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AZ OLVASÓTERMEK MUNKAÓRÁIRÓL

Kötelező-e a falusi könyvtárak olvasótermének nyitvatartása az 
esti órákban?

Milyen elavult kérdés? - válaszolja ámélko&va a jő könyvtáros* Ter
mészetesen nyitva kell tartani esténként az olvasótermet,, hogy a fcolhoz- 
parasztok munkájuk elvégzése utáa0 különösem téli időben elolvashassák 
a legfrisebb .folyóiratokat9 újságokat gs hogy a lexikonokból,, enoiklo- 
pédiákfeél és más„ haza nem vihető kézikönyvekből választ kaphassanak a 
munka közben felmerült kérdéseikre* Hiszen éppen erre való az olvasóte
rem* -

Kívánatos,, hogy a falusi könyvtárba a lehetőség szerint minél na
gyobb számú olvasót vonjunk be0 beleértve az olvasótermi látogatókat is* 
Sok falusi könyvtári dolgozónak azonban más az olvasóterem szerepéről 
alkotott véleménye* A mtttiaosimi járásban lévő Zvjágia község könyvté- 
ra például /vezetője Szal°kova elvtársaő/ kényelmes olvasőterémmé!„ sok 
folyóirattal és újsággal rendelkezik* De munkájukból 7-8 órakor ház át
térő kolhozparasztok nem juthatnak be az olvas ót erembe„ mert a könyvtár 
ilyenkor már zárva van*

Az olvasók kényelme érdekében nem volna-e kívánatos a munkaidő 
megváltoztatása az olvasóban? "Nincs miért%  tiltakozik Szal8kova könyv- 
tárvezetőnőo s ezzel a kétes értelmű mondattal indokolja tiltakozásét? 
"‘“Úgysem lesz mindem este látogatója az olvasónak®1* ,

A kunoevi járás nemoslnovi települési könyvtárának vezetője 
Borba®sevszkája elvtársnő délután f Órakor zárja be a könyvtárat* Mi 
teszi ezt indokolttá? Az„ hogy a könyvtár mellett lévő kultúrotthon lá
togatói az esti érákba©.,, - a könyvtár vezetőjének szavai szerint - za
varják a munkát„ ha bemennek a könyvtárba*

A puakini járá® kijárnini települési könyvtár hetemként négyszer 
5 óráig„ kétszer pedig 8 óráig dolgozik* A rámemi Iljia-települé® könyv
tára négyszer egy héten 5 őráig0 kétszer 9-ig tart nyitva* Ezek a könyv
tárak egyenként több mint 20 folyóiratra és újságra fizetnek elő* A 
Megrendelt lapokat azonban alig használhatják az olvasók mert este az 
olvasóterem zárva van*

Sok más községi könyvtárban tartanak ugyanígy„ a lakosság szem
pontjából alkalmatlan időben könyvtárórát*

Az említett tény annak tulajdoníthatő„ hogy a könyvtárosok a
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könyvtári munkaidő megállapításakor ssak a könyvköleeönzéare vannak te
kintettel, s alig törődnek az olvasók folyóiratellátásával*

Egészen alaptalan az a felfogás, hogy az olvasóterem este üresen 
marad, az ilyen kijelentés vagy tapasztalatlan könyvtárosra, vagy olyan 
könyvtári dolgozóra vall, aki többet törődik a saját kényelmével, mint 
kötelessége teljesítésével* Ott, ahol gondosan igyekeznek kiszolgálni 
a lakosság kulturális igényeit0 az olvasótermek az esti órákban tele 
vannak látogatókkal*

Ratározottaa le kell szögeznünk, hogy a községi és települési 
könyvtárak munkájára naponként akár este 9 óráig is szükség van*

Csak igv tehetjük lehetővé, hogy az olvasók a folyóiratokat és na
pilapokat használni tudják*

Több olyan falusi könyvtárnak, amely nem rendelkezik megfelelő he
lyiséggel, nincs olvasóterme* A kiváló falusi könyvtárosok azonban 
ilyen körülmények között is találnak módot és lehetőséget arra, hogy 
olvasóik számára hozzáférhetővé tegyék az időszaki kiadványokat* A 
rámonl járásban lévő Ksiszcov falu könyvtárában például nincs olvasó
terem, ennek ellenére, a könyvtárba érkező folyóiratokat a lehető leg
jobban tudjak használni az olvasók* A könyvtár vezetője, Zinovkina 
•Ívtársnő ellátja folyóiratokkal a gép- és traktorailomás dolgozóit, 
kirakja az újságokat a "vörös sarokba", olvasóórákat tart, este pedig 
egy csomó friss folyóirattal és újsággal megjelenik a kolhoz kultur- 
otthonában és olvasótermet alakit &s előcsarnokból* Sok kolhozparaszt 
legfőképpen azért megy ilyenkor a kulturotthonba, hogy elolvashassa © 
friss újságokat, folyóiratokat*

Meg kell említenünk, hogy maguk a járási könyvtárak sem tulajdo
nítanak kellő jelentőséget az olvasótermeknek* holott ezeknek példaként 
kellene állniok a járás többi könyvtára előtt* Ebből a szempontból kü
lönösen szemléltető példát nyújt a kuncevi Járási Könyvtár* Ennek a 
könyvtárnak ige® jé helyisége és hét könyvtárosa v&n§ az olvasóterem 
mégis esák este 8-ig tart nyitva9 annak ellenőre,hogy - a könyvtárosok 
bevallása szerint - már több olvasó kérte a kölcsönzési idő moghoaszabbi 
tásáto

Lenin a könyvtárügy megjavítására kiadott utasításaiban hangsúlyoz
ta az olvasótermek jő munkájának jelentőségét* A könyvtárosoknak emlé
kezniük kellene ezekre az utaaAtáaotere és nagyobb gondot kellene for
dítani ok az olvaeőtemok munkájára* A jövőben munkaidejüket a helyi 
lakosság igényeinek megfelelően - és az olvasók kívánságainak szem előtt 
tartásával kell megállapítaniok* Ezen a területen csak ez a szempont 
lehet irányadó* ...
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