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HOGYAN PROPAGÁLJUK a SZttL, *31Y UNí&T BáKliTATO MÜVEKET1?

A Komazomol Xlloülésazaka határozatot hozott a "Leain-uttörőszer- 
vezet munkajárói*c Ez a határozat hangsúlyozta, hogy a gyermeknevelés- 
Bek elsősorban a szovjet haza iránti szeretet, a szocialista patriotiz
mus kifejlesztésére kell irányulniao Gorkij-város Szverdlovszki kerüle
tének Lenin Könyvtára tisztában van azzal, hogy a gyermekekben és a ser
dülő ifjúságban a szovjet haza és a szülőhely iránti forró szeretet fel- 
ébresztésének és ápolásának egyik leghatékonyabb eszköze a szülőhelyre 
vonatkozó irodalom., Ezért nagy igyekezettel terjeszti a Gorkij-városről 
szőlő müveket a fist®! olyasők között* A Lenin Könyvtár ezt a propagan- 
daaiuakát a gorkiJi Területi Könyvtár helyismereti osztályával a tájgyUj- 
tetőényi és különféle múzeumokkal, m kirándulást szervező bizottsággal 
és más intézményekkel együtt végzi*

Már 1952-ben készített a könyvtár arra vonatkozó munkatervet, hogy 
az ifjú olvasókat megismertesse a szülőhelyükre vonatkozó legjelentéke
nyebb müvekkel* Ezt a munkát folyamatosan és következetesen kell végez
ni, A könyvtár 1953 februárjában olvasóaakétot rendezett erről a témá
ról? "A szocialista Gorkij-város"* Az ankétot kőnyvkiállitás kisérte, s 
kiállítás anyaga a kővetkező tárgykörökre oszlott? "Városunk szocialis
ta ipara", "A Zsdaaov Vörös Szormovo üzem", "A Molotov Autógyár",
"Gorkij város hires emberei"*

Az ankéton a gyermekek igen érdekes és tartalmas felszólalásokkal 
szerepeltek.* A VII*osztályos Tanja Manülova pl* arról a nagy változás
ról beszélt, amelyen Gorkij-véros a szovjet hatalom megszületése óta 
keresztülment, megemlékezett a szovjet rendszerben keletkezett »j válla
latokról és felsorolta azokat az uj kerületeket, amelyekkel a város a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom óta gyarapodott*

"Szép az élet és élni’Jó", = ezzel a Maj^kovszkiJ-idézettel fejez
te be.előadását*

Nina Egorova VII* osztályos növendék a városról irt saját költemé
nyét olvasta fel*

Az olvasóinkét szép eredménnyel Járt? nagyon megnőtt az érdeklő
dés a városról szőlő könyvek iránt* /1953-ban 3906 olyan müvet kölcsön
zött ki a könyvtár, amely a várost és vidékét ismerteti/*

1954-ben még jobban kiszélesedett a helyismereti irodalom propagan
dája* A könyvtár elhatározta, hogy elvasőankétot rendez erről a témáról?



"Városunk nagy szülöttei". Az ankétre komolyan felkészültünké Ajánló- 
Jegyzékeket állítottunk össze ilyen elmekkel? "Gorkij-város múltja^ "Vá~ 
rosunk híres enberei*. Az ifjú olvasók nagy érdeklődéssel forgatták ®ze- 
két az ajánló jegyzékeket8 mert segítséget nyújtottak nekik a helyisme- 
réti irodaién kiválasztásában.

A "Szeresd és ismerd meg szülővárosodat88 eimü könyvkiállitás is 
élénk érdeklődést váltott ki az olvasókból. A kiállítás termének homlok- 
falán ez a mondat volt olvasható? "Városunk és vidékünk tanulmányozása 
lehetővé teszi számunkra* hogy gyönyörű hazánkat 8 országunk dicső múlt
ját és szép jelenét alaposabban megismerjük és a szocialista épitő mun
ka hatalmas eredményeit jobban értékeljük."

A kiállításon ezek a feliratok jelezték a kiállított könyvek témá
it? "GorkiJ-város történelmi múlt ja",, "Városunk korszakalkotó jelene",, 
"Városunk híres szülöttei”. A kiállításon láthattunk Gorkij müveket a 
Volgáról, Gorkij-városról.és lakosairól szóló könyveket* valamint Minis
ről* Kullbinrőlp Őzverdlovről* Gorkijról,, Neszterevről,, Cskalovről és 
más híres nizsnij-novgorodi^-/ születésű hazafiakról szóló megemlékezése
ket iSo

A kiállításon ki voltak függesztve K0 Makovszkijs "Minin felhívása 
a nizsniJ-novgorodiakhoz" eimü festményének reprodukciójáé a városról, 
készült több fényképfelvétel és a város hírességeinek portréi iSo

Fényképeket is állította^ ki a régi Nizsnij-Novgorodról és a modern 
Gorkijrólg hogy jobban érzékeltessék azt a hatalmas változástp amelyen 
a város a szovjet hatalom évei‘alatt átmentő

Beszédek is hangzottak el a kiállításon a város megismerésének je
lentőségéről és>a kiállított könyvekrőlo

Miután a fiatal olvasók megismerkedtek a "Gorkij-város múltja ás je 
lene" téma irodalmával* kirándulást tettek a városbaUo A kiránduló cso
port vezetője megmutatta a gyermekeknek a történelmi emlékműveket„ sőt 
a szovjet hatalom éveiben keletkezett uj városrészeket is0 Útközben be
szélt a könyvtáros azokról a könyvekről8 amelyek segítségével a fiatal 
olvasók bővíthetik a kirándulás alkalmával szerzett ismereteiket.

. Az irodalmi anyag minél alaposabb'feldolgozása céljából társasjáté
kot la  rendezett és igen szép sikerrel. A gyermekek gondosan felkészül
tek,, sok könyvet elolvastak„sőt? megjegyzéseket is fűztek hozzájuk* még 
pedig Írásban. A játék folyamán feltett kérdések összeállításában részt- 
vett a kirándulást intéző bizottság módszertani dolgozóba? E. ö« Petrova
iSo

Néhány kérdést példaképen ismertetünk?
Mi a neve városunknak* mi éta nevezik igy és milyen alkalomból kap

ta ezt a nevet?
Kik azok a nizsnij-novgorodi születésű közéleti szereplők,, felta

lálók és tudósok,, akiket a könyvekből megismertek?
17 ‘ ~Gór kij-vároet a forradalom előtt Nizsnij-NovgorodMaak feivtáko /Ford
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Mit tudtok a voltai hadiflottáról, mikor és milyen célból azervsz- 
ték ezt ®a|g?

Kiket ábrázolnak várcr-cnk szobrai?
Xorstányférfiáink és a fárt közismert vezetői közül kik éltek és

dolgoztak városunkban?
Ajátékverosny a város legtapasztaltabb táj kutat ója, N. G* ■ r-i

ág a kirándulást intéző bizottság módszert® i dolgozója, S« D# P-atro?,̂  
Jelenlétébe* folyt lo. Igen élénk, és érdekes volt, mert -i tanulók ‘/lord 
elolvasták az ajánlott könyveket és jól felkészültek* A legjobb válasza* 
kért jutalmat kaptak.

Befejezésül K. G. Sirkész beszélt a gyermekeknek szülővárosok meg
ismerésének Jelentőségéről éa buzdította őket, hogy továbbra is olvassák 
a bely ismeréti ir odaImat*

Később a könyvtár a "Vidékünk híres * ;-lBb se i™ olmU olvas óankétre 
kezdett • lökés* á̂ Xnl* A tanulók számáré ugyan<r.-. : n tóméról korábban meg
rendezett kttayvkiállltás igen Jól alkjait* A kiállítás homlokfelirata 
Sztálinnak .egy bires mondata volt; "a taiíuciü-' történet® sok'olyan 
bátor férfit 'ismer, aki lo tudta rombolni a régit éa helyébe újat tudott 
építeni mindet akadály ellenére**

A kiállított könyvek között ~cserepeltok ® Kozma Minisről, Knlibin- 
r81, aízanij-novgorodi híres utazókról megjelent müvek, valamint 
DobrólJubevr"51, Szve.rdlovról, Gorkijról, Cskalovról és a Szovjetunió 
innen származó hőseiről szóló könyvek* A kiállítás falait a felsoroltak
arcképei diszitatték*

?ol iái: beszédek és könyvismertető előadások io* A könyvtároe oly 
módos is igyekezett felkelteni 02 olvasók érdeklődését, hogy sok olyan 
kérdést adott fel, amelyekre csak e kiállított könyvekben lehetett fe
leletet találniuk*

Amikor a könyvtáros A* SjiigomkiJ*. "Gorkij-város nevezetes helyei* 
e* könyvét ajánlotta, igy szólt; "Városunkban sok olyan hely van, amely 
Gorkij életével és működésével kapcsolatban állt* Ü'.ry-e gyakran elhalad
tok az oparr é-s a balettszínház mellett? Tudjátok-e, hogy ss az épület 
1905-böa, Gorkij közreműködésével, jött létre? építésének az volt a. cél
ja, hogy a szegény emberek olcsó áron hallgathassanak itt hangversenye 
két* Gorkij Kezdeményezésére Hizanij-Novgorod városa fenyőfákat állított 
fel a dolgozók gyermekei számára s azok értékes ajándékokat is kaptak 
ez alkalommal. Írről a fenyőfáról és az ajándékokról sokat megtudtok, 
ha elolvassátok A. Szigorszklj könyvét*

*

A kiállítás hónapjában J20 könyvet kölcsönzött ki a könyvtár*
Az elolvasott könyvek tartalmának minél alaposabb e Isa j át£ ■4*#ára 

kirándulást rendezett a könyvtár a tájgyüjteményi múzeumban, ahol a gyét 
mekek értékes anyagot találtak a város nagy szülötteire vonatkozóan* 
Meglátogatták J* M. Szverdlov és Kasirin házikóját is* A kirándulókat 
^* G. Sirkssz kalauzolta* Beszélt a nlzsnij-novgorodi hirsa emberekről 
és.ajánlotta a fiatal olvasóknak, hogy a látottakat és hallottakat ©gé»



szítsák ki idevonatkozó könyvek olvasásával®
&z olvaaőankét október 31-én zajlott le s igen jól sikerült, mivel 

áss előkészítő munkákat terv szerint hajtották végre® 1 1 személy szere
pelt* fi néhány diafilmet is bemutattak /Kulibinröl, Gorkijról stb./.TÖbb 
tanuló verseket olvasott fel Gorkijról /az Íróról és a városról/ s 
Cskdtcvról. Befejezésül K, G« Sirkesz összegezte az elhangzottakat, ki
emelte a legsikerültebb felszólalásokat, s arra intette a gyermekeket, 
hogy na elégedjenek meg az elért eredménnyel, hanem folytassák a hely- 
ismereti irodalom tanulmányozását.

Az ankét nagy'érdeklődést váltott ki a gyermekekből szülővárosuk 
iránt. Azóta egyre több helyismereti könyvet vesznek kölcsön az ifjú 
olvadóké

A könyvtárnak, mint Gorklj-város más könyvtárainak is, komoly ne
hézségei is vannak: a helyismereti munkában. Ezek közül legnagyobb, hogy 
igen csekély a városról szóló gyermekirodalom. Gorkíj-város fiatal ol
vasóinak találkozóján különösen erről esett sok szó. Ezen a találkozón 
Alja lenkcvszk®ja VII. osztályos tanuló a következő szavakat intézte 
Gorkij«-vároa irőihozs “Miért nem irtok szülővárosunkról és nevezetes 
embereinkről? Vajon kevés történelmi jelentőségű név fűződik városunk
hoz? Azokról a hires emberekről sincsenek könyveink, akikről utcáinkét 
elneveztük. Amikor a ILonin Könyvtár által rendezett "Városunk nagy szü
löttei” cí&U ankétra e felszólalásomra készültem, igen éreztem ennek ez 
irodalomnak a hiányát. Kérlek benneteket, Írjatok számunkra könyveket 
városunkról én dicső férfiéiról. Ezt a kérésünket adjátok át a Szovjet
unió valamennyi gyermekkőnyv Írójának.”

Hornéi jük., hogy a szovjet írók teljesíteni fogják a fiatal olvasók 
kérését és sok érdekes könyvet írnak nagy hazánkról.

- Bibliotekar8, 1955* 4oez. 34-36.lap.


