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-Alihoz, hogy értelmesen, tudatosa 
és sikeresen 'vehessünk 
r adatomban, tanulni 

Petrográdban, a 
cár iz mus nak a nép™- 
művelésre gyakorolt 
sokévi züllesztő haj
tása következtében, 
a könyvtárügy na
gyon rosszul van 
megszervezve.

Haladéktalanul 
és feltétlenül szük
ségesek a követke
ző alapvető átalakí
tások, amelyek a 
Nyugat szabad álla
maiban, különösen 
Svájcban és az- £~ 
szakamerikai Egye
sült Államokban ré
gen megvalósult el
vekből Indulnak ki;

X )  A  Közkönyv
tárnak ( a volt Csá
szári Könyvtárnak) 
haladéktalanul át 
kell térnie a könyv
cserére v a la 
mennyi p etr o gr ádi 
és vidéki közületi
és állami könyvtár- Kevéssé ismert L
ral, s ugyanígy a az Érdekes Újság 191 
külföldi (finn,svéd 
és igy tovább) könyvtárakkal*

2 ) A  könyvek küldését egyik

könyvtárból a másikba törvény ut
ján ingyenesnek  kell nyilvánítani.

3) A  könyvtár olvasótermének nyit
va kell lennie, 
mint a kulturor
szágokban a 
magánkönyv
tárakban és a 
ga zd ag  embe
rek számára 
fenntartott olva
sótermekben, 
naponta, az ün
nepeken és va» 
sárnapokon is 
reggeli 8 órától 
este 11 óráig,*

4) A  szük
séges számú al
kalmazottat hala
déktalanul át kell 
helyezni a Köz
könyvtárba a 
Kö zoktatásügyL 
Minisztérium fő
osztályairól ( a 
női munkaerők 
fokozottabb 
igénybevétel é— 
vei, tekintettel 
arra, hogy. a fér-

e n i n- áb rá z 0 1 ás fi munkaerőket
7#dec.6-i számából a háború veszi

igénybe) , ame
lyeken az alkalmazottak 9/ 10 része 
nemcsak haszontalan, hanem káros 
munkával foglalkozik*



IL-apmunük: nuostajB&i szájnaÁ&)aLiiL a. Nagy Októberi Szocialista forradalom 

50* évfordulója alkalmából korabeli lenini dokumentumok közlésével emlékezünk 

-é s  emlékeztetünk- azokra a napokra, hónapokra, amelyek valóban alapjaiban 

rengették és változtatták meg az egész világot* Ezek a dokumentumok -ha szö

vegük már a történelemé is— sze llemükben, cé lk i tű zése ikben  fél évszá

zad után is maiak, a ma könyvtárosaihoz is szólnak* Különösen becsesek ezek 

a lenini dokumentumok számunkra; a magyar szocialista könyvtárügy előtörténe

tének rövid, de felejthetetlen időszakára a magyar Tanácsköztársaság napjaira 

is emlékeztetnek bennünket. Az akkor nálunk megjelent könyvtári cikkek és ren

deletek elgondolásai----de gyakran még a szövegük is— a korabeli szovjet doku

mentumok gondolataival, szellemével azonosak. Ez az egybehangzás ( a mi Ta

nácsköztársaságunk kitűnő könyvtárosai, Szabó Ervin tanítványai, Dienes Lász

ló és Kőhalmi Béla Lenin idevágó Írásait akkor még nem ismerték) azonban 

nem véletlen* A  szocialista, kommunista társadalom felépitésének országhatá

rokat áttörő -é s  áthidaló- nagy gondolatai a szocialista könyvtárügy magyar- 

országi kialakításának is azonos gondolatait hívták életre.
A z ünnepi emlékezés, a múlt felidézésének dokumentumai mellett azonban 

igyekeztünk a ma és a holnap hétköznaojainak ügyét és teendőit is hangsúlyoz

ni ebben az ünnepinek szánt számunkban* Igyekeztünk -elsősorban a szovjet 

könyvtárügyi szakirodalom magyarra fordított darabjainak felsorolásával- olva

sóinkat közelebb vinni a ma szovjet könyvtárügyéhez* Ezt a könyvtárügyet ne

künk a lap o san  és át fogóan kell tanulmányoznunk, ismernünk ahhoz, hogy 

tendenciá it  és eredményeit a ml szocialista könyvtárügyünk fejlesztésénél 

felhasználhassuk ezért lapunk a jövőben is megtisztelő és fontos feladatának te

kinti a magyar szakemberek tájékoztatását a szovjet könyvtárügy eredményeiről 

és irányzatairól.

Ehhez kívánunk hozzájárulni a Könyvtári figyelő e számával is*
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