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Reznikov, A,s

A JÁRÁSI KÖNYVTÁRAK FIÓKJAI A GÉP - É S  TRAKTORÁLLOMÁSOKON

A kromüi gép- és traktorállomás a Moszkva - Harkov müut kőfa
léban fekszik, Festői képet nyújtanak a dombon épült műhelyek, a 
gépkocsisain, a.lakóházak, a raktárak, az étterem, a fürdő, az iro
da és a villanytelepo

Azért látogattuk meg ezt a gép- és traktorállomást, hogy megnéz
zük, hogyan dolgozik a Járási Könyvtár itt működő fiókja, Könnyűszer
rel megtaláltuk a könyvtárt a munkásszállás emeletén,

A fiókkönyvtárt nagy, világos szobában helyezték el, melyet a 
kölcsönzőpult két részre oszt, A kisebb részben szekrények vannak, 
bennük szabályosan felállított könyveko A szoba másik felében zöld 
teritővel leteritett asztalokat és mellettük székeket láthatunk. Az 
asztalokon hírlapok és folyóiratok, A fal teljes hosszában ez a fal
irat olvasható;

"Gépkezelők! Tőletek függ, hogy sikeresen végre tudjuk-e 
..hajtani a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizott
ságának januári plenáris ülése által kitűzött feladatokat,"

Mindjárt magára vonja az olvasók figyelmét egy kiállítás, amely-" 
nek elme; "A gép- és traktorállomások döntő szerepet játszanak az 
állattenyésztés gépesítésében",

A kiállítás álló tárlóin'könyveket helyeztek el; az állattenyész
tő telepeken folyó nehéz munkák gépesítésével foglalkozó szakkönyveket 
a mezőgazdaság gépesítéséről szóló kézikönyveket, valamint a kiváló 
gép- és traktorállomások tapasztalatait ismertető brosúrákat.

Az ablakok közti falrészen könyvtári plakátok és ajánló könyv- 
jegyzékek láthatók ilyen feliratokkal; "Mit olvasson a kombájaos?*, 
"Mit olvasson a traktoros?", "A gépkezelők több szakmát sajátítsanak 
el", A kiállítás záró része egy fekvő tárló, amely a kromüi gép- és 

» traktorállomás életét mutatja be fényképekben,
A könyvtár külső képe, az eszményi rend és tisztaság ékesszólóan 

bizonyítják, hogy a gép és traktorállomás dolgozóinak könyvvel való 
ellátása nem puszta formalitás, hanem állandó lelkiismeretes és szere
tetteljes munka eredménye,

A fiókkönyvtár vezetője Elena Boriszovna Csepeóva, éppen azzal , 
foglalkozott, hogy a jegyzékkel egyeztette a Járási Könyvtárból hozott 
könyveket, "Ezek az olvasók által igényelt könyvek" - mondja felvilá
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gositásui, majd Így folytatja: DT~54-.es traktorokat javít most gép
állomásunk, gehhez szakkönyvre van szükségük a szerelőknek*. A Já
rási Könyvtárban egyetlen olyan könyvet sem találtam* amely Ilyen már
kájú traktor szereléséről és javításáról szólna* de a könyvtárközi 
köíesönzés utján sikerült néhány példányban megszereznem Rozaaov "A 
DT-54-es traktor* cimü munkáját* Ha kevésnek bizonyulna* még szerzek 
be továbbiakat.? Megkérdeztük Csepcova elvtársnőt8 milyen gyakran for
da! meg a gép- és traktorállomáson« tekintettel arra* hogy nemcsak a 
fiókkönyvtárban dolgozik, hanem a kromüi Járási Könyvtárt is vezeti* 
Kérdésünkre igy válaszolt: "Könyvkölcsönzés hetenként kétszer van a 
fiókkönyvtárban, de jóval.gyakrabban el kell ide jönnöm"*

* Ma este 8 órakor például könyvtári aktivaértekezlét lesz, amelyen 
megbeszéljük a soronkövetkező olvasóankét előkészítési tervét* ankét 
a Malcev-féle aj talajmüvelési módszerrel foglalkozó irodalom megvita
tását tűzte napirendre", - fejezte be nyilatkozatát Csepcova*

Már kezdtek szállingózni a könyvtárba az első gépkezelők* Sok ol
vasó a szépirodalmi müvek mellett politikai és mezőgazdasági könyve
ket is vett ki* Többen Rozanov "A DT-54-es traktor" eimü, 4 példány
ban maglévő munkáján kívül a gépesités körébe vágó-más kézikönyveket 
is kölesönvettako A gép- és traktorállomás minden egyes munkása és al
kalmazottja átlagosan 4-5 szakkönyvet olvasott el az utóbbi 3 hónap 
alatto

Hogyan sikerült elérnie, hogy szinte minden gépkezelő rendszere
sen kölcsönöz a könyvtárból szakmájával foglalkozó müveket és mezőgaz
dasági szakkönyveket?" - kérdeztük Csepcova elvtársnőt0 "Erre nem le
het ilyen röviden válaszolni" - mondta Elena Borlszovna és elmesélte 
a fiókkönyvtár felállításának egész történetét*

A kromüi gép- ás traktorállomás mellett működő letéti könyvtár
ban két évvel ezelőtt a Járási Könyvtárnak mindössze 5o könyve volt és 
az olvasók száma - a gép és traktóráilomás 2oo dolgozójából - alig ér
te el a 2o-at* A letéti könyvtár könyveit legfeljebb kéthavonként cse
rélték* Elmondhatjuk tehát, hogy a kromüi gép- és traktűrállomásnak 
tulajdonképen nem is volt könyvtára* A gép- és traktorállomás vezető
sége és a Járási Könyvtár vajmi kevés érdeklődést mutattak a könyvtár 
ügye iránt*

Jelentősen megjavult a gép- és traktorállomás dolgozóinak könyvel
látása a SzKP Központi Bizottságának szeptemberi plenáris ülése után*
A Járási Könyvtár fokozottabb mértékben kezdte propagálni a növényter
mesztési és állattenyésztési szakirodalmat és sokkal aktívabb segítsé
get nyújtott a mezők dolgozóinak* Nyilvánvalóvá lett a feladat: élén
kíteni kell a letéti könyvtár munkájátE Mindenekelőtt a könyvtár állo
mányát kellett kiegészíteni a legszükségesebb könyvekkel* Segítséget 
kellett nyújtani a könyvtári munkában járatlan, feladatát társadalmi 
munkában végző letéti könyvtárosnak is* Meg kellett indítani a növény- 
termelés és állattenyésztés technikájával foglalkozó könyvek propagá
lását* Csepcova elvtársnő védnökséget vállalt a kromüi gép- és traktor
állomás letéti könyvtára felett* Munkája után, néhány könyvvel, friss



- 24

hírlappal és folyóirattal a hóna alatt elindult a müuton a kb. 2 km-re 
fekvő kromül traktűrállomásrao

A munkás ráállásokon és a műhelyekben felolvasásokat tartott,, be
szélgetett a munkásokkal és a mezőgazdaság gépesítésével foglalkozó 
szakkönyveket -ajánlott nekiko Megkérdezte„ milyen könyveket hozzon leg
közelebb., Mindez meghozta a gyümölcsét; az olvasók száma kétszere
sére 0 majd hár sansz ©szorosára emelkedett. Ennek megfelelően növekedett 
a kölcsönzések száma is.

Meg kell azonban állapítani B hogy a munkások nem szívesen kölcsö
nözték a termeléssel foglalkozó könyveketo Ez főleg azzal magyarázhaté, 
hogy a könyvtáros nem igen ismerte a termelés technikáját és a mezőgaz
daság gépesítéséről szóló szakirodalmat. A pártszervezet titkára„
Krutlih elvtárs 9 segíteni óhajtván Csepcova elvtársnőnek„ azt tanácsol
ta neki„ hogy tanulmányozza a gépesítésre vonatkozó irodalmat és pró
báljon behatolni a gép- és traktorállosnás termelési kérdéseibe. A párt
titkár jól látta,, hogy Csepcova csak ilyen feltételek mellett érhet el 
eredményt. A könyvtárosnő igy is tett. Figyelmesen tanulmányozta a mű
szaki irodalmat és igyekezett lépést tartani s megismerkedni mindazzals 
ami a gép- és traktor Állomáson történt. Amikor például megtudta„ hogy 
a gépkezelők egy ASzHTZ-NATI m á r k á j ú a nemrég érkezett traktor javításán 
dolgoznak9 szakkönyvet hozott a szőbanforgő traktor szerkezeti falépitéf* 
aéről. A könyv segítséget nyújtott a munkásoknak és amikor a gép össze
szerelésével elkészUltekj Kovalev főmérnök elmondta a gépkezelői és sze
relők gyűlésén0 hogy kinek, köszönhetik a traktor javítása közben felme
rült nehézségek leküzdését. Csepcova a későbbiekben is segítette a gép- 
és traktorállomás dolgozóit azzal0 hogy eljuttatta hozzájuk a szükséges 
azakkönyvsket»

A szakkönyvek propagálásában segítséget adtak a könyvtárosnőnek 
Kovalev főrménök és Krutűh párttitkár is. Ahhoz hogy az olvasók megis
merkedjenek a mezőgazdaság gépesítésével foglalkozó irodalommal9 havon
ként egyszer könyvismertető előadásokat tartanak. Erre a célra a főmér
nököt 0 a főgépészt 0 a párttitkárts vagy a gép- és traktorállomás igaz
gatóját szokták felkérni. Az élőadók ?/4 órás vagy 1 órás beszélgetés 
keretében ismertetik a könyvtárban9 illetve műhelyekben összegyűlt dol
gozók előtt a termelést segítő kézikönyveket és ajánlják azokat az egyes 
csoportoknak tanulmányozás végett. Mind az irodalom kiválasztásébanminid 
pedig a kiállítások: szervezésében nagy segítséget nyújt a könyvtárosnak 
a könyvtári aktíva.-

A letéti könyvtár olvasóinak száma fokozatosan elérte a 86 főt és 
a könyvtárban lévő könyvek mennyisége kevésnek bizonyult az igénylések 
kielégítésére. Időközben a kromül gép- és traktorállomás uj telepre köl
tözött. Ekkor állították fel a Járási Könyvtár fiókját £ a munkásszállá
son biztosítottak számára egy külön helyiséget. A gép-.és traktorállomás 
vezetősége könyvszekrényeket vásárolt, az aktivisták pedig kölesönzőpul- 
tot készítettek. A fiókkönyvtár állománya - a gép- és traktorállomás 
szakszervezete által szerzett könyvekkel együtt - ma már kb. 1.000 kötet, 
köztük 22o mezőgazdasági vonatkozású szakkönyv van. A fiókkönyvtár 146 
olvasót szolgál ki. "Az a tervem - mondta Csepcova elvtársnő - hogy a kö
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zeljövőben minden munkást beszervezek a könyvtár olvasói közé?"
Látogatásunk estéjén beszélgettünk a kromüi gépkezelőkkel is» Meg

győződhettünk arról*, hogy a könyvtár a munkások életének szerves részé
vé váltó

A gépkezelők igényei és érdeklődési köre sokféleo A kromüi gép- és 
traktorállomás dolgozói - traktorosok*, kombá jnosok*, szerelők - tovább
képző szaktanfolyamokra járnak, látogatják a munkásifjuság iskoláit 
és ré^ztvesznek a pártoktatásban is? Nagy az érdeklődés a marxizmua- 
leninlzmus klasszikusai*, a politikai irodalom*, a mezőgazdaság gépesíté
sével foglalkozó könyvek*, az ismeretterjesztő irodalom és a szépirodal
mi müvek irántó

Az olvasók személyi lakjain ilyen bejegyzéseket találhatunk; 
Cervantes "Don Quijote"„ Fucik "üzenet az élőknek"*, Tolsztoj "Háború 
és béke", Solohov "Csendes Don"*, Osztrovszkij "Az.acélt megedzik",
Fadeev "Ifjú Gárda?? A munkások igen élénk érdeklődést mutatnak az iro
dalom iránt*, s ez megnyilvánul az olvasóankéteken és az irodalmi este
ken való aktív részvételben iso Nemrég olvasásukét volt a kromüi gép
én traktorállomáson Zsuravlev "Kpmbáj-nosok* cimü regényének megvitatá
sára» Most készülnek a Nikolaeva munkásságáról szóló irodalmi estre? 
Csapcova elvtársnő*, figyelembevéve az olvasók kéréseit Időnként külön
böző témákról olvasási terveket függeszt ki a fiőkkönyvtárban? Ilyen 
tervek pl?s "Mit olvassunk a szovjet ember erkölcséről'?" *, wAz élet fej
lődése a földön”p 8tb? Ugyanezekről a témákról kiállításokat is rendez
nek?

A könyvtár kollektív vitákat is rendez az egyes termelési szakköny- 
vekről? így zajlott le pl? A? Csupeev "A bogoszlovi gép- és traktorállo
más" cimü könyvének olvas óankét ja?

0 0 9 0 0 0

A gépkezelőig kollektiven megvitatták Sz? Gersanov és F? Makar©v 
®A traktorjavítás élenjáró tapasztalatai" cimü könyvét is? Az ankét 
eredményeképen a kromüi gép- és traktorállomás is áttért a traktorjaví
tás szakaszos módjára?

Az olvasók igen elégedettek a könyvtár munkájával? így pl? Ersov 
kombájnon*, aki 1954-ben a kender betakarításnál elért jó eredményeiért 
ezüstérmet kapott az ösazszövetségi mezőgazdasági kiállításon? elmond
ta*, hogy sikereit nagyrészt a könyveknek köszönheti? Elena Borlszovna 
Caépeova tanácsára sok könyvet olvasott el a mezőgazdaság gépesítéséről 
és mind jobban és jobban igyekszik az Így szerzett Ismereteket gyakor
lati munkájában alkalmazni? A könyvtár jól szervezett könyvporpagandá- 
járól a gép- és traktorállomás más'dolgozói is elismeréssel nyilatkoz
tak?

Különösen nagy figyelmet kell fordítani a letéti könyvtárra a 
mezei, munkák idején? Ilyenkor Csepcova elvtársnő arra törekszik*, hogy 
hetenként legalább kétszer kimenjen a traktorosbrigádokhoz? A mezei 
munkák idején a kőnyvköloaönzésnél jó segítséget nyújtanak neki a könyv - 
kézbesítők? akiket rendszerint a brigádvezetők és a nyilvántartók közül*



választ kl0 A gépkezelők számára felolvasásokat rendeznek a könyvek 
és hírlapok anyagából* a beszélgetlek veiül a könyvujdonságokről**
®A gépkezelők könyvvel valő ellátása a mezei munkák idején nem könnyű 
feladat - mondotta Gaepeova elvtársnőg éppen ma hallottam azonban* 
hogy a mi gép- és traktoráXXomásanknak is lesz rövidesen szakszerre** 
zeti könyvtára főhivatású könyvtárossal az élén* Ez valóban nagyon Jő 
lesz* már éppen ideje volt íw

+ + +

Még két gép- és traktorállomást látogattunk meg az orlovi terű- 
isteni az orlovi járásban lévő szaburovi és a moenszki Járásban lévő 
moenázkl gépállomást« Itt is vannak fiókjai a járási könyvtáraknak*
A szaburovi gép*** ás traktor állomáson 250 dolgozóból X50~en beiratko
zott olvasói a könyvtárnak* Könyvkölesönzés azonban hetenként esak egy
szer van ebben a könyvtárban* Ez azzal magyarázhatő * hogy az orlovi 
Járási Könyvtár látja el a Vorovszkij gép- és traktűrállomást is* Olykor 
olykor előfordulj hogy a gépkezelők nem tudnak könyveket ©seréifci havon
ta* tekintettel arra* hogy a kölebönzés napján nem mindig ér rá a könyv
táros arra* hogy mindenkit ellásson*

A gépkezelőktől azt a panaszt halottuk* hogy a letéti könyvtárak
ban kevés a könyvo A járási könyvtárak nem tudják mindig kielégíteni 
a gépkezelők állandóan növekvő igényelte A mcenszki Járási Könyvtár 
kis könyvállománya miatt gyakran még saját olvasói kéréseit,sem tudja 
kielégítenie Ennek eredményeképea a mcenszkl gép- és traktorállomáson 
az olvasók száma az utóbbi időben 90-ről 52-re ősökként*

A könyvtárak fontos feladata* hogy fokozott mértékben javítsák 
a gép- és traktorállomások könyveílátásáto A könyvtárosok úgy vélik* 
hogyha a gép- és traktorállomás közelében nincs az állami hálózaton 
belül könyvtár* akkor szakszervezeti könyvtárat kell létrehozni* amely 
majd módszertani és egyéb segítséget kap a Járási Könyvtárból Akár 
igy* akár úgy* de a gépkezelők kulturális igényeit teljes mértékben ki 
kell elégíteni*
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