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A könyvtárak: jelentős szerepe a tömegek kulturális 
• ■ szinvonalának-emelésére irányuló-törekvésben -■ - -

A szocializmust épitő országokban a nép kulturális színvonalán 
nak emelésére irányuló törekvésben nagy jelentősége van a könyveknek 
és a könyvtáraknak

9  0  0 0 0  0

A gazdag szovjet tapasztalatok felhasználásával 1945 után mi is 
jelentős eredményeket értünk el a könyvtárügy területén,. A Kommunista 
Párt és a kormány hathatós gondoskodása folytán a népi demokratikus 
Csehszlovák! könyvtárügye ugrásszerű emelkedést mutató Elsősorban 
az 1948o évi győztes februári forradalomnak köszönhető? hogy lehetővé 
vált könyvtárainkban a szovjet tapasztalatok maradéktalan felhasznál 
lása és Lenin azon hirea jelszavának valóra váltása0 hogy wK.5nyvet a 
tömegeknek;!18 Nem hagyhatjuk említés nélkül a Cseh Könyvtárosok Szövet- 
aégének érdemdús munkáját „ amely a február előtti időkben az áruló 
Stránsky működése alatt a volt oktatási és népművelési minisztérium** 
bán sikeresen megvédte magát a reakció éles támadása ellen és magalku** 
vás nélkül védelmezte és érvényesítette a haladás vonalát könyvtári- 
ügyünk területén., Nem lehet megemlítés nélkül hagyni a különféle faj** 
táju könyvtárak dolgozóinak brnoi Országos Kongresszusát„ amely 1948 
májusában jött össze és hatalmaa erejű manifesztáeióban juttatta kifa** 
jezésre a könyvtári dolgozók hűségét a népi demokratikus köztársaság** 
hoz és azt az elszántságukat „ hogy a Szovjetunió könyvtári dolgozóinak 
példájára úgy fogják kiépíteni könyvtárainkat g hogy azok a tömegek szó* 
eialista nevelésének igazi tűzhelyeivé váljanak* Az említett kongresszus 
határozatában az alábbi jelentős szavakat olvashatJukt W*»*A köayvtár 
nem maradhat apolitikus intézmény?, ezért kijelentjük hogy a lehető 
legrövidebb időn belül a könyvtárakat a széles tömegek politikai neve** 
lésének eszközévé tesszük*18

Leraktak egy hatalmas'könyvtári hálózat szilárd alapjait* Ma Cseh
szlovákiában több mint 56*00© ** különféle fajtája *= könyvtár működik 
együttes könyvállományuk 3>6s000o000 kötet* A beiratkozott olvasók tá
bora 4„000*000 fő* Izek a könyvtárak évente 41c000*000 könyvet kölcsö
nöznek /az 1953* évi statisztikai adatok szerint/* így népünknek a 
szocializmus felépítéséért és a világbéke megszilárdításáért vívott 
harcában könyvtáraink is aktiv tényezőkké váltak* Az elért eredmények 
még nagyobbak is lehettek volnafl ha mindig és mindenütt többet meritot-
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tünk volna a a*óvjet tapasztalatokból.* Könyvtári munkánkban még sok és 
súlyos hiányosaág tank van0 Ezért felszabadulásunk löe évfordulója alkal
mából nemcsak az elért eredményeket kell értékelni„ hanem gondolkoznunk 
kell azon ia„ melyek a legfőbb hiányosságok és hogyan küszöbölhetnénk 
ki őket9 hogy még gyorsabban haladhassunk előre és könyvtárügyünk terü
letén további ragyogó sikereket érhessünk elő

A közművelődési könyvtárak fejlődése 1943-1955 között
'Az’egységes könyvtári hálózat alapja a közművelődési könyvtárak 

hálőzatao A népi demokratikus köztársaság szomorú örökséget vett át 
1945-ban a. közművelődési könyvtárügy területén is0 Súlyos sebeket 
okozott a fasiszta megazáiiáSo A oseh országrészekben kbo 4<,O00 határ
menti könyvtárat „ ezekben kbo 5 millió kötet könyvet semmi Hitettek 
mago Szlovákiában a közművelődési könyvtáraknak mintegy 53 százaléka 
elpusztult,, illetve súlyosan megsérülto A legrosszabb fajtájú ponyva- 
irodalom,, a fasiszta és szovjet-ellenes irodalom,, a burzsoá ált adomá
nyoz müvek milliónyi kötete és a haladó irodalom teljes hiánya tanú
sít ják„ hogy a burzsoá köztársaság és a megszállók milyen népellenes 
politikát folytattak a kulturális életnek ezen a területén ise Ag 
1919-ben keit könyvtárügyi törvény elavult és a közművelődési könyvtá
rak fejlődésének gátjává váltó Nem gondoskodtak a könyvtárosok szakmai„ 
középiskolai és főiskolai képzéséről^ Az 1945* évi biztató kezdet után 
- amelyre a népművelésről való állami gondoskodás és a népművelési 
illetve könyvtári felügyelői intézmény létrehozása adott módot <=
Stránáry minisztersége alatt semmi lényeges nem történt annak érdekében,, 
hogy a hiányosságokat kiküszöböljék„ A volt oktatásügyi és népművelési 
minisztériumba beférközött reakoiős klikk elfojtott minden olyan kísér
letet,, amely határozott lépést jelentett volna a fejlődés utjáRo A 
könyvtárak továbbra is folytatták a selejtirodalom és az antiszoeialls- 
ta irodalom kölcsönzését0 Sőt gyarapitották is a könyvtárak állományát 
ezzel a ponyváirodalommalo A reakeié a könyvtárak apolitikusságának 
jelszavát hangoztattao E képmutató frázisnak az volt a ®éija0 hogy meg
gátolja a haladó szocialista irodalom beszerzését a könyvtárak számára* 
1948 februárjáig a,közművelődési könyvtárakból szinte teljes mértékben 
hiányoztak a marxlzmua-leninizmus klasszikusainak alapvető müvei és 
esak kis mértékben voltak megtalálhatók a haladó politikai irodalom,, 
saját haladó Íróiak,, de főleg a szovjet haladó Írók művelő Ha ennek 
ellenére-az 19480 évi februári forradalom előtt mégis értünk el bizo
nyos sikereket a közművelődési könyvtárak fejlesztése terén /igy pl« 
194ő-ig 4o00ö megsemmisített könyvtárt állítottunk helyre a cseh határ
vidéken/,, az elsősorba® Csehszlovákia Kommunista Pártjának s a városi 
és falusi dolgozók munkaakaratának,épiiő lelkesedésének és kezdeménye
zésének köszönhetőo

Az 19480 évi győztes február annyit jelent,, hogy a haladó erők 
v ég le g e s  diadalt arattak,, s gyökeres fordulat következhetett be a esőh
ez lovák könyvtárügy területéno Az Országos Könyvtáros Kongresszus hatá
ro zatán ak  értelm éb en  a  közművelődési könyvtárakból harci eszközt kellett 
k o v ácso ln i a népm űvelési tevékenység éa a politikai,, neveiő8 illetve 
o k ta tó  munka szám áráé



I - 43

Ahhoz, hogy a könyvtárak emelni tudják munkájuk eszmei azinvona
lát 8 emelni kellett a könyvtári munka eszmei tartalmának színvonalát.
A másik fő feladat az volt, hogy a szovjet könyvtárosok példájára ki
szélesítsük a közművelődési könyvtárak tömegmunkájátg növeljük az ol
vasók és a kölesönzések számát, s elérjük, hogy a közművelődési könyv
tárak ne mechanikus Mapolitikusm könyvkölesönző állomások, hanem a 
népművelési tevékenység igazán hareoa eszközei legyenek. A továbbiak
ban végre kellett hajtani a szükséges szerkezeti intézkedéseket, azaz 
kialakítani a közművelődési könyvtárak egységes, szervezett hálózatát, 
szaporítani a főhivatású könyvtárosok számát, megjavítani a könyvtárak 
személyzetének összetételét a biztosítani a könyvtárosok politikai éa 
szakmai képzését.

A közművelődési könyvtárak 1945 és 1955 közti általános fejlődé
sét az alább következő alapvető statisztikai adatok szemléltetik. Az 
összehasonlítás kedvéért közöljük az 1937., 1946., 1948i és 1954. év
re vonatkozó adatokat és az 1955« évi tervelőirányzatot. 1945-ben a 
statisztikai vizsgálatot nem végezték el. Az 1954-re vonatkozó, csillag 
gal jelölt adatok a várható állapotot fejezik ki. A Szlovákiára vonat
kozó statisztikát eddig még kellően nem dolgozták fel.

Cseh országrészek;

Év 1937 1946 1948 1954 1955
Kötetszám 6,075.401 6,966.951 8,427^967 11,729.935 13,264.000
Olvasók sz. 526.872 654.102 823.451 1,155.444 1 ,310.000
Kölcsönzések
száma 11,946.509 11,480.994 1 5,384.531 21,843.700 23,143.000

Szlovákia*
Kötetszám 717^631 379.615 905.086 2 ,030.360* 2,312.000
Olvasók sz. 149.216 63.998 142.579 437.785 525.OOO
Kölcsönzések
száma 1,310.884 465.714 1,292.253 2,944.273* 3,322.000

Egész Csehszlovákia

Kötetszám 6,793.03 t7,286.566 9,333.053 1 3,760,29^ 1 5,576.000 
Olvasók az. 676.086 718.100 966.030 1 ,593.229 1 ,835.000
Kölcsönzések
száma 13,257.473 11,946.708 16,676.784 24,787.973 26,465.000

Ezek az alapvető statisztikai adatok világosan mutatják, hogy 
milyen hatalmas fejlődést értek el közművelődési könyvtáraink népi de
mokratikus köztársaságunkban. 1955“ben 1946-hoz viszonyítva Csehszlo
vákiában a kötetek száma 2 „14-szeresére, az olvasók száma 2,5-szeresé- 
re, a kölcsönzéseké pedig 2,2-szeresére emelkedik. Ha összehasonlítjuk
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a Szlovákiára vonatkozó statisztikai adatokat,megállapíthatJuk* hogy 
X95i>“ben 1946-hoz viszonyítva a kötetek száma 6-szoros* az olvasóké 
8*2-szar©s* a kölcsönzéseké pedig '/-szeres emelkedést fog mutatnia A 
felsorolt adatokból jól láthatjuk* hogy különösen gyors fejlődés ész
lelhető a közművelődési könyvtárak terén a szlovák országrészben*

Ha azonban összehasonlítjak a könyvtárak jelenlegi állapotát és 
működését a cseh országrészekben és Szlovákiában,, megállapíthat Jak * 
hogy Szlovákiában még mindig lényegesen rosszabb a könyvtárak állapo
ta és tevékenysége * mint Csehországban* Mig a cseh országrészekben
1954-ben egy lakosra 1*25 kötet esett* addig Szlovákiában csak '0,,52'j 
mig az egy lakosra eső kölcsönzések átlagos száma a ©sah országrészek
ben 2*36* addig Szlovákiában csupán 0*82* A cseh országrészekben agy- 
egy olvasó átlagosán 19 könyvet igényel* s minden egyes könyvet éven
te l*9-szer olvasnak el* Ugyanakkor Szlovákiában csak 6„7 könyvet ol
vas el egy-egy olvasó átlagosan* s minden könyvre 1*4 használat esik* 
Ezekből az adatokból következik egyik legfőbb feladatunk? rendkívüli 
figyelmet kell fordítanunk a szlovák könyvtárügyre és még jobban meg 
kell gyorsítanunk annak fejlődését*

A közművelődési könyvtárak hálózatának szervezeti kiépítése
A közművelődési könyvtárakra vonatkozó alapvető szervezési intéz

kedéseket 1951-ben hajtottuk végre* Létrejött a községi * járási és ke
rületi közművelődési könyvtárak hálózata* A közművelődési könyvtárak 
különféle kategóriáira vonatkozó részletes feladatokat a községi,, járá
si és kerületi könyvtárak szervezeti és ügyrendi szabályzataiban jelöl
tük meg* Ami a községi /helyi/ könyvtárakat illeti* ezek a községi 
könyvtárakra vonatkozó szabályzat értelmében többfélék* Letéti könyvtá
rak ott létesülnek* ahol nincs különálló helyiség a népművelési munka 
céljára* Megkülönböztetjük a kulturszobák* illetve a kulturotthonok 
könyvtárait* önálló községi közművelődési könyvtárakat csak ott szervez 
nek, ahol megvannak az előirt anyagi előfeltételek /helyiségek* magfele 
lő kötetszám/ és ahol a könyvtár már jó eredményt tud felmutatni* Ezzel 
a szervezési intézkedéssel nagymértékben megközelítettük a szovjet köz
művelődési könyvtárak szervezeti felépítését*

A közművelődési könyvtárak uj szervezeti felépítése teljes mérték
ben bevált* Ez az intézkedés biztosította a kerületi és járási könyvtá
rak alapítását és fejlődését is* E könyvtárak a kerületi* illetve járá
si városokban vannak* s a kerületben illetve járásban folyó könyvtári 
munka központjai* A kerületi és járási könyvtáraknak oroszlánrészük 
van a közművelődési könyvtárügy fejlesztésében* 194? óta döntő szerepet 
visznek a kötetek* olvasók és kölcsönzések számának növekedésében* A 
statisztikai adatok arról tanúskodnak* hogy 1954-ben a cseh országré
szekben a kerületi könyvtárak kötetszáma az 1949* évhez viszonyítva 
417*000 kötettel* azzaz 28 százalékkal emelkedett^ a járási könyvtará
ban a kötetek száma 717*000-sl* azaz 41 %°al nőtt& a falusi könyvtárai 
ban az emelkedés 1*416*000 kötet* azaz 24 £ volt*.

A könyvállománynak az imént vázolt gyarapodását az egyes könyv
tár* 4 sokban helyesnek tekinthetjük* A közművelődési könyvtárak "ná’ 6-
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salának aj szervezeti felépítése előfeltételezte , hogy a Járási könyv
tárak előreláthatólag lényegesen emelni fogják a kötetek számát és 
állománygyarapltó központok lesznek a falusi könyvtárak számára is. A 
könyvállományoknak a Járási közművelődési könyvtárakban való összponto
sításától azt várjuk, hogy lehetővé tegye az említett állományok jobb 
kihasználását, a falusi könyvtárak számára pedig gazdagabb és változa
tosabb válogatást biztosítson.. A járási közművelődési könyvtárak állo
mányának lényeges emelése megteremtette az előfeltételeket ahhoz, hogy 
elláthassák az egyik Isgalapvetőbb feladatot, nevezetesen azt, hogy ki
egészíthessék a falusi és egyéb könyvtárak gyűjteményeit, s kifejleszt
hessék a könyvtárközi kölesönzőszolgálatoto A járási közművelődési 
könyvtárak túlnyomó többsége még nem kielégítően végzi ezt a feladatot. 
Ezért a járási közművelődési könyvtárak állománygyarapitő osztályainak 
munkáját egészen ki kell fejleszteni, s biztosítani kell, hogy az ott 
összpontosított könyvkészleteket a falusi könyvtárak javára felhasznál
juk., Ugyanekkor szem előtt kell tartanunk, hogy a járási könyvtárak 
állománygyarapitő osztályainak tevékenysége nemesek saját hálózatára 
terjed ki, hanem mindazoknak a könyvtáraknak a gyarapítására, amelyek 
nem rendelkeznek elegendő kÖnyvmennyiséggeX. Itt elsősorban az állami 
gazdaságok, a gép és traktorállomások, a munkásifjúság központjai, az 
üdülők, az úttörőtáborok stb. könyvtárairól van szóo Ezzel kapcsolat
ban a járási könyvtár dolgozóinak meg kell ismerkedniök a község jelle
gével és politikai helyzetével, kell hogy ismerjék a falusi könyvtárak 
állapotát, hogy a népművelési felügyelőkkel karöltve jól előkészíthes
sék az állomány kiegészítésére szánt könyvmennyiséget.

A másik alapvető feladat, amit a szervezési és ügyrendi szabály
zatok a kerületi és járási könyvtárak számára előírnak: az alacsonyabb 
tipusu könyvtáraknak nyújtandó módszertani és instruktiv se*itsé«. A 
kerületi könyvtárak módszertani osztályai és a járási könyvtá
rak módszertani részlegei tevékenységének szabályozásához részletes 
irányelveket adtak ki. Jóllehet valamennyi kerületi könyvtárban létre
hozták a módszertani osztályokat és a Járási könyvtárak egy részében i 
megszervezték a módszertani részlegeket, ezeknek módszertani és instruk 
tiv tevékenysége és az alacsonyabb tipusu könyvtáraknak nyújtandó segít 
sége még kezdetleges. A könyvtári munkának e fontos szakaszán javulást 
Ígér a Könyvtári munka központi módszertani kabinetjének létrehozása, 
amely a. prágai Népművelési Kutató Intézet kebelén belül működik.

Ha összehasonlítjuk a öseh országrészekben lévő kerületi, Járási 
és falusi könyvtárak fejlődésére vonatkozó statisztikai adatokat, meg
állapíthatjuk, hogy a falusi könyvtárak fejlődése komoly lemaradást 
mutat. Mig ugyanis a kerületi könyvtárakban a kölcsönzések száma 1949- 
től 1954-ig 1 ,128.000-sel, azaz 22 j£-kal emelkedett, a Járási könyvtá
rakban pedig 1,411.OOO-rel, azaz majdnem 28 $6-kal, addig falun ez az 
emelkedés csak 733.QOO-et, azaz 8,7 #-ot tesz ki. Öt év alatt a kölcsön 
zések szásza összesen 3»S72.000-el emelkedett. A kerületi könyvtárak 
ebben az emelkedésben 34,5 #-kal, a járási könyvtárak 43 2&-kal, a falu
si könyvtárak pedig csupán 22,5 %-kal részesednek. Még szsmbeőtlőbb az 
eltérés akkor, ha megvizsgáljuk, hogy hány kölcsönzés esik átlagosan 
egy lakosra. A kerületi városokban egy lakosra átlagosan 3,07, a járási
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városokban 4,.?»ó a falu® azonban csupán 1,59 kölcsönzés esik. A falusi 
könyvtárak gyenge fejlődéséről tanúskodik az a tény is, hogy igen aagy 
a letéti könyvtárak száma ás aránylag alacsony az önálló könyvtáraké. 
1954-ben a cseh országrészekben összeses 4.521 letéti könyvtár a csu
pán 498 önálló községi könyvtár volté íz az e l w á s  arról tanúskodik, 
hogy a közművelődési könyvtárak hálózatának leggyengébb láncszeme a 
falusi könyvtárak .hálózata. Jóllehet 1945 után a falusi könyvtárak ez
reit juttattuk aj helyiségekhez, elláttak aj berendezéssel m a helyi 
/községi/ nemzeti bizottságok gondozásába kerültek, zömük mégis nélkü
lözheti az alapvető anyagi feltételeket ahhoz, hogy tevékenységét ered
ményesen fejleazthease. írről tanúskodik az a tény is, hogy a községek 
40 jUábaa nincs is a népművelési szolgálatok céljaira rendelkezésre 
állé önálló helyiség, ahol a közművelődési könyvtár is otthonra talál- 
nao Nagyon fontos feladat tehát, hogy a falvakban lényegesen csökkent
sük a letéti könyvtárak számát, kellő helyiségeket biztosítsunk a könyv
tárak számára és kaltarszobákat építsünk. Arra kell továbbá törekednünk, 
hogy emeljük az Önálló községi könyvtárak számát s a Járás minden termé
szetes gócán könyvtárt létesítsünk, hogy ezek a környéken lévő tíz-ti
zenöt falusi könyvtár támaszpontjává váljanak.

Az ifjú olvasók állandóan növekvő érdeklődése kényszerítőiig kö
veteli, hogy a szovjet példa nyomán már a legközelebbi időben hozzá
lássunk önálló gyermekkönyvtárak szervezéséhez, elsősorban a kerületi 
városokban, később pedig a járási városokban.

A széleskörű kulturális, népnevelő tevékenységet ellátó könyvtá
rak egyik különleges, uj típusát alkotják a mozgőkönyvtárak. Az első 
mozgókönyvtárakat 1949 elején állították üzembe Prágában. Miután ezek 
a mozgőkönyvtárak jól beváltak, uj mozgókönyvtárak beállítását kezdtük 
meg a falun végzendő könyvtári feladatok számára. Ma a cseh országré
szekben már 15 mozgókönyvtár müködiko Munkájuk nemcsak a könyvkölcsön
zésben merül ki, hanem széleskörű kulturális, népművelő tevékenységet 
is kifejtenek /a mozgőkönyvtárakat hangszőrőbereadezésseX, filmvetítő- 
géppel, bábszínházzal stb. szerelik fel/. Működésük nagymértékben hozzá
járult a falusi lakosságról való kulturális gondoskodáshoz. A mozgó- 
könyvtárak az 1954* év folyamán 200.000 könyvet kölcsönöztek és kb.
Xo000 könyvismertetést és filmelőadást tartottak. Ahhoz, hogy a mozgő
könyvtárak segítségével még jobb eredményeket érjünk el, ki kell küszö
bölnünk néhány fontos hiányosságot, $ meg kell akadályoznunk azt, hogy 
a mozgókönyvtárakat szállítási célokra használják. Hiányosság továbbá 
a kocsik gyakori üzemzavara, a könyvtári órák terén, észlelt rendszer
telenség, s végül az, hogy a mozgőkönyvtárak könyvtárosai nem segítik 
a falusi könyvtárosokato

Könyvek, olvasók és kölcsönzések
Népi demokratikus köztársaságunk felszámolta a selejtes és kifo

gásolható irodalmat mind a könyvpiacon, mind a könyvtárakban. A könyv
tárosok az 1948. évi braoi kongresszuson hadat üzentek a selejtes iro
dalomnak, s ezt az ütközetet győztesen meg is vlvtáko Megszüntették az 
összes, üzleti alapon álló könyvkölcsönzőket, amelyek a ponyvairodaim
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fő terjesztői voltak? 1948 februárja után a könyvtárak hatalmas tisz
tító fürdőn haladtak át, s itt többmillió selejtes irodalomtól szabadul
tak meg.

Agyas járási könyvtárakban, de főleg a falusi könyvtárakban azon
ban még mindig megtalálhatjuk az elavult illetve selejtes irodaiam 
maradványait. A kifogásolható könyvek elvétve visszakerülnek a könyves
polcokra. Selejtes irodalmat tartalmaznak többnyire a különféle ajándé- 

* kok is, amelyeket a könyvtárosok ellenőrzés nélkül besorolnak az állo
mányba. Ezért a népmüvelésügyl felügyelők és a kerületi illetve járási 
könyvtárak dolgozóinak a továbbiakban is sz a feladata, hogy őrködjenek 
a könyvtárak állományának tisztasága felett és látogatásaik alkalmával 
mindenkor gondosan vizsgálják felül a könyvtárak tartalmát. Ne feled
kezzünk meg arról, hogy a felülvizsgálat folyamatos ás állandó feladat, 
mert s lövőben is ki fogtuk iktatni közraüv lődési könyvtaraink állo
mányából az elavult és túlhaladott irodalmat.

A közművelődési könyvtárak könyvállományának alapos felülvizsgá
lata biztosította a legelső előfeltételt a könyvtárak munkája eszmei 
színvonalának omelésához. A másik fontos előfeltétel az állományunk aj, értékes irodalommal való gyarapítása volt. 1945 után a közművelődési könyvtárak számára kb. 7,000.000 uj könyvet vásároltunk. A közmű
velődési könyvtárak állománya gyökeresen megváltozott. A selejtes iro
dalmat r >nledó szellemű irodalomnál, a csehszlovák és külföldi klasszikusok 
müveivel, valamint a marxi-nus-leninízmus klasszikusainak alkotásai
val pótoltuk. Ma már pl. a ceeh országrészek valamennyi közművelődési 
könyvtárában megvannak Sztálin és Gottwald összegyűjtött müvei, a 
könyvtárak többségében pedig megvannak Lenin válogatott müveio A könyv
tárakban megtalálhatjuk Marx, Engels, Lenin, Sztálin és Gottwald egyse 
munkáinak példányait. Minden könyvtár megkapja díjtalanul a "Nemzeti 
Könyvtárt”. A könyvtárak zöme előfizeti Alois Jirasek Válogatott müve
it. A könyvtárak számára központilag beszereztek továbbá kb. 100.000 
kötetet költőink legkiválóbb müveiből*A haladó'sZellmvü cseh, külföldi, 
de főleg szovjet szépirodalmi müvek a cseh olvasók millióinak tetszé
sét ryerfék meg. 1949-től kezdve rendszeresen vásároltunk közművelődé
si könyvtáraink számára oroeznyelvü szovjet szépirodalmi müveket. A 
járási és kerületi könyvtárakban az orosznyelvü szovjet irodalom külön 
osztályt képez.

A szovjet közművelődési könyvtárak mintájára évről-évre nő az 
ismeretterjesztő irodalom és az ifjúsági irodalom százalékos aránya. 
Vizsgáljuk meg 1949-től kezdve a cseh országrészek könyvtárainak állo
mén yös szét ét elét az alább i három, mutat ószám. szerint :a szépirodalom szá
zalékos aránya, az ifjúsági és a tudományos irodalom százalékos aránya.

É v 1949 1952 1955 1954
\
1955 /terv szê  

rint /
Szépirodalom és 
egyéb irodalom 71 1° 67 % . 63 i éo a 55 %

Ifjúsági irodalom 9 # 10 $ 12,5# 13 J6 13 %
Tudomanyo? irodalom 20 % 2.3 $ 24 ,5$ 27 ' 32 %
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.Súlyos hiányosság azonban az* hogy a tudományos irodalom részese- 
dési százaléka nem emelkedik egyenletesen valamennyi kerületben. Mig 
ugyanis az 1955 « évre széló előirányzat szerint a budejovioei kerület 
56 %-ot fog elérni a tudományos irodalom százalékos megoszlása szerint, 
addig a gottwalöovi kerület százaléka vsak 26,5 lesz# az osztravai 
kerület pedig csak 25 %«kal fogja emelni a tudományos 'irodalom arányát. 
Mig az osztravai kerületben 17 95&-ot fog kitenni az ifjúsági irodalom* 
addig a pardubicei kerületben csupán 9#7. f° lesz. Hgr;onlő különbségek 
vannak a járások között is. Ha megvizsgáljuk a könyvállomány összeté
telét az egyes könyvtártípusok szerint# azt láthatjuk, hogy a tudomá
nyos irodalom részesedési százalékának emelkedése főleg a kerületi és 
Járási könyvtárakban figyalhetŐ meg# viszont a falusi könyvtárakban a 
tudományos irodalom százalékszerüen alacsonyabb. Az egyes irodalornfak
tákat véve alapul, 1954-ben a közművelődési könyvtárak köayvállomá ny ál
nak összetétele a következő volts

marxizmus-leninizmus klasszikusainak müvei
politikai irodalommezőgazdasági irodalom 1
természettudományi irodalom
©g? 3 &k i i  rodalom
egyéb tudományos irodalom
szép iro d alo m  k
ifjúsági irodalom
egyéb irodalomHágától értetődik, hogy a marxizmus-leninizmus

4,07 % 
5,12 *

í1,89 «
2*06 % 

%
5**5® %12-92 *

T  C 9  W -.

k la ssz ik u sa in ?! >
százalékos megoszlásával nem lehetünk megelégedve s azt az irodalmat 
az elkövetkezendő években fokozott mértékben kell figyelembe venni a 
közművelődési könyvtárak vásárlásainál.

1946-tól 1954—ig a közművelődési könyvtárak köteteinek a száma 
4 ,823«000 kötettel emelkedett. Ez nagyon örvendetes tény. Eddig azon
ban kevés figyelmet fordítottunk arra, hogy részerednek ebben 'az emel
kedésben az egyes kerületi és -járási könyvtárak, s nem néztük mag* 
vájjon ez a könyvgazdagság egyenletesen és célszerűen helyezkedik-e >1 
területi viszonylatban. Az 1955=ra szóló terv azt mutetja# hogy az egy 
lakosra eső kötetek számában nagy különbségek mutatkoznak az egyes ke
rületek és járások között. Mig ugyanis az osztravai kerületben egy la
kosra 0,99'kötet fog esni, a budajovicei kerületben 1 ,88-ra emelkedik 
a kötetek száma, a brnoi kerületben a belterületen lévő bystrice n.
P.-i járásban átlagosan 2,72, a határmenti Znojmoban csak 0,98, 
Breolavban pedig csak 0,90 kötet fog esni egy lakosra. Nem lehet célunk 
természetesen, hogy minden egyes járásban egyforma legyen az átlag, 
hiszen figyelembe kell vennünk az egyes kerületek, járások és közsé
gek helyi feltételeit és szükségleteit. Helytelen azonban, hogy az 
osztravai kerület - amelynek döntő jelentősége van népgazdaságunk fej
lesztése szempontjából - a kötetek számát tekintve a legrosszabbul el
látott közművelődési könyvtárakkal rendelkezzék.. Bizonyára nem helyes# 
hogy a brnoi kerületben a tíatármenti községek vannak az utolsó helyen, 
mig a belterületi járások a táblázat élén állnak.

Ezeket a súlyos hiányosságokat csak a tervszerű könyvvásárlás 
/könyvbeszerzés/ és a könyvekre szánt költségvetési összegek célszerű
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elosztása szüntetheti meg* A könyvek vásárlásába előirányzott költség
vetési összegeknek. a kerületig illő járási nemzeti bizottságok költ
ségvetésében történő ösazpontositásama már megteremtette a fentiekhez 
szükséges reális előfeltételeket» Súlyos hiba, hogy mindeddig nem si
került létrehozni á szovjet könyvtári kollektorok mintájára szervezen
dő kerületi könyvtárellátókat s így egyelőre, csak a Kniha Nemzeti 
Vállalat járási boltjai utján vásároljak a könyveket* A fenti tervből 
azonban nem engedünk és hisszük, hogy tervünket sikerül megvalósítani..

194 ó-t ól 1954-ig 500o 000 fővel emelkedett a cseh országrészek 
közművelődési könyvtáraiban az olvasók száma* Az olvasősyilvántartás 
azonban gyenge oldala népművelési statisztikánknak* Jóllehet a statisz
tikai napló világosan meghatározza, hogy kiket kell a könyvtár olvasói
nak tekintenünk,az egyes községi, járási és kerületi könyvtárak saját 
elképzelésük szerint jelentik az olvasók számát* Ezért csak m alapvető 
adatokat vizsgáljak* 1954-ben az olvasók megoszlása a következő volts 
19„44 M munkás,, 15„"4 $» paraszt, 14„74 f0 alkalmazott, ló, % egyéb, 
az olvasók 33 ,66 jt-a pedig a ló évnél fiatalabb ifjak sorából került 
ki* A fentiekből világosan látható, hogy a paraszt olvasók száma nagyon 
alacsony, még súlyosabb ez a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy az 
összlakosságnak mintegy 62 a lakik falun és a könyvtárak zömét a fa
lusi könyvtárak alkotják* A fal&n nemcsak lehetséges, hanem elengedhe
tetlen uj százezres olvasótábor toborzása*

Azt a tényt, hogy a cseh országrészekben a kölcsönzések száma 
1946-től 1954-ig Io „363<>000~re növekedett, í-endkivülí sikernek kell 
elkönyvelnünk a közművelődési könyvtárak munkájában* Ezzel a sikerrel 
azonban nem akarunk és nem is szabad megelégednünk* Ezért a kölcsönzé
sek számára és összetételére vonatkozó statisztikai adatok, elemzésével 
próbáljuk megtalálni a munkának azokat a gyenge pontjait, amelyeket el
sősorban kell gondozásba vennünk*

A könyvtári munka terjedelmének egészben véve megbízható mutató- 
száma az egy lakosra eső kölcsönzések, száma* Az 19.55* évre előirányzott 
terv ismét jelentős eltérést mutat az egyes kerületek, illetve járások 
tekintetében* Mig ugyanis a libereei kerületben az egy lakosra eső köl
csönzések száma 3,07 lesz, addig a brnoí kerületben ez a szám csak 2,00- 
vei lesz egyenlő* Hasonló különbségek vannak az egyes járások között 
iSo Az elemzés tehát megmutatja azámuakra, hogy hol keressük a kölcsön
zések további jelentős emeléséhez vezető utakat* Most pedig folytassuk 
az elemzést és az Összehasonlítást a cseh országrészekben felvett, 1950 
és 1954-re vonatkozó statisztikai adatok alapján.* 1954-ben a kölcsönzé
sek száma az 195°° évhez viszonyítva 2,S05ó00C-el emelkedett* Ebben az 
emelkedésben a szépirodalom, kölcsönzése 99*000-rel, a tudományos iroda
lom 472o000-rel, az ifjúsági irodalom pedig 2 ,234*000-re.l részesedik.*
Ez annyit jelent, hogy a kölcsönzések számának emelkedésében az ifjú
ság számára történő kölcsönzés 80 $-bas foglal helyet0 Az ifjúsági iro
dalom kölcsönzésének számában mutatkozó jelentős emelkedés örvendetes 
tény, amely kötelez bennünket, s amely szép távlatokat nyújt az elkö
vetkezendő évekre, mert tudjak, hogy a szenvedélyes ifjú olvasó élete 
végéig hü marad a könyvtárhoz* Sokkal szomorúbb a helyzet a felnőtt ol
vasóknál, mert ezeknél ©z utóbbi négy év alatt szinte alig fokozódott 
az érdeklődés az olvasás iránt* Kétségkívül nagy eredményt értek el a
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könyvtáros okabbaa9 hogy sikerüli a közművelődési könyviárak olvasóik  
rászoktatni a ponyva irodalom olvasásáról a minőségi irodalom o lv a sá sá 
ra® A* lf46-ba» elért Xlp480o00C*-ea kő les önzést számot nehezen'Isist 
összehasonlítani az 1954-be® elért 21s843o00Q kölcsönzéssel, mert 
1946-ban még több millióra menő salejtirodalem veit könyvtárainkba®.® 
1954-ben viszont nemes- és értékes irodalommal helyettes i k e ttűk a pony
vairodalmat ® Hiba lenne azonban, ha ölhetett kézzel néznénk,., begy a 
minőségi szépirodalom könyvei millióinak forgása nem gyorsai és a 
szépirodalomnak a felnőtt olvasók körében történő tömeges propagandá
ja terén elmaradnak® A tudományos irodalom kölcsönzésének számába® 
elért emelkedés örvendetes Jelenség*, de korántsem Jelenti*, hogy már 
döntő fordulatot értünk el ezen a területen®

1954-ben a kölcsönzések megoszlása a következő volt3

1*04 % 
lp.5.3 %
1*25 £
1,15 
ö98f $
4p3ö %

60*53 $
27*71 %Igéü %

A kölcsönzéseknek a műfajok és a könyvtártípusok szerint törté
nő elemzése arra mutat*, hogy a szépirodalom és az ifjúsági irodalom  
kölcsönzésének túlsúlya valamennyi könyvtárban továbbra is érvényesül® 
Egyáltalán nem kielégítő a tudományos irodalom alapvető f a j tá in a k ,  
különösen a marxizmus-leninizmus klasszikusai müveinek,, továbbá a me
zőgazdasági és■ természettudományos irodalom kölcsönzésének a s z á z a lé 
kos megoszlása®

Milyen következtetéseket vonhatunk le a fenti elemzésből1? Tar
tanunk kell az ifjúsági irodalom kölcsönzéseiben elért számot* de 
az ifjú olvasókkal folytatott munkát el kell mélyítenünk és minősé
gileg jobbá kell tennünk® A felnőttek esetében tovább- törekszünk m 
járninőségtt szépirodalom kölcsönzésének emelésére9 de ugyanekkor rasd- 

" kívüli figyelmet kell fordítanunk a tudományos irodalom p rop agálásá
ra, ezen belül is főleg a marxizmus-leniaizmus klasszikusainak müvei
re* a mezőgazdasági ám a természettudományi irodalomra® lényegesen 
meg kell javítanunk az olvasókkal folytatott tömegnevelő, i l l e t v e  egyéb 
munkát ®

A könyvvel éa a sajtóval való töaegfoglalkozáa
íőleg ezen a munkaterületen volt'nehéz leküzdeni a burzsoá kul

túra Jiagyamányait, mely azt hirdette, hogy a könyvtár "apolitikua* 
intézmény és azt a véleményt oltotta a könyvtárosokba,.hogy wa könyv
tárosi hivatásnak az az előnye, hogy -  bár a szellemi élet középpont
jában áll - mégis távol van annak harcaitól”»

Ez a rossz hagyomány sokáig gátolta a közművelődési könyvtárak

marxista-leninista klasszikusak müvei
egyéb politikai irodalom
mezőgazdasági irodalom
természettudományi irodalom
műszaki irodalom
egyéb ismeretterjesztő irodalom
szépirodalom
ifjúsági irodalom
egyéb irodalom
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könyvtárosait abban? hogy elfogadják és alkalmazzák az uj báréi for
mákat és munkamódszereketo Csak az 1948. évi februári forradalom zúz
ta szét a közművelődési könyvtárak n«sigaházaitw és vezette a könyv
tárakat eddigi elszigetelt állapotukból a politikai és gazdasági élet 
harci szakaszán való aktív részvétel útjára. Mé& ma sem mondhatjuk 
azonban, hogy valamennyi közművelődési könyvtárosunk helyesen értel
mezi a könyvvel és a sajtóval való foglalkozás módszereit és olyan 
széles körben végzi azt, mint a szovjet könyvtárosok. A szovjet mód
szerek alkalmazásának területén aránylag legnagyobb eredményt a szép- 
irodalom válogatott müveinek tömegpropagandája tarén értek el könyv
táraink. Ezek a kollektív munkamódszerek eleinte spontán módon, egy
másra való tekintet nélkül érvényesültek. Az első figyelemreméltó 
eredményt az 19 51-1952. év őszi és téli Időszakéban értük el, amikőr
is .négy szerző /Azsajev? Távol Moszkvától, BabajevszkiJs Az arany
csillag lovagja, Osztrovs?kijs Az acélt megsózik, Rezáes Felvonulás/ 
kiválasztott müvei alapján kb. 6.000 olvasói ankétet /beszélgetést/ 
rendeztünk,' s ezekben kb. 100.000 dolgozó vett részt. Az említett 
könyveket mintegy 700.000 olvasó olvasta el. Évről-évre nőtt az ol
vasói ankétok száma. A tömegnevalő munka járási terve az 1954-1955. 
év* őszi és téli időszakára már több mint 40.000 olvasóankétot irány
zott elő a csehszlovák- és a külföldi klasszikusok, valamint a haladó 
szerzők műveiből, elsősorban a szovjet wzerzők munkáiból. Pozitívan 
kell értékelnünk a közművelődési könyvtárak munkáját a nemzeti tanácsok
ba és a nemzetgyűlésbe való választásokkal kapcsolatos agitáoiós kam
pány idején. A könyvtáraknak jelentős szerepük van a Pucik-jelvény 
tömeges elterjesztésében. Megállapíthatjuk, hogy a szépirodalom tömeg
propagandájának területén határozott lépést tettünk előre. Éhből az 
alkalomból nagyra kell értékelnünk a Népművelési Kutatóintézet Közpon
ti Módszertani Osztályának jelentős segítségét, az osztály módszerta
ni útmutatókkal járult hozzá a könyvek propagálásához és az olvasói 
ankétok sikeréhez.

Munkánknak továbbra is gyenge láncszeme a politikai irodalom, a 
mezőgazdasági szakirodalom és a természettudományi irodalom tömeges 
propagálása. A könyvtárak tervbevették ugyan, hogy az 1954-55. év idő
szakában kb. 4.000 megbeszélést /ankétot/ fognak tartani a mezőgazda- 
sági irodalomról, de a Járásokból beérkezett jelentések arról tanúskod
nak, hogy ezt a tervelőirányzatot aligha sikerült teljesíteni. Nem ki
sebb hiányossága a könyvvel való tömegfoglalkozásnak az, hogy sok já
rásban a formalizmus és öncéluság felé hajlanak a könyvtárak.

Súlyos hiányosságok vannak a közművelődési könyvtárakban a hír
lapokkal és a folyóiratokkal való munka területén. A sajtóval való 
foglalkozás jelentőségét könyvtáraink túlnyomó többsége lebecsüli. 
Olvasótermeket, illetve olvasósarkokat a könyvtáraknak csak körülbelül 
•gytizedében létesite"tek. Még egyes járási könyvtáraknak sincs önálló 
olvasótermük. A könyvtárak távolról sem használják még fel azokat a 
tömegpropaganda •*?zk'”z8ket, amelyeket a szovjet forrásokból ismerünk: 
a felolvasást '/szópirodíjlom. , napi sajtó legfontosabb cikkeinek fel
olvasását, az elolvasottsk megvitatását, könyvtári agitáeiős csoporto
kat, hírlap- é. propagaadótáriókatj könyvkiállitásokat, plakátokat és



•villám" fali®jSágokato Helytelenül mellőzik könyvtáraink a könyvvel 
és & sajtéval való töm®gas foglalkozás terén a nyári időszakot®

A "Kiváló könyvtár”* óiméért folyó varas
A szébé.iförg^~ versenyt IfjO-bea hirdették még® Az eddig lebo

nyolított öt forduló «ai5 mutatja9 hogy ez a verserayakoiő nagymérték
be® hozzájárult a könyvtárak állapotának és működésének megjavítá
sához® A  könyvtárosok ezrei kapesolődtak be a tömegjellegtt verseny
zésbe és a verseny felkeltett* a aégi bizottságok érdeklődését 1® a 
közmüv előd éa i könyvtárak iránt® A verseny során' eddig több mint ezer 
könyvtár kapott kitüntetést és jutalmat a nemzeti bizottságoktól* 
illetve a központi hivaMoktől®

Hegmutatkozott0 hogy milyen rendkívül aagy jelentősége va® a ki
tüntetett könyvtárak népszerűsítésének mind a napi sajtéban,, mind 
pedig a népművelési sajtéban és a rádióban egyaránt® A kitüntetett 
knpvtárákét messzi vidékről is meglátogatják a könyvtárosok* hogy ta
nulmányozzák a könyvtári munka uj formáit és módszereito Súlyos 
hiányosság azonban az0 hogy eddig igen sok kerület és járás nem szen
telt kellő figyelmet a verseny népszerűsítésének éa a könyvtár érték# 
léséneko

Könyvtári dolgozók

A esek országrészek közművelődési könyvtáraiban mintegy 9§@ fő
hivatású könyvtáros és kbo 11 o000 önkéntes könyvtári dolgossá működik® 
A főhivatású könyvtárosok száma lf43 óta megkétszereződött® Főhiva
tású könyvtárost nemosak a 10®000 lakosnál nagyobb.helységekben al
kalmaztak - ahogy az 1919o évi.törvény előírja - hanem valamennyi já
rási könyvtárban* valamennyi mozgókönyvtárban és egye® nagyobb közsé
gi könyvtárakban® Az aj fizetésbasorolási rendelet megjavította a fő
hivatású könyvtárosok fizetését® Könyvtárügyünk fejlődéséhez nagymér
tékben hozzájárult a népművelési kérdésekre vonatkozó IfAJf-.ben kelt 
törvényerejű rendelet „ amelynek értelmében valamennyi nagyobb járás
ban könyvtári felügyelőket állítottak be® ezeket'a felügyelőket 
népművelési felügyelőknek nevezik®/ 1952-ben a prágai,, braoi éa 
bratislavai pedagógiai gimnáziumban /később népművelési iskolákban/ 
könyvtári szakot létesítettek* amelyeknek első végzett növendékei a 
négy éves tanidő letelt® után a Jövő évben hagyják ®1 az iskolát® A 
prágai és a bratislavai egyetemen 5 éves könyvtárosi szakot vezettek 
be® Ilymódon eleget tettünk a brnoi kongresszus határozatában foglalt 
követelményeknek9 a megvalósult valamennyi könyvtári dolgozd régi jo
gos kívánsága® A kerületi és járási tanfolyamok a könyvtárosok százai 
számára tették lehetővé* hogy legalábbis alapvető szakmai ismerete
ket szerezzenek®
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Ha tehát mérlegre tesszük a közművelődési könyvtárügy 1iesSl«» 
téa az elmúlt 10 év munkáját, elsősorban köszönetét kell mondanunk 
a faluéi könyvtárosok ezreinek és kellőképem kell értékelniük a ke
rületi és. járási könyvtárak dolgozóinak, a népművelési felügyelők.*' 
aek és a nemzeti bizottságok választott funkcionáriusainak munkáját* 
Forró köszönet és őszinte hála mindazoknak, akik .elősegítették9 hogy 
közművelődési könyvtáraink aktív tényezőkké váljanak a nép nevelésé
ben éa hasznos segítőtársak legyenek a szaoiaXismuf* építésével kap
csolatos nagy feladatok teljesítésében..

Az elért eredmények ösztökéljenek arra, hogy még szorgalmasabban 
igyekezzünk a legrövidebb időn belül kiküszöbölni s. munka útjában 
álló komoly hiányosságokat» Azzal az elhatározással lépjünk, az évfor
duló napjaiba , hogy munkánkkal még eredményesebben járuljunk hozzá 
népi demokratikus Csehszlovák Köztársaságunk további felvirágzásá
hoz s ezáltal a tartós világbák® megszilárdításához*

»* Ctenár, 1955® 5»asso 130—138®lap*

BAiSSNGS MÓDSZERTANI
- B« P. Korsunova kÖáyv*i 'A'' járási 'könyvtár"' bibliográfiai

tájékoztató munkája° - - -

A ssóbanforgő Útmutató^ megérdemli9 hogy a könyvtári dolgo
zók felfigyeljenek rá* lenek a könyvnek az a jelentősége9 hogy el- 
sőizben ad alapos és rendszeres ismertetést a Járási könyvtár tájé
koztató munkájáról éa annak módszereiről*

Korsunova Útmutatója hat fejezetből álló Az első fejezet rövi
den bemutatja a járási könyvtár bibliográfiai tájékoztató munkájá
nak feladatait és tartalmát* A szerző helyes®!® mutat rá arra, hogy 
a bibliográfiai tájékoztató munka szoros kapcsolatban van az olva
sás irányit ás ávai, valamint a könyvtár tömegrendezvényeivel,, A bib
liagráfiai tájékoztató munka aktív ajánló jellegű tevékenysége

A második fejezet a könyvtár bibliográfiai tájékoztató appará
tusának szervezeti felépítéséről szól* Hangsúlyozza a jól szervezett 
bibliográfiai tájékoztató apparátus fontosságát és jelentőségét, is
merteti a katalógusokat é® a kartotékokat, valamint a asőba&forgő 
apparátus igen fontos eszközeit* a tájékoztató és bibliográfiai ki
adványokat o

Korsunova E* P*s Szpravocsno-bibliogSaficaesskaja rabota rajonnoj 
bibliotekl* Hetodioseszkoe poszobie* Moszkva, 1954 « 107 lap*


