hyakumantō 
Da ra ni: Re flec ti ons on Eighth-Cen tury Ja pa ne se Ar chi tec tu re, Cal li graphy and Print ma king”, pre u ze to 25. 3. 2022, https://
you tu.be /f-O7XkhJhRY.

10  У овој тех ни ци ви со ке (ре љеф не) штам пе, др ве не пло че се из ре зба ре та ко да се де ло ви за штам па ње оста вља ју у по вр-
шин ској рав ни, док се укла ња ју сви де ло ви др ве та, ко ји се не штам па ју. Кси ло гра фи ја је ис пр ва ко ри шће на за штам-
пу на тек сти лу, а нај ста ри ји са чу ва ни при мер ци да ти ра ју с по чет ка 3. ве ка. Са штам пом на па пи ру Ки не зи су по че ли 
сре ди ном 7. ве ка, а нај ста ри ја са чу ва на кси ло граф ска књи га је Ди ја мант ска су тра (Vaj ra Su tra) из 868. го ди не. До 10. 
ве ка, у Ки ни је од штам па но го то во по ла ми ли о на бу ди стич ких су тра, сли ка и кон фу ци јан ских кла си ка. Тех ни ка кси-
ло гра фи је се про ши ри ла на окол не зе мље. У Ју жној Ко ре ји је 1966. го ди не у хра му Бул гук са про на ђе на Ве ли ка су тра 
да ра ни (The Gre at Dha ra ni Su tra), за ко ју се сма тра да је од штам па на из ме ђу 704. и 751. го ди не у та да шњем ко реј ском 
кра љев ству Си ла. – Ви ше о тех ни ци штам пе по мо ћу др ве них бло ко ва (пре са), в. нпр. Joan R. Pig gott, “Mok kan: Wo o den 
Do cu ments from the Na ra Pe riod,” Mo nu men ta Nip po ni ca Vol. 45 (1990): 449–470.

11  Пи тер Блид и др. Исто ри ја Ја па на: из Ко дан ши не Илу стро ва не ен ци кло пе ди је Ја па на. Прев. с ја пан ског Да ни је ла Ва сић 
и др. (Бе о град: ЗУНС, 2008). 
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ја пан ског је зи ка од (са мих) ки не ских иде о гра ма.12 Ипак, пи сме ност је би ла огра ни че на ис кљу-
чи во на при пад ни ке ви ших ста ле жа, плем ство и ари сто кра ти ју и на све штен ство, док је оби чан 
на род био не пи смен. Из тог раз ло га, ру ко пи си су за до во ља ва ли по тре бе, ка ко у по гле ду бро ја 
ко пи ја ко је су цир ку ли са ле ме ђу чи та о ци ма, та ко и у по гле ду ра фи ни ра но сти ко ја се до би ја ла 
ка ли гра фи јом.

Ме ђу тим, са ши ре њем бу ди зма и осни ва њем ја пан ских огра на ка бу ди стич ких сек ти (нпр. 
тен даи и шин гон), сли ка се ме ња. Док дво ра ни и да ље чи та ју пре пи се чу ве них де ла, пре пи си-
ва чи при хра мо ви ма ни су успе ва ли да за до во ље глад мо на ха за бу ди стич ким спи си ма. Шта ви-
ше, и би бли о те ке, ко је су у то вре ме, а и ка сни је, то ком сред њег ве ка, осни ва не при хра мо ви-
ма, ни су би ле јав не, већ су њи хов са др жај ко ри сти ли углав ном са ми мо на си. Ипак, не по сто је 
до ка зи о ко ри шће њу штам пе то ком пр ва два ве ка Хе и ан пе ри о да. Тек из днев ни ка ре ген та, 
Фу ђи ва ра но Ми ћи на ге (Fu ji wa ra no Mic hi na ga), са зна је мо да је 1009. штам па но хи ља ду при-
ме ра ка Ло тос су тре. Нај ста ри ји текст ко ји са др жи да тум штам па ња, на по ле ђи ни има озна ку 
за 1052. го ди ну, ути сну ту цр ве ним ма сти лом (на слов тран скри бо ван на ја пан ски гла си: Bus
set su Kok ku ji Jin shu Ogyo).13 Осим то га, на по ле ђи ни де се тог то ма књи ге Joyuis hi kiron  (Vij nap ti 
Man tra ta Sid dhi), спо ми ње се да ју је об ја вио мо нах Кан зо у На ри 1088. го ди не. Сви са чу ва ни 
штам па ни тек сто ви из Хе и ан пе ри о да при па да ју бу ди стич ком на сле ђу и сви су про из ве де ни 
тех ни ком кси ло гра фи је. Ова тех ни ка је ко ри шће на и то ком 12. и 13. ве ка и то у бу ди стич ким 
хра мо ви ма у Кјо ту и у Ка ма ку ри.

Рад на ши рем опи сме ња ва њу на ци је до ла зи под ру ку с по че ци ма са вре ме ног штам пар-
ства у То ку га ва (Едо) пе ри о ду (1603–1867) и то на кон што су у Ја пан сти гле пр ве штам пар-
ске ма ши не с по крет ним сло ви ма. Пр ву је 1590. до не ла ми си ја Тен шо (Ten sho ken-o sho nen 
shi set su), ко ју су чи ни ла, из ме ђу оста лих, че тво ри ца мла дих пле ми ћа. Њих су, као еми са ре, 
ја пан ски фе у дал ни го спо да ри на кло ње ни хри шћан ству 1582. го ди не по сла ли у по се ту Ри му и 
европ ским кра ље ви ма. Го ди ну да на по њи хо вом по врат ку, ма ши на је ста вље на у по гон у Ка-
зу си у пре фек ту ри На га са ки. Го то во у исто вре ме је у Кјо ту про ра ди ла и дру га штам пар ска 
ма ши на, ко ју је, то ком пр ве ја пан ске ин ва зи је на Ко ре ју (1592−1593), за пле нио и до нео у Ја-
пан, То јо то ми Хи де јо ши (Toyoto mi Hi deyos hi).14 Ова, сво је вре ме но нај са вре ме ни ја штам пар-
ска тех но ло ги ја уве зе на са за па да, за бра ње на је 1614. го ди не, ка да је вој на упра ва про те ра ла 
хри шћан ство и за тво ри ла зе мљу у на ме ри да је за шти ти од стра них ути ца ја. 

Ме ђу тим, пре то га, у је ку Пе ри о да за ра ће них др жа ва (1467−1615),15 пр ви ја пан ски шо гун, 
То ку га ва Ие ја су (To ku ga wa Ieyasu), схва тио је у ко јој ме ри је за вла да ње ва жно уче ње, па је у 
хра му Ен ко-ђи  у Кјо ту осно вао пр ву штам пар ску шко лу. Од 1599. до 1607. ту је од штам па но 
осам де сет књи га, углав ном по ли тич ких и исто риј ских, и то ко ри шће њем пр ве до ма ће штам-
пар ске ма ши не с по крет ним др ве ним оти ском. Сам Ие ја су је над гле дао про из вод њу 100.000 
ти по ва сло ва. У рад је 1605. пу ште на и пр ва до ма ћа штам пар ска ма ши на с ба кар ним пло ча ма, 
али се с овом вр стом штам пе пре ста ло на кон Ие ја су о ве смр ти 1616. го ди не. 

Без об зи ра на све пред но сти по крет них сло ва, ја пан ски штам па ри су се ипак опре де ли ли 
за кси ло гра фи ју, бу ду ћи да је ви ше од го ва ра ла ја пан ском ка ли граф ском сти лу. До 1640. го-
ди не ова тех ни ка је го то во са свим пре о вла да ла. Ко ри шће на је и то ком ве ћег де ла То ку га ва 

12  Да нас се ја пан ско пи смо са сто ји од ки не ских иде о гра ма, тј. зна ко ва ко ји озна ча ва ју по јам и два сло гов на пи сма, ка на. 
Хи ра га ном се за пи су је све оно што се не мо же на пи са ти иде о гра ми ма, по пут гра ма тич ких до да та ка. Ка та ка на слу жи 
по пут кур зи ва, за на гла ша ва ње, а њом се пи шу и стра не ре чи у ја пан ском је зи ку. 

13  Zen ta ro Yos hi mu ra, “A Hi story of Wri tings in Ja pa ne se and Cur rent Stu di es in the Fi eld of Ra re Bo oks in Ja pan”, pre u ze to 
28. 3. 2022, https://ar chi ve.ifla.org/IV/ifla62/62-yosz.htm. 

14  Iz u mi Mu ne mu ra, “Wa ga ku ni no in sat su no ka ko, gen zai, mi rai – Kat su ji ka ra de ji ta ru e no hen ka ku ki o mu ka e te” (わが
国の印刷の過去, 現在, 未来 – 活字からデジタルヘの変革期を迎えて), in In sat su ha ku but su kan (印刷博物館 – Prin ting 
Mu se um), pre u ze to 10. 3. 2022, https://www.jsta ge.jst.go.jp/ar tic le/sf j/61/12/61_12_790/_pd f/-char/ja.

15  На зи ва се још и Сен го ку пе ри од. То је вре ме ка да вој ни кон флик ти у Ја па ну до сти жу вр ху нац, по сле че га на сту па мир 
и ста бил ност под чвр стом вој ном упра вом шо гу на.
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пе ри о да, ка ко за ма сов ну про из вод њу свих вр ста књи га, та ко и за штам па ње уки јое гра фи ка 
(ukiyoe). Шта ви ше, и на кон што се зе мља отво ри ла пре ма за па ду 1868. го ди не, ја пан ски мај-
сто ри и да ље ни су од у ста ја ли од кон вен ци о нал не тех ни ке штам пе др ве ним бло ко ви ма.

У То ку га ва пе ри о ду го то во да и ни је би ло не пи сме них ме ђу при пад ни ци ма са му рај ске кла-
се. Кла но ви су има ли сво је уче не љу де, ко ји су се ба ви ли при ку пља њем књи га. С дру ге стра не, 
за хва љу ју ћи при ват ним шко ла ма (te ra koya) при бу ди стич ким хра мо ви ма, опи сме ње но је ви ше 
од по ло ви не град ских жи те ља (cho nin) и се о ског ста нов ни штва (no min). Сви ови на по ри ре-
зул ти ра ли су по ја вом „дру штве но и ге о граф ски ра зно вр сних за јед ни ца чи та ла ца“.16 За та кву, 
ша ро ли ку пу бли ку, штам па не су књи ге нај ра зли чи ти јих са др жа ја и на сло ва. На ро чи то су по-
пу лар не би ле жан ров ски ра зно вр сне илу стро ва не књи ге (ku sa zos hi), че сто ко мич не са др жи не.

У овом чи та лач ком ви хо ру за мет ну ла се и кли ца би бли о теч ке де лат но сти. По што је ку по-
ви на књи га би ла пре ску па и имућ ни ма, чи та о ци су, уз ма лу нов ча ну на док на ду, из најм љи ва ли 
књи ге у књи жа ра ма-би бли о те ка ма (kas hihon ya). Са мо у Еду је та квих рад њи би ло пре ко шест 
сто ти на. По сто ја ле су и „пра ве“ би бли о те ке и углав ном су би ле у по се ду кла но ва и фе у дал них 
го спо да ра или у вла сни штву бо га тих по је ди на ца. Го то во све су из гу бље не у ви хо ру гра ђан ског 
ра та, ко ји је обе ле жио крај То ку га ва пе ри о да.17 Мо жда је је ди на не так ну та оста ла Би бли о те ка 
у јед ном од нај ва жни јих шин то и стич ких све ти ли шта, Ве ли ком све ти ли шту Исе (Ise Jin gu), бу-
ду ћи да се на ла зи ла да ле ко од по ли тич ких пре ви ра ња.

Ме и ђи ре ста у ра ци јом цар ске вла сти 1868. го ди не, по чи ње исто и ме ни пе ри од, ка да се Ја-
пан отва ра по сле два ве ка изо ла ци је ко ју је на мет ну ла вој на упра ва. Пе ри од обе ле жа ва сло-
ган „ци ви ли за ци ја и про све тље ње“ (bun mei ka i ka), ко јим се ис ти ца ло при хва та ње до стиг ну ћа 
за пад не ци ви ли за ци је на свим по љи ма кул ту ре, на у ке, при вре де итд. Вла да је у сво је глав не 
пла но ве увр сти ла и обра зо ва ње, па је 1872. го ди не до нет Пра вил ник о обра зо ва њу, ко ји је 
за циљ по ста вио опи сме ња ва ње це ле на ци је. Све оп шта мо дер ни за ци ја и ве стер ни за ци ја од-
ра зи ле су се и на из да вач ку де лат ност, пре све га за хва љу ју ћи до ла ску мо дер них, јеф ти ни јих 
штам пар ских тех ни ка.

Исто ри ја са вре ме не ви со ке штам пе у Ја па ну по чи ње 1849. го ди не, ка да је шо гун То ку га ва 
Ие но бу (To ku ga wa Ie no bu) од Хо лан ди је на по клон до био Стен хо по ву штам пар ску ма ши ну и 
ком плет европ ских сло го ва. Хо ланд ски штам пар, Џорџ Ин дер ма ур (Ge o r ge In der ma ur), 1857. 
је на остр ву Де ђи ма18 у На га са ки ју по кре нуо штам па ри ју са се том ала та за ви со ку штам пу. 
Пр ви Ја па нац ко ји је отво рио ова кву штам па ри ју пу ног ка па ци те та, и то 1870. го ди не, био је 
Шо зо Мо то ки (Sho zo Mo to ki). Фран цу ски ми си о нар, Марк Ма ри де Роц (Marc Ma rie de Rotz) 
увео је у Ја пан тех ни ку штам па ња рав ном штам пом (ли то гра фи ју), док је оф сет штам па сти гла 
1914. го ди не, де це ни ју по сле про на ла ска у САД. С тех ни ком ду бо ке штам пе Ја пан ци су по че-
ли 1922. и то не са мо за умно жа ва ње књи га и ча со пи са, већ и у обла сти ма огла ша ва ња, тј. за 
из ра ду, по сте ра, бро шу ра, ка лен да ра итд.

Раз вој штам пар ске ин ду стри је у Ме и ђи пе ри о ду по бољ шао је ко му ни ка ци ју и ин фор ми са-
ност, па је, са мим тим, до при нео мо дер ни за ци ји ја пан ске при вре де и дру штва.19 За то вре ме 
ве зу ју се и по че ци мо дер ног би бли о те кар ства у Ја па ну и то за осни ва ње Ин сти ту та за књи ге 
(Sho ja ku-kan ) у То ки ју.20 Пр ва би бли о те ка отво ре на за јав ност у Кјо ту (Shus hoin), по че ла је с 

16  An drew T. Ka mei-Dych e, “The Hi story of Bo oks and Print Cul tu re in Ja pan: The Sta te of the Di sci pli ne“, Bo ok Hi story Vol. 
14 (2011): 270, pre u ze to 1. 1. 2022, https://www.jstor.org/sta ble/41306539.

17  Из ме ђу сна га ко је су же ле ле да вра те ца ра на пре сто и вој не упра ве ко ја је на сто ја ла да за др жи власт.
18  Да би спре чио ши ре ње хри шћан ства, шо гу нат је из гра дио при о бал но остр во, Де ђи ма, ка ко би ту не сме та но мо гли да 

жи ве и да ра де ста нов ни ци пор ту гал ске и хо ланд ске на ци о нал но сти.
19  О то ме ви ше: Ryshin Mi na mi, “Mec ha ni cal Po wer and Prin ting Tec hno logy in Pre-World War II Ja pan”, Tec hno logy and Cul

tu re Vol. 23, No. 4 (Oct. 1982): 609−624, pre u ze to 5. 2. 2022, https://www.jstor.org/sta ble/3104810.
20  О то ме ви ше: Chin Kim, “A New Na ti o nal Li brary: The Na ti o nal Di et Li brary of Ja pan”, The Jo u r nal of Li brary Hi story Vol. 

4, No. 3 (Jul, 1969): 225.
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ра дом на ред не го ди не. Да нас је то Би бли о те ка пре фек ту ре Кјо то. Две де це ни је ка сни је, 1892, 
оформ ље но је Ја пан ско би бли о теч ко удру же ње (JLA).21

Ин сти тут за књи ге, ко ји је осно вао За вод за му зе је при Ми ни стар ству обра зо ва ња, сма тра 
се пр вом мо дер ном би бли о те ком у Ја па ну. У по чет ку је об је ди ња вао функ ци је би бли о те ке и 
му зе ја. То је је ди на би бли о те ка ко ју је осно ва ла вла да, а од ове ин сти ту ци је на ста је пр ва ја-
пан ска на ци о нал на би бли о те ка − Цар ска би бли о те ка (Te i ko ku tos ho kan). Би ла је то је ди на де-
по зит на би бли о те ка у Ја па ну и има ла је све о бу хват ну ко лек ци ју гра ђе об ја вљи ва не од Ме и ђи 
пе ри о да. Цар ска би бли о те ка се кон ти ну и ра но раз ви ја ла, па ра лел но с на прет ком обра зо ва ња 
у др жа ви. Пре ма јед ној сту ди ји из 1926. го ди не, то је би ла нај ком плет ни ја би бли о те ка у це лом 
Ја па ну, с укуп но 637.936 књи га, од че га је број ја пан ских и ки не ских књи га из но сио 529.062, 
а стра них, 108.874. Има ла је 383.676 чи та ла ца го ди шње, што је у про се ку из но си ло 1180,5 
днев но.22

Ја пан ска Цар ска би бли о те ка је пред ста вља ла је дан од три сту ба на ко ји ма је фор ми ра на 
На ци о нал на пар ла мен тар на би бли о те ка (Ko ku rit su Kok kai tos ho kan).

На ци о нал на пар ла мен тар на би бли о те ка у Ја па ну

У ат мос фе ри убр за не мо дер ни за ци је и ре ше но сти да се уки не фе у дал ни си стем, Ја пан је на-
сто јао да се пред за пад ним др жа ва ма пред ста ви као ци ви ли зо ва на др жа ва и ста бил на вој на си ла, 
из ме ђу оста лог и ка ко би из бе гао по тен ци јал ну опа сност од ко ло ни за ци је. Цар Ме и ђи је, по сле 
па жљи вог про у ча ва ња ви ше европ ских мо де ла, 1889. го ди не до нео пр ви ја пан ски Устав (Ken-
po). На ред не го ди не је пр ви пут за се дао дво дом ни Цар ски Пар ла мент. Пар ла мент је у по чет ку 
имао пре те жно кон сул та тив ну уло гу јер цар ни је био спре ман да власт усту пи но во фор ми ра ној 
ин сти ту ци ји. Вре ме ном је Пар ла мент учвр шћи вао сво ју по зи ци ју, иа ко у вре ме фор ми ра ња пр-
вог пар тиј ског ка би не та, 1918. го ди не, то и да ље ни је би ла нај у глед ни ја ин сти ту ци ја у др жа ви.23 
Апа тич но ста ње у Пар ла мен ту од ра жа ва ло се и на пар ла мен тар не би бли о те ке. Ин сти ту ци ја ли-
ше на од го вор но сти и ни је има ла по тре бу за пре ци зним и по дроб ним ин фор ма ци ја ма, па из тог 
раз ло га, би бли о те ке оба до ма ја пан ског Пар ла мен та: Би бли о те ка За ступ нич ког до ма и Би бли о-
те ка Пред став нич ког до ма, све до 1946. го ди не ни су би ле ни шта дру го до чи та о ни це у ко ји ма су 
чла но ви чи та ли днев не но ви не или пре гле да ли уко ри че не то мо ве за пи сни ка са за се да ња.

Ста ње у ком су се на ла зи ле би бли о те ке, а с тим у ве зи и из да ва штво у Ја па ну 20. ве ка, би ло 
је огле да ло ја пан ског дру штва и пра ти ло је ње го ве про ме не. Пр ве две де це ни је обе ле жи ла је 
за хук та ла ин ду стри ја ли за ци ја. Но ве ком па ни је ни чу јед на за дру гом и утр ку ју се у при ме ни 
но вих тех но ло ги ја ка ко би што спрем ни је од го во ри ле на све из ра же ни је по тре бе ста нов ни-
штва. И штам па ри је при хва та ју иза зо ве, па се, ре ци мо, у то вре ме нај са вре ме ни јом, Erhöht 
тех ни ком, штам па ју ам ба ла жа и хар ти је од вред но сти. Град ске ули це су об ле пље не по сте ри ма 
с раз ли чи тим ре кла ма ма, али и син ди кал ним пла ка ти ма и ле ци ма. Из САД је уве зе на оф сет 
штам па ка ко би се за до во љи ла све ве ћа тра жња, бу ду ћи да ве ли ке ми гра ци је из се ла у гра до ве 
до во де до пра ве екс пло зи је по тро шач ке кул ту ре.

Ова кав про цват др жа ве, а на ро чи то ње не пре сто ни це, на крат ко је за у ста вљен 1923. го ди-
не ка да је ја пан ска еко но ми ја би ла озбиљ но по го ђе на Ве ли ким Кан то зе мљо тре сом. Ипак, 

21  Удру же ње 1929. го ди не по ста је члан Ме ђу на род не фе де ра ци је би бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци ја (In ter na ti o nal 
Fe de ra tion of Li brary As so ci a ti ons and In sti tu ti ons − IFLA). 

22  Mat su mo to, “Li bra ri es and Li brary Work in Ja pan”: 242−243.
23  На не ки на чин је и исто ри ја скуп штин ске згра де од ра жа ва ла та да шњи ста тус са ме ин сти ту ци је, па је пр вих пет де це-

ни ја то био низ при вре ме них сме штај них обје ка та, „док су по ли ти ча ри и ар хи тек те рас пра вља ли о ди зај ну трај ни је 
згра де“. – Jo nat han M. Reynolds, “Ja pan’s Im pe rial Di et Bu il ding De ba te over Con struc tion of a Na ti o nal Iden tity”, Art 
Jo u r nal, Ja pan 1868−1945: Art, Ar chi tec tu re, and Na ti o nal Iden tity Vol. 55, No. 3 (Au tumn, 1996): 38. Из град ња да на шње 
згра де је тра ја ла од 1920. до 1936. го ди не.
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на по ри уло же ни у опо ра вак и ре кон струк ци ју гра да ни су би ли уза луд ни. То кио по ста је ве ћи 
и леп ши, а жи вот у ње му је по бољ шан. Све то под сти че раз вој ур ба не по пу лар не кул ту ре, што 
има ве ли ког ути ца ја и на из да ва штво. По че так ма сов не про из вод ње иза звао је сни же ње тро-
шко ва и по ве ћа ну про дук ци ју штам пар ске ин ду стри је, ко ја се до та да углав ном огра ни ча ва ла 
на ма ле се ри је про из во да.

Си ту а ци ја се ме ња три де се тих го ди на, ка да је гло бал на еко ном ска кри за сна жно по го ди ла 
ја пан ски ин ду стриј ски сек тор, па и штам пар ство. То ком Дру гог свет ског ра та, це ло куп на ја-
пан ска ин ду стри ја је би ла под оп штом мо би ли за ци јом, сви ре сур си су ула га ни у рат не свр хе, 
а Ја пан је из гу био че твр ти ну свог на ци о нал ног бо гат ства. По сле ка пи ту ла ци је, Ја пан је до био 
при вре ме ну аме рич ку власт, оли че ну у ге не ра лу Да гла су Ме кар ту ру (Do u glas Ma cArt hur), ко-
ји је био гу вер нер од 1945. до 1950. го ди не. Но ви Устав, у чи јој из ра ди је уче ство вао и сам 
Ме кар тур, сту пио је на сна гу 1947. го ди не.

Устав је из ко ре на про ме нио и си ту а ци ју у би бли о теч кој де лат но сти. На ци о нал ни пар ла-
мент (Kok kai), и de iu re и de fac to, по ста је вр хов но за ко но дав но те ло у др жа ви. У скла ду с тим, 
фор ми ран је по крет ко ји се за ла гао за ре кон сти ту ци ју пар ла мен тар них би бли о те ка. По др жа-
вао га је и сам Пар ла мент, бу ду ћи да је сви ма би ла ја сна ва жност до ступ но сти ин фор ма ци ја 
у ра ду та ко од го вор ног те ла. По др шку по кре ту да ле су и раз не ис тра жи вач ке аген ци је, у на ди 
да би „ја ка би бли о те ка по диг ну та под окри љем на ци о нал ног за ко но дав ства мо гла до при не-
ти ја ча њу оп штих би бли о теч ких и би бли о граф ских ре сур са Ја па на“.24 Пр ви ре зул тат по кре та 
би ло је усва ја ње пред ло га да се две по сто јеће пар ла мен тар не би бли о те ке спо је у јед ну је дин-
стве ну уста но ву. Че твр тог фе бру а ра 1948. го ди не, оба до ма ја пан ског Пар ла мен та из гла са ла 
су За кон о на ци о нал ној пар ла мен тар ној би бли о те ци, ко јим се осни ва ова уста но ва и од ре ђу је 
се згра да за њу.

Ге не рал Ме кар тур је ста вом ау то крат ског вла сто др шца ипак по мо гао да се у Ја па ну по-
ста ве те ме љи ка сни јег, из у зет ног раз во ја. Сма трао је да „ре фор ма обра зов ног си сте ма, на уч-
но-тех но ло шки на пре дак, ја ча ње ло кал них ин сти ту ци ја“25 итд. уве ли ко за ви се од до ступ но сти 
ин фор ма ци ја, ко је углав ном обез бе ђу ју би бли о те ке. Сход но то ме, Оде ље њу за гра ђан ско ин-
фор ми са ње и обра зо ва ње у шта бу ге не ра ла Ме кар ту ра до де љен је би бли о теч ки слу жбе ник, 
ка ко би се при ку пи ли по да ци о усло ви ма у би бли о те ка ма. Уз то су и пред се да ва ју ћи оба до ма 
Пар ла мен та за тра жи ли од ге не ра ла Ме кар ту ра да по зо ве аме рич ке струч ња ке да по мог ну у 
осни ва њу На ци о нал не би бли о те ке. Он је при хва тио из ве штај аме рич ких са вет ни ка и „пре у зео 
ини ци ја ти ву да се обез бе ди успех овог про јек та, што је и ре зул ти ра ло За ко ном о пар ла мен-
тар ној би бли о те ци“.26

На ци о нал на пар ла мен тар на би бли о те ка (Na ti o nal Di et Li brary – NDL) је отво ре на у фе бру-
а ру 1948, а за ши ру јав ност у ју ну исте го ди не. При вре ме но је би ла сме ште на у па ла ти Ака са ка 
у То ки ју. За пр вог управ ни ка Би бли о те ке иза бран је То ку ђи ро Ка на мо ри (To ku ji ro Ka na mo ri), 
ко ји је био ми ни стар у вре ме до но ше ња Уста ва. На ред не го ди не, На ци о нал ној пар ла мен тар-
ној би бли о те ци је при дру же на На ци о нал на би бли о те ка (не ка да шња Цар ска би бли о те ка). На 
тај на чин је по чет ном би бли о теч ком фон ду од 100.000 је ди ни ца би бли о теч ке гра ђе до да то 
још ми ли он то мо ва књи га и пе ри о дич них пу бли ка ци ја. NDL је та ко по ста ла је дин стве на ин сти-
ту ци ја и је ди на на ци о нал на би бли о те ка у Ја па ну.

С из град њом Глав не згра де NDL се ка сни ло. Ода бран је про стор на ме сту не ка да шње не-
мач ке ам ба са де, по ред згра де На ци о нал ног Пар ла мен та. Ка да је пр ва фа за из град ње за вр-
ше на 1961. го ди не, у њу је пре ме штен би бли о теч ки фонд од 2.050.000 је ди ни ца би бли о теч ке 
 

24  Ver ner W. Clapp, “The Na ti o nal Di et Li brary of Ja pan”, Sci en ce, New Se ri es Vol. 107, No. 2785 (May 14th, 1948): 498, pre-
u ze to 2. 2. 2022, https://www.jstor.org/sta ble/1674870.

25  Ibid., 499.
26  Ibid., 501.
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Слика 1. Зграда Националне парламентарне библиотеке (National Diet Library – NDL)27

гра ђе. Ка ко су на пре до ва ли ра до ви на про ши ре њу Глав не згра де, би бли о те ци је при дру же но 
и Пар ла мен тар но оде ље ње, ко је се на ла зи ло у при вре ме ној згра ди Ми ја ке за ка (да нас је то 
Ме мо ри јал ни цен тар ја пан ског Уста ва). Из град ња је за вр ше на 1968. го ди не, на два де се то го-
ди шњи цу осни ва ња На ци о нал не пар ла мен тар не би бли о те ке. Ја пан је та ко до био Глав ну згра ду 
На ци о нал не пар ла мен тар не би бли о те ке, ко ју су чи ни ле: управ на згра дa са шест спра то ва и 
јед ним под зем ним ни во ом и згра да Би бли о те ке са 17 спра то ва.

Ка ко се би бли о теч ки фонд На ци о нал не пар ла мен тар не би бли о те ке стал но уве ћа вао, а број 
ко ри сни ка ра стао, тре ба ло је обез бе ди ти до дат ни про стор. Сход но то ме, до не та је од лу ка о 
из град њи Анек са и то се вер но од глав не згра де. Анекс (или Но ва згра да − Shin kan), ко ји је, као 
и глав ну згра ду, про јек то вао ар хи тек та Ку нио Ма е ка ва, за јав ност је отво рен 1986. го ди не. Са-
сто ји се од че ти ри спра та и осам под зем них ни воа. На тај на чин је NDL на ра сла у им по зант ну 
би бли о те ку ко ја је мо гла да при ми 12 ми ли о на књи га и дру ге гра ђе.

Ме ђу тим, струч ња ци су пред ви де ли да ће NDL до сти ћи свој пу ни ка па ци тет по чет ком 21. 
ве ка. Из тог раз ло га је 2002. го ди не отво ре на Би бли о те ка Кан саи На ци о нал не пар ла мен тар не 
би бли о те ке. Сме ште на је у исто и ме ном ис тра жи вач ком ком плек су, ко ји се про сти ре на под-
руч ју пре фек ту ра Кјо то, Оса ка и На ра. Осми шље на је та ко да обез бе ди ду го роч ну до ступ ност 
скла ди шних ка па ци те та, а у ту свр ху је 2020. го ди не обез бе ђен и но ви скла ди шни про стор за 
11 ми ли о на књи га. 

У би бли о те ци се на ла зи и део спе ци ја ли зо ван за азиј ску гра ђу (Asian Re so ur ces Ro om) с 
под руч ја Ис точ не, Ју го и сточ не, Ју жне и Цен трал не Ази је, Бли ског ис то ка и Се вер не Афри ке. 
Овај оде љак са др жи 300.000 књи га, 7500 на сло ва се риј ских пу бли ка ци ја и 1000 на сло ва ча-
со пи са и но ви на. Књи ге на за пад ним је зи ци ма су углав ном у ин фо р ма тив не свр хе и до ступ не 
су у чи та о ни ци.

Би бли о те ка Кан саи је спе ци ја ли зо ва на за пру жа ње услу га ко је пра те раз вој ин фор ма ци о-
них си сте ма и на пре дак ра чу нар ске тех но ло ги је. По себ но је опре мље на да функ ци о ни ше као 
ди ги тал на би бли о те ка ко ја ко ри сни ци ма пру жа услу ге на да љи ну. То је раз лог за што Кан саи-
кан  иде у ко рак и са зах те ви ма са вре ме ног дру штва и слу жи као ис тра жи вач ка би бли о те ка 
ве ли ких мо гућ но сти.

Слу жбе ни ци Би бли о те ке Кан саи пру жа ју и услу ге ме ђу би бли о теч ке по зај ми це, ко ја се не 
од но си са мо на огран ке NDL, већ и на дру ге би бли о те ке с ко ји ма она са ра ђу је. Ко пи је би-
бли о теч ке гра ђе мо гу се за тра жи ти и ди рект но, пре ко ин тер нет стра ни це NDL.28 Уз то, пу тем 

27  National Diet Library, NDL, preuzeto 2. 2. 2022, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_diet_library_2009.jpg.
28  Зва нич на ин тер нет-стра ни ца: Na ti o nal Di et Li brary, Ja pan (国立国会図書館), pre u ze to 10. 2. 2022, https://www.ndl.go.jp/en/.
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ба зе по да та ка, NDL Di gi tal Col lec ti ons,29 ко ри сни ци мо гу при сту пи ти ра зно вр сном ди ги тал ном 
са др жа ју би бли о те ке: књи га ма, пе ри о ди ци, рет ким и ста рим књи га ма, док тор ским ди сер та ци-
ја ма, исто риј ској гра ђи, ау ди о ви зу ел ним ма те ри ја ли ма итд. (у слу ча ју да је ис те кла или да не 
по сто ји за шти та ау тор ских пра ва). Оста ла гра ђа је до ступ на у са мој би бли о те ци.

Ова ин сти ту ци ја пру жа и раз ли чи те ви до ве по др шке ло кал ним парт нер ским би бли о те ка-
ма, по пут раз ви ја ња на ци о нал не ка та ло шке мре же или про јек та за јед нич ке ре фе рент не ба зе 
по да та ка. Та ко ђе, спро во ди раз ли чи те обу ке за би бли о те ка ре. Од ре ђе ни про гра ми обу ке на 
да љи ну до ступ ни су и на You tu be ка на лу NDL, не ки и с ен гле ским ти тло ви ма, па их мо гу ко-
ри сти ти и ван Ја па на, ка ко би бли о те ка ри, та ко и сви они ко ји су за ин те ре со ва ни за ја пан ске 
сту ди је.30

У вре ме отва ра ња би бли о те ке Кан саи до шло се на иде ју да се ре но ви ра бив ша На ци о нал на 
би бли о те ка, ко ја је пре то га но си ла на зив Цар ска би бли о те ка (по зна та је и као Би бли о те ка из 
пар ка Уе но). У том про сто ру отво ре на је Ме ђу на род на би бли о те ка књи жев но сти за де цу (In-
ter na ti o nal Li brary of Chil dren’s Li te ra tu re – ILCL).31 То је пр ва деч ја на ци о нал на би бли о те ка 
и огра нак На ци о нал не пар ла мен тар не би бли о те ке. Де ли мич но је би ла отво ре на 2000. го ди не, 
а пу ним ка па ци те том је по че ла да ра ди 2002. Сви ње ни са др жа ји су до ступ ни без на док на де.

Ме ђу на род на би бли о те ка књи жев но сти за де цу да нас се са сто ји од два сме штај на објек та. 
Ори ги нал на згра да Цар ске би бли о те ке, та ко зва на „згра да од ци гле“, са гра ђе на је 1906. го ди-
не. То је тро спрат ни ца у ко јој се на ла зе: Деч ја би бли о те ка; со ба „Упо знај мо свет“, с књи га ма о 
кул ту ри дру гих на ро да; Га ле ри ја деч је књи жев но сти, ко ја да је пре глед књи га за де цу од Ме и ђи 
пе ри о да; Му зеј у ком се ор га ни зу ју из ло жбе итд. Овој згра ди је 2015. го ди не до да та дво спрат-
на гра ђе ви на са чи та о ни цом за ис тра жи ва че и две са ле за пре да ва ња и дру ге до га ђа је.

ILCL са др жи ви ше од 400.000 би бли о теч ких је ди ни ца, а гра ђа је пр вен стве но на ме ње на 
чи та о ци ма мла ђим од 18 го ди на. Би бли о те ка има три глав на ци ља: да слу жи као ака дем ски 
ис тра жи вач ки цен тар деч је књи жев но сти, за тим као ак тив на деч ја би бли о те ка, у ко јој де ца 
мо гу да ужи ва ју у от кри ва њу за ни мљи вих књи га и као му зеј отво рен за ши ру јав ност, где се 
ор га ни зу ју из ло жбе и раз не ма ни фе ста ци је. Су бо том се, ре ци мо, одр жа ва „Сат за при чу“ и то 
за де цу од 4−5 го ди на од 14h, а за де цу пре ко 7 го ди на од 15h.32

Осим Ме ђу на род не би бли о те ке књи жев но сти за де цу, огра нак На ци о нал не пaр ла мен тар не 
би бли о те ке је и Ори јен тал на би бли о те ка (Toyo bun ko).33 По ре кло ове би бли о те ке да ти ра ра-
ни је од ње ног зва нич ног осни ва ња 1924. го ди не. Ко ре ни су јој у Исто риј ском дру штву (Shi ga-
ku kai), ко је је кра јем 19. ве ка осно ва но на То киј ском Цар ском уни вер зи те ту, чи ме је озна чен 
по че так на уч но-исто риј ске ис тра жи вач ке за јед ни це у Ја па ну.

У то вре ме је Хи са ја Ива са ки (Hi saya Iwa sa ki), син осни ва ча ком па ни је Ми цу би ши и њен 
тре ћи пред сед ник, по чео да при ку пља ста ре из вор ни ке о исто ри ји и кул ту ри. Го ди не 1901. от-
ку пио је, и То киј ском Цар ском уни вер зи те ту по кло нио, лич ну ко лек ци ју Мак са Ми ле ра (Max 
Mu el ler), лин гви сте с Уни вер зи те та у Окс фор ду. Ко лек ци ја се са сто ја ла од 10.000 је ди ни ца 
углав ном ин диј ских бу ди стич ких спи са. Ива са ки је по том, 1917. го ди не, от ку пио лич ну ко лек-
ци ју Џор џа Ер не ста Мо ри со на (Ge o r ge Er nest Mor ri son), та да шњег до пи сни ка Лон дон Тај мса 

29  Зва нич на ин тер нет-стра ни ца: Na ti o nal Di et Li brary Di gi tal Col lec ti ons (国立国会図書館ディジタルコレクション), pre-
u ze to 10. 2. 2022, https://dl.ndl.go.jp/?__lang=en. 

30  Ви ше о то ме: Yos hi ro Ma su mo to, “The Par li a men tary Li brary of Ja pan: The Kan sai-kan  of the Na ti o nal Di et Li-
brary”, pre u ze to 8. 2. 2022, https://www.ical.ir/Lo ad Mo du le.aspx?Com mand=uHr 3ROz tIWTwMGFFYrbVXHwdxU-
EByx3ASYoffD%2FGA7s%3D&vi ew=print.

31  Зва нич на ин тер нет-стра ни ца: In ter na ti o nal Li brary of Chil dren’s Li te ra tu re, Na ti o nal Di et Li brary (国際子ども図書館), 
pre u ze to 8. 2. 2022, https://www.ko do mo.go .jp /en glish/.

32  Ви ше о то ме: Ue no Tran spor ta tion Gu i de, pre u ze to 10. 2. 2022, https://www.ue no sta tion.co m/th e - in ter na ti o nal - li brary 
 - of -chil drens-li te ra tu re/.

33  Званичнa ин тер нет-стра ни ца: Toyo bun ko (東洋文庫), pre u ze to 10. 2. 2022, http://www.toyo-bun ko.or.jp/toyobun ko-e/
in dex.ph p.
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за Ки ну и спе ци јал ног са вет ни ка пред сед ни ка Ре пу бли ке Ки не. Пр ва ко лек ци ја је уни ште на у 
по жа ру у ве ли ком Кан то зе мљо тре су 1923. го ди не, али је ова дру га чи ни ла глав ни део Ори јен-
тал не би бли о те ке у вре ме ње ног зва нич ног осни ва ња.

Ори јен тал на би бли о те ка је 1948. го ди не по ста ла огра нак На ци о нал не пар ла мен тар не би-
бли о те ке, да би 1961. по ста ла Цен тар за ис точ но а зиј ске кул ту ро ло шке сту ди је у окви ру UNE-
SCO-а. Као ис тра жи вач ка би бли о те ка, спе ци ја ли зо ва на је за ори јен тал не сту ди је, при ку пља 
тек сто ве ко ји се од но се на исто ри ју и кул ту ру Ази је, по чев од Ја па на, Ки не и Ко ре је, пре ко 
Ман џу ри је, Ти бе та и Мон го ли је, до Егип та и Ин ди је. Би бли о теч ки фонд об у хва та око ми ли он 
је ди ни ца, што пре дста вља вре дан кор пус кул тур ног на сле ђа и пру жа не мер љи ву по моћ про-
у ча ва о ци ма исто ри је и кул ту ре азиј ских на ро да. Ори јен тал на би бли о те ка се свр ста ва ме ђу 
пет нај и стак ну ти јих ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја за азиј ске сту ди је у све ту. У ци љу што бо ље 
до ступ но сти гра ђе, ба за по да та ка за он лајн пре тра гу се пер ма нент но до пу ња ва и уна пре ђу је.

На ци о нал ну пар ла мен тар ну би бли о те ку да нас чи не два глав на објек та и ви ше огра на ка 
би бли о те ке ши ром Ја па на. Глав ни објек ти су: Глав на згра да (Hon kan) у То ки ју и Би бли о те-
ка Кан саи (Kan sai-kan ) На ци о нал не пар ла мен тар не би бли о те ке, у Кјо ту. Огран ци би бли о те ке 
укљу чу ју: Ме ђу на род ну би бли о те ку књи жев но сти за де цу (Ko ku sai ko do mo tos ho kan), Ори јен-
тал ну би бли о те ку у То ки ју (Toyo bun ko), као и 27 би бли о те ка при из вр шним и за ко но дав ним 
вла ди ним упра ва ма. Све ове би бли о те ке ме ђу соб но се до пу њу ју ка ко би на што бо љи на чин 
оба ви ле за дат ке ко ји су по ста вље ни пред ову ва жну ин сти ту ци ју.

Од ње ног осни ва ња, основ ни за да так NDL био је да пру жи чи тав низ услу га ко је до та да шњи 
ја пан ски би бли о теч ки си стем ни је обез бе ђи вао. То се пре вас ход но од но си ло на по моћ чла но-
ви ма и од бо ри ма Пар ла мен та у оба вља њу ду жно сти. Исти на, сва ко ми ни стар ство је и ра ни је 
има ло сво ју рад ну би бли о те ку, али су осни ва њем На ци о нал не пар ла мен тар не би бли о те ке те 
књи ге по ста ле до ступ не сви ма, за хва љу ју ћи је дин стве ном си сте му кла си фи ка ци је и ка та ло ги за-
ци је. Од Пар ла мен тар не би бли о те ке се оче ки ва ло да бу де на услу зи из вр шној вла сти та ко што ће 
обез бе ди ти аде кват не би бли о теч ке услу ге, док је исто вре ме но она до би ла овла шће ње да пру жа 
са ве то дав ну по моћ ка ко би се обез бе ди ло што ефи ка сни је ко ри шће ње ре сур са. Сход но уло зи 
Пар ла мен та као вр хов ног за ко но дав ног те ла, по угле ду на аме рич ку Кон гре сну би бли о те ку, у 
окви ру NDL је оформ ље на Ре фе рент на слу жба за за ко но дав ство. Слу жба од го ва ра на ви ше од 
40.000 ис тра жи вач ких зах те ва го ди шње, ко ри сте ћи обим ну гра ђу. Та ко је је дан од спе ци фич них 
за да та ка Би бли о те ке би ла при пре ма за об ја вљи ва ње ин дек са ја пан ских за ко на. NDL ре зул та те 
ис тра жи ва ња об ја вљу је у соп стве ним пу бли ка ци ја ма, на ме сеч ном и на го ди шњем ни воу.34

Од осни ва ња На ци о нал не пар ла мен тар не би бли о те ке би ло је ја сно пре до че но да би бли о-
теч ки фонд ни је бла го ко је се чу ва у тре зо ру, већ ће би ти до сту пан ко ри сни ци ма. Тре ба има ти 
на уму да је Ја пан у по сле рат ном пе ри о ду био си ро ма шна зе мља, све сна сво јих не до ста та ка. 
За то су до на ци је и по кло ни у књи га ма би ли до бро до шли, а фон до ви су усме ра ва ни за на бав-
ке књи га од нај ве ће ва жно сти. Уз то су Ја пан ци би ли све сни да ће до на прет ка зе мље до ћи 
са мо ако се угле да ју на раз ви је не за пад не зе мље, а за то су би ле нео п ход не ве ли ке ко ли чи не 
стра них књи га, ко је ни јед на по је ди нач на би бли о те ка ни је мо гла да при ба ви. Уло же ни су за-
јед нич ки на по ри, а NDL је у то ме пре у зе ла во де ћу уло гу, ка ко би се обез бе ди ла гра ђа ко ја ће 
ко ри сти ти ис тра жи ва чи ма свих про фи ла.

Све то не би би ло мо гу ће без све срд не пот по ре штам пар ске ин ду стри је. Чак и у по сле рат ној 
кон фу зи ји опо рав ка зе мље, или мо жда баш услед ње, љу ди су жу де ли за пи са ном реч ју. И у 
штам пар ство се по сте пе но уво де тех но ло ги је ко је омо гу ћа ва ју ма сов ну про из вод њу. 

34  Осим го ди шњег из ве шта ја (Ko ku rit su Kok kai tos ho kan nen po − An nual Re port of the Na ti o nal Di et Li brary), ова би бли о те ка 
на ме сеч ном ни воу из да је два ча со пи са: Na ti o nal Di et Li brary Monthly Bul le tin (Ko ku rit su Kok ka i tos ho kan gep po) и Na ti o nal 
Di et Li brary New slet ter. По во дом три де се те (1978), пе де се те (1998) и се дам де се те го ди шњи це (2018), штам па на су и три 
то ма исто ри је NDL (Hi story of the Na ti o nal Di et Li brary − Ko ku rit su kok kaitos ho kan no yaka tashi ). Ви ше о то ме: Na ti o nal 
Di et Li brary, Ja pan, “Pu bli ca ti ons”, pre u ze to 5. 4. 2022, https://www.ndl.go.jp/en/pu bli ca tion/in dex.html.
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Слика 2. Међународна библиотека књижевности за децу35

С еко ном ским ра стом и све бр жим раз во јем при ват ног сек то ра ше зде се тих го ди на про шлог 
ве ка, ра сте и ку пов на моћ ста нов ни штва, што во ди све ве ћој ма сов ној по тро шњи. Та уз ла зна 
ли ни ја се пре ки да 1974. го ди не, ка да се Ја пан су о чио с кри зом и по пр ви пут за бе ле жио не га-
ти ван при вред ни раст. Ипак, бр зо је пред у зео ко ра ке у ци љу ра ци о на ли за ци је по сло ва ња и ста-
би ли за ци је при ват ног сек то ра. Штам пар ске ком па ни је уво де ком пју те ри зо ва но сла га ње тек ста 
и кре ћу у ам би ци о зне ини ци ја ти ве за про ши ре ње по сло ва ња, у зе мљи и ван ње. Од Ја па на се, 
као од еко ном ског ги ган та и по кре та ча еко но ми је на гло бал ном пла ну, оче ки ва ло да пред во ди 
ме ђу на род ну са рад њу и на по ре за оп шти еко ном ски опо ра вак. На до ма ћем пла ну, по ста вља се 
прав ни оквир за те ле ко му ни ка ци о не тех но ло ги је и ула жу се сред ства у ин фор ма ци о ни сек тор. 
За мах до би ја ју пред у зе ћа ко ја се ба ве со фи сти ци ра ним тех но ло ги ја ма штам па ња.

Крај 20. ве ка до нео је IT ре во лу ци ју, а од штам пар ских ком па ни ја се оче ки ва ло да пре у зму 
уло гу глав ног ослон ца на по љу кул ту ре и ин фор ми са ња. С но вим ми ле ни ју мом и по нов ном 
гло бал ном фи нан сиј ском кри зом, свет ска еко но ми ја до жи вља ва из ра зи ту тран сфор ма ци ју. 
Мно ге раз ви је не зе мље, укљу чу ју ћи и Ја пан, су о че не су са спе ци фич ним про бле ми ма по пут 
ста ре ња дру штва иза зва ног ни ском сто пом на та ли те та или ши ре ња но вих ме ди ја услед ди ги-
тал не ре во лу ци је. Све то при мо ра ва штам па ре да стал но ослу шку ју но ве по тре бе по тро ша ча, 
ко ји ин си сти ра ју на ква ли тет ни јим про из во ди ма, али и на бри зи о жи вот ној сре ди ни.

И штам пар ска ин ду стри ја и из да вач ка де лат ност при ла го ђа ва ју се но вој ери, де фи ни са-
ној гло ба ли за ци јом и на прет ком ди ги та ли за ци је. Би бли о те ке у Ја па ну, чи ни се, успе ва ју да 
у сто пу пра те но ве трен до ве. На ци о нал на пар ла мен тар на би бли о те ка ула же на по ре да сво је 
бла го са чу ва кроз про цес ди ги та ли за ци је. Ре ви ди ра ни За кон о ау тор ским пра ви ма омо гу ћа ва 
Би бли о те ци да од 2010. го ди не ди ги та ли зу је свој фонд у свр ху ње го вог очу ва ња и то без до зво-
ле вла сни ка ау тор ских пра ва. Од 2009, Пор тал ди ги тал не ар хи ве На ци о нал не пар ла мен тар не 
би бли о те ке (POR TA)36 ну ди ин те гри са ну пре тра гу и ди рек тан при ступ ба за ма по да та ка ове 
Би бли о те ке и дру гих до ма ћих ин сти ту ци ја.

Још јед на ва жна уло га на ци о нал них би бли о те ка, па и ја пан ске, је сте да слу же као де по зит-
не би бли о те ке. NDL, та ко, при ку пља сву гра ђу об ја вље ну у Ја па ну (осим књи га и пе ри о ди ке, ту 
су и ма пе, фо но граф ски за пи си, ми кро фил мо ви итд). На тај на чин функ ци о ни ше и као ар хив 
јер при ку пље ну гра ђу чу ва као на ци о нал но кул тур но на сле ђе и та ко ства ра ја пан ску на ци-
о нал ну би бли о гра фи ју. У са рад њи с би бли о те ка ма ши ром Ја па на, NDL фор ми ра и одр жа ва 

35  International Library of Childrens Literature, https://www.stroll-tips.com/en/international-library-of-childrens-literature/.
36  Званичнa ин тер нет-стра ни ца: Ko ku rit su Kok kai-tos ho kan de ji ta ru-ākaibu-pōtaru (国立国会図書館デジタルアーカイブ

ポータル), pre u ze to 10. 2. 2022, https://iss.ndl.go.jp/por ta/in fo.html.
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ре фе рент ну ба зу по да та ка, па пру жа по др шку и ло кал ним би бли о те ка ма и по је ди нач ним ко-
ри сни ци ма. NDL ко ри сни ци ма услу ге пру жа ди рект но, у са мим објек ти ма, или ин ди рект но, 
ме ђу би бли о теч ким по зај ми ца ма или пре ко ин тер не та.

По ред књи га, пе ри о дич них пу бли ка ци ја и дру ге ма те ри јал не би бли о теч ке гра ђе, NDL од 
2002. го ди не при ку пља ин фор ма ци је на ин тер не ту, у окви ру Про јек та вебар хи ви ра ња (Web 
Ar chi ving Pro ject − WARP),37 а на осно ву до зво ле вла сни ка ау тор ских пра ва. Од 2010. го ди не 
се при ку пља ју ин фор ма ци је ко је на ин тер нет по ста вља ју на ци о нал на вла да, ло кал не са мо у-
пра ве, др жав ни уни вер зи те ти и дру ге јав не ин сти ту ци је, а у скла ду с окви ри ма За ко на о на ци-
о нал ној би бли о те ци, из ме ње ног 2010. го ди не.

Да нас На ци о нал на пар ла мен тар на би бли о те ка има 893 за по сле на, укљу чу ју ћи ге не рал ног 
ди рек то ра и ње го вог за ме ни ка (не ра чу на ју ћи за по сле не у 27 би бли о те ка при из вр шним и 
за ко но дав ним вла ди ним упра ва ма). Ка ко NDL при па да Пар ла мен ту, ње ни го ди шњи при хо-
ди и рас хо ди су део на ци о нал ног бу џе та. По чет ни бу џет Би бли о те ке за 2021. го ди ну из но сио 
је при бли жно 20,24 ми ли јар де је на, од че га су тро шко ви за при ба вља ње гра ђе из но си ли 2,38 
ми ли јар де је на. Укуп на акви зи ци ја NDL из но си 45.609.602 је ди ни ца, од то га: 11.739.412 књи-
га, 12.921.695 пе ри о дич них пу бли ка ци ја, 6.560.825 днев них но ви на, 386.298 ви део-за пи са, 
788.269 ау дио-за пи са, 590.171 ма па, 598.195 док тор ских ди сер та ци ја, 419.810 ру ко пи са итд.38

За кљу чак

Ја пан је др жа ва с ду гом исто ри јом, о ко јој се нај ста ри ји по да ци на ла зе у ки не ским из во-
ри ма. Осми век пред ста вља пре крет ни цу, ка да се Ја пан, под сна жним ки не ским ути ца ји ма, 
раз ви ја у цен тра ли стич ки уре ђе ну ца ре ви ну. У то вре ме ви со ких ин те лек ту ал них до стиг ну ћа, 
на ста је и пр ва би бли о те ка у Ја па ну, али и нај ста ри ји штам па ни тек сто ви ко ји су са чу ва ни до 
да нас. То ком на ред ног, Хе и ан пе ри о да, кул ту ра је до жи вља ва ла про цват, а дво ра ни су чи та-
ли ру ко пи сне књи ге. Штам па, и то пре вас ход но тех ни ка кси ло гра фи је, по че ла да се раз ви ја 
у бу ди стич ким хра мо ви ма, где је и на ста ви ла да на пре ду је, све док у 16. ве ку у Ја пан ни су 
сти гле пр ве штам пар ске ма ши не с по крет ним сло ви ма. Због спе ци фич но сти ја пан ског пи сма, 
штам пар ски мај сто ри су, ипак, још не ко вре ме би ли скло ни ји тра ди ци о нал ним тех ни ка ма. То-
ку га ва пе ри од је до нео оп ште опи сме ња ва ње, а са мим тим и на пре дак штам пе, као и за мет ке 
са вре ме ног би бли о те кар ства. Оп шта мо дер ни за ци ја зе мље и ин ду стри ја ли за ци ја при вре де у 
Ме и ђи пе ри о ду, пред ста вља ју те ме ље на ко ји ма се раз ви ја ју са вре ме на штам пар ска ин ду-
стри ја и би бли о теч ка де лат ност.

Пр вом мо дер ном би бли о те ком у Ја па ну сма тра се др жав ни Ин сти тут за књи ге. Од ове ин-
сти ту ци је на ста је пр ва ја пан ска на ци о нал на би бли о те ка, Цар ска би бли о те ка, ко ја се кон ти ну-
и ра но раз ви ја ла, па ра лел но с на прет ком обра зо ва ња у др жа ви. Ја пан ска Цар ска би бли о те ка 
је пред ста вља ла је дан од три сту ба на ко ји ма је фор ми ра на На ци о нал на пар ла мен тар на би-
бли о те ка (Na ti o nal Di et Li brary – NDL). NDL да нас чи не: Глав на згра да у То ки ју и Би бли о та ка 
Кан саи у Кјо ту, као и огран ци: Ме ђу на род на би бли о те ка књи жев но сти за де цу, Ори јен тал на, 
и још 27 би бли о те ка. NDL пред ста вља је ди ну на ци о нал ну би бли о те ку у Ја па ну, ко ја но си осо-
бе но сти та кве вр сте би бли о те ка: осно ва ла ју је вла да; је ди на је де по зит на би бли о те ка у зе мљи 
с пра вом на оба ве зни при ме рак, што је у скла ду с ње ним за ду же њем да при ку пља и да се 
бри не о пи са ном на сле ђу на ро да, да чу ва из у зет но рет ка, вред на и зна чај на де ла, пре вас-
ход но из обла сти ја пан ске исто ри је, по ли ти ке и кул ту ре; по сво јим ка па ци те ти ма ве ћа је од 
оста лих би бли о те ка у зе мљи; по др жа ва оста ле би бли о те ке про гра ми ма обу ке итд. По врх то га, 
Ја пан ска На ци о нал на пар ла мен тар на би бли о те ка, ре кло би се, успе ва да се из бо ри и са све 

37  Званичнa ин тер нет-стра ни ца: Web Ar chi ving Pro ject (WARP), pre u ze to 11. 2. 2022, http://warp.ndl.go.jp/.
38  По да ци са зва нич не ин тер нет-стра ни це NDL.
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из ра же ни јим зах те ви ма са вре ме ног дру штва, усме ре ног на ин фор ма ци о не тех но ло ги је. Под 
тим се, пре све га, под ра зу ме ва све ве ћа по тре ба за ди ги та ли за ци јом и за ко ри шће њем свих 
вр ста ре сур са на да љи ну.

Мо же се ре ћи да је На ци о нал на пар ла мен тар на би бли о те ка нај бо љи сим бол Ја па на, бу ду-
ћи да по чи ва на тра ди ци о нал ном на сле ђу ко је не гу је и одр жа ва, док се исто вре ме но успе шно 
хва та у ко штац, и у то ме пред ња чи, с иза зо ви ма ко је но се да на шње дру штво и са вре ме не тех-
но ло ги је. Мо жда се тур бу лент на исто ри ја ове др жа ве, ко ја је од зло гла сног оку па то ра по ста ла 
зна ча јан фак тор ста бил но сти у све ту, као и ње на стре мље ња ка бу дућ но сти, нај бо ље огле да ју 
у ци та ту из Пре ам бу ле За ко на о На ци о нал ној пар ла мен тар ној би бли о те ци у Ја па ну: „NDL се 
овим осни ва као ре зул тат чвр стог уве ре ња да нас исти на чи ни сло бод ни ма, а с ци љем да до-
при не се ме ђу на род ном ми ру и де мо кра ти за ци ји Ја па на, као што сто ји у Уста ву на ше зе мље.“39
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Na ti o nal Di et Li brary in Ja pan

Sum mary
This paper analyzes the development of libraries in Japan, resulting in the establishment of the National Diet 
Library. The history of libraries is closely connected with the history of printing, which dates back to the 8th century 
in that country. The oldest libraries in Japan were archives of official documents or private collections of nobles 
and aristocrats. Later on, as Buddhist monks dealt with printing technology, libraries appeared near temples. In 
the Middle Ages, special attention was paid to the literacy of the nation, which directly encouraged the culture of 
reading. However, the beginning of modern librarianship in Japan is linked to the end of the 19th century and the 
increasingly rapid modernization of the country in all spheres of society. The first modern library − the Book Institute 
(Shojaku-kan, 1872), later known as the Imperial Library, is one of three pillars on which the present National Diet 
Library in Japan was formed in 1948. Today, the NDL consists of two main facilities: the Main Building in Tokyo 
and the Kansai-kan in Kyoto, as well as the following branches: the International Library of Children’s Literature, 
the Oriental Library, and 27 other libraries. NDL is the only library in Japan, which has the characteristics of a 
national library: it is founded by the government; in terms of capacity it is larger than other libraries in the country; 
it supports other libraries with training programs, etc.; it is the depository library and as such it is looking for 
mandatory copies, because its duty is to collect and preserve the literary heritage of the nation and to preserve rare, 
valuable and significant works, etc. In addition, the Japanese National Parliamentary Library manages to cope with 
the increasingly stressed demands of modern society, focused on information technologies. This includes, above all, 
the growing need for digitalization, as well as, for the remote use of all types of resources.

Keywords: Japan, National library, National Diet Library in Japan, Imperial Library, Kansai-kan, International Library 
of Children’s Literature, Toyo bunko, NDL Digital Collections, Hyakumanto dharani 
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