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Hiba volt az is, hogy a kör vezetője /a könyvtáros/ a munkát legna
gyobbrészt egyedül végezte* A jövőben feltétlenül el kell érni, hogy 
a tehetséges tagok a könyvtáros irányítása alatt maguk dolgozzanak 
ki előadásokat* Az irodalmi kör teljesen hsak akkor töltheti be 
szép és hálás feladatát, ha ennek a munkaközösségnek tagjai tényleg 
aktivan réeztveeznek a munkában*

- Dér Bibliothekar, 1954* 23/24. sz* ’708-709* lap*

A KLUB éa KÖNYVTÁR KÖZÖS TANÁCSA

Irta: Komarov, B
a brejtovi Járási Könyvtár /jaroszlavli terület/ vezetője

A kulturális intézmények az előttük állő feladatokat csak 
abban az esetben tudják sikeresen megoldani, ha baráti és együttes 
munkát végeznek*

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a népművelési intézmények 
működésének egybehangolására a községekben meg kell szervezni a 
klub és könyvtár közös tanácsát, a járási székhelyeken pedig a 
kulturházak és könyvtárak tanáesát*

Minden rendezvény, amit a könyvtár szervez, közvetlenül vagy 
közvetve kapcsolatban van más népművelési intézmények munkájával,
A siker attól függ, hogy milyen szoros ez a kapcsolat*

Könyvtárunk 1954 elején olvasőanfcétot rendezett N* A* Qszt- 
rovszkij munkásságáról* A könyvtár kollektívája túlbecsülte erőit 
és nem vont he a rendezvény előkészítésébe más népművelési intéz
ményeket* A megbeszélésen csupán a felsőbb osztályok tanulói vet
tek részt, de ezek közül is egyesek csak azért jelentek meg, mert 
az ankétot irodalomtanáruk vezette*

Az ankét nem sikerült* A SzKP járási bizottsága az ankét meg
ismétlését javasolta* Ezúttal az, előkészületekben a járás vala
mennyi népművelési intézménye részt vett* A könyvtár aktívan pro
pagálta Osztrovazklj müveit s a róla szőlő irodalmat, a középisko
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la tanácsadókat, illetne hozzászólókat jelölt ki. Az ankétet JÓI ké
szítették elő és nagy sikerrel zajlott le.

A kulturális Intézmények együttes munkája szükségessé tette egy
séges irányit ó szervezet létrehozását, ~ felmerült tehát a kultur&áz 
és a Járási Könyvtár ügyeit intéző tanács megszervezésének a kérdé
sei, azzal a céllal, hogy egybehangolja a járásban folyó egész népmű
velési munkát. A járási népművelési osztály előterjesztésére a járá
si tanács a következő funkcionáriusokból állította össze a tanácsot; 
a járási kulturház igazgatója, a Járási Könyvtár vezetője, a gyér- . 
mekkönyvtár vezetője, a SzKP járási'bizottsága agit.prop. osztályá
nak képviselője, a járás politikai és tudományos ismereteket terjesz
tő társaságának képviselője, a járási művelődési osztály képviselő
je, a középiskola igazgatója, a Komszomol járási bizottságának kép
viselője, a gép- és traktorállomás pártszervezetének titkára, a 
könyvesbolt vezetője, az orvos, a könyvtár két aktivistája és a kul- 
turház két aktivistája.

A tanács elnökévé a kulturház igazgatóját, helyettesévé pedig 
a Járási Könyvtár vezetőjét választották meg.

Hogyan dolgozik a tanács? Rendszerint a megfelelő intézmény 
vezetője felel a tervben előirányzott és saját területéhez tartozó 
rendezvények lebonyolításáért. Pl. az olvasóankét előkészületeiért 
a könyvtárvezető, a filmvetítésért a kulturház igazgatója, a "Könyv
napok, könyvhónapok" megrendezéséért pedig a könyvesbolt vezetője 
felel.

A tanács munkájában nagy szerepet játszik a legjobb gépkezelők 
munkatapasztalatainak a propagálása. A jaroszlavli terület élenjáró 
gépkezelőiről szóló irodalom propagálása céljából olvasóankétot ren
deztek, amelynek előkészítése két hónapig tartott. A tanács által 
összeállított terv alapján a könyvtár beszerezte a szükséges könyv- 
mennyiséget és aktivan propagálta. A SzKP járási bizottsága segít
séget nyújtott az élenjáró gépkezelőkről szőlő irodalom vitájának 
megrendezéséhez. A gép- és traktorállomás pártszervezete két szak
értőt jelölt ki a felszólalókkal való konzultációra, felolvasáso
kat és beszélgetéseket szervezett a mezőgazdasági gépek karbantar
tásával foglalkozó gépkezelők között.

A Járási Könyvtár, a kulturház helyiségeiben,a gép— és traktor
állomás műhelyeiben színes plakátokat ákasztottak ki. A járási lap 
szerkesztősége ankétet népszerűsítő cikket tett közzé. A Járási 
Könyvtár fiókjában, a gép- és traktorállomás szállásain, a kolhozok
ban 43 felolvasást tartottak a légjobb, gépkezelők tapasztalatairól 
Írott könyvekből.

Az olvasóankét végén mezőgazdasági filmet és színes felvéte
leket, mutattak be.

A tanács ülésén szokták kidolgozni illetve jóváhagyni a bib
liográfiai szemlék, a könyvismertetések,, a felolvasások és előadá
sok témátérvéto 1955-ben három hónap alatt a kulturházban 9 biblio-



gráfiai szemlét tartottak., Ezeket a szemléket leggyakrabban a meg
beszélések és előadások után, a tárlók előtt szokták taítani* Itt 
mindjárt ki is kölesönzik az olvas óknak azokat a könyveket , amelyek 
felkeltették érdeklődésüket,

A községi kulturális intézmények zökkenőmentes együttes munká
jának ércekében a járási dolgozók ©söpört jatt küldték vidékre /köz
tük könyvtárosokat, klub-dolgozókat, stbo/ é® segítségükkel a fal
vakban létrehozták a klub éa könyvtár közös tanácsát, A tanáes tag
jai általában a következők? a községi klub vezetője, a községi könyv
tár vezetője, a kolhozelnök, a kolhoz pártszervezetének titkára, a 
Komszomol-szervezeí titkára, a traktoros brigád vezetője, az iskola 
igazgatója vagy valamelyik tanára, valamilyen mezőgazdasági szakem
ber,aktiv olvasók és a művészeti együttes résztvevőié A klub ém 
könyvtár közös tanácsa havonta egyszer ülésezik*

Sok községben igen felélénkült ennek következtében a tanácsok 
és a klubok munkája., Például azelőtt a pokrovo-sziti klub csak film
vetítéseket tartott, a községi könyvtár munkája sem volt kielégítő. 
Most a tanács minden tagjának kijelöltek, a népművelés munkájából 
egy meghatározott területet és a tanács elnöke állandóan ellenőrzi, 
hogy a falusi tanács által jóváhagyott rendezvények tervét idejében 
teljeaitlk-e* A klubban négy szakkör működik? dramaturgiai-, ének
kari-, zenei, dámajáték- és sakk-könAz öntevékeny körök, csoportok 
bemutatóján a pokrovo-sziti községi klub az első helyet nyerte el* 
Kiemelték a községi könyvtár munkáját is, amely aktivan segítette 
a művészeti együttes résztvevőit a szükséges irodalommal. Minden 
településen rendszeresen tartanak előadásokat, felolvasásokat s a 
könyvtár letéti könyvtárat létesít ezeken a helyéken* A tömegren
dezvényeket a klubbal és könyvtárral együttesen rendezik*

A járási könyvtárak dolgozóinak fontos feladata arra töreked
ni, hogy a népművelési intézmények jő együttes munkája minden köz
ségben megvalósuljon*
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