
A FALUSI ÉRTELMISÉG - Á KÖNYVTÁR TÁMASZA

Irtás Kit©?, De. 
községi könyvtáros

Sztálingrád terület Mihöjlevszkij járásában dolgozom, Dolsoj 
kisközség könyvtárosa vagyok®

1954 májusában a területi tanács népművelési osztályán beszámol- 
taa munkámról, Ea a beszámoló főként az ujj olvasók toborzásáról szólt* 
Jelentésemet a népművelési osztály jóváhagyta és további útmutatást 
adotto

Azóta még többet foglalkozom ezzel a feladattal® Látogatom a 
kolhoz paraszt okát*, beszélgetek velük* Ebben a munkámban a falusi ér
telmiség egyre értékesebb segítséget nyújt a könyvtárnak®

Figyelemreméltó eredményeket értünk el® Az 1954® év végén a könyv
tárat ?15 olvasó vette igénybec köztük a gépállomás 147 dolgozója,
2JíO kolhozparaszt, 79 mezőgazdasági szakember, tanító, tanár, hivatal
nok.®

Ezek az eredmények megnyugtathatnának, hiszen a kolhozparasztok 
többsége és valamennyi, községünkben tartózkodó gépállomás! dolgosé 
rendszeresen látogatja és igénybe veszi könyvtárunkat® De az élet ennél 
többet kivan®

El kell érni, hogy községünkben minden dolgozó paraszt tagja és 
olvasója legyen a könyvtárnak!

Uj célt tűztünk tehát magunk elég megnyerni a könyv szeretetéro és 
a könyvtár használatára a lakosságnak-azt a részét io, amely valamilyen 
oknál fogva eddig nem,használta könyvtárunkat® Nagyrét??! idősebb nők
ről van szó, sokgyermekes anyákról és ez olvasásban gyakorlatlan férfiak 
ról és nőkről®

A lakosságnak ezt a rétegét az eddig alkalmazott nőd szerekkel nem 
nyerhettük meg® A könyvtári propagandamunka uj formáira volt szükség*

A helybeli iskola tanítóihoz és tanáraihoz fordultam® Tőlük kér
tem segítséget® Az iskola igazgatója, Nikolaj Andreevies Rjafcenko és a 
tanulmányi vezető, Yladiair Danilovics Ignatüsin kézséggel ajánlotta 
fel támogatását® Azt javasoltam, hogy rendezzünk felolvasásokat a szü
lőknek® Elhatároztuk- hogy a munkát A* Sz® jáakarenko szövegeivel kezd
jük^ a kolhozbarasztok kultúrtermében tartjuk meg a felolvasást® Néhány 
részletet választottnak ki Makarenko "Szülők könyve" és "Előadások a 
gyermeknevelésről4* eimü munkáiból®
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A hallgatóságot cég rí cndts a' felolvasott szöveg, s egy hót alatt 
tiz uj olvasó Iratkozott he a könyvtárba® Svken forgatták természetesen 
Makarenko munkáit,

lükkor elhatároztuk, hogy könyvankétot rendezünk a követksző téma
körből; “A családi nevelés kériésai "Makarenko miitűiboa%

A ’ könyvtári aktfvv é;- s munkába baV-spc/oJ Adott pedagógusok agyüt- 
tea értekezletet tartottak® • Megvitattuk a »;<*nyv ankét •oZesrvézódi felada
tait® A könyvtáros j'av.*e.*«t ót •• ,f *'5. .• n 1 óv9ÉT ok Yorftos mozzanattal egé
szítették ki,
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Az olvasókkal egy/oileg f mleikóztunk , Fosszad. eIber zé-lget tünk 
minden érdeklődővel, A? »n>'”t# fe) ólaiéi i 1.-.•módon v •lóban sa^ Y'gondo
lataikat mondották. «1 -saját *'/..»vpik.ka3, T-fe "szónoki" szempontból 'a fel
szólalások nem 1 voltak •fcö*V«nő3aentesok, de eleven hangjuk és őszinte 
mondanivalójuk mély hátáét gyakorolt a hallgatóságra®•, a felszólalók 
•lmonnőtiák n '.gy e.rr.;-ekrey**1óg' tevén -szerzett * tapasztalataikat, beszámol
tak arról, hogy meányi aj és la a é sas gondolatot merítettek Makarenko 
könyveiből, jav a m *’ t 1, 1 ., t.z : '.óla és a szülők kapcsolatának meg
érő altcséré vonatkozóan,

A kon,’vankét k«t óra 1 -:rv.at .tartott,. Szutáö szünet következett, 
szünet után az iskola müvészét:- attaké lépett .fal,

A könyvankót után k": ólfogtak azok a k'olhozparaeztok, akikhez még 
nem jutottak el Makarenko könyv ’i, Valamen-yien a Unka re nko-k őnyv eket 
sürgették. Kérésüket nem tudtam telje ít; ni Araiam' nnyi Maksranko-könyv 
kézben volt/, de sorrendben feljegyeztem a jel vatkezíkot« Addig is más 
munkákat ajánlottam®

A könyvankét előkésv.ités© és a kulturbázb-'p tartott felolvasások 
időszakában 35 uj olva ó iratkozott be a könyvtárba*. Nagyrészük olyan, 
aki .afölött soha be nem tette l_bát könyv tárunkba,

A Makarenko munkairól ránc z, t? kön; - “1 ét meggyőzően mutatta, hogy
a falusi értelmiség igen Vombly és értékes ágit séget nyújthat a könyv
tárnak a propaganda munkában®

Könyvtárunk jelenleg két o.j könyvankót előkészítésén fáradozik.
Az egyik könyv ankét bt a helybeli gépállomáson rendezzük Sz. V, Kapl.ua 
"Deniszenko traktorosbrigádja’* címmel, A másik körr'v ankéton a "Szovje
tek orszéjga* nevű kolhoz tagjai vitatják meg a N® I, Puzancsíkov •Kol
hozunk tapasztalatai" eixnü könyvét,' A könyvek kiválasztásában kikértük 
a kolhoz agroncanuspinak és a kolhoz vezetőinek véleményét is. Az ankét 
előkészítésébea több szakember és mezőgazdasági élmunkás vesz részt. 
Felolvas'sokat rendeznek kisebb csoportok részére a megvitatásra kerü
lő könyvek egyes fejezeteiből.,

Természetesen nem mondhatjuis azt, hogy mi nc.«sr mezőgazdasági szak
ember azonnal készségesen vállalkozott a feladatra® Voltak olyanok;, akik 
kezdetben mintha viezolyogtak volna a könyvtári propagandamunkától, 
"Amúgyis éppen elég dolgunk van", mondották. Igyekeztünk tehát olyan
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könyvhét kiválaszt. ni, smclyskrok rsgvit itina kösvsil-on segítséget ay«í‘ 
a szakembereknek a kolhoz előtt állá felnit-tok ar^oldásában. Ilymó-ion 
sikerült megnyernünk az qgrerómusok ás a ztóta&haikusok köz remüké iáiéit 
a mezőgazdasági szakirodalem ccpezsrüsit'séhez.

Kern véletlen tehát, hogy egyik könyv&nkétunkrt Puzancsikov arai i~ 
tett munkája alapján rendeztük* Ezt o könyvet M. F. Kuznecov elvtárs
sal, a körzeti gépállomások pórt i itkárával való előzetes megbeszélés 
alapján választottuk ki. örömmel fogadtuk javaslatát, minthogy Puz-v nénik 
könyve nagyrészt ez állatié ny'azt és kérdéseivel foglalkozik. Fár pell:: 
keikezunk dönt" feladata jelenleg ez ^llattanyés zt és fejlesztése. így 
már 'rthato, hogy s kolhoz zoctcchnikuani, valamint ez állattenyésztési 
részlegok vezetői szívósan segítettek a könyvtárnak az ankét előkészí
tésében®

Egészen más volt a helyzet régebben* Könyvtárunk szólott a kolhoz 
életét"! forr t lenül végezte munkáját• Nem is tudta ilymódon megnyer
ni 32 í f-ronomusokat és a többi - szakembereket a könyvtár aktív támoga
tására® í>~t, régebben a szakemberek még a könyvenkétokca sem vettek 
részt, igaz, ezek a könyvünkétok gyakran formálisan folytak le; a fel
szólalók nem érintették c 1 ótfertossága, kérdéseket, nem a mindnyájunk 
számára legfontosabb problémákról beszéltek* lói emlékszem egy könyv- 
ankétre, melyet "Kegac terméshozamot a hazának" elmen tartottak. Az 
cgronémuook éc a gépállomás szakvB&orel nem vettek részt azon 3 könyv- 
ankéten, pedig nagy ez Sfcség ” -.tt volna jelenlétükre; felszólalásukkal 
segítséget nyújthatnak volna kolhozparaaztéknak, rámutathattak volna
a tárgyalt mü alapjain a kclhozpara ztok munkájának és a gépállomások 
munkájúnak összefüggéseire* ább---n ... z esetben a kény vaskót valóban konk
rét kérdéseket érinthetett vei a, sajnos annakidején non ez történt.

Befejezésül még annyit kell mondanom, hoei’ nekünk, könyvtárosok
nak alaposan meg kell irmrrui c -rolhezt rml'ct, tonulmúnyóznunk kell 
a kolhozparanztok előtt álló közvetlen feladatokat, csak Így érhetjük
el azt, hogy a ne ZŐ gazda sági esakemberek, tanárok, tanítok valóban 
jó segítőtársukat lássák bennünk.

Ha Így dolgozunk, e falusi értelmiség szilárd támasza lesz a 
könyvtárnak, Segiteci fog bennünket a kolhoz dolgozói közt folyó könyv- 
propagandába n,

= Billiótakar*, 1955. 4.ez. 27-30.lap.


