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IEVE:LEZ6KeLCSÖNZÉS A VAKOK SZÁMÁRA

A szovjet állam s a Kommunista Párt nagy gondossággal és f i 
gyelemmel veszi körül a Vakok Össz-szövetségl Egyesületét és szün
telenül gondoskodik a vakok kulturális igényeinek k ie lég ítésérő l

Annak ellenére azonban, hogy országunkban elegendő könyvtár 
á l l  a vakok rendelkezésére, az Egyesület sok tagjának, különösen 
azoknak, akik faluhelyen laknak, nincs alkalma ahhoz, hogy rend
szeresen megkapja a szükséges könyveket.

Annak biztosítása végett, hogy a vakok hozzájussanak a szük
séges könyvekhez, a Vakok Központi Köztársaságé Könyvtára /Moszkva/ 
levelező és könyvtárközi kölcsönzést szervezett.

Az Egyesület minden tagja beiratkozhatik a könyvtár olvasói 
közé és posta utján könyveket kölcsönözhet a könyvtárból. A Fos- 
taügyi Minisztérium kedvezményes dijezabást á llap íto tt meg a 
Braille-irással készült könyvek postán való szállítására /a kö
zönséges könyvesamagok minden 1/2 kg-je után 5 kopejka fizeten
dő/. Az olvasóhoz való eljuttatás költségét a könyvtár a könyv 
visszaküldésének diját az olvasó v is e li.

A könyvtár széles körben tájékoztatja az Egyesület tagjait 
a postán történő könyvkölcsönzés lehetőségeiről.

A levelezőkölcsönzés propagálásának szempontjából igen nagy 
jelentőségűek azok a hirdetmények, amelyek a "Zslzn’ Szlepüh”
/•’A vakok élete” /, Püt* Voszovca /”A VÖE-tagok útja” /, ” Szovetszkij 
Skol*nik" /"A szovjet iskolás” / о inul folyóiratokban láttak napvi
lágot. Ezekben a hirdetményekben ismertettük a tagokkal a leve
lezőkölcsönzés szabályait és a kölcsönzés fe lté te le it .  Ezzel kap
csolatban sok levelet kaptunk a Szovjetunió minden részében lakó 
egyesületi tagoktól. Még a Német Demokratikus Köztársaságból is  
érkezett hozzánk levé l, melyben Kurt Gerger oroszul beszélő né
met lakoa azt kérdezte tőlünk, tudnánk-e neki Németországba kül
deni könyveket.

Igen tarka képet mutat a levelezőköl^sönzésben résztvevő 
olvasók rétegeződése: vannak köztük levelezőhallgatók, nyugdíja
sok, munkások, tanárok, népnevelők-, a Vakok Egyesülete helyi 
szervezetének vezetői. A könyvtár igyekszik te ljes íten i minden
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kérésüket« A levelezőkölcsönzésben résztvevő olvasóknak a könyv
tár megküldi a bibliográfiákat és a legújabb könyvszerzemények 
annotált jegyzékét« A könyvtár az olvasók kívánságára különféle 
speciális kérdésekről is szerkeszt bibliográfiákat«

Egyes vakok olvasási terveket is használnak. így például а 
rosztovi területen lévő celinszki járás Budennij kolhozának tangó 
harmonikáén, J. P. Vaszin, azt irta  a könyvtárnak, hogy Őt a poli 
tlka i irodalom érdekli, de nem tudja milyen sorrendben olvasson« 
Ezért ajánlottuk neki a "Hogyan viru l és hogyan alakul át Hazánk" 
cimtt olvasótervet j olvasónk laost e szerint a terv. szerint olvas«

A vakok levelezőkölcsönzáse még csak most van indulóban« 
Meggyőződésünk, hogy ez a munka a továbbiakban nagy mértékben 1 . 
ki fog bontakozni. A levelezőkölcsönzés igen alkalmas formája a 
vak olvasók könyvvel való ellátásának.

= Bibiiotekar *, 1955® I2.sz. 36».lap«


