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Irmler Jáss
KEZDJÜK EL A KÖNYYTÁR KRÓNIKÁJÁTI
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Az elmúlt történelmi jelentőségű 10 év alatt figyelemreméltó eredmé

nyeket értünk el könyvtárügyünk építésének területén ls0 Ha azonban ma .be
térnénk valamelyik járási könyvtárunkba és adatokat kérnénk a könyvtár ke
letkezéséről, fejlődéséről, nem igen hiszem, hogy ezekre az adatokra szert 
tehetnénk* A könyvtárban legfeljebb a járási, illetve kerületi nemzeti bi
zottságnak küldött évi jelentések másolatait találhatnánk meg az Íróasztal
ban,

Nagy kár, hogy ez igy van, mert sok szükséges adatot már nem is tudunk 
megállapítani,

A könyvtár sorsa - mint minden népművelési intézmény sorsa - a rendszer 
hatalmi szerveinek kedvező, vagy kedvezőtlen állásfoglalását, hozzávaló vi
szonyát tükrözik, Az illetékes szervek részéről megnyilvánuló magatartás 
tükröződik a könyvtár elhelyezésében, a könyvvásárlások céljára nyújtott 
a®yagi juttatásban, a könyvállomány jő összetételére irányuló gondoskodásban 
és a széleskörű tevékenység előmozdításában.

Mindezeket az adatokat meg kéül őrizni a könyvtár krónikájában. Azok a 
könyvtárak, amelyek mindezidáig krónikát nem vezettek, rövid bevezető feje
zetben igyekezzenek retrospektív módon összefoglalni a könyvtár keletkezésé
in és fejlődésére vonatkozó adatokat a feljegyzések megkezdésének napjáig* 
Attól kezdve pedig rendszeresen vezessenek be a krőhikába minden olyas adatot, 
amelyek feljegyzésre érdemesek*

Mire támaszkodhatunk a szőbanforgó bevezetés megírásánál'? Támaszkodhatunk 
agyrészt a könyvtárban meglévő Írásbeli anyagra, másrészt a volt könyvtárosok
tól illetve az állandó könyvtárlátogatőktől szerzett szóbeli felvilágosító 
anyagra. Kikeressük a sajtóban esetleg megjelent könyvtári vonatkozású anya
got is,/Átnézzük a helyi, a járási, illetve kerületi lapokat*/ A szóbeli ada
tokét meg kell vizsgálni és ellenőrizni kell. Csak abban az esetben lehet azokat felhasználni, ha valódiságukról meggyőződtünk,

A könyvtár történetére vonatkozó adatok, dokumentumok összegyűjtésének 
^ost ismertetett fáradztő módja feleslegessé válik, ha a krósikairáshoz a 
könyvtár létesítésekor azonnal hozzáfogunk* A tömegköayvtárak perspektivikus 
fejlesztési terve szerint 1960-ig minden járásban 2-4 főhivatású könyvtáros
u l  működő tömegkönyvtárat létesítenek, A könyvtárosok egyik kötelességévé 
illene tenni tehát a könyvtár-krónika vezetését* Gondolkoznunk kellene azon, 
hogy asm. volna-e célszerű a .könyvtár-krónika megindítását valamennyi könyv
tárban elrendelni* A kisebb könyvtárakban vastag, voualazás nélküli füzetet 
választunk ki a krónika céljára* A füzet címlapját rajzzal, fényképpel, a 
könyvtárban készült felvételekkel díszítjük és pl, ezt Írjuk ráí

A sviti helyi tömegkönyvtár 
k r ó n i k á j a *
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A krónikában eszközölt bejegyzéseknek az igazságnak megfelelőeknek 
kell lenniök és megfelelő stílusban kell azokat leírni /lásd A.Tichy: "Uj 
Krónikákat írunk"’ c„ kézikönyvét/» Az áttekinthetőség kedvéért minden év 
bejegyzéseit külön-külön lapon kezdjük szembeötlően felírva a megfelelő 
évszámot. Ezután következnek az egyes eseményekről /könyvmegbeszélések, 
kiállítás, verseny, olvasói aktivaértekezlet, könyvtári tanács létesítése, 
olvasó- és egyéb szakkör tervezése,stb./ készült beszámolók, majd bejegyez
zük az olyan adatokat, amelyek teljes egészében mutatják be a könyvtár mun
káját és fejlődését /a könyvek, az olvasók, a kölcsönzések, száma, lemeztár 
létesítése, a lemezjátszó vásárlása és felhasználása, olvasóterem megnyitá
sa, uj munkaerők felvétele és általában az összes személyi változások stb./. 
Az egyes témákat vezérszavak és alcímek formájában kiemeljük és igy már 
egyetlen szempillantás alatt meg lehet állapítani, hogy egy-agy szakaszban 
miről van sző.

A szöveget illusztrációs anyaggal tesszük érdekesebbé. Ez az anyag le
het:

1. Fényképfelvétel a könyvtárról és működéséről /főleg a könyvvel foly
tatott propagandamunkáról/ pl. beszélgetések, ankétok, az egyes körök Össze
jövetelei, a könyvtáraknak a választás előtti munkája, stb./ Minden fénykép 
alá rövid ismertető szöveget írunk.

2. Diagrammá, "villám’' faliújság, meghívó, röplap. /A faliújságokat és 
a plakátokat az irattárba helyezzük, de a krónikában hivatkozunk érre az 
anyagra is./

3» A könyvtárról szóló újságcikk. /A Citatel*2.évfolyamában pl. több, 
mint 120 szlovákiai könyvtárról irtunk. Folyamatosan közölnek híreket az 
egyes könyvtárak tevékenységéről az országos, a kerületi és a járási hírlapok 
is./ Ka ujságkivágatot ragasztunk be a krónikába, ne felejtsük el feljegyezni 
a hirlap nevét, számát és az oldalssámot!

4. Szellemes anekdota a könyvtár életéből. Az egyik keletszlovákiai já
rás könyvtári felügyelőnője pl. olyan szenvedélyesen propagálta a falvakban 
Medinszkij: "Marja" cimü regényét, hogy az egyik faluban a legközelebbi láto
gatása alkalmával igy fogadták: "Üdvözöljük körünkben Marja!"

5. Megfelel© rajzot, díszítést, díszes iniciálét ügyesén rajzoló olvasó
ink készítenek a krónika számára.

A krónikánál nemcsak arra kell ügyelnünk, hogy az tartalmi szempontból 
kifogástalan legyen, hanem ügyelnünk kell szép és Ízléses külső kiállítására 
is.

A krónikát a gyarapodási naplóval együtt biztos helyen elzárva tartjuk.
- Gitatel’, 1954.6.sz. 235-236 lap.
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