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A Kraaaaopressftaftasfci fcerfltletbén, a városa*álon Kút Kis szobában
van elhelyezve a 28. avubvi könyvtár* A könyvtár kezeiében úseíhefc ét? gyá*ok vámsak. Az olvasók k9s"4i öofc sí fiatal müukáte és így a könyvtár torstéasoteeon a^gy f i g y e l a i t f a r é i t a d o l g á é ifjú s á g olvasásáttak r ? á n y ltá ~
3&v<su
Még I?é7-b«a K iválasztott az olvasók tösi2£Ób*l,a könyvtár egy esőport f i a t a l dolgozót, külön ny i Ív ints r t áaW ? té tto öfcet és részükre kü
lön fehérazinü olvasójegyet állított Ki*

Az ifjúmunkások gyakran
íi t K k.»Jandregónyo
könyvet olvasni* A könyvtár célul tűzte ki, begy fölkelti a fiatal olva©ék érdeklődését a társadalomtudományi, természettudományi *5a műszaki
irodalom iránt, magismerteti ókét az orosz klasszikus irodalommal, a
ffetáliá-dijav Írók műveivel, és mert közülük soknak csak 4-5 osztályos
képzettségük volt, elhatározta, hogy hozzásegíti ókét ahhoz, hogy búira*

kozzanak az oett iskolákba vagy tochalkviuokbo*
A fiatal torna lökkel való beszélgetésbe! kiderült, hogy nagyrészük
ólig ismeri a klasszikus én szovjet irodalom legjobb müveit , .semmi jár
tasságuk nincs a népszerű tudományos és társadalompolitikai irodalomban*
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A könyvtárosok úgy kezdték munkájukat, hogy az olvasókat hozzászoktatták az ifjúságnak szánt bibliográfiai segédeszközök használatá
hoz /Peszteina B* olvasókalauza % "Az orosz szépirodalom klasszikusai" ,
Saleszszkaja L 0 és Zlaszszkij M* olvasékalauza "Orosz szovjet irodalcm'S
"Beszélgetések" társadalom-politikai, természettudományi, földrajzi
könyvekről stb*/»
A fiatal dolgozók lassan megszokták az ajánló jegyzékek használattót és elfogadták a könyvtárosok segítségét a könyvek kiválasztásánál*
Megértették, hogy a könyvtár minden lehetőséget megad nekik a sokirányú
olvasáshoz, kulturális színvonaluk és szakmai képzettségük emeléséhez*
A fiatal olvasók érdeklődési köre évről-évre fejlődött jhazánkról,
országunk legkiválóbb embereiről, a békeharcról, természettudományi
kérdésekről szóló könyveket, műszaki irodalmat kezdtek olvasni* A
fistel. dolgozók nagy érdeklődéssel tanulmányozzák a szovjet nép nagy
vezéréinek, Leninnek és Sztálinnak az életrajzát*
Az 1950/51-ea tanév elején a dolgozó ifjúság többsége már esti
iskola vagy technikum tanulója lett* A fiatal termelők *£Ív®&©& .közük
gondolataikat az elolvasott könyvről a könyvtárossal, meghallgatják annak tanácsát, már maguk választanak könyvet a katalógusból vagy biblio
gráfiából*
Ilyen Jő Eredményeket ért el az a kis könyvtár, mert céltudatosan
dolgozik a fiatal olvasókkal, gondosan irányítja olvasásukat*

Az oltasás egyéni irányítása szempontjából szükség van az olvasók
érdeklődésének és igényeinek ismeretére* Az érdeklődés tanulmányozása
szerves kapcsolatban van az olvasók mindennapi kiszolgálás val» A köl
csönző dolgozói az olvasók igényeit a beszélgetések folyamán tanulmá
nyozták, a személyi lapra tett feljegyzések alapján elemezték olvasmá
nyaikat*
Az olvasóknak kikölcsönzött könyvekről az analitikus füzet ad szá
mot* Vegyük például Zsoltikov fiatal lakatos füzetet* A füzet végén a
könyvtáros következő megjegyzését találjuk;

*1948 óta Jár könyvtárunkba* Olvasója a műszaki könyvtárnak
is* 1950 -ben beiratkozott a fiatal dolgozók iskolájának 5 °osztá
lyába* Mindössze kéthetenként egyszer látogatja a könyvtárat*Élén
ken érdeklődik a természettudományi irodalom /csillagászat/ és a
történelmi regények iránt* Az olvasóval együtt átnéztük a biblio
gráfiákat és öss átállítottuk sr.c: természettudományi olvasmányok
tervéto Mikor a terv szerinti könyveket elolvasta, kérésére kiegé
szítő olvasótervet állítottunk össze, főleg csillagászati müvekből#
Érdeklődik a népszerű technikai irodalom iránt, egyedül válasz ki
könyveket az előkészített könyvek dobozából* Figyeli a rádió tájé
koztatását az uj könyvekről* Látogatja az olvasótermet, rendszere
sen olvassa "A Műszaki Ifjúság", "A Tudás Erő" c* folyóiratokat«"

A füzetbe beírják
azolvasóval folytatott legé
sek rövid tartalmát is, véleményét az elolvasott könyvekről, ezenkívül
a füzethez vannak csatolva a könyvtár által az olvasóval együtt össze-
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állított olvasőtervek*
Ilyen analitikus füzet vezetése segíti m könyvtárost a fiatal
dolgozó olvasásának jobb irányitáaábaa*
Ebben az analitikus füzetben azonban még sok hiányosság van; Az
olvasó viszonyát az elolvasott könyvhöz általános szólamokkal jellem
zik, ninoa följegyezve egy-egy könyvkérelem megtagadása, nincs mindig
tisztázva, mi vezérelte az olvasót a könyv kiválasztásánál*
A fiatal termelők olvasásának egyéni irányításánál a könyvtáros
nak segítenek az ajánló bibliográfiák*
A könyvtárosok, ha uj jegyzékeket kapnak, mindenekelőtt kijelö
lik bennük azol át a könyveket, amelyek a könyvtárban megvannak* Azután
a termelési értekezleten megvitatják, hogyan kell felhasználni egy-egy
jegyzéket az egyéni olvasótervek összeállításánál, milyen olvasónak
kell azokat ajánlani, stb*
\

A bibliográfiákkal való propagandamunka eredményei kitűnnek az ol
vasók nyilatkozataiból* Mit ir például Proakin Oleg:
“Nagyon jó, hogy a könyvtár bibliográfiák felhasználásával se
gít a fiatal olvasóknak a jó könyvek kiválogatásában* Először “Az
orosz szépirodalom klasszikusai” jegyzékkel ismerkedtem meg, s_ez
megmutatta nekem, hogy milyen fogyatékosán ismerem ezt az irodal
mat . Most állandóan más bibliográfiák segítségét veszem igénybe,
hogy kiválaszthassam a marxizmus-leninlzmus klasszikusai müveit,
a szpvjot Írók: Gorkij, Szimonov, Tihonov,, legjobb alkotásait.11
1950, végétől a könyvtár a fiatalsággal való munkánál a Szovjet
unió Állami Lenin Könyvtára által kiadott nyomtatott olvasóterveket
használja föl /"Segítség az olvasónak” , Olvasótervek/* A fiatal olvasók
között "A Szovjetunió a békeherc élén? és “Milyennek kell lenni a
azovjet-embernek” témáról szőlő olvasőtervek örvendenek a legnagyobb
népszerűségnek* .
A 28-as számú könyvtár kölcsönzőjében a fiatal termelőkkel való.
munka fő módszere a fesztelen beszélgetés* Ilyen beszélgetéseket gyak
ran folytatnak a könyvkiállitáaokon és katalógusoknál*
A könyvtár dolgozói gondosan és figyelmesen foglalkoznak fiatal
olvasóikkal, minden erejüket megfeszítik, hogy segítsenek a legjobb
könyvek kiválogatásánál* A könyvtárosok jól ismerik az olvasók érdeklő
dési körét és igényeit, alaposan tanulmányozzák a bibliográfiai segéd
eszközöket és maguk la sokat olvasnak*
Naponta gondosan készülnek fel a köles önzésre! elemzik előző na
pi munkájukat, kiválogatják a legjobb könyveket, átvizsgálják a vitri
neket és kiegészítik az aktuális kérdések uj irodalmával* .
« Bibliotékái?9, I95 I 0 2*sz* 40—41*iap

