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Nagy érdeklődéssel olvastam T. Ridzin®~nek a Bibliotekar®-fean 
magjelent "Hibák és hiányosságok a kölcsönzési osztályok munkája™ 
bán" cimtt cikkét. Valószínűleg sok gyakorié könyvtárost gondolkodó
ba ejtett ez a cikk.

A könyvkölcsönzés a könyvtári munka legfontosabb része. Bár 
ez a tény eÍvitathatatlanfi mégis léptes-nyomon tapasztalhatjuk a 
kölcsönző szerepének lebecsülését.

Erről tanúskodnak a Ridzin® elvtárs cikkében felsorolt hiányos
ságok iát nincsenek olyan módszertani segédkönyvek/ amelyek a köl- 
esönzőszplgálattal foglalkoznakj a leggyengébb könyvtári munkaerő
ket szokták a kölcsönzőbe beosztani! a könyvtár vezetőség® nem for
dít kellő gondot erre a munkára és elhanyagolja a naponkénti ellen
őrzést le. Ezek a betegségek már annyira elterjedtek és olyan idült
té váltak, hogy általában meg sem kísérlik gyógyításukat.

A könyvtári főiskolák éa szakiskolák nem tanítják meg eléggé 
hallgatóikat arraj, hogy miként hátijának a kölcsönzőben megforduló 
olvasókkal. Könyvtárunkban /a tomszki terület mórjakovi járásában/ 
minden évben, folytatnak gyakorlati munkát a tomszki könyvtári szak
iskola tanulói. Ezek a tanulók a könyvtártechnikai kérdésekben elég
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járatosaié* á kölcsönzőben azonban egészen tanácstalanok® Mám ismerik 
as olvasók tanulmányozásának módszereit * képtelenek a kölcsönzőket 
egyénileg kiszolgálni ás a könyvek kiválasztásában segítségükre len™ 
ni* Az ifjú könyv tár os őst: az olvasók kiszolgálása közben komoly ne
hézségekbe ütköznek* de nem találnak olyan módszertani segédkönyvet* 
amelyből az ilyenkor felmerülő s őket igen izgató kérdésekr®: választ 
kaphatnának*
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A könyvtári dolgozókat sem vonzza eléggé az olvasók kiszolgálá
sa* Sok fiatal könyvtáros a tömegrendezvényekért lelkesedik* ezek 
tulha Irtózásával kezdi működését - többnyire a kölcsönző munka rová
sára., S erre még biztatást is kap* minthogy á könyvtári munkát sokan 
a tömegrendezvények száma szerint értékelik*' Rendez néha a könyvtáros 
olvasóankétot is /ez gyakran formális éé felületes/* ezért is sokszor 
minősül kiváló könyvtárnak* bár kölcsönző munkája igen. gyenge.,
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Szeretnék hosszabban elidőzni egy kérdésnél* mégpedig az olvasó
val való. első beszélgetés kérdésénél., Ennek igen nagy jelentősége 
van az olvasóval való megismerkedés és érdeklődésének tanulmányozása 
szempont jáből*

Az egyik könyvtárban a következő jelenetnek voltam tanúja* A 
könyvtári pultnál szomorú arccal ül egy kislány., Azt hihetné az em
ber* hogy éppen most hallót^ valami lesújtó hirt* vagy legalábbis 
kinző fogfájás gyötrio A könyvtáros rá sem hederit az olvasóra,, 
köayvkártyákat rendez* Az olvasók a pultra halmozott könyveket néze
get iko A falnál botra támaszkodva áll egy idősebb férfi-* Láthatólag 
vonakodik zavarni munkájában az elfoglalt könyvtárost,, Bizonyára elő
ször van a könyvtárban és nem tudja* hogy kell ilyen helye® beszélni 
a munkatársakkal,,

Yégr® bizonytalanul megkérdezi a könyvtárost * mi kell a könyv
tárba való beiratkozáshoz..

Tan igazolványa? Az olvasó sietve átadja az igazolványát* A 
könyvtáros azó nélkül elővesz egy üres személyi lapot és rávezeti a 
szükséges adatokat.,

Neve? Párttag? Képzettsége? Lakcíme? •=> Ezek azok a kérdések* 
amelyeket a könyvtáros szükségesnek tart az uj olvasóhoz intéznie 
A személyi lap kitöltése után a kislány uj,Iával megmutatja azt a 
helyet* ahol az olvasónak alá kall Írnia a nevét., Aláírja * hogy 
wismeri a könyvtári szabályokat és kötelezi magát azok megtartá
sára” . Hogy azonban valóban ismeri-e ezeket az uj olvasó* ezt már 
nem tartotta fontosnak mégcsak meg se kérdezni* En bizony nem tud
tam felfedezni a könyvtárban ezeket a szabályokat* - Sok olyan # 
könyvtári dolgozó van még nálunk* akik a személyi lapok mögött nem 
látják az élő embert*

Az első beszélgetés sokféle lehetőséget nyújt a könyvtárosnak 
sz olvasó érdeklődési körének* igényeinek a tanulmányezására. Miköz
ben a személyi lapot* ezt a hivatalos dokumentumot kitöltjük * arra
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is van alkalmunk* 'hogy megfelelő tapintattal több kiegészítő kérdést 
intézzünk az olvasóhozo A személyi lap kitöltés© közben folytatott* 
Ügyesen vezetett beszélgetés utján úgy megismerheti a könyvtáros az 
olvasót * hogy ki tadja számára választani a neki megfelelő könyvet®

Térjünk v i s s z a  a személyi lapon előforduló ^képzettség01: kifeje
zésre® képzettségére vonatkozóan én nem elégszem meg az olvasó köz
lésével* hanem kiegészítő kérdésekkel megkísérlem kideríteni * hűl 
tanult9 mikór fejezte be iskoláit* van-e szakképzettsége is* nem szán
dékszik-© tovább tanulni®

Nem régen bejött a könyvtárba két* körülbelül egykorú ifjú* gyá
runk munkásai® A személyi lap kitöltésekor mindkettő azt mondta9 hogy 
hétosztályos iskolát végzett®

A beszélgetés folyamán egyiktől megtudtam* hogy az ősszel beirat
kozik Az esti tagozat nyolcadik osztályába® Mielőtt a mórjakovi járás
ba jött' volna * a területi központban lakott* ahol két városi könyvtár
nak is olvasója volt® Esztergályos* A hatodik kategóriában dolgozik®

A másik fiatalember négy évvel ezelőtt végezte el a falusi hét
osztályos általános iskolát® heveset olvas® A gyárban ideiglenesen 
segédmunkásként dolgozik,, mert^ semmiféle szakmai képesítése ninoso 
Nagyon szeretne lakatos lenni®"

Ezt a két fiatal munkást a személyi lap kitöltése alkalmával ka
pott adatok alapján egy és ugyanazon olvasócsoportba lehetett volna 
sorolni^ de az első beszélgetés után már világossá vált a könyvtáros 
előtt„ hogy különböző módon kell őket kiszolgálnia® Nagyon fontos * 
hogy az olvasónak ne csak a foglalkozását és munkahelyét tudjuk meg* 
hanem azt is * hogy’ milyen brigádban dolgozik* hogyan végzi munkáját* 
ismeri-e a szakmájával kapcsolatos uj szakkönyvsket* olvas-e szakla
pot®

Előfordult ilyen eset: az olvasó azt monts magáról* hogy eszter
gályos és a szerelőműhelyben dolgozik® Beszélgetés közben azonban 
megtudom* hogy csak télen van a műhelyben* tavasszal elmegy hajóolaj 
zónák® Már gyermettkora óta hajőkázik* nagyon szereti az Obot és ragasz 
kodik a hajójához® Az az álma* hogy továbbfejlessze gépészeti ismere
teit* de nem hagyhatja el munkáját toSrábbtanulás céljából* mert csa
ládja van® A könyvtárosnak most az a feladata* hogy segítsen az olva
sónak kedvelt szakmája elsajátításéban* s megmutassa* hogyan gyarapít
hatja 'tudását önképzés utján® * *

A személyi lap hátlapjára ennél az olvasónál rávezetjük a követ
kező megjegyzésts "Összeköttetésbe kell lépni az üzemmel* a tanmühely- 
lyel és az iskola esti tagozatával* olvas őtérvét kell összeállítani* 
a hiányzó müveket könyvtárközi kölcsönzés utján kell megszerezni®”

Az olvasóval való első találkozásnál meg kell állapítani - leg
alább megközelítőleg - olvasottsága fokát és érdeklődési körét® Ag 
ilye El kérdésekre adott •"álaszoks Milyen könyveket olvasott*? vagy Mit 
szöretne olvasni? - rendszerint.igen keveset mondanak® Ezért én az 
olvasó által eddig látogatott könyvtárról* az utóbbi időben olvasott
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könyvekről is szoktam néha kérdéseket fellesni,, s érdeklődöm iránt 
la, hogy mi a vélemény© az elolvasott könyvekről* Azt is megtud®** 
hogy milyen olvasőankltokon vett részt* A kérdésekre kapott válaszok 
lehetővé teszik számomra, hogy némi képet alkothassak magamnak a láto
gató olvasottságáról és érdeklődési köréről* ■

' Megtörténik, hogy az újonnan beiratkozott olvasó szeretne megnéz
ni %éhány könyvet* Énáékes adatokat nyerhet a könyvtáros az olvasó 4is« 
léséről és érdeklődéséről, ha ilyenkor megfigyeli, hogyan forgatja as 
ajánlott könyveket*

Az olvasó ránéz a címlapokra és mint már olvasott könyveket félre
teszi Gorkij s "Az anya" eimtt müvét, a "Gol0vlev-család"-ot, a "Ga;raiaal"-1, 
vggy ..Majakovszkij valamelyik kötetét* Egy percig a kezében tartja 
Arszenev "Az uaazurijl óssirdőkben'* cimü könyvét, beletekint a tartalom- 
jegyzékbe, és* **• félreteszi*, Nem, ez nem az* Ekkor egy vastag, márvány
szürke sziíiü kötet hívja fel a figyelmét: Howard Fást: "Válogatott mü
vek"* Az arca felderíti, gyorsan átfutja a tartalomjegyzéket, rátalál a 
keresett oldalra és olvasni kezdi* Én pedig a könyvállványhoz megyek, 
előveszem Fást többi müveit s velük Anikszt Fástról szőlő brosúráját, 
s mindezt az olvasó elé helyezem* Élénk beszélgetés indul köztünk* Meg
tudom, hogy az olvasónak Fást müvei tetszenek, s hogy nagy érdeklődés
sel olvas egyéb, Amerikáról szóló könyvet is* Ez a beszélgetés segítsé
gemre van abban, hogy valamennyire megismerjem az olvasó igényeit*

Az uj olvasóval folytatott első beszélgetés közben igyekszünk meg
ismertetni az olvasót a katalógusokkal, elmondjuk neki, hogy milyen 
újságok és folyóiratok járnak az olvasóterembe ée milyen az ott lévő 
katalógus* Felhívjuk a figyelmét a könyvkiállitásokra és az ajánló 
könyvjegyzékekre is*

Az első beszélgetés nem korlátozódhatik csupán az olvasó érdeklő
dési körének megismerésére* Szükség esetén, különösen ha fiatalember
rel van dolgunk, beszélünk a rendszeres olvasás jelentőségéről és 
&rról, hogy milyen segítséget nyújthat ebben a dologban a könyvtár*

Az első beszélgetés sikere nagyban függ a könyvtáros ügyességétől 
és tapintatátólo A szives, barátságos hang, a könyvtáros részéről meg
nyilvánuló élénk érdeklődés az olvasó válaszai iránt, a kérdések Ügyes 
váltogatása a könyvtári munka s az uj könyvek ismertetésével - feszte
lené és tartalmassá teszi & beszélgetést*
* Lesznek könyvtárosok, akik esetleg azt mondják, hogy nagy elfog

laltságuk mellett nem tudnak egy’ olvasóra ennyi időt fordítani*
Én azt állítom, hogy kell találni időt az uj olvasóval való fog

lalkozásra* Csak fel kell ismerni az uj olvasóval való első beszélget 
tés jelentőségét, majd kiderül, hogy minden körülmények között. Jut rá 
idő*

** Bibliotekar*, X?55« lOosz* £Ó-£8*lap*


