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EGY JÓL MŰKÖDŐ IRODALMI KÖR

A sömmerdai VEB Büromaschinenwerk /Irodagépüzem/ Rheinmetall 
kulturházában minden péntek este kartársak és kartársnők találkoznak 
össze, akik betekintést szeretnének nyerni a német éa orosz irodalom
történetbe, Ezek a kartársak, akik közül a legfiatalabb 17, a leg
öregebb £2 éves, a legkülönbözőbb foglalkozásúak. Találunk közöttük 
segédmechanikusokat, műszer-lakatosokat, adminisztratív tisztvise
lőket éa konstruktőröket. De néhány háziasszony is csatlakozott a 
körhöz, legalább hetenkint.egyszer szabadidejüket közösen töltik el 
a kulturházban, buzgón használják a könyvtárt, kiállításokat tekin
tenek meg és általános képzést szolgáló előadásokon vesznek részt.

Amikor a kör 1953 októberében megalakult, a kulturház vezető
je, Müller kartárs először is két bevezető elméleti előadást tar
tott a művészet lényegéről és feladatáról, az esztétikáról, vala
mint a kritikai és szocialista realizmus jelentőségéről. Az üzemi 
hangos híradóban, az üzemi újságban ás kézzelfestett plakátok utján 
történt propagálás ellenére is csak 10 kartárs jelent meg mindkét 
alkalommal. Bármilyen érdekesek is voltak Müller kartárs fejtegeté
sei, volt egy komoly hibájuk: túl magas ismereteket tételeztek fel,
A jelenlevők többsége egyáltalán nem értett meg mindent, amit az 
előadó meg szeretett volna értetni. Joggal utaltak arra, hogy a lá
togatók legnagyobb részének egész napon át megfeszített munkával 
kell dolgoznia, úgyhogy este felvevőképességük szükségszerűen kisebb 
lesz. Mindenekelőtt azt bírálták, hogy a fejtegetések túl elvontak 
voltak,

A harmadik estén az irodalmi kör vezetését az üzemi könyvtá
ros vette át. Az előbbi két rendezvénytől megijedve, már csak hat 
kartárs jelent meg. A könyvtáros azonban nem vesztette el a kedvét 
és nagy buzgalommal vetette magát uj munkájába. A kör, amely a kö
vetkező időben gyorsan húszon felüli résztvevőre növekedett fel, 
most a német irodalomtörténet felé fordult, A MinneseLngerekkel kezd
te, Hans Sachsra és a mesterdalköltészetre ment át, megismerkedett 
többek között Lessing "Minna vonBarnhelm"-jével és "Emilia Galotti"- 
jával, Foglalkozott Goethe "Faust"-javai és a "Götz von Berlichingen" 
nsl. /itatkozott Schillernek "A rablók", "Ármány és szerelem" és 
"Wallenstein" cimü drámáin és lelkesedett Heinrich Heine pompás
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versein. Akkor azután az 1848-as polgári demokratikus forradalom köl
tőiről, Heinrieh Kleiat-ről /az erfurti színház "Prinz von Homburg" 
bemutatójának kap©sán/9 valamint a cári Oroszország különböző költői
ről /mint például Puskinról, Gogolról és Csehovről/ beszéltünk. Há
rom estét Shakespearenak szenteltünk. ■_ ■

A munkaközösség tagjai hazájuk irodalma mellett egyúttal annak 
történetével is megismerkedtek. Amikor például Hans Sachs-ezal fog
lalkoztak, hallottak Németország 15. századbeli felépitéséről, a 
városok keletkezéséről és fejlődéséről, valamint a céhekfői, szakmai 
testületekről és testvérületekrol. Heinrieh Heine müveinek tanulmá
nyozásakor egyidejűleg betekintést nyertek nemzetünk legnagyobb fiá
nak , Kari Marxnak életébe és működésébe.

A szerzett ismereteiket a résztvevők közös színházlátogatások
kal mélyítik el és erősítik meg/Erfurtban és Weimarban/®így többek 
között látták eddig Lessing "Bölcs Náthán"-ját, Schiller "Orleansi 
azüz*-ét és Shakespeare wMaebeth"~jét« továbbá az üzem tulajdonát 
képező omnibuszokon utazásokat tettek a.nemzeti kultúra egyes he
lyeire éa különféle muzeumokbao Ilyen módon az lisenach melletti 
Wartburgot és a weimari klasszikusok emlékeit is megtekinthették. 
Belátható Időn belül a Drezda melletti Moritzburgba akarnak menni. 
Hogyan történt mindennek finanszírozása.:? A kiadásokat /menatdij, szin 
házjegyek, stbv*/ a ■résztvevők részben maguk viselik, részben pedig 
egy 1000 DM nagysága prémiumot fordítanak a kiadásokra, amelyet a 
kör az:IG-Metali elnökségétől kap és egy 500 DM nagyságú összeget, 
amelyet.az üzemi bizottság bocsátott rendelkezésre.

Hogyan folyik most már nálunk a körnek egy estje? Eddig mindig 
úgy volt,, hogy a vezetők először néhány adatot közöltek a megtár
gyalandó költő életéről és koráról. Azután beszéltek a vita anya
gát képező mü tartalmaséig problematikájáról, jelentőségéről, egyéb
ként ephány különösen fontos fejezetet a műből elő la adtako /Saj
nos, a tárgyalásra kerülő könyveket nem minden kartára tudja ide
jében elolvasni s minthogy könyvtárunk a legtöbb esetben nem rendel
kezik elegendő példánnyal./ Végezetül vita indult meg.

A köri munka nagy sikerét látom abban, hogy könyvtárunkban ma 
már gyakran olvasnak klasszikusokat, mig azelőtt szinte senki sem 
merészkedett igazában ehhez az anyaghoz nyúlni. Bizonysága ez an
nak, hogy a kör tagjai üzemi részlegeikben sokkal jobb propagandis
tái a könyvtárnak, mint amilyen a könyvtáros bármikor is lehet*
Az irodalmi kör néhány irodalmi rendezvényt is szervezett, Így pél
dául Csehov felolvasó estét a költő halálának 50. évfordulója alkal
mából, valamint egy irodalmi ünnepi órát az 1954 október 17-i vá
lasztás előkészítéséreo

Azonban kritikát is kell mondanunk a kör tevékenységéről. Hi
ba volt például, hogy eddig csak ritkán beszéltek mai Írók müvei
ről. Tulajdonképpen csak Ludvig Renn müvei, valamint Spanov íregé- 
nyaí,.a "Gyujtógátők" és az "Összeesküvők" kivételek e tekintetben.
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Hiba volt az is, hogy a kör vezetője /a könyvtáros/ a munkát legna
gyobbrészt egyedül végezte* A jövőben feltétlenül el kell érni, hogy 
a tehetséges tagok a könyvtáros irányítása alatt maguk dolgozzanak 
ki előadásokat* Az irodalmi kör teljesen hsak akkor töltheti be 
szép és hálás feladatát, ha ennek a munkaközösségnek tagjai tényleg 
aktivan réeztveeznek a munkában*

- Dér Bibliothekar, 1954* 23/24. sz* ’708-709* lap*

A KLUB éa KÖNYVTÁR KÖZÖS TANÁCSA

Irta: Komarov, B
a brejtovi Járási Könyvtár /jaroszlavli terület/ vezetője

A kulturális intézmények az előttük állő feladatokat csak 
abban az esetben tudják sikeresen megoldani, ha baráti és együttes 
munkát végeznek*

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a népművelési intézmények 
működésének egybehangolására a községekben meg kell szervezni a 
klub és könyvtár közös tanácsát, a járási székhelyeken pedig a 
kulturházak és könyvtárak tanáesát*

Minden rendezvény, amit a könyvtár szervez, közvetlenül vagy 
közvetve kapcsolatban van más népművelési intézmények munkájával,
A siker attól függ, hogy milyen szoros ez a kapcsolat*

Könyvtárunk 1954 elején olvasőanfcétot rendezett N* A* Qszt- 
rovszkij munkásságáról* A könyvtár kollektívája túlbecsülte erőit 
és nem vont he a rendezvény előkészítésébe más népművelési intéz
ményeket* A megbeszélésen csupán a felsőbb osztályok tanulói vet
tek részt, de ezek közül is egyesek csak azért jelentek meg, mert 
az ankétot irodalomtanáruk vezette*

Az ankét nem sikerült* A SzKP járási bizottsága az ankét meg
ismétlését javasolta* Ezúttal az, előkészületekben a járás vala
mennyi népművelési intézménye részt vett* A könyvtár aktívan pro
pagálta Osztrovazklj müveit s a róla szőlő irodalmat, a középisko


