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6QNS? QSABBAN IRÁNYÍTSUK A GYERMEKEK OLVASÁSÁN

A tanulók kulturális lát ökörének kitágításában s az ifjú nemzedék 
kommunista nevelésének egész nagy munkájában igen komoly helyet foglal 
®X m könyvtár* hiszen a birtokában lévő könyvek a nevelés és tanítás 
igen hatásos eszközei®

A gyermekkönyvtárak hálózata az utóbbi években jelentős mértékben 
kiszélesedett t állományuk kibővült, olvasóik száma megnövekedett• A 
könyvtárakban folyó gyermeksevelő munka színvonala azonban még mindig 
®lmarad az élet követelményeitől, m ag if j a  nemzedék sokirányú nevelésé
nek feladataitól*

A legjobb gyermekkönyvtárak arra törekszenek, hogy a kerületben 
laké minden tanuló a könyvtár.o lv a s ó ja  legyen a m e g ta n u lja  f e lh a s z n á l-  

a könyveket saját maga többirányú fejlesztésére * valamint az iáméra- 
■̂ ek minél alaposabb elsajátítására®' Ez a könyvtári munka az iskolák* a 
kösaszomol= és uttörőszorvezetafc közreműködésével történik®

3B® sajnos még mindig nem minden könyvtáros teás meg minden tőle 
*®Uu»fc#t9 hogy a tanulókat bevonja olvasói közé* a még sok gyermeknél 

érezhető a könyvtár jő hatása* Ezek között olyan gyermekek fa vannak 
bkiket as uteán való kóbóriásról kall leszoktatni* * meg kell tanítani 
5ket az olyas könyvek használatára* amelyek fel tudják kelteni bennük a



tsdte&qrok iránti érdeklődést és követésre méltó példákat mutatnak ne
kik®
Megfelelő bánásmód

'A ' §|’fwafekSísyTtárak ii*íi!6i,feá|a szoroz kape9©lakban áll az iskola ta- 
Bité én nm<:W. jéllegável** a Hója szabad azaaban a könyvtárosoknak a* 
l©üfe@lei ®MÉt:-fm64®sairekat lemásolni a a ' tömegréndezvényeket as iákplai 
foglalkozások folytatásává változtatni*. A legjobb ’gy-érmekkönyv tárak 
helyesén fogják fél feladataikat* SBUasillk a tanulók látókörét , is* 
uéjfékéikék gazdagítják, rámutatnak a különböző k adomány ok Jelent Ős wgá- 
w  és gyakorlati alkalmazására* S mindaz'az iskolait61 elkér#,' saját
ságosán könyvtári módszerekkel történik,' ..

Mindenki előtt ismeretes sz ifjú olvasók különleges kiszolgálásá
nak szükségessége* Ez a ©él megköveteli, hogy a gyermekkönyvtárak köl
csönző osztályai vegyék figyelembe az életkori sajátosságokat,. Ott, 
ahol erfce megvannak a megfelel# körülmények, a fiatalabb és idősebb 
kor® gyermekeknek- külön olvasótermet kell nyitni* Ugyanezt a différén
él 41% eljárást kell alkalmazni a tömegrendezvényeknél, a'könyvek beezes- 
%Í-8ÁnéI-t a helyiség kiválasztásánál és berendezésénél is*

Sok könyvtáros még mindig agy kezeli a gyermekeket, mint a fel
nőtteket, és a gyermekkönyvtárban mechanikusan alkalmazza a felnőttek 
kiszolgálásának módszerét és formáit*

főbb gyermekkönyvtárban a felnőttek számára készített nyomtatott 
kataiágágeédttlákbáX állítják össze a katalógusokat* Ennek következtében 
a katalógusok összeállítására fordított sok munka kárbavész* Gyakran' 
vannak a gyermekkönyvtárakban olyan ankétok, amelyeken a tanulók terje
delmes előadásokkal szerepelnek, amelyeket különféle kritikai sikkekből 
másoltak ki a amelyeket a könyvtáros előre átjavított* Az is előfordul, 
hogy a gyermekek nem értik meg a számukra rendezett előadás tartalmát*

Sok könyvtáros falaalcgesan "gyámkodik’* az ifjú olvasók felett, a 
meggátolja Önállóságuk kifejlődését* .« legjobb könyvtárak szivükön, vi
selik- az olvasók érdekeit s tudásszomjak kielégítésére törekszenek* 
főbb könyvtár azonban még a fejlettebb tanulóknak sem kölcsönös ki olyan 
könyvet, .amely a megfelelő osztály ajánló Jegyzékében nem szerepel*

Az ilyen túlzott "gyámkodásnak" az a következménye, hogy sok gyer
mek otthagyja a gyermekkönyvtárt* Más utón szerez magának könyvet, e 
olyan irodalmat olvas, ami korához végkép nem való*

Még a könyvek'kollektív megvitatása is, amelynek célja az olva
sottakról alkotott egyéni vélemény szabad kicserélése, gyakran úgy fo
lyik le, hogy a gyermekek előre megállapított sorrendben, pontosan meg
jelölt kérdésről szólalnak fel, a már kezükben tartják feltett kér
désre adandó válasz Isirt szövöget®

A keatszaaoXazerveset XXX* ülésszaka hangsúlyozta, hogy az uttSrő- 
amervezetsfcnek tanulmányoztok kell s gyermeki lélek sajátosságait, 
vonzódásukat a ragyogó, vidám éa maaessesü dolgokhoz, s ösztönöd ellen
szenvüket mindazzal szembesít, ami oktató vagy moralizáló jellegű* Vonat-
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ő̂reik e z a gye rmakkönyvt árnk w a  kéJCm?. is* Gyakran előfordul, hogy a 
eyerweklslgktannal nem fog! a Zs v z Z könyvtáros unalmáé, oktató 
gótőnt folytat a gyermekikkel a könyvekről* Nem cuodct, ba sok fiatal 
olvasó, windenképen kerülni igyekszik az ilyen érd«kt -íssn társalgást*

.‘fömegrandezvények alkalmával o könyvtáros hozzáértéseol cs ne
velői tapintattal indítsa el a gyermekekkel való beszélgetépt* A mun
ka sikere attól függ, sionaylre i .•:•* ri a könyvtáros az irodalmit »s 
milyen érdekesen tud arról tesa.'ó,•!« VI1«. nfcczS esetbon elveszti az 
ifjú olvasó bizalmát #o tisztaba-tét*

A legjobb könyvtárosok mirdaíi r a » k ü l ö n  foglalkoznak*
^szinte 's bizalmas hangon, Irle-í-r beaa-ftns*: c könyvokrfi 's a ,-v.v -k 
k5ssir*ljtmindarról, atal a szorjét- jyem." f. 'r  • alint ti* fcönyvt áror- 
oak t a ráérzet oson tisztában kv>ll l?n.ie a V. ■-rr; vb-n -1 forduló v 1 r. • . i
kérdéssel** A gyermekkönyv t or«» m ó  . ■t ér-,. A ■;■.•’< ni • ~ r■= r.vü foladsta, hogy 
s tanulékben sokirányú éröskl''!■*••;.~t esi: kai, s rsekat ti !j-. t-?*h
ki l» elégítsék* Ez n földiát r-g ősskal való hvlyes egyéni fovlrl-
kozáe ás tömegrendesv'ények utján órb*»tő «»1*

A tÖmegtmnkában slncr helye • ferms.'.ishiusnak, emt izmusnak, yy- 
kangaságnek*'??iaél gyekrebb-an keld alkalmazni s szórakozva tanulás 
B>fí-r, közkedvelt formait, mint vS jru&hi ó ;: ó ok ?.*"«• * utazás" .,• 
'könyvek segítségével és a *?,épirdflí*3jrí meseár^k.* Ilyeneket - Őszintén 
astólva - az utóbbi időben alig rendeztek a könyvtárak*

A gyermekek örömmel dolgoznak a különböző **:>.kkörökben, ha azok 
JíX vannak megszervezve,, ba e sranh-- a ránztvevlk önálló tevékenységére 
égül s feJíbszYi4 érdekív dósüket a tudományok, e könyvek iránt*

i. .isiáali asaiáassisíáaa-
Nagy sikerrel propagálja a termo azattudomány os könyvekét a gorkiji 

lenin-gyermekkönyvtár. Bőigozói minden lehetőt megtesznek a közérdekű 
tudományos könyvekkel való foglalkozás élénfcirtéeére* érdekes rendezvény 
■̂ oít pl. Verr.i'lirü- "Robinson nyomdokai a" c. könyvének .botanikus kert
ben tartott kollektív megvitatása*

A legjobb könyv táró «r ok -? könyvök segítségév sl s valóságot a maga 
bonyolultságában éa sobr Hűségében igyekeznek feltárni u gyamokét 
előtt. Sok gyermekkönyvtára =5r. áronban még miniig- Cc-afc egy oldalról vi~ 
légitják meg a müvek tartalmát*

Az előadások, kollektív könyvvitáfc ajtk? Urnával, vagy ha szépirodal
mi müveket ajánl a gyermekeknek a könyvtáros, a z ,ifjú olvadók figyelme 
kizárólag o műben szereplő pozitív hősökre irányul* A f.y ormok eket nem 
Beválik; a könyvben leirt negatív jelenségek aegbir.álázéra*
Művészi nevelés_

Mivel á könyvtáronok a gyermekek szellemi ás erkölcsi növelését 
tekintik feladatuknak, gyakran ezem elöl tévesztik az esztétikai neve
lés szükségesség őt,, nem gondoskodnak eléggé a gyermekek szépirodalmi 
Ízlésének fejlesztésérői, s nem segítik eket abban, hogy a szépirodalmi



müveket mint műalkotásokat élvezzék* Az olvasott könyv ©les*#! folytatott 
beszélgetés közben ritkán veti fel a könyvtáros az olvasók előtt a mű
vészi értéknek^, a hősök ábrázolásmódjának9 a nyelv gazdagságának és 
szépségének, vagy a tájleÍrás finomságának kérdéseit*

A kifejező olvasás és a művészi fokú meséié® nagy szerepet ját
szik a gyermekek Ízlését fejlesztő esztétikai nevelésben* Nemcsak abban 
segítik ezek a gyermekeket, hogy helyesen fogják f a l  a mű tartalmát,, 
hanem érzékeltetik a könyv művészi értékét is, mindazt, amit a fiatal 
olvasók önálló olvasások folyamán még nem tudtak megérteni*

Sajnos azonban, sok könyvtáros a kifejező olvasást jelentéktelen 
dolognak tartja a ©sak bevezető és zárőezavait gondolja át előre,, nem 
törekszik azonban arra* hogy művésze legyen a felolvasásnak,; ne® vigyáz 
eléggé a'logikai hangsúlyra, s nem igyekszik érzelmeket kelteni az if
júságban*
A könyvek jellemformáió hatása

A'gyermekkönyvtárak dolgozói keveset foglalkoztak eddig azzal a 
kérdéssel, hogy milyen hatással vaa egy-egy rendezvény a gyermekekre, 
mennyiben jármit'hozzá az olvasottak mélyebb megértéséhez s mit v á l t o t t  
ki az olvasókból*

A kért könyvek kikölcsönzése, a matinékra vagy ankétokra való to
borzás iges fontos munka, a könyvtáros faladata azonban nem korlátozó- 
difc ezekre. Ha a gyermek lelkesedéssel beszél a könyv valamely hőséről, 
ds nem törekszik arra, hogy maga is hozzá hasonlóan éljen,, nyilvánvaló, 
hogy munkáink még mindig nem volt elég hatásos, még mindig vannak lénye0’ 
ges hiányosságai*

A könyvtár nevelő munkájához hozzátartozik az olvasók fegyelmezett» 
kulturált magatartásra való nevelése la* Moszkva központi gyermekkönyv
tárában a gyermekek még akkor ía fegyelmezettek maradnak, ha nagy tö
megben vannak együtt*. A gyermekek és a könyvtáros halkan beszélgetnek, 
hogy ne zavarják as olvaséteremben dolgozókat*

D® még mindig nem minden könyvtárban folyik a gyermekek előzékeny
ségre,. rendszeretetre, fegyelmezettségre nevelése*
A hiányosságok okai

Melyek a gyermekkönyvtárakban előforduló hiányosságok legfőbb okal^
Sok tanult, tapasztalt„ munkáját lelkesen végző könyvtárosunk vass? 

akik egész erejüket beleadják az ifjúság nevelésébe® Rajtuk kívül vtó 
azonban a gyermek-, különösen pedig az iskolai könyvtárakban több olya® 
megfelelő felkészültséggel nem rendelkező dolgozó; aki úgy tekinti a 
könyvtárat, mint valami csöndes menedékhelyet» A gyermek- é p  Iskolai 
könyvtárak, képesített kádereinek felkészültség® távolról s«m-falai mag 
a velük szembe ía támasztott követelményeknek*,

A gyermekkönyvtárak hiányosságainak másik oka a nem kielégítő mód
szertani és szervezeti irányítás a népművelési intézmények^ as oktatási 
osztály és a módszertani kabinet részéről* Nem gondoskodnak a legjobb
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tapasztalatok széleskörű terjesztéséről,, nem tárják fel elég mélyre- 
hatóan a gyermekekkel való munka fogyatékosságait éa nem nyújtanak 
megfelelő segítséget ezek leküzdésére?

Több népművelési Intézménye ahelyett„ hogy a könyvtárosok figyel.* 
mét az olvasás egyéni vezetésére„ a tömeges könyvpropaganda minőségi 
megjavítására és eredményesebbé tételére irányítaná,, az ankétok8 mar
tinék és egyéb tömegrendezvények száma szerint értékeli a könyvtárak
munkájáto

Meg kell javítani a gyermekkönyvtárak dolgozóinak képzéséts meg 
kell erősíteni munkájuk módszertani irányítását^ továbbá meg kell szer
vezni az élenjáró könyvtárak tapasztalatainakB valamint a legjobb könyv
tárosok pedagógiai eljárásainak„ fogásainak általánosítását és széles
körű terjesztését?
A  jövő utjla

Mindez lehetővé fogja tenni 0 hogy a gyermekkönyvtárak aktív segít
séget nyújtsanak az iskolának? A  gyermekkönyvtáraknak minden eszközük 
megvan ahhoz,, hogy fejlesszék a gyermekekben a könyvek szeretetéts tá
gítsák látókörüket,, felkeltsék érdeklődésüket a tudomány és technika kü
lönböző ágai iránt s rámutassanak arra„ miként lehet a tanultakat a ter
melésben s a mindennapi életban alkalmazni? A közérdekű tudományos éa 
szépirodalmi könyvek széleskörű propagálása utján ránevelhetik a könyv
tárosok a gyermekeket a munkaszeretetre „ megismertethetik velük a kü
lönféle foglalkozási ágakat és szakmákat,, a gyárak,, üzemek„ bányák„ gép
es traktorállomások„ kolhozok és állami gazdaságok munkáját? Ezzel egy
úttal segítséget nyújthatnak a könyvtárak az iskoláknak a politechnikai 
képzés megvalósítása és továbbfejlesztése terén is0

A  könyvtáraknak sok olyan munkamódszerrel és munkaformával kell 
rendelkezőtök,, amelyek megfelelnek a gyermekek életkori sajátságainak„ 
a színes és romantikus dolgok iránti vonzódásuknak? A  gyermekekkel fog
lalkozó valamennyi könyvtárosnak ismernie kell minden egyes olvasót„ 
ki kell tudnia választani a fejlődésükhöz„ haladásukhoz legmegfelelőbb 
könyvet és meg kell találnia a módot ahhoz„ hogy tapintatosanp az ok
tatási cél erőltetett hangsúlyozása nélkül segítsen a tanulónak a mü 
tartalma ás művészi érték© megértésében?

A gyermekkönyvtárak sikere nagy részben attól függ9 milyen szoros 
az iskolák nevelő testületévei„ az úttörő- és komszomolszervezetekkel 
és a gyermekolvasók szüleivel való kapcsolatuk? A gyermekkönyvtárak a 
társadalom segítségével fel fogják tudni emelni munkájuk elméleti szín
vonalát és teljesíteni fogják az előttük álló feladatokat?

* Bibliotekar® „ 1-955® 5oSZ? 1-4?lap?


