
Ridzin®, T»s

HIBÁK ÉS HIÁNYOSSÁGOK A KÖICSQNZÉSI OSZTÁLYOK MUNKÁJÁBAN.

A kölcsönző osztály a nyilvános könyv tárakban, előretolt állás® 
Itt kerül a könyvtáros közvetlen kapcsolatba az- olvasóval,, itt lát
hatja el leghatékonyabban feladatát az olvasószolgálat terén a dol
gozok igényeinek gondos mérlegelésévelB szakismeretének teljes fel
használásával®

A könyvtáros a kölcsönző osztályon végzi legszebb munkájáts 
a könyv szenvedélyes és hozzáértő népszerűsítését® A könyvtár minden 
egyéb munkaköre azt igyekszik elősegíteni, hogy a kölcsönző és mun
kája minél eredményesebb legyen® Mégis meg kell állapítanunk, hogy a 
kölcsönző osztályok munkája inkább*, mint bármely más osztályé - sok 
szempontból javításra szórtál®

A munka itt számos tényezőtől függ, többek között a könyvállo
mány helyes és rendszex*es gyarapítását ól , a katalógusok használható
ságától, a szemléltető propagandától, a megfelelő segédkönyvek éa 
ajánló katalógusok beszerzésétől stb® E cikkben nem térhetünk ki 
mindezekre a kérdésekre, s igy a hiányosságok egyik körének elemzé
sére szorítkozunk® Magának a kölcsönzési műveletnek azokat a hibáit 
fogjuk vizsgálni, amelyek a könyvtárost á könyv aktív propagandistá
jának, az olvasó szakavatott tanácsadójának, irő és olvasó közvetí
tőjének szerepében korlátozzák®

A könyvtáros-bürokrata típusa már régen a múlté® A mi könyvtá
rainkban már nem találkozunk az élettől és emberektől egyformán tá
volálló, szenvtelen és közönyös bürokratával, aki egykedvűen feljegy
zi a könyv számát, s ezzel elintézettnek érzi feladatát.

A szovjet rendszer évtizedeiben immár felnőttek a kitűnő uj 
könyvtáros káderek® Az uj könyvtárosok tisztában vannak a tömegek 
kommunista nevelésében reájuk váró szereppel, arra törekednek, hogy 
a leggondosabban elégítsék ki az olvasók különféle igényeit, megfele
lő könyvekkel segítsék őket az alkotó munkában, a tanulásban, művelő
dési színvonalak, politikai tudásuk emelésében, szakképzettségük szün
telen fejlesztésében®

Sokéves könyvtári gyakorlati munkám folyamán gyakran találkoz
tam olyan könyvtárosokkal, ekifc a fcBlcrrHnzórl munka valóságos mes
terei voltak® Mesterségbeli t a d á k r t , pc'ltik-: ‘ " készül 's-’gükxek,
általános műveltségűknek, irodalmi Ismeret- ikr' ak s mindezek módsze
res továbbfejlesztésének köszönhették, de igen fontos szerepet ját-
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szőtt kitűnő munkájukban a nevelői tapintat is, ennek segítségével 
tudtak alaposan megismerkedni s igazi hatékony kapcsolatokat terem
teni az olvasókkal, Talán megjegyezni is felesleges,, hogy az olva
sók ia különös meleg,szeretettel viseltettek az ilyen könyvtárosok 
iránt,,,

Azt gondolná az ember, hogy a kölcsönzési osztályra a legkitű
nőbb szakképzettségű és hivatásukat legjobban szerető könyvtárosokat 
osztják be, mivel ezen az osztályon kell a legcéltudatosabb s a leg
aktívabb könyvpropagandát végeznio Hiszen senki sem tagadhatja, hogy 
a kölcsönzőosztálytől függ a könyvtári munka végső eredménye, az «bl- 
vasók jő könyvellátásao

A tapasztalat azt mutatja, hogy könyvtárainkban a legjobb munka
erők gyakran más munkaterületen dolgoznak, A magas képzettéégü könyv
táros nem egyszer rangján alulinak tekinti a kölcsönzői szolgálatot,
S ha erre a munkára akarják beosztani, úgy érzi, hogy alábecsülik 
szakmai jártasságát. Ennek következménye azután az, hogy a könyvtári 
munkának e nagy fontosságú területén éppen nem a legképzettebb könyv
tárosok és bibliográfusok dolgoznak.

Előfordul az is, hogy az olvasókkal való érintkezés a kölcsönző
ben szakmailag képzetlen, alkalmi dolgozókra van bizva, akik nem is
merik munkájuk- lényeges elemeit, sem feladatukat, nem ismerik a könyv- 
állományt, s nem tudnak beszélgetni az olvasókkal. Ez az első és leg
jellegzetesebb hiba a kölcsönzők munkájában, amiről beszélnünk kell, 
a többi hiányosságok nagy része is ebből fakad,

A könyvtári munkában járatlan, megfelelő előképzettséggel nem 
rendelkező, szeretet és ihlet nélkül dolgozó, közönyös, tehetségte
len bürokrata munkatársak számos könyvtárunk kölcsönző osztályán egy 
színtelen, szótlah, meggyőződéstelen "munkastílust" honosítottak meg,

A közművelődési könyvtárak munkájában fontos helyet foglal el a 
szépirodalmi müvek kölcsönzése, A kölcsönző osztályon beszélgethet el 
a könyvtáros leginkább az olvasóval szépirodalomról, itt győződhetik 
meg az igényes szovjet olvasónak az egyse müvekkel kapcsolatos véle
ményéről, Csakhogy a kölcsönzőben gyakran dolgoznak olyan személyek, 
akik tájékozatlanok az irodalomban, nem ismerik a művészi alkotás 
problémáit, keveset tudnak az irodalomtörténetről^ Így azután egész 
munkájuk kimerül abban, hogy egyetlen sző nélkül feljegyzik a kiadott 
vagy visszavett könyveket.

Élenjáró könyvtári szakembereink komoly munkát végeztek a Szov
jet írók Második Országos Kongresszusának időszakában. Gondos munkái
val összegyűjtötték a fejlett olvasók véleményét egyes könyvekről, 
agyes Írókról a az irodalomról általában. Feldolgozták, összesítették 
azt az anyagot. Ennek ellenére azt látjufc, hogy az újságok és folyó
iratok hasábjain az olvasók gyakrabban fejtik ki véleményüket az iro
dalmi müvekről, mig a könyvtárosok igen ritkán váillalkoznak erre. Már
pedig könyvtárosainknak mintahogy az akkumulátor az energiát, úgy kell 
rendszeresen gyttiteniök az olvasók véleményét s ennek az anyagnak leg
fontosabb végkövetkeztetéseit a megfelelő pillanatban közölnlök kall az 
Írókkal és a széles közvéleménnyel. -

X  X T. X
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Könyvtárainkban sok olyan munkatárs dolgozik , aki tökéletesíteni 
szeretné magát szakmáiában. Ezek a könyvtárosok őszintén szeretik mun
kájukat s kutatják a szakmai továbbfejlődés útját. De sajnos, sehol 
sem kapnak Útmutatást a kölcsönzői munka módszerére, az olvasóval foly
tatott beszélgetések, az élőszóval vagy írott, nyomtatott formában tör
ténő könyvajánlás módszerére vonatkozólag.

Sok kitünően képzett, tudományos ranggal és fokozattal rendelke
ző szakemberünk dolgozik különféle bibliográfiai problémákon, a könyv- 
állomány feldolgozásában, katalógusok összeállításán. Nem tudunk azon
ban arról, hogy bárki is komolyan foglalkozna a kölcsönzői olvasószol
gálat módszertani kérdéseivel, az olvasók irányításának módszerével. A 
kölcsönzői munka a könyvtári tudományos kutatás és elméleti feldolgozás 
legelhanyagoltabb területe.

A Könyvtárosképző Nőiskola végzett növendékei például, amikor a 
á főiskolát elhagyják, igen kevés ismerettel rendelkeznek a könyvpro
paganda térén, és joggal, érzik magukat gyengén felvértezettnek, mikor 
könyvtári szolgálatuk első napián mindjárt az olvasók százaival talál
ják szemközt magukat. E sorok Írója pl. a Főiskoláról rögtön a Hadsereg 
Központi Házának kölcsönzőjébe került. Sohasem fogom elfelejteni, mi
lyen nehéz volt beszélgetni az olvasókkal, könyvet ajánlani, irodalmi 
kérdéseket megvitatni, amikor a kölcsönzőbe osztottak be. Csak hálával 
gondolhatok a főiskolára, amely gazdag tudásanyaggal bocsájtott útnak, 
de látnom kell, hogy az olvasókkal való közvetlen érintkezés területén 
bizony kevéssé képzett kio

Hogy mi okozza a legtöbb gondot ebben a munkában? Bizonyára az, 
hogy egy-egy könyvről nagyon röviden, nagyon kevés szóval kell megmon
dani a legfontosabbat. a legérdekesebbet» Ez pedig nehéz feladat, amely
re sajnos senki sem tanítja meg a könyvtárost. Általában azt mondják, 
az a legfontosabb, hogy helyesen válasszuk ki az olvasónak éppen szük
séges könyvet. Ez természetesen igaz, de gyakran előfordul, hogy az 
olvasó visszautasítja az ajánlott könyvet, mert nem hiszi el, hogy 
tényleg erre a könyvre van szüksége. Ilyenkor azután röviden, élő szó
ban kell könyvajánlást adnunk az olvasónak. S éppen itt észlelhető a 
kölcsönzői munka egyik légj e 1 lég z e t e $• eb o hiányossága? a könyvtáros nem 
képes elég világos és meggyőző propagandát kifejted! a könyv érdekében. 
Egészen általános, sablonos mondatokhoz folyamodik a tényleges értéke
lés helyett; "Igen érdekes könyvi” , mondja vagy; "Ezt ajánlom, hasznos 
olvasmány’1. . Az ilyen általános megjegyzések keveset mondanak az olva
sónak, és nem győzik meg arról, hogy valóban érdekes és hasznos köny
vet ajánlanak nekik.

Könyvtáraink olvasói meghatározott céllal olvasnak, tehát igényük mindig konkrét, határozott igény. A könyvtáros ajánló szavait akkor hallgatják érdeklődéssel, ha abból megtudják, hogy mennyiben érdekes 
és hasznos az ajánlott könyv, mennyiben különbözik az ugyanerről & témáról szőlő egyéb könyvektől stb.

Néhány példára kell hivatkoznom. Gyakran előfordul, hogy a könyv
táros elegendőnek tartja, ha csupán a könyv témáját jelöli meg, mégpedig egyetlen, egészen általános megjegyzéssel: "Tessék, ez a könyv a
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Nagy Honvédéi Háborúról szól", vagy "A könyv a kolhozéletat mulatja be”*
S ezzel az ajánlás végétért* Csakhogy ezzel azinte semmit sem mondott 
az olvasónak, hiszen ezekről a témákról minden könyvtárban sokszáz 

'könyv taláXhatőo A Nagy Honvédő Háborúról vagy a habos*® utáni kolhoz- 
életről szóló könyvek mindegyikének megvan a maga sajátos témája* Erről 
azonban a kölcsönzőben dolgozó-könyvtárosok * néha heteken„ hónapokon ke
resztül sem igen beszélnek olvasóikkal* Pedig éppen itt lenne szükség 
a könyvtáros magyarázó szavára? A könyvtáros azonban csak akkor lehet 
a könyv hatékony propagandistája* ha nyomon követi irodalmunk fejlődé
sét , figyelemmel kiséri a különféle tudományágakban megjelenő uj köny- 

''veket* Ellenkező-esetben csupán a kölcsönzött könyvek - egyszerü-adnüniszt 
rátóra lehet*

Egyik könyvtárunkban a következő jelentetet figyeltem meg* Egy 
olvasó a kolhosfalu háború utáni életéről szóló könyvet kért a könyv
tárostól* A könyvtáros egy csomó könyvet javasolt ebből a témakörből* 
Megfeledkezett azonban Go Nikolaeva "Egy gépállomási igazgattS és egy 
főagronőmus története” című könyvéről., valamint V* Ovecskin novellái
ról és elbeszéléseiről, azaz éppen a kolhozaink mai életét bemutató 
müvekről*

Ez a jelenet szemléletesen bizonyltjáé hogy az élőszóval folyó 
kőayvpropagandáből még sok esetben hiányzik a kellő megfontoltság és 
céltudatosságé s a közvetlen kapcsolat hazánk életének aktuális prob
lémáival*

A kölcsönzőkben dolgozó könyvtárosok munkáját sok helyen senki 
sem ellenőrzi és ezt a munkát nem is elemzik*

A kiadott könyvekről készülő statisztikai összeállítást legtöbb
ször csak az évvégi beszámolókhoz használják fel és eredményeit rit
kán veszik tekintetbe a különféle irodalmi műfajok propagandájának 
fokozása érdekében*

A könyvtáros nem mindig gondolja át, hogy milyen kérdéseket kell 
az előtérbe állítani, gyakran nem mutat elég rugalmasságot és kezde
ményezőkészséget , mikor harci feladatokkal, aktuális témákkal kapcso
latos olvasói igényeket kell kielégítenie*

Előfordul például, hogy az olvasó a könyvtárostól "valami hősies 
cselekedetekről szőlő könyvet” kér* A könyvtáros erre javasol néhány 
könyvet a Nagy Honvédő Háborúról* Kiderül, hogy az olvasó ezeket a 
müveket már mind ismeri* A könyvtáros ekkor olyan könyveket kezd aján
lani, amelyek nem a fenti témakörből valók* A könyvtáros ugyanis meg
feledkezik arról, hogy a szovjet emberek hősiessége nemcsak a háború
ban nyilvánul meg, hanem a munkában ie*

Számos olyan példát is hozhatunk fel, mikor a könyvtáros nem ajánl 
aktuális témájú könyvet, noha az olvasó ilyesmit igényel* Ennek oka 
legtöbb esetben az, hogy a könyvtáros nem ismeri kielégítően az irodal
mat, elszakadt az élettől., nem tudja egybekapcsolni az olvasószolgála
tot a párt politikájának propagandájával*

Az olvasó kér egy könyvet, egy meghatározott müvet, a könyvtárca 
gyakran mechanikusan teljesiti a kérést, elmulasztja megtudakolni, r,ogy



miért van szüksége az olvasónak ars® a könyvre. Márpedig igen valószí
nű, hogy kiegészítő anyagot kellene javasolnia a könyvhöz? brosúrákat 
és cikkeket, amelyek értékes, ujabfe és pontosabb adat okát. tartalmadnak 
az olvasót érdeklő kérdésről*

A tematikai igények kielégítésekor a könyvtárosok nem mindig tart
ják be a módszertan elemi szabályait? nem igyekeznek megállapítani a 
kérés célját, nem érdekli őket, hogy.mennyire ismeri az olvasó a kér
déses téma anyagát, nem állapítják meg pontosan a könyvek kiválasztásá
nak szempontjait, stb* Márpedig ha a könyvtáros figyelmesebben foglal
kozik az adott tematikai igénnyel,, könnyebben tadja teljesíteni a ké
rést, jobb szolgálatot tud tenni az olvasónak*

A könyvtáros nem mindig használja fel a könyvállományban feltalál
ható különféle típusa-kiadványokat Ha pia sínes meg a könyvtárban a 
kért" könyv külön- kiadásban,- nem javasolja a gyűjteménye® kiadványokat, 
amelyek a témábavágó cikket is tartalmaznak stb, Megfigyelte® egy 'al
kalommal, hogy egy, könyvtáros nem tadta kiadni Xaain !'Karl Marx" cimü 
tanulmányát és Sztálin ®A jobboldali elhajlás a SzK/b/P~benw cimü munká
ját, mivel a kérdése® munkák kézben voltak§ a gém, gondolt „arra, hogy 
ugyanezek a müvek megtalálhatók Lenin. "Mara;, Engels, Marxizmus" illet
ve Sztálin "A leninizmna kérdései" cimü müveiben is, amelyek tucatjá
val álltak a.polcokon*

A könyvek kiválasztásakor és ajánlásakor a könyvtáros nem ©gy 
esetben azért nem végzi hatékonyabban feladatát, mert járatlan a bib
liográfiai kiadványok kezelésében /e kiadványok száma egyébként sokkal 
nagyobb, mint. amit,-általában nyilvántartunk/^ a könyvtárban meglévő 
bibliográfiai segédeszközöket színse soha nem,veszi kellőképen igénybe 
munkájához*

Amikor a pártoktatás anyagával kapcsolatos könyveket kérnek, sok 
könyvtáros nem nézi mag a megfelelő tanfolyam ajánlott irodalmát, az 
ahhoz'tartozó bibliográfiai útmutatókat, tankönyveket, m a folyóiratok
ba® közölt könyvjegyzékeket*

Egyes esetekben egyenesen megdöbbentő, hogy ©gy-egy könyvtáros 
mennyire tájékozatlan a bibliográfiai kérdésekben,. De az is megállapít
hat ó, hogy mindehhez nem az Ismeretei hiányoznak! egyszerűen közönyös, 
nem. tartja fontosnak, hogy bibliográfiai ismereteit fejlessze*.

Az elmúlt időszakban számos könyvtárat látogatta* mega De csak 
két olyat sikerült találnom, ahol a kölcsönzőben dolgozó munkatársak
nak keseügyébea voltak e bibliográfiai segédeszközök* S még ezekbe® 
a könyvtárakban, sem volt a bibliográfiai anyag rendszeres gyűjtés® 
külön kijelölt, felelő® munkakör*

A kölcsönzőkben mutatkozó hiányosságok vélemányüak szerint tő
kést azzal magyarázhatók, hogy a könyvtárosok nem ismerik eléggé a 
müveket és a bibliográfiákat*

A könyvtárak általába® nem sok gondot fordítanak arra, hogy 
munkatársaikkal rendszeresen ismertessék a beérkező aj anyagot* Leg
jobb esetbe® 1® @aak rövid könyvszemleszerü összefoglaló beszámoló
kat rendeznek az aj müvekről* Számos könyvtáros "irodalmi" érdeklő
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dése kimerül az olvasók között legnépszerűbb könyvek elolvasásában 
s az újságok, folyóiratok könyvszemle rovatának átnézésében®

X X X

A könyvtárosnak korunkban nehéz és bonyolult feladatot kell 
megoldania, hiszen az olvasók érdeklődés©, Igényessége és Ízlése 
jelentékenyen fejlődött®

A könyvtárosnakp ha nem akar elmaradni olvasóitól,, állandóan 
fejlesztenie kell szakmai tudását , a elsősorban a könyvekre és for
igóira tokra vonatkozó ismereteit kell növelnie® A könyvtáros köny
vek között él® számára az olvasás olyan mint a lélegzetvétel,, állan
dóan olvasnia- kell® A könyvek tanulmányozásának minden lehetséges 
formáját fel kell használnia? bizonyos müveket gondosan elolvas, ala
posan tanulmányoz , az uj kiadványok jelentős részét átnézia tájékozó
dik bennük, rendszeresen használja a bibliográfiai segédeszközöket stb®

Számos könyvtáros igen komoly eredményt ért el ezen a téren® ön
álló munkával fejlesztette tudását , kitűnő szakemberré vált, nagysze
rűen tájékozódik a könyvtár állományában és a bibliográfiai anyagban®
De ezeknek a lelkes könyvtárosoknak is sok nehézséggel kell megküzde
niük a könyvek alapos megismerésének utján® Gyakran nem kapnak megfe
lelő segítséget ahhoz, hogy magas szaktudásukat a könyvpropaganda
munkában érvényesítsék®

Itt fekszik például a^y köteg uj könyv® A Műszaki Kiadó, a Hon
véd Kiadód az Ifjúsági Kiadó, a Szovjet írószövetség, az "Ifjú Gárda" 
stb® kiadványai® S könyvek legtöbbjében ninos sem előszó,, sem utószó, 
mégesak kiadói annotáeiőt sem találunk, amely a legfontosabb tudniva
lókat közölné a könyvtárossal® A könyvtáros tehát kézbeveszi a könyvet 
és nem tud tájékozódni benne, úgy érzi magát, mint a hal, amely sze
retne a vízbe merülni, de nem lehet®

Felmerül a kérdés? ha egyes kiadók, mint például a "Külföldi Iro
dalmi Kiadó" neves szakemberekkel irat részletes előszót-a kiadványai
hoz, miért nem teheti meg ugyanezt más kiadó

Az előszóra nemosak a könyvtárosnak, hanem az olvasónak is szük
sége van®

Például, a Lett Állami Kiadó most adta ki A® Uplt "Századok ha
tárán" című uj történelmi regényét® Feltétlen szükség lett volna elő
szóra, -amely bevezesse az olvasót az illető korba a megmagyarázza a 
nemzeti harcok és osztályhars ok jellegét a történelem adott szakaszá
ban® A könyvben azonban nincsen sem előszó, sem bevezető tanulmány®

A nem orosznyelvü szovjet Írók munkáinak nagy részébe® általában 
nem találunk előszót®

Komoly segítséget nyújtanak a könyvajánlásban a Lenin Könyvtár 
annotált katalóguscédulái® Csakhogy az annotáció aok esetben sablonos, 
megszokott jellegtelen formulákra szorítkozik, s Így nem tájékoztatja 
a könyvtárost® Amint az egyik könyvtáros találóan mondotta? az ilyen



mondatok: elszállnak: az ember füle mellett,, de semmiképen sem ragadnak 
meg benne. Márpedig az annotáció rövid szövegének a könyvre vonatkozó 
legfontosabb adatokat és megállapításokat kell tartalmaznia, hiszen 
nemcsak a bibliográfiai munkában, hanem az élőszóval történő könyv®Ján- 
lásnál is felhasználják.

A kölcsönzői munka hiányosságai a közművelődési könyvtárakban 
különösképen akkor ötlenek szembe, ha az olvasó fejlődése szempontjáé
ból vizsgáljuk azokato

Semmiképen sem folyik kielégítő munka az olvasóközönség kiszolgá
lásának tanulmányozása teréno Mindannyian tudjuk, hogy az olvasó: ér
deklődését akkor tanulmányozhatjuk a legjobban, ha elbeszélgetünk vele, 
mikor könyvet cserélő Ilyen beszélgetést mégis ritkán haliunk a kölesön- 
zőben0 Sok fiatal könyvtárosnak fogalma sincs arról, hogyan kell végez
nie ezt a munkát, hogy kezdje a miért szükséges ez a munka feltétlenül.

Az olvasói igények tanulmányozása nem választható el a könyvek ki
adását ól » A könyvtáros a kézbeadásnál vagy a könyvek kiválasztásánál 
beszélgethet az olvasóval, s Így ismerheti meg leginkább érdeklődését.
De ritkán hallunk olyan beszélgetést, amely azt mutatná, hogy a könyv
táros megpróbálja mélyebben megismerni az olvasót, s 'igyekszik behatol
ni érdeklődési körébe.

Ritka az olyan könyvtáros, aki közvetlen kapcsolatban áll olvasói
val s az olvasók tanulmányozásában nagy tapasztalatokra tett szert. 
Ezeknek a könyvtárosoknak a tapasztalatát azonban a könyvtár nem hasz
nálja fel kellőképen, sőt maguk a könyvtárosok sem vonják le tapaszta
lataikból a szükséges következtetéseket.

Könyvtári intézményeink nem foglalkoznak e fontos problémák elmé
letével j aspiránsok és tudományos kutatók nem dolgoznak ezen a témán. 
Folyóiratunk szintén kevés figyelmet szentel az olvasók megismerésével 
összefüggő problémáknak.

Ha átvizsgáljuk folyóiratunk 195é-es évfolyamát, egyetlen cikket 
sem találunk ebből a témakörből. Igen jellemző, hogy azt a néhány kis 
cikket, amelyet az irodalmi folyóiratok közöltek a mai szovjet olvasó
ról, sem könyvtári szakemberek irták. A könyvtártani dolgozatok nem 
érintik a kölcsönzői munka módszertanának leglényegesebb kérdéseit. Az 
elmúlt években értékes és hasznos segédkönyvek jelentek meg a könyvtá
ri technikáról, a könyvállomány rendezéséről stb. de a mi munkánk leg
fontosabb ágáról, a széles értelemben vett olvasószolgálat problémái
ról, az olvasók érdeklődésének és igényeinek vizsgálatáról mindeddig 
nem jelent meg Útmutató vagy tájékoztató kézikönyv.

Módszertani osztályaink a könyvtári munka számos kérdésének anya
gát gyűjt!ik össze, s juttatják el az egyes könyvtárakhoz, de az olva
sók megismerésének kérdésével szintén nem foglalkoznak. Agyonhallgat
ják ezt a kérdést a városi, járási, falusi könyvtárak szakmai szeminá
riumain és értekezletein is.

Amikor az olvasók megismerésének módszeréről van sző, nem bölcsel
kedésre, pszichologizálásra, elméleti spekulációra gondolok. Nem. De
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minden könyvtárosnak ismernie kell a mai szovjet olvasót* ismernie kell 
olvasói igényeinek fejlődését* számon kell tartania* hogy milyen szép- 
irodalmi és tudományos müvek iránt mutatkozik nagyobb érdeklődése

A szovjet rendszer első éveiben lényegesen többet foglalkoztak 
könyvtáraink az olvasók megismerésének kérdéseivelo Most viszont * 
amikor olvasóink kulturális színvonala óriásit emelkedett* amikor 
egyre többféle igénnyel fordulnak a könyvtárhoz* igényeiknek módsze
res vizsgálatával alig foglalkozunk legalább egy évtizede nem jelent 
meg tanulmány a szovjet olvasóról* irodalmi Ízlése alakulásáról* a 
klasszikus irodalomhoz és a modern irodalomhoz való viszonyáról*

A szovjet nép erkölcsi-politikai egybeforrottsága egységessé 
teszi ugyan olvasóink nézeteit* de emellett érdeklődésük* Ízlésük* 
igényük igen lüitozatíiüs * sokrétű* A könyvtárosok pedig a könyvek aján
lásánál ezeket az egyéni sajátosságokat gyakran nem veszik tekintetbe* 
Ugyanazt a könyvet teljesen egyforma szavakkal ajánlják a különféle 
olvasóknak* © ajánlásuk egyetlen motivrma az* hogy a könyv nemrég je
lent mag*

Az egyéni mérlegelés hiánya az ajánlásoknál* valamint a könyvtári 
állomány nem ‘kielégítő ismerete bizonyos formalizmust eredményez a 
kölcsönzők munkájában* s ugyanakkor akadályozza a könyvállomány tel
jes kihasználását* Minthogy a könyvtáros csaknem kizárólag az uj ki
adványokat és a legnépszerűbb könyveket ajánlja* a raktári állványo
kon egyre szaporodik © "holtw * mozdulatlan könyvek száma*

Nem kielégítő a könyvtárosok munkája a helyi kiadványok propagan
dája terén* nem ajánlják megfelelő mértékben a kezdő Írók müveit sem. 
Nem találnak könyvtárosaink megfelelő szavakat a nem orosznyelvü szov
jet könyvek kevésbé ismert Íróinak ajánlására?, nem ajánlják megfelelő
en a cikkgyűjteményeket* novellás köteteket* versköteteket* irodalmi 
évkönyveket*

A könyvállomány összetételének* az egyes könyvek tartalmának* 
rendeltetésének* tudományos értékének elégtelen ismerete* az olvasói 
igények felületes vizsgálata akadályozza könyvtárainkat abban* hogy 
megfelelő segítséget nyújtsanak olvasóinknak az önképzésben*

Igaz* hogy a könyvtárainkból kiadott majdnem minden könyv hozzá
járul olvasóink látókörének* tudásának fejlesztéséhez* de ha megvizs
gáljuk könyvtáraink céltudatosságát* az önképzés támogatását* s tisz
tában vagyunk azzal* hogy a kölcsönző osztályoknak mit kellene végez- 
niök ezen a téren* meg kell állapítanunk* hogy egész könyvtári munkánk
nak ez a légtámadhatóbb pontja*

Márpedig könyvtárosaink nem Ismerik eléggé az önálló olvasás mód
szertani problémáit* A könyvtárak ritkán tartanak konzultációt az ön
álló olvasásról* a kölcsönzőben szinte sohasem beszélnek az olvasókkal 
erről a fontos problémáról* amellyel kapcsolatban pedig oly sok segít
ségre volna szükségük* De hogyan is adhatna tanácsot az a könyvtáros, 
aki nem foglalkozott az .önképzés* az önálló olvasás módszertanával?

Ki kell térnünk a kölcsönzői munkának még: egy hiányosságára*
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Könyvtárosaink nem mindig tanúsítanak elég mély érdeklődést ol
vasóikkal szembeni nem közlékenyek, nem foglalkoznak velük elég.gyön
géden,, barátién,, pedig a könyvtáros és az olvasó között egy sajátos 
barátságnak kell kifejlődnie* Érdemes utalnunk itt N* K* Krupszkaja. 
egyik cikkéres "A könyvtárosnak mindig mosoly legyen \az arcán, amikor 
az olvasót kiszolgálja” - mondotta,.

Az olvasónak ugyanazt az élénk lelkesedést s emelkedettséget kell 
éreznie a könyvtáros munkájában, amelyet a legjobban dolgozó népneve
lők munkájában érzünk,, Súlyos hibát követ el az a könyvtáros, aki 
erről megfeledkezik], s közönyösen, lélektelenül végzi dolgáto Az ol
vasó érzékeny lény, nem szívesen mondja el kívánságait, észrevételeit, 
benyomásait egy mogorva könyvtárosnak*

Bizonyosan lesznek akik azt mondják, hogy cikkem túlságosan sö
tét s hibákat, mindenütt csak hibákat látok*** Teljes joggal mondhat
ják, hogy hazánkban a könyvtári hálózat évről-évre bővül, a könyvállo
mány növekszik, az olvasók szarná emelkedik* Nagy eredményeket értünk 
el, ez kétségtelen* De jelen cikkemben csupán a könyvtáros aktiv pro
paganda munkájáról, -a könyvtári anyag alapos ismeretéről, az olvasói 
igények rendszeres tanulmányozásáról, az olvasók megismeréséről, egy
szóval a kölcsönzői munka néhány fontos mozzanatáról kívántam szólni*

O 0 © O 9

A szerkesztőség megjegyzése* Ridzin9 elvtárs a kölcsönzői munka hiá
nyosságainak kérdését vetette fel, de a rendelkezésre álló pozitív 
tapasztalatok megvilágítását már nem tekintette feladatának* A folyó
irat szerkesztősége azzal a kérdéssel fordul a könyvtárosokhoz, hogy a 
kölcsönzői munkában,az olvasószolgálatban, az olvasók irányításában szar 
zett tapasztalataikat Írják meg és küldjék be lapunkhoz*

■ Bibliotekar9, 1955° 6»sz* 21~27*lap*


