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A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRAK AZ ELSŐ OROSZ FORRADALOM ÉVI!BEM

Irtás Abraae? 0 K.
a pedagógiai tudományok kandidátusa

Az első orosz forradalom kezdeti időszakát az egyesületig a 
nyilvános éa a népkönyvtárak tevékenységének jelentős megélénkülése 
jellemezte® Az olvasok köre kiszélesedett® kifejlődött a lakosság 
között végzett felvilágosító tömegmunka®

A forradalmi válság növekedésével kapcsolatban különösen 
megnőtt az érdeklődés a szoeiál-politikal kérdések® a társadalmi
politikai kiadványok,, újságok és folyóiratok iránto

ű o o o o © *

Lenin a politikai irodalom iránti széleskörű érdeklődésről 
szólva rámutatott arra,, hogy ebben az időben "az ol«3ső politikai 
kiadványokat millió meg millió példányban olvasta a nép® a tömeg® 
az "alsó" néposztály® s olyan mohón® ahogy még sohasem olvastak 
Oroszországban”«*•/

Az első orosz f orradalom éveiben különösen élénken keresték 
a parlamentek tevékenységéről® az alkotmányokról ® a köztársasági 
kormány formáról,, stfeo szóló könyveket ® Ugyancsak sok könyvet ad?= 
tak ki a könyvtárakban a forradalmak® a munkásmozgalom történeté
ről éa az agrárkérdésről® Sok könyvtárban olyan méreteket öltött 
az ilyen könyvek forgalma,, - amint a Jekaterínodári könyvtár 
190*>~ös jelentése mutatja - ® hogy ”még az orosz klasszikusok sem 
tudtak konkurálni velük5* ®2/ *

Ki kell emelni® hogy ezekben az években megnőtt a könyvtá
rakban Marx éa Engels müveinek a forgalma? Például a nikolaevoi 
közkönyvtárban 1905-ben a társadalmi-politikai könyvek_között a 
legnagyobb keresletnek Marx és Engels müvei örvendtek*3/

A forradalmi események növekedése arra ösztönözte a könyvtá
rosokat® hogy felszólaljanak a kormány reakciós politikája ellen 
a népművelés területén?. Követelték a könyvtárak felvilágosító 
tevékenységének kiszélesítését® követelték® hogy a könyvtárakat 
tegyék a kultúra és a népművelés valóban demokratikus központjai
vá® követelték® hogy a nyilvános könyvtárakban minden Oroszország-
^ T o  Ic Lenin Müvei® l80köt® 309® lap?

Otcset Efcaterinodarszkoj biblioteki za 190*» god® 7® lap®
Oteset Nikolaevszkoj biblioteki sa 1905 god® 21® lap®
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bán nogjelen* Jcönyv és időszaki kiadvány hozzáférhető legyen, hogy 
vonják vissza a reakciós törvényeké* és rendeleteket, amelyek akadá
lyozzák az ox ez ág könyvtárügyének* fejlődését.,■" 4 "r •Különösen nagy tiltakozást váltottak ki az 1865-ös ©enzurasza- 
bályzat megfelelő paragrafusai, melyek engedélyhez kötötték a nyilvá 
nos könyvtárak megnyitását , valamint az 1890 májusában kiadott sza
bályzat "A díjtalan népi olvasóezobákr61 és ezek ellenőrzésének: rend 
jéről”o

A cenzúra-szabályzat 175° cikkelye szerint köz- vagy népkönyv
tár megnyitásához kormányzősági vagy járási székvárosban a helyi 
kormányzó engedélyére van szüksége A kormányzók ezt a jogot arra 
használták fel, hogy minden módon korlátozzák a könyvtárhálózat ki
fejlődését.,

Különösen nehéz volt azoknak a népkönyvtáraknak és olvasósze- 
báknak a helyzete, amelyek a lakosság demokratikus rétegét látták 
el könyvekkel,, A népkönyvtárak számára az általános törvények mel
let külön rendeleteket és szabályzatokat adtak ki„

A népkönyvtárak tevékenységét az 1890-ben kiadott ”A díjtalan 
népi olvasószobákrólo 0-0 szóló szabályzatok” határozták m«g, melyek 
fékezték ezek fejlődéséto A népkönyvtárak háromszoros felügyelet 
alatt álltak; a belügyminisztérium* a közoktatási minisztérium és 
az egyházi hatóság részéről., Kiadták azoknak a könyveknek úgyneve
zett "minisztériumi jegyzékeit” , amelyek megvételét engedélyezték 
a népkönyvtáraknak., Ezekbe a katalógusokba főleg monarohista, vallás 
erkölcsi könyveketnépies"kiadványokat vettek be°

Támogatta a könyvtárosok felszólamlásait ezek ellen a törvények 
ellen az a könyvtártudományi osztály, melyet 1902-ben létesítettek 
a pétervári Bibliológlai Társaság mellette Ez az osztály 1905-ben 
memorandumot adott ki "Az orosz könyvtárügy szükségleteiről", s 
ebben megkritizálták a.könyvtárakra vonatkozó törvényhozást, to
vábbá hangsúlyozták az összes korlátozó rendelkezések visszavoná
sának szükségességét és azt a követelést, hogy a hatóságok megkér
dezése nélkül szabadon lehessen könyvtárat létesíteni és küszöböl
jék ki az adminisztratív erőszakoto

A memorandumot elküldték a folyóiratok, a hírlapok szerkesz
tőségeibe, Pétervár állami és egyesületi könyvtáraiba.,

M 0g kell jegyezni, hogy a követelések és a tiltakozások túl
nyomó többsége a könyvtárosok részéről nem lépte túl a cári önkény 
által megengedett határokat., A könyvtári bizottság tagjainak több
sége nem szánta el magát forradalmi tiltakozásra a eárizmusnafc a 
könyvtárügy területén alkalmazott törvényhozása és politikája 
ellen« A liberális burzsoázia nem azért szólalt fel, hogy az egész 
könyvtárügyet átalakítsák demokratikus alapokon, hanem csak a 
rendszer enyhítéséért, néhány különösen reakciós rendelet, körle
vél és utasítás visszavonásáért küzdött, melyek korlátozták & 
nyilvános könyvtárak tevékenységét..

Ezért sok könyvtárban éles harc alakult ki 1905-ben a bízott-



Ságok öenokratikua beállítottságú tagjai és a llberális-burzsoá 
többség között a tekintetben, frogy milyen legyen a könyvtárügy tör
vényes retidezéseio

Ezekben az években gyakran voltak viharosak a könyvtári bi
zottságok ülései* Egyes radikális tagok felszólalásaiban egyre éle
sebb kritika hangzott el a cári kormányzat reakciós politikájáróig 
megnyilvánult a tiltakozás a fennálló törvények ellen» a könyvtá
rakra nehezedő megtorló intézkedések és üldözés ellen.. Felmerült 
az a követelés, hogy egészen szervezzék át a könyvtárügyet, hatály
talanítsák az uj könyvtárak megnyitását és a meglévők működését 
gátló összes rendelkezéseket* Javasolták, hogy a könyvtárak kapja- 
nak meg minden megjelent müvet*

Sok könyvtárban a radikális beállítottságú bizottsági tagok 
nemcsak, hogy aktivan felszólaltak a ©árlzmua könyvtári politiká
ja allén, hanem még attól sem riadtak viasza, hogy egyenesen meg
szegjék a fennálló rendelkezéseket és instrukciókat* így például 
a harkovi 1 0 számú népkönyvtár tagjainak általános gyűlése az 
190,5 október 7“i ülésén kimondotta, hogy "minden könyvet és újsá
got ki kell adni az olvasóknak” , függetlenül a minisztériumi jegy- 
zetektőlo A határozatot a harkovi Művelődési Társulat megküldte 
minden harkovi népkönyvtárnak útmutatásként.,

A Jekaterinoszlávi nyilvános könyvtár 1905 évi jelentésében 
olvasható, hogy a bizottság elrendelte minden olyan könyv "forga
lomba hozását"» “amely a nyilvános könyvtárakban eddig ki volt von
va a forgalomból”*

Hasonló határozatokat más nyilvános és népkönyvtárakban is 
hoztak* Ezek az elhatározások jelzik a könyvtári tanácsok liberá
lis többsége és radikális része közötti harcot* Különösen világo
san látszik ez azokban a határozatokban, amelyeket a bizottságok
nak a könyvtárak olvasóival kibővített ülésein hoztak* Az utóbbi 
határozatok élesen megkritizálták az oroszországi népművelés egész 
reakciós rendszerét*

Például'a harkovi 1* számú népkönyvtár tagjainak közgyűlésén 
elfogadott felhívásban rámutattak "az állami és társadalmi élet 
különböző területein megvalósítandó gyökeres reformok" szükséges
ségére* A nyilvános könyvtárak, a népi olvasőszobák és más népmű
velési intézmények eredményes fejlődése érdekében javasoltak az 
"adminisztratív gyámkodás” megszüntetését * A felhívásban rámutat
tak arra, hogy a népmüvelésügy teljes demokratizálása csak akkor 
képzelhető el, ha ”a bürokratikus rezsim megdől", ha a nép álta
lános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján "saját 
kezébe veszi" a törvényhozást és az ország vezetését*

A jekatorinburgi nyilvános könyvtár fiókjának könyvtárosai 
az 1905 évi jelentésükben azt a kívánságukat fejezték íci, hogy 
a könyvtárakat szabadítsák meg az állandó üldözésektől és korlá
tozásoktól, hogy a népművelési intézményeket "valóban szabadon" 
használhassák, hogy "Oroszország többé ne legyen az a nagy böxv 
töa, aminek A* lo Gereen, a kiváló publicista nevezte*"
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Azonban a határozatok és felhívások többsége, melyeket ebben az 
időben a könyvtárak hoztak;, mégis igen mérsékelt volt0 A liberális- 
burzsoá tényezők a könyvtárügy területén a békés "műveltségiérjésztés” 
álláspontján álltak* a népművelési munka és a népművelési intézmények 
politikamentességét vallotttáko

A kultúra és a népművelés területén is a bolsevik párt lépett 
fel a széleskörű demokratikus átalakulás igazi védelmezőjeként® A 
bolsevikok az orosz forradalom éveiben aktiv harcot folytattak a 
népművelés fennálló reakciós rendszere ellen* azért* hogy demokrati
zálják és mindenki számára hozzáférhetővé tegyék a népművelési intéz
ményeket % a klubokat* könyvtárakat* olvasószobákat* stbo A bolsevikok 
megmagyarázták a tömegeknek* hogy a cári önkényuralom esküdt ellen
sége a népnek* hogy a liberális burzsoázia keresi a kapcsolatot a 
cárizmussal* elárulva a tömegek demokratikus érdekeit a gazdasági, 
a politikai és a kulturális élet minden területén® Ezért az ország 
népművelési ügye átalakításának előfeltétele a bolsevikok szerint a 
forradalom volt®

A pártpolitikai munka kiszélesítése mellett a bolsevik szerve
zetek komoly figyelmet fordítottak a könyvek* brosúrák* röplapok 
és proklamáciők terjesztésére® A könyvtárak lettek azoknak a nagy
számú csatornáknak egyikévé, amelyeken keresztül az illegális bol
sevik irodalom széles körben elterjedt a munkások* parasztok és ér
telmiségiek között®

Nagy jelentőséget tulajdonítva a politikai propaganda és agi
táció kifa JJ.e ezt óVónefc s az illegális forradalmi irodalom minél szé
lesebb körben való uítölr jásztéléért harcolva, a bolsevik ok ezekben 
at években földalatti pártkönyvtárakat szerveztek* Ilyen illegális 
könyvtárat létesített a petervári, moszkvai* ivancvovoznyoszenszki * 
szamarai* Jaroszlavlji* stb® pártbizottság® Külföldön* Genfben* 
1904-ben Lenin közvetlen részvételével központi párt könyvtárat nyi
tották meg® Ezeken a könyvtárakon keresztül széles körben elterjed
tek az illegális kiadványok Oroszországban®

Miközben az illegális könyvtárak a munkások politikai felvilá
gosításának alapvető központjaivá lettek* mellettük intenziven ki
használták ez években a bolsevik szervezetek a meglévő közkönyvtá
rakat* a vasárnapi iskolák könyvtárait, a népkönyvtárakat és az 
olvasószobákat is®

JaroszlavÍjban /1905 végén/ a helyi bolsevik szervezet a szo
ciáldemokrata tanítónők egy csoportját azzal bízta meg* hogy poli
tikai propagandát folytasson a népkönyvtárban® A propagandatevékeny
ség főfészkévé a Nyekraszov népkönyvtár lett, melyben az olvasók 
túlnyomó többségét a "Jaroszlavlji Nagy Manufaktúra” munkásai tet
ték ki® A könyvtár ebben az időben jelentős mértékben kiegészült a 
helyi pártszervezeten keresztül illegális marxista irodalommal® Az 
olvasók között Lenin müvei és a Kommunista Kiáltvány volt a legnép
szerűbb® A forradalmi mozgalom gyengülésének idején a cári önkény 
bezáratta ezt a könyvtárat "tiltott irodalom terjesztéséért” » •'
Aí' Krasznüj Bibliotékái?9 * 1927, 10®sz» 6?» lap®
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A fegyveres felkelés idején a Don menti Rosztovban és külváro
saiban a pártpolitikai propaganda központja a 3* száma ingyenes nép
könyvtár lett<> Ebben a könyvtárban 1905-1906-ban a helyi szociálde
mokrata /bolsevik/ pártszervezet aktiv propagandát fejtett ki» A  
könyvtár valóságos központjává lett a munkástömegek politikai fal
vi lúgositásánako Itt nyíltak meg a vasárnapi iskola és az általános 
műveltség körei, előadásokat tartottak, terjesztették a marxista 
irodalmat0 1905 decemberében a könyvtár épületében helyezkedett ©1 
a rosztovi munkások forradalmi felkelését irányító vezérkaré

Nagy mértékben felhasználták az illegális bolsevik irodalom 
terjesztésére a moszkvai kormányzóság népkönyvtárait iso Ebben az 
időben különösen nagy szerepet Játszottak a munkások politikai fel
világosításában azok a könyvtárak, amelyek magukban a munkáskerü
lete kben„ a gyárakban és üzemekben voltaké

1905-ben a marxista irodalom terjesztési helyévé lett az 
wAnaand" gyár népkönyvtára /moszkvai járás, Fuskino falu/0 Mo Karpov 
munkás visszaemlékezései szerint a gyár munkásai igen gyakran ol
vastak "forradalmi brosúrákat-<|s könyveket", melyeket a helyi nép
könyvtár dolgozójától kaptak* ' Taraszovka faluban X<. Csernüsev 
Írnok külön illegális könyvtárat szervezett a népkönyvtárban** Az 
illegális könyvek széles körben terjedtek a munkások közötte'*''

1905-ben a groznüji népkönyvtár "a helyi szociáldemokraták 
forradalmi klubjává vált, ahol kormányellenes összejövetelek ta
láltak helyet"*'

Sok nyilvános és népkönyvtár rendszeresen vásárolt bolsevik 
könyveket és időszaki kiadványokat az első forradalom éveiben* Ezt 
az irodalmat konspirációé okokból a legális könyvek között állí
tották fel* A könyvtárban gyakran dolgoztak a szociáldemokrata 
/bolsevik/ párttagok, akik aktivan propagálták a marxista irodal
mat a lakosság között* E könyvtárak propaganda és felvilágosító 
munkájának nagy jelentősége volt a dolgozó tömegek politikai fel
világosítása szempontjából*

Az első orosz forradalom éveiben a munkások nemcsak politi
kai és gazdasági jogaikért harcoltak, hanem a kultúráért és a fel
világosodásért is, annak jogáért, hogy saját kezükbe vegyék a nép
művelési és oktatási intézmények irányítását*

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a liberális bur
zsoázia mindig igyekezett saját érdekére felhasználni a munkások 
tanulási vágyát és a felvilágosítás iránti törekvést, s népkönyv
tárakat és olvasószobákat nyitott számukra* Az ilyen könyvtárak-* 
melyeket főleg gyárakban és üzemekben létesítettek, igen elsza
porodtak a 90—es évek végén, az 1900-as évek elején*

Raboésie 0 I905 g* v Moszkovszkoj guberált* Moszkva-I^ningráit, 
1926* 105* la»*

c^ U 0O0 79* lap*
Kireev, E* F* s Raboesij klaszsz i bol6sevisztszkaja organizaeija 
groznenszkogo neftepromüslennogo rajona v revoljucii 1905-1907 
gg* Groznttj, 1950# 71* lap*
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"Aburzsoázia, - irta N» K. Krupszkaja "A könyvkincsek szét
osztása" cimü cikkében - elég hamar megértette, hogy a könyv kiváló 
eszköz a tömegek burzsoá szellemű befolyásolására, mert közhit sze
rint a tömegek érdekeit szolgálja. Sorra nyitották tehát a különféle 
nép-, járási, községi, stb. könyvtárakat az alsó néposztály számára. 
Befolyásolhatták o könyvtárak állományának összetételét, úgy válogat
hatták össze, hogy a könyvok legnagyobb része teljesen meghatározót t 
mólon hasson az olvasókra, a burzsoázia szolgáivá í-isyo őket, nem fé
lelemből, hanem a lelki ismeretükön keresztül.'* ' Ezek a könyvt'rak 
vallásoa-monarchista szellemű könyveket vásároltak, ponyvairoda Imát, 
silány folyóiratokat, mint a "Kopejka", a "Tarü-barü", stb.

Nyilvánvaló, hogy ezek a könyvtárai;, amelyeket a gyárosok állí
tottak fel a dolgozó tömegek számúra, nem olégit vfcvék ki a munkáso
kat s azok ellensúlyozására kezdtek maguknak saját könyvtárakat fel
állítani.

A munkások a gyárosokkal szemben támasztott nolitikai és gaz
dasági követelésekkel együtt felvették a népművelés demokratizálásá
nak, proletár népnevelő intézmények szervezésének követelését is.

így a moszkvai gépgyártó üzem /br, líreting/ munkásai 1905 
szeptemberében a politikai és gazdasági követelésekkel együtt azt 
kívánták az igazgatóságtól, hogy az üzem költségére nyisson vasárna
pi iskolát és könyvtárat, "de közvetlenül a munkások irányítása 
alatt, minő a könyvek kiválasztása, mind pedig a tanulmányi programra 
kidolgozása tekintetében." '

Könyvtárak és olvasószobák felállításának hasonló követeléseit 
állították a munkások a cári Oroszország sok gyár- és üzemtulajdonosa 
elé.

Nem maradva meg a követelésnél, a munkások megkezdték saját 
könyvtáraik felállítását. & nunkáskönyvtárak szervezése a szakszer
vezeti mozgalom oroszországi fejlődésével kapcsolatban széleskörűvé 
vált. A munkások politikai és gazdasági jogaiért vívott hai’ccal 
együtt a szakszervezetek hatalmas kulturális-felvilágositó munkát 
fejtettek ki a dolgozók között /különböző körök, előadások, stb./, 
munkásklubokat, könyvtárakat és olvasőozobákat nyitottak. A szak- 
szervezeti könyvtarak ezekben az években nem egy-ezer a politikai 
agitáció és a marxista irodalom terjesztésének központjaivá lettek.

Az első orosz forradalom éveiben a cári kormány minden módon 
akadályozta a’ demokratikus átalakulást a kultúra és a népművelés 
területén, igyekezett a saját befolyása alá rendelni a népművelési 
intézményeket, igyekezett azorat a hivatalos cári-feudális ideoló
gia elterjesztésének eszközévé tenni. De már nem tudott csupán meg
torló jellegű intézkedéseket alkalmazni. A forradalmi mozgalom fel
lendülése, az egész országra kiterjedő októberi politikai sztrájk 
halálos rémületbe ejtette a cári kormányt és engedmények tételére

' Krupszkaja, N. K. % Politproszvetrabota, 2. tóm. 148. lap.
2 / íz isztorii revoljucii 1905 goda v Moszkve i Moszkovszkoj guber- 

nii. Moszkva, 1931° 95° lap*
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késztette. Tettek jelentéktelen engedményeket a dmokratikus erők 
nyomására a könyvtárügy területén is» Kiadtak egy körlevelet /190.5 
december/, melynek értelmében a népkönyvtárakat jogi szempontból a 
nyilvános könyvtárakkal tették egyenlővé® Ezzel hatályon kívül he 
lyezték a minisztériumi jegyzékeket és a népkönyvtárak felügyeleté
ről szóló 1 8 9 0 -es szabályzatoto 1 9 0 7 -ben visszavonták azoknak a 
könyveknek a kormány által kiadott "betűrendes jegyzékét” , amelye
ket tilos volt-forgalmazni a nyilvános könyvtárakban”®

Azonban e jelentéktelen engedményektől eltekintve a sári kor
mány erősítette a könyvtárak ellenőrzését és minden módon igyeke
zett gátolni felvilágosító tevékenységüket, kisebbíteni kulturális 
és társadalmi jelentőségüket®

Ezekben az években, amikor különösen élessé vált a forradalmi 
mozgalom, amikor sztrájkok törtek ki , a könyvtáraknak megtiltották 
nyilvános felolvasások, előadások, irodalmi estek, színielőadások 
stb® tartását® E mellett erősen korlátozták a könyvtárak tevékeny
ségét a lakosság könyvvel és időszaki kiadványokkal való ellátásá
ban, különösen, a munkáskerületekben, ott a forradalom ideje alatt 
még azt is megtiltották a könyvtáraknak, hogy megnyissák fiókjai
kat ®

A jekaterinburgi nyilvános könyvtárnak 190,5-1906-ban tilos 
volt tombolát, előadást, hangversenyt rendezni, melyek anyagi ered
ményét a könyvtár céljaira szánták volna® Ezekben az években a rend. 
őrség gyakran meglátogatta a könyvtárat, ellenőrizte ez olvasók sze 
mélyi lapjait és kiemelt közülük néhányat® * 4

Sokat szenvedett 1904-1905-ben a jelaci népkönyvtár egy "meg
figyelőtől” , a népiskolák helyi felügyelőjétől® Ez megjelent a 
könyvtárban s ha a könyvtárosok kimentek, a könyvállományt vizs
ga Igát ta® Egyik ilyen revíziója alkalmából kivett néhány könyvet, 
melyeket a cenzúra engedélyezett, szerinte azonban "tűrhetetlenek” 
egy népkönyvtárban® E könyvek között volt L® N® Tolsztoj "Háború 
és béke” és "Feltámadás” crimü müve® A "megfigyelő” felhívta a fi
gyelmet árra is, hogy a könyvtárban Gorklj-kép volt®-Ennek a láto
gatásnak lett az eredménye a kormányzónak tett feljelentés^ s a 
könyvtárat két hónapra bezárták®

A fegyveres felkelés és a cárizmus elleni harc idején a "kor
mányzók különösen éltek azzal a jogukkal, hogy bezárathatják a 
cári kormány által rájuk bízott könyvtárakat® így 1 9 0 5 —ben a ha
tóságok különböző időre bezárták Moszkva, Rosztov, Harkov, Odessza 
és más .városok nyilvános és népkönyvtárait® Különösen a népkönyv
tárakkal szentben alkalmazták ezt a megtorlást® Például a moszkvai 
népkönyvtárak tevékenységét "nyomorgatták agyoh rendkívüli admi
nisztratív intézkedésekkel”, az olvasók rendőri felügyeletéveXo

Pravitei6sztvennüj Vésztőik, 1905, 2óJ®sz®
Ötösét Ekaterinburgszkoj biblioteki za 1905-1904 ~~®
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A cári kormány a forradalom elfojtása idején a demokratikus 
könyvtárak elpusztításától sem riadt vissza.

így a 3 °sz. rosztovi népkönyvtáron* mely a forradalom alatt a 
munkások politikai felvilágosításának központjává lett* X90j5-i9Öé 
folyamán többször rajtaütöttek és házkutatást tartottak benn© a 
rendőrség megbízottai, több könyvet el is koboztak* 1 9 0 6  márciusá
ban a bolsevik szervezetnek a könyvtárban tartott illegális gyűlé
sével kapcsolatban letartóztatásokat foganatosítottak* A gyűlés 
résztvevőivel együtt letartóztatták a könyvtárost és segítőtársát* 
A könyvállományt feldúlták, sok könyvet megsemmisítettek*'^

A könyvtárak üldözése különösen a sztolöpiai reakció évei- 
ben erősödött* amikor a cári kormány általános házkutatásokat tar
tott a könyvtárakban és sorra bezáratta őket.

Lenin a .cári kormány népművelési politikáját jellemezves a 
rendőri nyomozás, a rendőri erőszak politikájának nevezte azt* 
mely arra irányul, hogy rendőrileg gátolta meg* hogy a nép maga 
foglalkozzék a maga felvilágosításával* 7

Csak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom biztosította a 
szükséges előfeltételeket a népművelés demokratizálásához és a 
valóban mindenki számúra hozzáférhető nyilvános és népkönyvtárak 
felállításához.

Bibliotékái*, 1955° I 2 * s z *  9“15°lap°

1/ t *ö * otcset biblioteki za 19C4-1905 i 1906 podü. 4-5 .lap.
2/

7, I* Lenin? Szocs* 19° tóm. 1 1 8 . lap.


