
Kolodziejska „ Jadwlgas 
A VARSÓI EGYETEMI DIÁKOTTHONOK KÖNYVTÁBAI

Társadalmi és kulturális folyóirataink,, valamint napi saju
tónk hasábjain nemrég vita folyt az általános olvasómozgalom ki- 
terjesztéséről és helyes megszervezésérőlo A vitában resztvettek 
mindazokp akiknek szívügyük a népmüveláa kérdéseis‘könyvtárosok,, 
irodalmárok,, kulturális és társadalmi tényezőko Hozzászólásaikban 
féltő gonddal foglalkoztak a társadalmi élet e fontos területének 
feji osztáséval,, valamint jelenlegi szervezeti állapotának birála- 
távalo De amikor a könyvolvasás propaganda-módszereiről,, a széles
körű olvasói aktíva kialakításának módjairól és szükségességéről 
szólották,, megfeledkeztek arrőX„ hogy ebben a munkában © népműve
lés és kultúra hivatás művelőinek mintegy természetes szövetségesei 
kell0 hogy legyenek főiskoláink végzett növendékeié Meg kellene 
azonban vizsgálnunk mindenekelőtt azts hogy a főiskolákból évente 
távozó és túlnyomórészt vidéki munkahelyekre kerülő ifjúság milyen 
mértékben van az effajta munkára felkészülveo

Kétségtelen,, hogy a fiatal orvosoknak,, állatorvosoknak agro- 
nómusoknak„ erdészeknek^ mérnököknek,, tanítóknak - a szaktudásuknak 
megfelelő munkán kivul - kulturális befolyást is kell gyakorolníok 
arra a környezetre e amelyikben vannako Hiszen nehezen képzelhető 
el pl0 egy fiatal agronómusp aki szakmai munkája során egyidejűleg 
ne népszerűsítené a mezőgazdasági könyveket„ vagy egy olyan fiatal 
orvosnőp aki a falun még gyakran tapasztalható babonák és előíté
letek leküzdése során ne használná fel a caeesemőgondozással fog
lalkozó brosúrákat«

Ez természetes^ Hiszen ez valahogy hozzátartozik az egyetemi 
képzettségű dolgozók kötelmeihezo De hogy olyan egyéniséggé vál
jék p aki a környezetére általános kulturális értelemben is befo
lyást képes gyakorolni„ bizonyos további követelményeknek kell 
eleget tennie^ ezek a követelmények azonban már kivül esnek a spe
ciális tanulmányok programmjaíno E követelmények közül kétségtele
nül legfontosabb az„ hogy a tanulóifjúságot közelebb kell hozni 
társadalmi-kulturális és főleg irodalmi életünk mindennapi idősze
rű problémáihoz^ ■

Az a lehetőségp hogy a végzett hallgatók környezetükre kul
turális befolyást gyakorolnak„ e kérdésnek nem az egyedüli oldala <> 
Kem titok0 hogy milyen nehézségekkel küzdenek azok a bizottságok,, 
amelyek a főiskolát végzett növendékek munkabeosztását végzik,, ami
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kor ezeket rá akarják bírái arra, hogy a nagyobb városi központoktól 
távolaső falvakban vagy kis városokban foglalják el munkahelyüket.
A tanulmányait végző ifjúság az ilyen vidéki beosztás ellen gyako
ri érvként azzal az aggályával hozakodik előp hogy ez esetben kény
telen lesz teljesen lemondani © kulturális életben való részvételről. 
A helyzet valóban nem mondható rózsásnak. Bizonyos,, hogy még nem fog
nak egyhamar minden falusi moziban jó és érdekes filmeket vetíteni „ 
a bizony elég ritkán látogat el oda egy jó művészegyüttes vagy zene- 
kar0 Ezt a végzett hallgatónak senki sem igérhetio De mégis van egy 
terület v amelyből bőven meríthet mindenki „ tekintet nélkül tartozkő- 
dási helyének földrajzi fekvéséreo Ez a könyv „ az olvasás területeo

o o o <j o o
A Nemzeti Könyvtár Könyvügyi és Olvasőmozgalmi Intézetének mua- 

kaf aULadatal között szerepelt a többi között a főiskolai diákotthonok
ban lakó diákok olvas ©mozgalmának kérdése is. Egyik előzetes teendő 
az volt „ hogy megvizsgáltuk a diákotthonok könyvtárainak szervezetét. 
Mi volt az eredmény?

A varsói egyetemi diákotthonokban tett számos látogatásunk so
rán hiába kerestük a diákok olvasómozgalma célszerű megszervezésé
nek nyomalto Pedig a diákotthonok lakóival folytatott beszélgetések 
során kitűnte hogy a diákok erőteljesen követelik a könyvet és leg
főbb ideje„ hogy kívánságaikat e tekintetben kielégítsék.

A fővárosi egyetemi diákotthonok létesítésével az állam az if
júság tízezrei számára teremti meg reális lehetőségét annak, hogy 
a lengyel tudomány ezen fő központjában tanulhasson. Egyre több a 
főiskolai diákotthon. Ezek az ifjúság különböző nagyságú /200-5°00 
fő/ közösségeit alkotják. Da az otthonok száma még mindig kevésnek 
bizonyul és a lakásviszonyok egyáltalán nem kielégitőek. Annak elle
nére t hogy a lakószobák számát a befogadóképesség végső határáig 
szaporították,, minden diákotthonban sikerült bizonyos területet fenn
tartani a kollektív kulturális élet céljaira. A meglátogatott 12 
diákotthon közül 7“beo külön kultúrterem vaa8 % többiben pedig ta
nulószobák vannak. Mind a 12 diákotthonban könnyen volna található 
hely a könyvtár számára.

Az egyes diákotthonokban általában egy tanintézet tanulóifjúsá
ga van elhelyezvep ami jelentős könnyebbséget jelenthet a könyvtárak 
létesítésekor„ különösen pedig azok szakkönyv és kézikönyv állománya 
tekintetében. Ami a szépirodalmat illeti „ a különböző diákottjjonok 
könyvtárainál hasonló lehet a könyvek ös3zeválogatása| természeteifi 
ennek az irodalomnak minden tekintetben a legértékesebbnek. keljL 
lennie.

A 12 meglátogatott főiskolai diákotthon közül esak kettőnek 
van állandó könyvtáras a NarutcwiozAtéri diákotthonnak „ amelyben 
műegyetemi hallgatók laknak g valamint a Madalinski utsai diákotthon
nak „ amelyben a Pedagógiai Főiskola,, a Külügyi Főiskola„ valamint a 
Tervezési és Statisztikai főiskola diákjai és diáklányai kaptak he
lyet. E könyvtárak közül az elsőnek már elég régi hagyományai van- 
nakj, mivel alapját a háború előtti könyvállomány alkot ja,, mely sze
rencsésen túlélte a megszállás évait. Jelenleg ez a könyvtár arány
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lag megfelelő helyiságban van elhelyezve éa állomány® 12*500 kötet*
Az állományban számszerűleg a szépirodalom van túlsúlyban* mely a 
könyvek összmennyiségének 3/4 részét teszi ki* A fennmaradd 1/4 
rész kézikönyv és tudományos jellegű müo A könyvtárnak 2 ° ,500 beirat- 
kozott olvasója van és naponta 60=100 könyvet kölcsönöz* Két állandó 
dolgozó végzi a könyv feldolgozásával és hozzáférhetővé tételével 
kapcsolatos munkákat*

1934 december 31-ig a könyvtár szervezetileg a főiskolai ottho
nok igazgatósága alá tartozott és a könyvállomány gyarapítására szol
gáló ellátmányt a Felsőoktatási Minisztériumtól kapta* Ez év elején 
a könyvtárat a varsói Műszaki Egyetem központi könyvtárának közvet
len felügyelete alá helyezték* A Lengyel Diákegyesület közbenjárásá
ra a Központi Könyvtár vezetősége.lépéseket tett* hogy a könyvtár
ból kivonja a könyvállomány tudományos részét, ami a diákok* a 
Narutowicz-téri diákotthonok lakóinak határozott ellenállását vál
totta ki* miután ezeket a könyveket évek óta számosán használták*
A kérdéssel még a napi sajtó is foglalkozott* Számos közbenjárás 
eredményeképpen végül is a lakóbizottság elérte azt*: hogy ezt a dön
tést visszavonták*

A Narutowicz-téri diákotthon könyvtárának sorsa azonban még bi
zonytalan* A könyvtár dolgozói úgy tájékoztattak engem* hogy ezt a 
könyvállományt megosztják* A terv szerint a könyvtár szépirodalmi 
része a városi nyilvános könyvtár fiókjához kerül* tudományos része 
pedig a műegyetem központi könyvtárának osztályaként működik* ter
mészetesen az elavult és nem időszerű müvek eltávolítása után*

TJgylátszik tehát* hogy ez a kérdés kedvező elintézést nyer*
Jó lesz ugyanis* ha a könyvtár szépirodalmi részét a városi nyilvá
nos közművelődési könyvtár veszi gondozásába* amely intézmény hiva
tott irányítani az általános olvasómozgalom kérdéseit Varsóban* Ez
zel szemben a tudományos könyvállományért a diákok és tanintézetük 
központi könyvtára között folyó ”hareM /holott e könyvtárnak tulaj
donképpen minden eszközzel arra kellene törekedni* hogy a könyveket 
a diákok számára hozzáférhetővé tegye/ annak a szervezési káosznak 
egyik tünete* amely a főiskolás olvasómozgalom kezdeti szakaszát 
jellemzi*

A másik állandó könyvtár a Városi Nyilvános Könyvtárnak a 
Madalinski utca 31° szám alatti Diákotthonban lévő fiókja* Ez a 
könyvtár 1934 májusában létesült* Tágas* világos helyiségben van 
elhelyezve* amelyet az olvasók és dolgozók gondoskodása folytán 
kellemesen és Ízlésesen rendeztek be* Állománya meghaladja a 2*000 
kötstet* A könyvek zöme szépirodalmi mü* de meglettük jelenleg fej
lesztik a népszerű tudományos irodalomból és kézikönyvekbe! állő 
könyvállományt is* A könyvtárat naponta átlag 3C-60 olvasó látogat
ja* a vizsgaidőszakot követő időben pedig számuk eléri a 70-et* A 
beiratkozott olvasók száma meghaladja a 400-at* ezek jórészt abból 
a diákotthonból kerülnek ki* amelyben a könyvtár van* továbbá a 
Kazimierzovska és Falénak® utcai diákotthonok lakóiból* ahol ezlde 
ig még nincsenek kölcsönző állomások* A könyvtár vezetője végzett 
lengyelszakos tanárnő* ami lehetővé teszi, hogy sokszor segítséget



nyújtson az olvasóknak az olvasmány kiválasztásában.. Bár könyvtárosi 
tanfolyamot nem végzett * szakmai gyakorlata van és ennek következté
ben munkáját jól el tudja látni© ízt bizonyltja az olvasók elégedett
sége . és az állományban* kartotékokban és katalógusban tapasztalható 
rend©

Ezzel be is fejeztük a varsói egyetemi diákotthonokban lévő 
állandó könyvtárak rövid felsorolását© Egyes erélyesebb lakóbizott
ságok * mint pl© a taraka-i diákotthon* valamint a Függetlenség-uti 
diákotthon lakóbizottságai kiharcolták* hogy a városi nyilvános könyv
tár számukra letéti könyvtárakat létesítsen.. Ehhez azonban többszöri 
közbenjárásra volt szükség a Népművelési Minisztériumban* továbbá 
íaz illetékes tényezők” hosszantartó meggyőzésére afelől* hogy a 
diákok nem különböznek, olyan nagyon a "normális” olvasóktól© Végül 
is a diákok megkapták a könyveket© Ez valóban nagy örömet okozott© 
Természetesen az öröm nagyobb volt a tamkai diákotthonban* ahol 200 
diáklány lakik* akik számára a 100 kötetes letéti könyvállomány már 
bizonyos lehetőséget nyújt az olvasmány kiválasztására© Kevésbé ör
vendeznek a Tervezési és Statisztikai Főiskola diákjai és diáklányai* 
akik ljjOO-an laknak a Függetlenségi úti diákotthonban* mivel két le
téti könyvállomány juttatása /egyik JOG* a másis 2.50 kötet/ amelynek 
összeállításánál nem igen vették tekintetbe az érdekes könyvujdonsá- 
gokat* csak az olvasói kedv fslcsigázására volt alkalmas© Magától 
értetődőnek látszik* hogy a diákotthonnak rendelkeznie kell saját 
állandó és gazdag könyvtárral* mivel ezt az elhelyezési lehetőségek 
megengedik© a könyv iránti érdeklődés igen nagy0 Ennek bizonyitéka 
az a tény* hogy a letéti könyvtár létesítése utáni második napon a 
diákok már 2^0 kötetet kölcsönöztek ki©

A többi diákotthonnak /mindig arról a tizenkettőről van szó* 
amelyet meglátogattunk/ egyáltalán semmilyen könyvtára nincs© A 
diákokkal folytatott beszélgetésekből az tűnik ki* hogy örülnének* 
ha könyvtáruk volna© Egyesek azonban őszintén megmondták* hogy szá
mukra közömbös ez* mert olvasásra egyáltalán nincs idajüko Az BGGW 
diákjai* akik a Kazimierzowska utcai diákotthonban laknak* megmutat
ták nekünk tantermi foglalkozásaik programra jót© Eszerint tényleg 
nem marad olvasásra idő* a programra ugyanis heti 40 órai tantermi 
foglalkozást irányoz elő* nem számítva az egyéb kötelező foglalko
zásokat /és ezenfelül két hetenként egész napi katonai tanulmányo
kat/© Közben fel kell dolgozni a beszámolókat* meg kall ismerkedni 
a kötelező olvasmánnyal©©© Nem csoda* ha ilyen körülmények között a 
tanulmányokkal össze nem függő irodalom olvasása olyan luxus * amelyet 
csak a legrátermettebbek engedhetik meg maguknak© Igen helyes* hogy 
a főiskolai tantervek jelenleg folyó módosítása olyan irányban tör
ténik* hogy a diákokat mentesítsék a foglalkozások tömege alól© Ez 
bizonyára lehetővé teszi* hogy a jövendő értelmiségi káderek foko
zottabban vehessenek részt a kulturális életben©

A diákotthonok könyvtárainak kérdését végre ki kell mozdítani 
a zsákutcából© Az ilyen könyvtárak hálózatának megszervezésével 
azoknak az intézményeknek kell foglalkozniok* amelyekre az egyetemi 
ifjúságról való gondoskodás van bízva* tehát a felsőoktatási minisz
térium* kultúra- és müvészetügyi minisztérium* valamint a Lengyel



Ifjusági Szövetség Központi Vezetősége® A varsói főiskolások könyvtár- 
hálózatának irányítására kétségtelenül leginkább s Városi Nyilvános 
Könyvtár hivatott , amely az általános olvasómozgalom fejlesztése és 
tudományos megszervezése terén bőséges tapasztalatokkal rendelkezik*
Az egyes diákotthonok könyvtárainak patronálását ezenkívül az ©gyes 
tanintézetek központi könyvtárainak kellene vegezraiök, természeteden 
© hatáskör előzetes elhatárolása és felosztása után*

Állandó könyvtárakat kell létesíteni mindazokban a diákottho
nokban,, amelyeknek 500-náI több lakója vas, a kisebbekben pedig könyv
kölcsönző állomásokat kell rendszeresitenio Mind az előbbieket, mind 
az utóbbiakat színvonalas irodalommal kell ellátnis a lengyel és kül
földi klasszikusok müveinek legjobb kiadásaival, elsősorban pedig 
modern könyvekkel# amelyeket a diákok a legszívesebben olvasnak® £ 
könyvtárak összeválcgatásá nem lehet sem esetleges# aam sablonos^ 
a diákok kívánságait figyelembe kell venni®

A könyvtárakban a szépirodalom és a társadalomtudományi iroda
lom legfontosabb gyűjteményein kivül gondoskodni kell a kézikönyvek 
nem tulaagy gyűjteményéről is* A kézikönyvállomány összetétele az adott 
diákotthonban lakó diákok szakmájától függően kerülne megáilapitóara« 
Ezek között tehát szerepeIniök kell a marxizmus-leninizmus klassziku
sai müveinek és egyéb értékesebb müveknek# amit az általunk megláto
gatott összes diákotthonok lakói követelnek® A diákok számára igen 
nagy könnyebbséget jelentene ez a gyűjtemény az e tantárgyból készí
tett beszámolók, kivonatok és ismétlések összeállításánál, továbbá 
segítséget jelentenek mindenfajta napi probléma tanulmányozásánál, 
különösen a történelem, közgazdaság, filológia, filozófia és termé
szettudományszakos hallgatók számára®

A diákolvasóval való foglalkozás maguktól a könyvtárosoktól 
is magasfoku és sokoldalú felkészültséget követel meg® A könyvtá
ri technika és az olvasóval való foglalkozás körébe vágó ismerete
ken kivül általános műveltségükhöz tartozik a klasszikus és modern 
irodalomban való jártasság, valamint tájékozottság annak a tudomány
ágnak a területén, amelyet a diákotthon lakóinak többsége tanulmá
nyoz®

Ezek nagy, de nem túlzott követelmények® .Nem szabad ugyanis 
megfeledkeznünk arról, hogy a diákotthon könyvtárosának szerepe 
nem szoritkozhatik csupán a technikai teendők ellátására, mint az 
újonnan szerzett könyvek nyilvántartásba vétele és a kért könyvek 
kiadása® A könyvtárosnak egyúttal az olvasó bölcs tanácsadójának 
kell lennie, mégpedig olyan olvasó tanácsadójának, aki már bizo
nyos irodalmi igényekkel lép fel® Nem egyszer bizonyára szükséges 
lesz, hogy az olvasóval megtárgyalja az olvasottakat, rámutasson 
az olvasott mü erős és gyenge oldalaira és hámozza ki annak prob
lematikáját® Tudnia kell ezenkívül ajánlani © diáknak olyan köny
veket, amelyek az általa keresett speciális témakörrel foglalkoz
nak, bibliográfiai tájékoztatást kell nyújtania, mert az összes 
hallgatók, különösen a műszaki tudományágak hallgatói nem mindig
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tudják felhasználni a meglévő segédleteket.
Ezeknek figyelembe vételével az lenne a legcélszerűbb, ha erre 

a munkára végzett lengyel nyelvszakos hallgatókat, vagy méginkább 
könyvtárszakos hallgatókat alkalmaznának, A könyvtárosok fiatal, 
energikus, a jelenkori problémákban jól tájékozott egyének legye
nek s akik tevékenyen réaztvehetnek a diákotthon életében,

A kisebb létszámú diákotthonban létesített kölcsönző állomá
sok vezetői maguk a diákok lehetnek. Az ilyen műkedvelő könyvtáro
sok természetesen nem lehetnek véletlenszerűen kiválasztott egyének; 
a könyv és az olvasás tényleg érdekelje őket* A könyvtár technikai 
kiszolgálására való átképzésükkel a diákotthont patronáló tanintéze
ti központi könyvtárnak kell foglalkoznia. Az állandó gondoskodás 
és ellenőrzés a könyvtáros kötelezettségeit vállaló diákok számára 
nagy és szükséges segítséget fog jelenteni,

E tekintetben már- van precedens. Nevezetesen a Függetlenségi 
úti diákotthon könyvtárának rendezésekor segítséget nyújtottak a 
Tervezési és Statisztikai Főiskola tudományos könyvtárának könyvtá
rosai, Ennek eredményeképpen a könyvállományt a diákok technikai 
szempontból mintaszerűen dolgozták fel. Ez az egy eset is mutatja az 
ilyen munkaszervezés lehetőségét és célszerűségét'. Általánosan meg
oldható lenne a feladat a felsőoktatási minisztárima rendeletével, 
mely kötelezné a tanintézeti könyvtárakat arra, hogy segítséget 
nyújtsanak a diákotthonok könyvtárainak,

A diákotthonok könyvtárainak kérdése tehát gyökeres megoldást 
kiván, A megoldást csak a megfelelő állami szervek intézkedése biz
tosíthatja, ezek a felsőoktatási minisztérium, valamint a kultúra- 
és művészetügyi minisztérium könyvtárügyi központi igazgatósága. 
Egyben fel kell használni az ifjúság kezdeményezését, A kérdés meg
oldása sürgős, mert az egyetemi diákotthonokból évente ezer és ezer 
végzett hallgató távozik, akik ötévi tanulmányaik során hiába vár
tak a könyvre,

*
Biblíotckarz, 1955® 8 , az, 2 3 7 - 2 4 2 , l a p .


