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Nabrodova B.;
AZ IFJÚMUNKÁSOK OLVASÁSÁNAK IRÁNYÍTÁSA 

■Kivonatos fordítás

Az olvasók differenciált kiszolgálása érdekében kölesönző-osztá- 
lyunk a következő csoportokat állította fels munkásiíjuság, felnőtt tmn 
kások, főiskolai hallgatók és középiskolai tanulók, tisztviselők,, házi
asszonyok és nyugdíjasok.

0 0-000
Ebben a cikkben az ifjú temelőmunkások /esztergályosok, lakatosok 

marósok, cipő- és ruhagyári dolgozók, építők/ kiszolgálásáról fogunk be 
szélnio Arra törekszünk, hogy a könyvek segítségével lehetővé tegyük 
számukra művelődési színvonaluk emelését és szakképesítés megszerzését*.

O O O O Q
Könyvtárosaink figyelemmel kisérik a politikai önképzéssel foglal

kozó ifjúmunkásokat * Rendszeresen tájékoztatják a szakkörök tagjait, az 
agitátorokat és a propagandistákat a legfrisebb társadalmi- politikai 
irodalomról és megismertetik velük a katalógusokat illő kartotékokat.

A pártoktatás segítsége érdekében végzett könyvpropaganda komoly 
és elmélyült előkészületeket kíván a könyvtárostól. A kölcsönzőosztály 
tagjai naponta átnézik a hírlapokat és a folyóiratokat és kicédulázzák 
azt. az anyagot, amelyet a propagandisták és a szakkörök vezetői fslhas'z 
Hálhatnak. A könyvtáros megtudakolja, milyen témákkal és milyen kérdé
sekkel foglalkoznak az olvasók és jóélőre elkészíti szamukra a szakkör 
vagy szeminárium soronkövetkező foglalkozásához szükséges irodalmat. 
Emellett mindig arra is törekszik, hogy olyan szépirodalmi müveket is 
ajánljon az olvasóknak, amelyek szemléltető anyag gyanánt szolgálhat
nak. így nagy segítséget nyújtanak a könyvtárosnak a bibliográfiák. A 
most ismertetett akciók eredményeképen az ifjú olvasóknál nagymértékben 
megnövekedett a társadalmi és politikai irodalom iránti érdeklődés.

O 0 ö o o
Bá kell mutatnunk arra, hogy a köles önzőosztály dolgozói igen ak

tivan ajánlják a bibliográfiai jegyzékeket. Vannak olyan olvasók, akik 
valamennyi uj bibliográfiát áttanulmányoznak. A kölcsönzőosztály dolgo
zói, a kölcsönzés megkezdése előtt minden nap kiegészítik az arra a eél 
ra szolgáló készenléti dobozokat a legfrisebb könyvekkel és bibliográ
fiákkal. Az olvasók nagy szeretettel nézegetik a szóbanforgő dobozok
ban lévő könyveket?, éppen ezért nagy figyelmet fordítunk az ide kerülő 
irodalom gondos összeválogatására.
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Az ifjú olvasók csoportja összetételét tekintve* nagyon heterogéné 
Közülük sokan látogatják s munkás ifjúság esti iskoláit, vesznek
részt a különböző szakmai ta nf * * vamokon. A könyvtáros úgy segit ereknek 
az olvasóknak, hogy tankönyveket keres ki ezemukra* Az iskolába nem járó 
fiatal munkásokkal megszeretteti a könyvek olvasását 3. megtanítja őket 
arra, hogyan kall olvasni a tudományos könyveket. A könyvtáros mindig 
arra törekszik, hogy megtudja a» olvasó hajlamait, érdeklődését, olyan 
könyveket válasszon ki számára,•amely érdeklődési körébe tartozik, hogy 
Így szélesítse és mélyítse érdeklődését* Olykor nem :-.is fáradtságába ke
rült a könyvtáros nők, hogy felkoltso az érdeklődést a szépirodalom leg
kiválóbb alkotásai és a tudományos könyvek iránt. Íme néhány példái

A 18 éves Jurij i'adorov, esztergályos tanuló, crak a kalandos 
irodalom iránt érdeklődött. Olvasta Cooper, — iné Reed, Conán-Doyle mü
veit és nem kérte a kiásszikárok ér a szovjet írók könyveit. Szuh&rev- 
szkaja könyvtárosnő felkereste azt az ürömöt, ..hol Jurij Fedorov dolgo
zik 6a megtudta, hogy a fiatal esztes&ályoe iu-y,y érdeklődést mutat szak
mája iránt és élénk figyelemmel kíséri ts üzem legkiválóbb dolgozóinak 
munkáját. Amint később kiderült, .. fiatel olvss’őnak a kalandos irodalom 
iránti érdeklődése onnan eredt, hogy e t a fajtájú irodalmat "propagálta" 
neki egy vele együtt lakó idős nyugdíj; _.

Amikor Jurij ismét felkereste a könyvtárt, a könyvtáros s. K&zakevic2 
"Csillag" című könyvét ajánlotta neki. A könyv visszaadásakor az olvasó 
ezt mondta; "Nagy kár, hogy „ felderítő* z í gkaltáaf', ugyanekkor még továb
bi könyveket. kért a háborúról* A könyvtáros f mutat ott neki több könyvet)
amelyek a szovjet embereknek a Nagy I-o . *'ő or)i alatt tanúsított hőst®2 
ségét ábrázolják és minden ágyéi könyvről rövid i martat át t adott. Jurij 
Fedorov S. Kazakevi.es "Tavasz íz Oderán" c. hv .vöt választotta* A ké
sőbbiekben Fedorcv már. nemcsak kalandos ivocL-Inat olvasott* A könyvtáros 
fokozatosan rászoktatta őt arra is, hogy t * ím - T Ór i * z ki r odaírna t olvaooon* 
Ma már Jurij kész eeztergályoe, aki eredmény'Jüan teljesíti a termelési 
tervet és igen aktív olvasója könyvtárunknak.
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Az olvasóval való fogla1kozás: hoz nagy Kegibs?«gct nyv.jt az "c.-lemső 
füzet". Ebben a fűz ötben híven tükröződnek az íItíosius;;.' , r. árról minden 
kölcsönadott könyvet nv:,; ha tárca ott rovatba írunk. Au - ? ; r.r ,ö"tbí'l a 
könyvtáros meg dl lapíthat ja, hogy milyen hiányok vannak az ifjúmunkások 
olvasmányaiban, s lehetővé válik íánór. az is, hogy tanulmányozza igé
nyeiket és . érdeklődésüket* A könyvtáros r .-ndszírint feljegyzi magának a 
füzetben, hogy milyen könyveket kell olvasóknak ajánlania, és miről 
kell velük beszélnie. Ezek a rövid feljegyzések hozzásegítik a könyvtá
rost ahhoz, hogy teljesebb képet nyerjen az olvasó érdeklődési köréről 
és a legközelebbi látogatásra már előkészíthesse a szükséges könyvöket*

P&daképen bemutatjuk mit irt a könyvtáros ?. *• fi:..hova /a központi
mechanikai műhely marósa/ elemző füzeté be* Az olvasó 1 *•; /■ „ január óta jár 
a könyvtárba és ez alatt az i '~ ..lőtt á*'g sek karyv.-<t ott* "A könyv
táros meg jegyzései" cimü rovatban az alábbi öoj ^yr.ö övi lá.,viók*

"Január 15* Beszéltem tíz elv;:.r.óval No..; - -.kín "Bonivpv Ive" eimQ
könyvéről, ©mely igsr tetsfcott Jóst. Aj t-m r.eki to
vábbá Medvedev "2»r5slclküak" cív- könyv ér fi és ajánlót-
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tam, hogy vegye kölcsön. Megkérdeztem* hogy mért nem 
kölcsönöz ki a saját szakmájába vágó könyveket. Arra 
kért * adjak neki a marásról szóló könyveket..

Január 25. Medvedev "ErőslelkUek" c. munkája nagyon tetszett* a
marómunkákra vonatkozóan kiválasztott könyvek közül az 
olvasó kölcsönvette az alábbiakat? "A marás"* és "A ma
rós észszerű munkája.."

február 7. Még egy szakmába vágó könyvet kért /"A marás alapjai"/ 
A következő alkalommal beszélnem kell vele az olvasó- 
tervekrőlo

Február 20. Beszéltem vele a tervszerű olvasásról^ elmondtam* hogy 
mi tulajdonképen az olvasási terv és rámutattam arra* 
milyen előnyei vannak a tervszerű olvasásnako Együtte- 

. sen kiválasztottunk egy olvasőterveto
Március 22. T. N„ Plahova a "Mit olvasson a marómunkás" c. olvasá

si tervnél állapodott meg. Plahova nagyon közlékeny kis 
lány* mindig szívesen beszél arról* hogy mit olvasott 
és meghallgatja tanácsaimat,.
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Május 3. Az olvasó a "Mit olvasson a marós" c. olvasóterv sze
rint olvas és az esztergálással kapcsolatos könyveket 
kölcsönöz* mivel el akarja sajátítani ezt a rokonszak
mát is„

Junius 21. Megkértem Plahova elvtársnőt * hogy Írjon "Az olvasó
hangja” cimü faliújságba arról, milyen hasznot jelent 
az olvasási terv,

Junius 29. Együttesen átnéztük az elemző füzetet,, Kiderült* hogy 
kevés társadalmi- politikai és természettudományos 
könyvet olvasott. Az ifjú nunkásnő elhatározta* hogy 
ezt a hiányosságot kiküszöböli. Legközelebbi látogatá
sához ismeretterjesztő könyveket kell kiválasztanom 
számára a természettudomány és a társadalmi- politikai 
kérdések területéről."

Az elemző füzet bejegyzései lehetővé teszik* hogy a könyvtáros jobban 
ki tudja szolgálni a fiatal olvasókat.

A könyvtárosok az olvasás irányításának munkájában sűrűn használják 
a nyomtatott olvasótarveket. Igen sok olvasó érdeklődik "A fémek gyors- 
forgácsolása" c. téma iránt. A könyvtárban 47 fiatal munkás olvassa a 
szóbanforgó terv szerint összeállított müveket.

Kölcscnzőosztályunk az alábbi olvasőterveket állította össze? "Az 
ifjúság a békeharcban"* "A népi demokratikus államok"* "Mit olvasson az 
esztergályos", "Mit olvasson a lakatos". "Mit olvasson a marós". "Rádió
amatőr szeretnék lenni” 9 "Hogyan működik a gépkocsi"* “Híres orosz uta
zók", "Csillagászat"* "A szovjet film mesterei" stb. A fenti témákkal 
kapcsolatban ml magunk szerkesztettük az olvasőterveket* mivel olvasóink 
közt igen sok az esztergályos* lakatos* marós és gépkocsivezető* aki
ket feltétlenül rá kell szoktatni a szakmai irodalom olvasására. Sajnos



& Szovjetunió Állami Lenin Könyrtára aew késsit ilyen olvasót e.rv.*k-'t,
ér összes olvas ótervek s.;gy helyen vannak, s olvasók me^ ismerked

hetnek velük. A könyvtáros ságit a fiatal a megfelel'; oi -;.—
s v kiválasztásában, mindenkor figyelembe v éve az o'Uárő általános mű
veltségét és szakképzettségét* Nálunk összesen 128 munkás veszi igénybe 
és használja az olvasótarveket.

Az olvasók nagy megelégedéssel beszélnek e t»rv.nzar;' olV»&B|i» -hasz
nosságáról* így például Borosilov esztergályos ezt ao^'kj

Mint esztergályos tanuló kerültam a "Clavpiscteme. " /Élelmiszeripa
ri Gépgyártó/ üzemébe, figyelemmel hallgattam anr -k a í« övei; evőnek 
a tanácsait, akihez engem beosztottak és arról álmodóztam, hogy 
minél előbb önálló munkát végezhessek* Elhatároztam, hogy megismer
kedem az esztergályoiásról szelő könyvekkel és megkértem a könyvtá
rost, hogy segítsen nekem a megfelelő könyvek kiválasztásában* A 
könyvtáros egy kis irodalomjegyzéket adott a kezembe "Mit olvasson 
az esztergályos" címmel, és elmondta, milyen előnye van a tervszerű 
olvasásnak. Hozzáláttam a jegyzőkbe foglalt könyvek rendszeres ölve 
sásához* Rájöttem, hogy ha könyveket olvasunk, mindig valami újat 
tanulunk és ezek az. ismeretek a következő könyv olvasásánál még 
jobban megszilárdulnak bennünk* Nagyon örülök, hogy beiratkoztam, a 
könyvtárba, ahol megtanítottak arra, hogyan foglalkozzam a szakmába 
vágó könyvekkel* Egyéb irodalmat is kezdtem olvasni, igen tetszett 
Eirjukov "3irály"~a, továbbá Pervencev "Csillagod a.becsület", 
Kocsetov "A Zsurbin-család” eimü müvei*, m<j> o o o © o
Tapasztalatainkból azt láthatjuk, hogy az olvasótervek sok olvasót 

segítettek a szakképzettség megszerzéséhez! nevelték az olvasók Ízlését 
és érdeklődését a klasszikus, ill* a szovjet irodalom legkiválóbb alko
tásai iránt, megtanították okét a társadalmi-politikai és természettudo
mányos könyvek olvasására. Szem előtt tartva azt a nagy hasznot, amelyet 
az olvasótervek hoznak, e>éleskörben propagáljuk ezeket a terveket. A 
kölcsönzőosztályon kiállítást rendezünk, amelyen bemutatjuk az olvasótér 
vekben ajánlott könyveket* A könyvekhez annotált cédulákat csatolunk, 
amelyek feltárják a taztalmukat* Az olvasókkal egyéni csoportos be
szélgetéseket folytatunk a tervszerű olvasás előnyeiről* Annak érdekében 
hogy a terv szerint olvasó ifjúmunkások olvasmánya változatos legyen, a 
könyvtáros egyéb kérdésekről szóló könyveket is ajánl *

Az olvasás irányításának egyik legfontosabb eleme a szellemi munka 
kultúrájának propagálása* A könyvtárosok nap, mint nap tanítják az ifjú 
olvasókat, hogyan kell használni a katalógusokat és a bibliográfiákat* A 
kölcsönzőosztásyoa az alábbi kiállításokat rendes tűk: a  könyv k iválasz
tásához használjátok a bibliográfiákat", ”üj bibliográfiák” , "A biblio
gráfia és Jelentőség©*. E kiállítások mellett beszélgetünk, az olvasókkal 
a bibliográfiákról és.ezeknek használatáról* A kölceönzőteremben tábla 
van, ez áll rajta? "Használjátok a bibliográfiai útmutatókat". A tábla 
szövegének fejezetcímei? "Útmutatók a morxizmua-laninizmus klasszikusai
nak müveihez”, "Enciklopédiák és kézikönyvek", "Bibliográfiák". A felvi
lágosító szöveg útmutatást ad az ajánlott bibliográfiák használatához* 
Előadást szoktunk tartani arról is, hogyan kell a katalógus segítségével


