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A KÖNYVTÁRAK ÁIXQMÁNTGYARAPIT Ó TANÁCSÁNAK MUNKÁJÁRÓL
Irtát Plát lön öt A*s

a vologdal területi népművelési igazgatóság helyettes
vezetője

Területünkön 41 járási, 9 városig 38ö községi és 36 gyermeki- 
könyvtár működik*, Az utolsó két évben könyvtári hálózatunk jelen
tékeny mértékben kiszélesedett« 1953-54,-ben például 160 »j közsé
gi könyvtár létesült, a folyó évben pedig további 90 községi ém 
7 gyermekkönyvtár nyílik meg®

A területi népművelési igazgatóság az elmúlt években is nagy 
gondot fordított az állami könyvtári hálózat fejlesztésére* Az aj 
könyvtárak nagyarányú szaporodása és a korábban alapított könyv
tárak állományában mutatkozó hiányosságok a gyarapítás gondosabb 
megszervezését követelik azoknak a helyi körülményeknek tekintetbe 
Vételével, amelyek között az egyes könyvtárak működnek.

Területünket a fejlődő tejgazdaság, a lentermelés s a f a i p a r  
Jellemzi* Ennélfogva különös gondot kell fordítani az ipari mun
kások, lentermelők és a tejgazdaság fellendítésén dolgozó kolhoz
parasztok könyvellátásának biztosítására* Természetesen az olvasók
egyéb csoportjainak egyre növekvő igényeit,is ki kell elégíteni®• •

A könyvtárak állománygyarapítására ebben az évben 2,186*000 
rubelt utaltak ki a területi költségvetésből* Ennek az összegnek 
a felhasználása nem történik teljes egészében központilag, egy 
részét megkapják a könyvtárak, hogy a számukra legfontosabb köny
veket maguk vásárolhassák meg a helyi könyvkereskedésekben. Min
den várost könyvtár átlag 7*000, a gyermekkönyvtárak 4*000, a 
Járási könyvtárak pedig 2o0űö rubelt kapnak önálló felhasználásra* 
A járási, városi és gyermekkönyvtárak számára összesen körülbelül 
300*000 rubelt utal ki a terület. A községi könyvtárakat teljes 
egészükben a központ látja el könyvekkel*

Az állománygyarapításra szánt összegből 450*000 rubelt az 
időszaki kiadványok előfizetésére fordít a terület* Az újságokra 
és folyóiratokra a népművelési igazgatóság fizet elő minden köny- 
tár számára* Ilyenformán a könyvállomány gyarapítására összesen 
1*400 rubel, havonta átlag 120 rubel marad*

Az állománygyarapítás munkáját tervszerűen igyekszünk végez
ni, rendszeres könyvvásárlással és a gyarapításra szánt összeg 
teljes felhasználásával*
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Területünk könyvtárosait a települések szétszórtsága miatt nem 
lehet minden esetben a könyvtárellátóhoz hivni a könyvbeszerzés cél
jából, ezért ez igen sokszor a könyvtárosok távollétében történik. 
Mindöasze 7 olyan könyvtárunk van, amelyek dolgozói maguk választják 
ki a szükséges könyveket a könyvtárellátónál.

A könyvtárak könyvellátásának irányítására a vologdai területi 
kollektor mellett már 1948-ban létesült egy állománygyarapit6 tanács, 
amely a különböző intézmények képviselőiből, összesen mintegy 7~9 
egyénből áll. Minthogy ebben a tanácsban kevés, a könyvtárak állomány 
gyarapításának megjavításában érdekelt szervezet és intézmény képvi
seltette magát, elhatároztuk, hogy a tanács tagjainak számát 15-rö 
emeljük.

A tanács tagjai a következőké a'területi népművelési igazgatóság 
kulturális osztályának vezetője /a tanács elnöke/, a népművelési igaz 
gatóság könyvtári felügyelője, a területi könyvterjesztő igazgatója, 
a Területi Könyvtár igazgatója, a könyvtárellátó vezetője, a könyv
tárellátó állománygyarapitó osztályának vezetője, a Területi Könyv
tár bibliográfiai osztályának vezetője, a területi szakszervezeti 
tanács bibliográfusa, a városi népművelési osztály vezetője, három 
járási könyvtárvezető és egy községi könyvtárvezető.

A tanács ülésein napirendre kerülő egyes kérdések megvitatásá
ra a mezőgazdasági igazgatóság, a területi egészségügyi osztály, a 
területi népművelési osztály és a vologdai faipari tröszt képviselői 
is hivatalosak.

A tanács 1955=re vonatkozó munkaterve olyan kérdéseket tartal
maz, amelyek területünk könyvtárainak állománygyarapítása szempont
jából komoly*gyakorlati jelentőségűek.
. A tanács múlt évi ülésén a következő kérdéseket vitatták neg:

1/ Az 1955= évi munkaterv.
2/ Uj könyvtárak állománygyarapítása.
3/ A járási könyvtárak állományának összetétele.
A két utóbbi kérdés megvitatásánál több olyan hiányosság ke

rült felszínre, amelyek részben a népművelési osztály, részben 
pedig a könyvtárellátó mulasztásának tulajdonithatők.' Megbeszéltük, 
hogy kinek mit kell tennie ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbö
lésére.

A jövőben a következő kérdéseket szándékozunk megvitatni.
1/ A kuben-ozeri járás könyvállományának összetétele és mező- 

gazdasági tárgyú müvekkel való kiegészítése.
2/ A gép- és traktorállomásokat kiszolgáló könyvtárak állomány

gyarapítása.
3/ A könyvtárak egyéni kívánságainak kielégítése..
4/ A könyvtárellátó igényeinek kielégítése a területi könyvter

jesztő utján. ^
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5/ A könyvtárak állománygyarapítási költségvetése 1955-re éa 
engedélyezett összeg elköltésének ütemterve®

Az ilyen kérdéseknek a kidolgozása nemcsak a tanács tagjaira 
tartozik,, hanem a népművelési igazgat óságra * a területi könyvtárak
ra és a könyvtárellátókra is®-'

Az állománygyarapitő tanács aktív részt vesz esenkivül a köz
ponti ás helyi kiadók témátérveinek a megvitatásában ía®

Meg kell jegyeznünk, hogy a tanács létrehívása nem veszi le a 
könyvtárellátó válláról a felelősséget az állománygyarapítást ille
tően®

A tanácsnak nem az a feladata,, hogy magára vállalja a könyvtár 
ellátó irányítását,, hanem* hogy a népművelési igazgatóságnak és a 
könyvtárellátónak nyújtott segítséggel megjavítsa a könyvtárak álló 
mánygyarapitásáto

Nem tartjuk szükségesnek* hogy az állománygyarapitő tanácsit 
állandóan ülésező kollégiummá alakítsuk át® Yéleméayünjfc szerint 
elég* ha negyedévenként egyszer gyűlnek össze a tanács tagjai & 
különböző tipusu könyvtárak állománygyarapításának* a költségvetés 
kérdéséinek stbo megvitatására*.-

A közvetlen állománygyarapítás és az uj könyveknek a könyvtá
rak között való.szétosztása céljából külön munkacsoport létesült* 
amelynek tagjai akkor jönnek össze* ha uj müvek érkeznek,. Megtekin
tik a könyvujdonságokat és szétosztják azokat a könyvtárak közütt-

A munkacsoport tagjai a következők; a területi népművelési 
Igazgatóság könyvtári felügyelője, a Területi Könyvtár és a Könyv- 
tárellátő munkatársai és a Területi Könyvtár bibliográfiai* vala
mint módszertani osztályának vezetői.

A csoport állandóan tájékoztatja munkájának se^adményérői a? 
állománygyarapitő tanácsot®

A munkacsoport speciális segédeszközökkel, dolgozik, amelyek 
nagy részét a könyvtárak kartotékjai szolgáltatják® Minden könyv
tárról külön lapot készítenek* ezen megtalálhatók a könyvtár 
speciális körülményeire vonatkozó legfontosabb adatok® Az egyik 
kartotékban a könyvtári kartonokat a járásra jellemző fontosabb 
mezőgazdasági ágak /tejgazdaság* gabona- és zöldségtermelés* juh
tenyésztés stbo/* a másikban a -j4i'̂ ara jellemző fontosabb ipar
ágak szerint rendezik® '1"‘~

A gép- és traktóráilomásokát kiszolgáló könyvtárakról jegyzé
kek készülnek®

A könyveknek a könyvtárak között való szétosztása idején : » 
nek a kartotékoknak és jegyzékékneie segítségével figyelembe le.v 
venni a járás egyes könyvtáraihoz tartozó vidék mezőgazdasági sa
játosságait o

Azokat a könyvtárakat is jegyzékbe foglalja a munkacsoport * 
amelyek hiányos állománnyal rendelkeznek* és nagyobb arányú gyara-
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pltást kívánnak® A mukacaoport segédeszközei azonban kiegészítésre 
szorulnak és több pontosságot követelnek® Területünk könyvtárainak je
lentékeny csoportja például közvetlenül szolgálja ki az erdőgazdaságok  
munkásait' /ezeknek egy része falvakban él/ d® hogy milyenek' ezek a 
könyvtárak,, ezt a kérdést még nym tanulmányoztuk e lé g g é *Számolnánk 
kell a különböző lakott területek népművelési intézményeivel a főis
kolákkal 9 kórházakkal is8 mert a könyvtárak állománygyarapításánál 
ezekre i® tekintettel kell lennünk®

A munkaesoport segédeszközeit a Területi Könyvtár módszertani 
kabinetje állította össze® Az anyag egy részét a területi szerveze
tekből kapta meg9 másik részét pedig a területi könyvtárak dolgozói 
kiszállások alkalmával 9 © helyi viszonyokról szerzett közvetlen ta
pasztalataik alapján készítették ©X® Jelentékeny segítséget nyújtot
tak ebben az ügyben maguk a járási könyvtárak vezetői® Ezeknek a te
rületi központ értekezletein és* szemináriumain való megjelenésük al
kalmából spesiáli® kérdőíveket adtunk át kitöltés végett0

Több g a járás profiljávalkapesolatos kérdés megválaszolása 
mellett a kérdőív kitöltőit megkértük annak kimutatására l®^ hogy 
milyen kérdések Irodalmában szenvednek különösen nagy hiányt a já
rási és a községi könyvtáraké A kitöltött kérdőívek igen értéke® 
tájékoztatást nyújtottak®

A könyvtárak állománygyarapításának területén komoly hiányos
ságok is tapasztalhatók nálunk® Az "igénylő lapokát"'távolról sem 
használjuk még fel teljes mértékben® Jelenleg ©z egész munka©söpört 
ezeknek a lapoknak a tanulmányozásával foglalkozik® Feladatunkul 
tüztük ki9 hogy a terület 15 járási könyvtárában megszervezzük az 
"igénylő lapok" használatát s ezeknek a könyvtáraknak a vezetői az 
átnézett igénylőlapok alapján fogják igényelni az anyagot a könyv
tárellátónál az összes falusi könyvtár számára®

A könyvtárak állománygyarapításában komoly nehézségeket okoz 
az a tény9 hogy a könyvtárellátók és a területi könyvterjesztő 
nem kap elég9 az erdőgazdaság legújabb tapasztalataira vonatkozó 
irodalmat s nagyon kevés a gép- éa traktorállomások dolgozóit ér
deklő szakkönyv® Erősen érezhető a gyermekirodalom hiánya is® Ebből, 
olyan keveset kap & könyvtárellátó 9 hogy még a gyermekkönyvtárakat 
sem tudja kieiégiteni8 nem szólva a járási és községi könyvtárak
ról „ ■ amelyeknek ugyan/swak vannak ifjú olvasói® ®®

Röviden ismertettük a területi könyvtárellátó mellett működő 
állománygyarapitő tanács munkáját® Ma már esnek a munkának több 
pozitív eredménye van9 magától értetődik azonban0 hogy még igea 
sok a tennivaló a járási és falusi könyvtárak jó ellátása és az 
olvasók különböző csoportjai egyre növekvő igényelnek minél töké- 
letmebt) kielégítése területén®

» Bibliotekar 9 9 1955® 9®s*® 14—16®lap®


