. Voron*ko, K» í
. A KÖNYVTÁR SEGÍTI AZ ÜTTÖRÖVKZETŐK MUNKÁJÁT
/Leningrád »*DktóberM kerületének 2»az# gyermekkönyvtára/

A Komszomol XII# Kongresszusa azt a feladatot állította a Lenin
uttörőszervezet elé, hogy fejlessze ki a gyermekekben a tudás iránti
szeretetet, szoktassa rá őket a lelkiismeretes tanulásra, alakítson
ki bennük kiváló erkölcsi tulajdonságokat! a hazaszeretet, bátorság,
hála, nemeslelküség és a fiatalabb társakról való gondoskodás érzé
sét#
£ feladatok megoldásához a gyermekkönyvtárak kötelesek segít
séget nyújtani az iskolának és az uttörőezervezetnek# Az igazi,
tartós segítség azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a
könyvtár szoros kapcsolatot tart fenn az Iskolával, az iskola ut- j
törő- és komazomoIszárvázétével, valamint a kerületi uttörőházzal#
Az uttörőszervezettel való együttműködésnek véleményünk szerint
két irányban kell haladnia!
:
i
1 / kapcsolatot kell létesíteni az uttörővezetőkkel,
2 / az úttörő aktivistákat be kell vonni a könyvtárba#
Könyvtárunk barátsága a kerületi iskolák uttörőszervezeteivel
nem uj keletű, de különösen észrevehető és erőssé a Komszomol Köz
ponti Bizottsága VII# teljes ülése után vált#
AZ uttörővezetők kerületi értekezletén a könyvtárak azqkről a
lehetőségekről beszéltek, amelyek az iskolák és a könyvtárak együt
tes munkájából adódnak a gyermeknevelés' taréj? és segítséget Ígér
tek az uttörővezetőknek az úttörő csapatgyülések rendezésében a
szükséges műsoranyag összeállításához#
1 9 5 2 , tavaszán az Uttörőház néhány szemináriumi foglalkozást
rendezett az uttörővezetők számára arról, hogy a nyári táborokban
milyen feladatok várnak rájuk a könyvpropaganda terén# Ettől az
időtől kezdve évente rendeznek ilyen szemináriumokat#.

Az alsóbb osztályok úttörőivel foglalkozó 8-9# osztályos ol
vasóink közül sokan gyakran' fordulnak hozzánk azzal.a kérésselJ ,
hogy segítsünk nekik a gyűlések előkészítésében, válasszunk ki ver
seket, elbeszéléseket és egyéb anyagot felolvasásokhoz és művészi
együttesek munkájához#
Mivel az értekezleteken, szemináriumokon és a könyvtárban állan
dóan találkozunk az uttörővezetőkkel, szinte benne élünk a kerület
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úttörőéletének minőén eseményében és a legtevékanyefcben veszünk részt
az úttörők munkaijában..
Az iskolák és az uttörőházak vezetőivel fennálló szoros kapsjsolatunk segített bevonni az úttörő aktívákat a könyvtárba. Meggyőződ
ve a könyvtáros segítőkészBégéről, a vezetők kezdték behozni a
könyvtárba az "ifiket” . Az uttörővezetők példájára az alsóbb osztá
lyok tanítói is kezdték felkeresni a könyvtárat , hogy megbeszéljék
a könyvpropaganda kérdéseit. Ez © szoros kapcsolat oda vezetett,
hogy az alacsonyabb osztályok tanulóinak több osapatgyülését magában a
könyvtárban rendezték meg. . .
A nap a könyvtárban igen gyakran azzal kezdődik,, hogy az Úttörő
höz módszertani főelőadója A. E. Kapíca vezetésével úttörőié söpört
/csapattanács, elnökök, tanácselnökök/ keresi fel a könyvtár dolgo
zóit és anyagot kér a asapatgyÜléshez.
,
Ilyenkor az derül ki, hogy a gyermekek ez anyagot kész hozzá
szólás formájában képzelik el magsaknak,, amelyet csak le kell másol
ni és zavarba jönnek, amikor megtudják, hogy ilyesmi nincs a könyv
tárban, hanem csak könyvek, hírlapok és folyóiratok vannak. A gyer
mekek ijedten kérdezik? "Mit -csináljunk?” , és a könyvtáros ilyenkor
elmondja nekik, hogyan kell bánni ezekkel a könyvekkel, folyóira
tokkal és hírlapokkal, lehet belőlük érdekes szövegeket, beasésvázlatokat összeállitasd vagy anyagot összeszedni különféle társasjá
tékok céljaira.
Miután figyelmesen megtudakolta a ©sapatgyü&és témáját és azt
a feladatot, amelyet a gyermekek kaptak, a könyvtáros kiválogatja
a szükséges irodalmat és megmagyarázza, hogyan kell olvasni ahhoz,
hogy megtalálják a könyvben vagy cikkben a leglényegesebb éa leg
érdekesebb részt és hogyan kell összefűzni m különböző forrásokból
nyert ismeretanyagot.
A gyűlés anyagának kiválogatásánál és az olvasókkal való be
szélgetéseknél mindig alkalmazkodunk az olvasék életkorához. Így
tekintetbe véve, hogy az '5° osztályosok még nehezen tadják figyel
müket egyszerre több könyvre és cikkre összpontosítani, csak egy
könyvet adunk nekik, mégpedig est a könyvet, amelyiktől a legtöbb
segítséget kaphatják. Ehhez pedig olyan könyvet keresünk, amely a
tanuló értelmi fokának megfelel,, s e a e H e t t élénk színekkel éss szem
léltető módon van megírva. Ha hírlap- ás folyóiratanyagot Is fel
akarnak használni, elsősorban a gyermekiolyólratokban magjelenő'
cikkeket mutatjuk meg nekik.
A 7-8. osztályos tanulóknak már komolyabb cikkeket is adha
tunk, megtanítva őket az anyag önálló kikeresésére, a katalógusok
és segédkartotékok használatára. De mindig figyelemmel kísérjük
ezeket az olvasókat és szükség esetén, segítünk nekik.
Mindig nagy örömünkre szolgál, ha olvasóink bizalommal fordul
nak hozzánk vázlataikkal éa azt kérik, nézzük át, amit Írtak és
segítsünk nekik. De mi magunk soha nem hazunk ki belőle és nem dol
gozzuk át azt, amit ők Írtak. Beszélgetünk velük, tanácsokkal látjuk
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el őket és rámutatunk a hibákra.
Az úttörő csapatgyülések tematikája nagyon sokféle. Elegendő
rámutatni arra, hogy az 19 M -=.5.5° iskolaévben több mint 60 témához
válogattunk anyagot.
Az uttörővezetők és az iskolások gyakran fordulnak hozzánk
azzal a kéréssel.
hogy ajánljunk nekik a Szovjetunió Kommunista
Pártjára, vezetőinek életére vonatkozó anyagot, továbbá olyan
könyveket, amelyek a szovjet gyermekekről való gondoskodással
foglalkoznak. /Pl. ilyen témához kérnek anyagot; "Tanulásunk, pi
henésünk és nyugalmunk felett szeretett pártunk őrködik"/. Szinte
lázba hozta a gyermekeket a "Holnap komszomolista lesz, aki ma
úttörő" c. téma.
Nagy sikerrel zajlottak Is a következő témákkal foglalkozó
csapatgyülések? "Milyennek Kell lennie a fiatal leninistának" és
"Az úttörők a Nagy Honvédő Háború idején".
Minden iskolában tartanak hazánkkal"foglalkozó csapatgyüléséket. Némely témát az uttörővezetők és a tanárok, némelyike# m a 
guk a gyermekek dolgozták fel. így pl. "Sztálihgx’ád a háború és
a béke éveiben" c. témát a hetedik osztály tanulói tűzték műsor
ra, miután megelőzőleg levelezést kezdtek a sztálingrádi iskolá
sokkal.
A haza megismerését, az iránta való szeretet felébresztését
segítik elő azok a csapatgyülések, amelyek témája a szülőföld, a
szülőváros tanulmányozása /Ismerd meg szülővárosodat/. Évről-évre minden iskolában tartanak olyan csapatgyülésefcet, amelyeket a
város történelmi múltjának, műemlékeinek, külvárosainak, jelenle
gi helyzetének szentelnek, pl. "Leningrád a fejlett technika vá
rosa", "Leningrád, a múltban", "Városunk emlékei", "Leningrád
építészete", stb.
.
á ’ ..
Hogy képesek legyünk válaszolni a különböző helyismereti
jellegű kérdésekre, külön kartotékban gyűjtjük a Leningrád törté
netéről szóló könyvek óimét. M ár sok érdekes lapkivágást gyűjtöt
tünk össze a régi újságokból. A dossziéba ráköti; és téma szshíná
rendezett ttjaágkivágatok sok esetben nagy segítséget nyújtottak
számunkra. Voltak azonban olyan kérdések is, amelyekre nem tud
tunk válaszolni. Ilyen esetben más intézményhez fordultunk ta
nácsért, pl. az Északi Intézethez. Ezt tettük a "Leningrád jelen
tősége észak meghódításában" o. témával kapcsolatban is.
Nagy figyelmet szentel a könyvtár azoknak a csapatgyüléseknek, amelyek vitatémája a tananyaggal kapcsolatos.
Sok iskolában, különösen a 6. osztályokban földrajzi témák
ról beszélgettek a csapatösszejöveteleken plo "A déli és északi
sark felfedezéséről^, "Utazás a népi demokratikus országokban",
"Orosz utazók
nevel.avilág térképén", stb. Ezek a témák
újak könyvtárunk számára, vannak ilyen témájú albumaink és m e g 
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őriztük a korábban megtartott hasonló tárgya olvasóankétok anyagát
la. Ezért aránylag könnyen tudtunk könyveket ajánlani„földrajzi,
játékokat kidolgozni és útbaigazítást adni, hogy hol lehet megsze
rezni a szükséges diapozitIvókato
A természettudományos Ss földrajzi irodalomra vonatkozólag
sok bibliográfiai anyagot gyűjtöttünk össze. Ez msgkönnyiti a szük
séges anyag kiválasztását. Nagyon megélénkült a tenyészettudományi
és földrajzi müvek propagálása azután, hogy a könyvtár filmoszkopot
és sok diafilmet szerzett. Pl. "Szemen Dezsnev", "Orosz sarkút az őkM
"A népi Lengyelország", "A Magyar Népköztársaság", "Keresztül-kasul
Indiában",® stb.
„
_
Az Iskolai és úttörőéletben nagy helyet foglal el a munka Irán
ti szeretetre nevelése A magasabb osztályok tanulói erősen érdeklőd
nek pályaválasztási kérdések iránt.
Ezért állandóan segítünk a tanulóknak a munkával foglalkozó
könyvek és cikkek kiválasztásában.. így pl. a 247 . az. iskola 8.
osztálya gyűlést tartott "A Komszomol nevelte őket" elmen a fia
tal ipari és mezőgazdasági ujitókrőlp Rengeteg folyóiratot és hír
lapot kellett átnézni, hogy igazán áj és aktuális anyagot adhassunk
a kommunizmus ifjú építőinek.
A gyerekek gyakran gondolkoznak azon a kérdésen, hogy "ki le
gyen a mintaképem'?" Ezért sokszor beszélnek esapatgyüléseken az
orosz nép nagy alakjairól. Érdekesen zajlott le "A Szovjetunió a
repülés hazája" e. témát megvitató csapatgyülés..Ezen az uttörőház
által szervezett csapatgytilésen sok iskola vett részt és lelkesen
közreműködtek a repülőkör tagjai is.
Milyen büszkeséggel beszéltek a gyerekek a szovjet repülés
megalapítóiról, Zsukovszkijról és Mozsajszkijről, valamint követőik
ről, a rettenhetetlen szovjet pilótákról és a szovjet repülés jö
vőjéről.
A könyvtárosok sokat fáradoztak azon, hogy anyagot gyűjtsenek
a gyűlés résztvevőinek és válaszoljanak az őket érdeklő minden
kérdésre. Ebben a témakörben nem vagyunk specialisták, honnan is
tudjuk, hogy Neszterovon kívül ki foglalkozott még a mürepüléssel.
Sok könyvet és folyóiratot kellett átnézni, /igy többek között a
"Krül°ja Rodinü" e. újságot/ hogy kellőképpen segíteni tudjak a
gyerekeket.
Az iskolákban gyakran rendeznek csapatgyűléseket nagy orosz
tudósokról, zeneszerzőkről, festőkről.. Ezek a gyűlések időnként
nálunk a könyvtárban zajlanak le...
Megjegyzendő, hogy nem kell szükségképpen a könyvtárban meg
tartani a esapatgyüléseket, de abban az esetben, ha a könyvtárban
a gyűlést érdekesebbé lehet tenni, mint egyebütt, időnként ott is
meg lehet rendezni.
Nincs mindig lehetőségünk arra, hogy részt vegyünk az iskolá
ban megtartott esapatgyüléseken, de ilyenkor ia igyekszünk megtud
ni, hogy azok hogyan zajlottak le és'ha valamelyik nem jól sikerült
)
'
'
■,
■
■
.
'
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igyekszünk kideríteni, nem történt-e részünkről hiba*.
így nagyon érdekes témát választottak a gyűlés számára a 228 .ez*
Iskolában "Az úttörő ne veszítsen egy percet sem” cimmelg ez esetben
azonban túl nagy nehézséget jelentett számunkra a lebonyolítás, mert
nem voltak kéznél a szükséges könyvek és cikkek. A gyerekek későn
fordultak hozzánk és mi nem tudtunk olyan teljes anyagot összeállí
tani, mint szerettük volna. Érdektelenül és unalmasan zajlott le a
245. sz. iskolában a csapatgyülés a népi demokráciák úttörőiről.
Ebben szintén hibásak voltunk9 mert nem kaptak érdekes anyagot tő
lünk...
Ebben az évben a könyvtár az Ut törőházzal karöltve a kerületi
napközi otthonban nyári olvasótermet nyitott.
Az uttörővezetőkkel és úttörő aktivistákkal folytatott munka
nagyon hasznos, ez az együttműködés reális lehetőséget ad arra, hogy
a könyvtár segítsen az iskolának a gyermekek nevelésében, hogy meg
tanítsa a növendékeket a könyv használatára, a azáltal közel hozza
a könyvtárhoz az ifjú olvasókat. •
Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor a gyerekek előadják ne
künk terveiket, tanácsot kérnek tőlünk, tisztelettel meghallgatják
véleményünket. Ez azt mutatja, hogy a könyvtáros jő utón haladt,
mikor kapcsolatot teremtett az uttörővezetőkkel, mikor bevonta a
munkába az úttörő akt ive,hálózatot és mikor magára vállalta az uttörőgyülések könyvellátási gondjaito
A könyvtárosok minden lehetőt megtesznek annak érdekében, hogy
biztosítsák a fiataloknak szükséges műsoranyag gyors összeállítását!
ajánló témakatalőgust szerkesztettek, széles körben felhasználják
a Szovjetunió Állami Lenin Könyvtára bibliográfiáit, rendszeresen
gyarapítják az .általános folyóirat- és hirlapkartotékot az iskoláso
kat érdeklő uj és aktuális anyaggal, tanulmányozzák a könyvállományt,
amelynek ismerete nélkül nem lehet jó munkát végezni.
, Ha állhatatosan keressük az uttörőmunka és a könyvpropaganda
összekapcsolásának újabb és újabb lehetőségeit, akkor látjuk csak
igazán, hogy milye'm keveset tettünk eddig és még milyen sok a tenni
való ezután.
Nagy nehézséget jelent a kerületi könyvtáraknak az a körülmény,
hogy számos fontos témáról nin<sa elegendő g y e r e k k ö n y v , és ezért
gyakran a felnőtteknek szánt könyveket kell- felhasználni, ami pedig
nehezíti a munkát. A Detgiz leningrádi osztályának gondolni kellett
volna városunk történetéről ,és építészetéről szóló népszerű könyvek
kiadására.
Bibliotekar®, 1935° 9° szó 29~32o lap.

