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Suchy J.:
MÓDSZERTANI SAROK A NÁCHQDI JÁRÁSI KÖNYVTÁRBAN

Milyen a módszertani sarok a mi könyvtárunkban? A módszertani sarok 
számára dolgozószobánkban jelöltünk ki egy emelvénnyel magasított sarkot 
és oda asztalt, széket, valamint könyvespolcot állítottunk*, könyvespolcon 
megtalálhatók a legfontosabb könyvtári kézikönyvek /Danisasev, Noszovszkij,
A Szovjetunió könyvtárügye, Művészi felolvasás a Szórjetunióban, stb./, a 
főiskolák tankönyvei /Drtina "Tárgyszó katalógus"-a, Kábrt "Bevezetés a 
könyvtártan tanulmányozásába".c. munkája, irodalomtörténeti.előadások/, a 
Népművelési Kutatóintézet kiadványai, a Hradec-Králové-i Kerületi Könyvtár 
módszertani levelei és kiadványai, a járási könyvtárak számára készült segéd
könyvek, a Ctenár, Osvetová Práoe, Knihovna, Klub, Literárni Noviay, Hőst do 
Domu és egyéb folyóiratok, a legújabb irodalom jegyzékei /könyvujdonságok 
cseh és szlovák nyelven/, valamint az egyéb könyvtárakba beérkezett könyvek 
jegyzékei /az Állami Tudományos Könyvtárak uj szerzeményei, stb./

A járásunkhoz tartozó valamennyi népkönyvtár számára külön dossziét 
rendszeresítettünk. Ezekbe behelyezzük a kiszállásokról szóló jelentéseket,
®s a könyvtárakkal folytatott levelezést. Egymás után meg akarunk látogatni 
minden könyvtárat, le akarjuk fényképezni őket és a statisztikai adatok fel
sorolása mellett le akarjak irni azt is, hogy megnyerte-e tetszésünket, vagy 
sem. Felírjuk, milyen a könyvtáros, milyen a munkája. Természetesen ezek a 
dossziék valamennyi, a járási könyvtárat látogató könyvtáros számára hozzá
férhetők, hogy tanulmányozhassák, milyen a munka másutt. így egyúttal arra 
is törekedni kell, hogy a dossziékban minden a legnagyobb rendben legyen.

Az asztal fölötti falrészre kifüggesztettük a járás térképét és színes 
zászlócskákkal megjelöltük a járási könyvtár fiókjait, a helyi népkönyvtára
kat fiókjaikkal együtt, a k^lturotthon-könyvtárakat, a könyvkölcsönző állo
másokat. Ha figyelmesen nézegetjük a térképet, sok érdekességet látunk. így 
Pl. a járási székhely körül zöld zászlósáv v o b uXs esek a kölesönzőállamásoko 
Eddig nem jutott eszünkbe, hogy a város milyen nagy mértékben vonzza a la
kosokat a környékbeli falvakból, mivel ott nincsenek megfelelő népművelési 
központok, csak kölcsönző-állomások. Munkánkat tehát e községek felé irá
nyítjuk és segítséget nyújtunk a népművelési dolgozóknak kulturszobák kiépí
téséhez.

A módszertani sarok falára kifüggesztettük továbbá a járási könyvtár 
munkatervét is, és kiakasztottuk az utóbbi évek kölcsönző-forgalmáról szóló 
grafikonokat. A grafikonból látható a lemaradás^ az elmúlt évben csökkent a 
kölcsönzések száma is. Figyelemmel kisérjük a kölcsönzések számának változá
st, egybevetjük ezeket az utóbbi évek eredményeivel és a könyvtár propagá
lásával emeljük az olvasók számát.

A2t tüzzük ki célul, hogy a falusi könyvtárosok rendszeresen eljárja
nak a Járási Könyvtárba és a módszertani sarok á könyvtár eleven részévé 
váljék.Azt szeretnénk elérni, hogy a könyvtárosok kölesöaösen ismerjék egy
mást és megismerjenek más könyvtárakat is. Kiszállásokat tervezünk nagyabb 
könyvtárakba. A járási értekezleteket nemcsak a járási Sízékhelyen fogjuk tar- 

hanem egyéb helyeken is. Munka akad bőven, de ha már egyszer •^Járási” 
könyvtár vagyunk, az egész járást munkaterületünknek' l̂ pll tekintenünk.

= Ctenír,1954.3.sz. 84=83 lap.


