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11. Ajánlatos, hogy a kerület járásaiban lévő különböző jellegű könyv
tár közül a kerületi módszertani osztály eleinte lehetőleg legalább kb».
5 $-©t részesítsen rendszeres módszertani segitségben. Itt is elsősorban 
az összes járási könyvtárakat kell gondozásba venni, majd néhány különböző 
kategóriájú tömegkönyvtárak, , néhány szakszervezeti üzemi könyvtárat, 
néhány gép- és traktorállomási könyvtárat. A rendszeres módszertani segít
ség által felölelt könyvtárak körét fokozatosan ki kell bőviteni.

12. A jelen irányelvek kiegészítéseképpen a Művelődésügyi Minisztérium 
a prágai Népművelési Kutatóintézett el karöltve részletes működési utasítást 
fog kiadni.

- Knihovna, 1934. 9*sz. 283-285.lap*

A BOLGÁR KULTÜROTTHONOK SZÖVETSÉGE XX7 .KONGRESSZUSÁNAK 
~~ /l954oDECEMBER 27-28/ HATÁROZATA

1 . Könyvtárak és olvasótermek
1 . Fokozni kell, különösen a falvakban, a kulturottJhonok könyvtárai

nak a könyvforgalmát, s erőfeezitéseket kell tenni, hogy a dolgozók köré
ből minél több olvasót vonjanak be a könyvtárba.

Ki kell bőviteni a gyermekek és a fiatalok közt végzett könyvtári 
munkát.

A kongresszus kötelezi a kulturotthonok vezetőségeit, tegyenek intéz
kedéseket, hogy a kulturotthonok könyvtárai mindenki számára hozzáférhető
vé váljanak.

A Hazafias Arcvonal bizottságai, a néptanácsok, a Népművelési Minisz
térium és a Népi Ifjúság Dimitrovi Szövetsége, felhasználva a szovjet ta
pasztalatokat és a módszertani könyvtárak segítségét, vezessék be folyama
tosan valamennyi kultúrotthon könyvtárába a könyvterjesztés uj formáit, fő
kép a könyvkézbesitést, a tematikus olvasói értekezleteket és az ipar, va
lamint á mezőgazdaság élvonalbeli dolgozóinak a tiszteletére rendezett 
estélyeket.

A kulturotthonoktől messzeeső munkahelyek dolgozói számára szaporí
tani kell a vándorkönyvtárakat, s meg kell javitani működésűket.

2. A könyvtárak állománygyarapítása a lakosság szükségleteivel és az 
ország különféle körzeteiben folytatott termelés jellegével összhangban 
történjék. Növelni kell a könyvtárakban a marxista-leninista, a társadalmi- 
politikai, a mezőgazdasági és az ifjúsági irodalmat. 3

3. A könyvtárosok képzése és továbbképzése végett a Népművelési Minisz
tériummal és a Hazafias Arevonal Országos Tanácsival karöltve minél több 
tanfolyamot, szemináriumot és praktikumot kell szervezni.

Együtt kell működni a Vaszil Kolarov Nemzeti Könyvtárral módszertani 
segédkönyvek és könyvtárosok számára irt tájékoztatók kiadásában és terjesz
tésében.

Gondoskodni kell, hogy minél több kulturotthonban dolgozó könyvtáros 
vehessen részt az Állami Könyvtárosi Fői stólán folyó rendes oktatásban és 
levelezőoktátásban.

-= usitaliste, 1955* január. 12-13.lap*


