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a könyvtár helyettes igazgatója

1954*taveszán, Ukrajnának Oroszországgal való újraegyesülése 300. 
évfordulójának nemzeti ünnepével egyidőben, az Ukrán SzSzK fővárosa 
ttj nagy kultúrintézménnyel gazdagodott* Az újjáépítés és teljes re
konstrukció után megkezdte működését a kievi Állami SzKP Területi Könyv
tár.• ' ‘ *1

A könyvtár alapját az 1866-ban megnyitott Orosz Nyilvános Könyvtár 
képezte.

Alapításakor mindössze 660 könyve volt a könyvtárnak, ennek is a 
felét a város polgárai ajánttóköZTVát*"-

A cári hatóságok vigyáztak arra, hogy állományába ne kerüljön ha
ladó és forradalmi irodalom, hogy na legyenek benne ukrán nyelvű köny
vek, A könyvtár szabályzatának, melyet 1895-ban hagyott jóvá s belügy
miniszter, a hatodik postájában nyíltan kimondták: ”á könyvek és idő
szaki kiadványok beszerzésének és általában a könyvtár ügyei intézé
sének a kormány ellenőrzése alatt kell folynia, a dél-nyugati határ
vidéken lévő orosz nyilvános1 könyvtárak hivatala célkitűzéseivel össz
hangban..." I V

A városi hatóságok lényegében semmit ser.? tettek annak érdekében, 
hogy megjavuljanak a könyvtár körülményei. "Kí»v váróéi képviseletoe-



tület© - irta 1898 augusztusában a "Kievszkaja Sztarlna" alrntt folyó
irat - ennek az intézménynek a támogatására egyetlen, garast sem ad, bár 
erre már a városi statútum második paragrafusa kötelezi, ha a népművelé
si intézmények támogatása nem is lukrativ dolog**»"

Kiér haladé közvéleménye többször felvetette,~hogy a könyvtár szá
mára külön épületet kellene emelni, a városi duma azonban nem talált 
erre fedezetet* Csak 1911-ben költözött át a könyvtár a kölesönkötvény 
kibocsájtás segítségével felépített uj épületébe*

Sok kiváló tudós és közéleti személyiség igyekezett javítani a 
könyvtár helyzetén* Többek között néhány értékes gyűjteményt ajándékoz
tak neki, melyek több* mint 20*000 könyvet tettek ki* A forradalom előtt 
56*000 kötete volt a könyvtárnak*

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után gyökeresen megváltozott 
a könyvtár képe* Kezdetben "Központi Munkás Köayvtárw-nek hivták, később 
pedig, a Kommunista Párt alapításának 25*évfordulójakor a Szovjetunió 
Kommunista /bolsevik/ Pártjáról nevezték el* ÉvroX-évr© nőtt a könyvbe- 
szerzésre, a felszerelésre fordított ösozag, javult as olvasók kiszolgá
lása*

A Nagy Honvédő Iíáboru alőtt már 300*000 kötete volt a könyvtárnak*
A forradalom óta eltelt 23 év alatt hatszor annyi könyvet vett, mint 
fennállásának korábbi 50 esztendejében* Megnőtt az olvasók száma is*
Az utolsó békeévben /1940-ben/ a könyvtárnak 23*460 olvasója volt /ti
zennégyszer annyi, mint a forradalom előtt/, a személyforgalom pedig 
276*568 volt /harmincszorosS/o

Gyökeresén megváltozott a könyvtár szervezete, munkájának tartal
ma és iránya* Területi könyvtárrá lett, s az elé a feladat elé állítot
ták, hogy módszertani és bibliográfiai segítséget nyújtson a terület 
összes könyvtárának, melyek száma évröl-évre nőtt*

Ezt a hatalmas munkát - a dolgozók könyvvel való ellátását - fél
beszakította a háború* Klev fasiszta megszállása idején a könyvtár tel
jesen elpusztult. A könyvtár épületével, melyet a hitlerista rablók fel
gyújtották, az egéas könyvállomány la elégett*

Ukrajna fővárosának a fasiszta hordáktól való felszabadításának el
ső napjaitól kezdetét vette ipari, tudományos és kulturális centrumainak, 
köztük a SzKP Könyvtárnak az újjáépítése* A területi végrehajtóbizottság 
1944 októberében határozatot hozott a könyvtári munka megindításáról, a 
a könyvtár kollektívája hozzákezdett a könyvek gyűjtéséhez*

Ebben óriási segítséget nyújtottak a testvéri ktSztársaaágok és el
sősorban m Orosz Szövetséges Köztársaság* Az Állami Könyvalapból rövid 
idő alatt több mint 50*000 könyvet küldtek* Az állam évről-évre növelte 
a beszerzési keretet* így 1948-ban 100*000 rubelt adtak könyvtárunknak 
könyvbeszerzésre, 1952-ben 156*000 rubelt, 1954-ban pedig 240,000-at, 
azaz a könyvtár jelenleg ötnaponkéat vásárol annyi könyvet, mint amennyit 
egy tv alatt vettek a forradalom slőtt*

1954 végén & könyvtár állománya kb» 250*000 kötetet tett ki. Szám 
szerint már 1955-beu eléri a háború előtti színvonalat* Minőségileg azon-
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csaknem lehetetlennek látszik a könyvállomány halyreállitása* Az 
állományban lévőnagy hiányok miatt sok olvasó könyv igényléséi?® asm° 
logos választ 1 M  adni* Azilyen kívánságok kielégítésére nem lehet 
aáet tenni,, mint a kérést elküldjük Kiev* Moszkva* Leaint,.r&d más könyv- 
táraiba*, antiquáriuxnokba* stb*

1954-tol kezdve a könyvtár kötelespéldányt kap a Szovjetunióban 
^sgjslent nyomtatott müvekből*

A könyvtár épületének helyreállítása 4„600*000 rubelbe került* Az 
épületet sokkal gazdagabban építették és szerelték fel* mint amilyen 
® háború előtt volt* Márványőszlopok és lépesek„ stukkóé mennyezetek 
és Szőnyegek, különleges tutorok* - mindez ragyogó külsőt ad a könyökért*. 
Bak,

A nagyraktái?baa 5.50*000 kötet fér el, A kölcsönző és a külföldi 
irodalom osztályának könyvraktára 125*000 kötetes* Az olvasóknak három 
tágas* világos és magas terem áll a rendelkezésükre a 216 férőhelyes 
nagyolvasó, a 68 személyes olvasó /szakemberek számára/ és a 100 szemé
lyes elSaöőtereia /rendezvények számára/* Az olvasótermek befogadóképes
sége két műszak esetén napi 900-1Q0G ember*

A könyvtár széles előcsarnokaiban vannak elhelyezve a katalógusok, 
asztalokkal az olvasók és az ügyeletes bibliográfusok számára* Ugyan
itt dolgozik az időszaki kiadványok osztálya* ide összpontosítják as 
összes uj hírlap- és folyóiratszámokat *

Az olvasóteremben négy szakosított kiszolgálóhelyet láteeitettek 
/társadalmi és politikai* természettudományos és műszaki, szépirodalmi 
és művészeti* végül az időszaki kiadványok kiszolgálóhelye/. A kölcsön
zőben szakosították az olvasók kiszolgálását * hárem fő csoportban*

Különlegesen berendezett szobákban helyezkedtek el e bibliográfiai, 
módszertani, gyarapítási és feldolgozó, könyvtárközi és postai köleeön- 
sési, városi kölcsönzési osztályok, más szolgálati helyiségek*

A könyvtár megnyitása óta eltelt hét hónap alatt több mint 12*000 
olvasó iratkozott be* akiknek ez alatt az idő alatt 180*000 könyvet év 
folyóiratot és 15*000 újságot adtak ki* A szenólyforgalom 96*000 volt*
A könyvtárat tudományos dolgozók* tisztok* munkások és alkalmazottak, 
főiskolai és technikumi hallgatók* háziasszonyok* hadirokkantak ás mun
kaközben megsérültek* felsőbb osztályos tanulok látogatjuk*

Nagy figyelmet fordítanak a középfokú végzettséggel nem rendelkező 
ifjúmunkások olvasásának irányítására* A bibliográfiai osztály segít a <1- 
gével olvasót.®eveket állítanak össze az ifjú olvasók számára* közép
iskolai . tah&nyagnak megfelelő irodalmat válogatnak össze számukra*

«t»í« t* -e
Nagy gyakorlót! segítséget nyújtanak az olvasóknak a könyvtá

rosoknak/ a bibliográfiai osztály dolgoséi* A könyvtár megnyitása óta 
sok tájékoztathat adtak a tadomány, a technika, a művészet ás as iroda
lom legkülönbözőbb kérdéseiről, gyakran fordulnak más varosokból & könyv
tárhoz bibliográfiai tájékoztatásért*

A bibliográfiai osztály komoly figyelmét fóréit a KisvrŐl és vid«-
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kérő szőlő anyag összegyűjtésére., A tájisraereti Irodalom kartotékjának 
ilyen csoportjai ▼annak; a forradalomelőtti Kiev, a technika, a tudomány 
és a kultúra fejlődése Szovjet Ukrajna Fővárosában a Nagy Októberi Szó- 
cialista Forradalom után, a város újjáépítése a Nagy Honvédő Háború után, 
stbo

A könyvvel való munka egyik legfontosabb formája könyvtárunkban a 
könyvtárközi és postai kölcsönzés., A területi könyvtárba az olvasók lég** 
különbözőbb csoportjaitól érkeznek kérések; kolhoz-elnököktől, agronőiau- 
soktól, a mezőgazdaság gépesitőitől, orvosoktól pedagógusoktól, stb® A 
könyvtárközi és postai kölcsönzési osztály szolgálatait könyvtár és 
150 olvasó veszi igénybe,, Az osztály két hónap alatt kb® 800 könyvet kül
dött meg postán® Igen sokat kell azonban még ■tennünk, hogy állományunkat 
közelebb vigyük a .terület járási központjaihoz és feXv&ihoz®

Az SzKP Könyvtár a terület számtalan városi, Járási, községi és kul
túrotthon könyvtárának módszertani központja® Dolgozóink rendszeresen ’ 
utaznak vidékre, módszertani és bibliográfiai anyagot állítanak össze® 
könyvtár a tapasztalatcsere szolgálatában különlg szemlét ad ki /év
te kötszer/, járásközi és területi könyvtárosi szemináriumokat szorvaz®

A szemlék tartalmát megvitatják a járási szemináriumokon, s a kivá
ló könyvtárak tapasztalatát ily módon igyekeznek az összes könyvtárak 
közkincsévé tenni®

9 9 0 0 0
A módszertani dolgozókkal szorosan együttműködik a bibliográfiai 

osztály® Az osztály állítja össze a negyedévenként megjelenő "Emlékeze
tes dátumok naptárá"-t, aktuális témájú könyvjegyzékeket és rövid oml' 
tetőket /"Ssev&ezt opol l.osi védelmének 100® évfordulója**, "A szovjet 
rak egészségéért” , stbo/ ... ...

A bibliográfusok aktív részt vesznek a területi szemináriumok veze
tésében , ahol könyvismertetéseket és gyakorlatokat tartanak, de ki is 
szállnak a járási és falusi könyvtárakba, hogy gyakorlati segítséget 
nyújtsanak a bibliográfiai tájékoztató munka megszervezésében®

Azonban meg sok könyvtár van területünkön, amelynek munkája nem 
felel meg azoknak a követelményeknek, amelyeket a párt és 0 kormány tá 
meszt d népművelési intézményekkel szőttben® Ez a körülmény arra kötele 
zi a Területi Könyvtár dolgozóit, hogy erősítsék 0 vidéki, módszertani 
munkát, teremtsenek minél szorosabb kapcsolatot velük®

- Bibliótek&r*, 3.ex.® ü3-36,lap*


