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A könyvtári dolgozik eredményes munkájának elemzésénél - nem tud
ni miért - gyakran megfeledkeznek egy igen fontos, a könyvtári munka 
szempontjából elengedhetetlen feltételről, nevezetesen a könyvtáros 
pedagógiai érzékéről. Az ^érzék" orosz kifejezője egy latin eredetű 
szó; «taktw. A latin "tactus* viszont annyit jelent, mint mérték, ill. 
érintés. így tehát a "takt" egyenes értelemben az a helyes mérték, a- 
melyet az emberekkel való érintkezés során alkalmaznunk kell. Nos, a 
pedagógiai tapintat /érzék/ a környezettel való érintkezés pedagógiai 
szempontból legésszerűbb módja.

"Pedagógiai érzékre" - mondta üsinszkij - "ugyanolyan szüksége 
van az Írónak, költőnek,'szónoknak, színésznek,'politikusnak, prédi
kátornak* - egyszóval mindazoknak, akik valamilyen módon hatást kivan
nak gyakorolni más emberek lelkére -, mint a pedagógusnak.1'̂

Tekintettel azonban arra, hogy a könyvtárak legfőbb feladata az 
ismeretek prbpagáiasa és á gyermekek,' illetve felnőttek neVsiéhe*, a

' i •' Üsinszkij, K. 3.: Szobr.szoss. 8.t. /összegyűjtött Müvei, 8.k./ 
Moszkva-Leningrád, 1950. 46.lap. Oroszul.
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könyvtárosnak egyszemélyben pedagógusnak, politikusnak és szónoknak 
kell lennie.

Ezzel magyarázható tehát, hogy ha az emberekkel való érintkezés
nél hiányzik a pedagógiai érzék, a könyvtári dolgozók munkája siker
telenségre van kárhoztatva.

Miben nyilvánul meg a pedagógiai érzék?
Az emberekkel szemben tanúsított tapintatos bánásmód első elő

feltétele a2 , hogy tudjunk az emberekkel helyes, maximális pedagógiai 
effektust nyújtó érintkezést teremteni.

A könyvtárak dolgozói legkülönfélébb korú, foglalkozású és jel
lemű emberrel találkoznak. Az olvasók közt vannak kisiskolások, ser
dülők, fiuk és lányok, munkások és mérnökök, háziasszonyok, kolhoz
parasztok, tehát különböző élettapasztalattal és ismeretekkel rendel
kező emberek. Az itt felsorolt olvasókkal szemben tanúsított jóindu
latú, figyelmes, őszinte és tárgyilagos magatartás a könyvtárak ered
ményes nevelőmunkájának záloga. Az emberek rendszerint könnyen megkü
lönböztetik az igazi gondoskodást és figyelmet a bürokratikus, közöm
bös magatartástól.

Ha a könyvtáros meghitt, kellemes környezetet teremt az olvasó
teremben, ha az olvasók kívánságára rendszeres felolvasásokat tart a 
legfrisebb irodalmi müvekből, ha mind gyakrabban felkeresi otthonában 
egy-egy érdekes könyvvel azokat, akik valamilyen oknál fogva ritkán 
látogatják a könyvtárt, az emberek hálásak lesznek készségéért és 
hasznos társadalmi cselekedetéért.

S ha a tapintatra szükség van a felnőttekkel kapcsolatban, még 
fontosabb a figyelmesség és a baráti együttérzés megnyilvánulása a 
gyermekekkel, serdülőkkel, ífjakkal való foglalkozásnál, mert ez 
utóbbiaknál a nézetek, a szokások, a világnézet még csak most formá
lódik, és az érzelmek nem egyszer túlsúlyban vannak.

A gyermekekkel szemben tanúsított tapintatos bánásmód hatalmas 
nevelő erejét igazolja annak a "kés-esetnek" ragyogó példája, ame
lyet A. A. Szelezneva, a davüdovo-i könyvtár dolgozója ir le napló
jában.

A könyvtárban eltűnt egy többpengéjü, szép kis kés. A gyanú ar
ra a két kislányra esett, akik a kést akkor használták, amikor segí
tettek feldi3ziteni az olvasótermet a soronkövetkező irodalmi esthez.
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-Amikor a kislányokat megkérdezték, nem tudják-e hová tűnhetett a kés, 
az egyik nagyon megsértődött Is sirvafakadt, a másik pedig egyszerűen 
azt válaszolta, hogy nem tudja*

Anasztaszija Aiekszesvna agy határozott, hogy a késről többet 
nem kérdezősködik, de a soronkövetkező “gyermeknapon* a felolvasás 
céljára Gajdar "Távoli országok* ciaü regényét választotta* Az olva
sás befejezése után élénk vita alakult ki| a gyermekek elitélték Peti 
magatartását, amiért olyan sokáig titkolta, hogy ő fedte el a bűncse
lekményt*

Idegen dolgot elvenni nem szabad, de ha ezt valaki mégis megte
szi, legyen benne annyi bátorság, hogy tettét bevallja és az eltulaj
donított tárgyat visszaadja. íme, ezt a következtetést vonták le a 
gyermekek az elbeszélés elolvasása után. A beszélgetés estig elhúzó
dott, s sző esett többek között arról, milyen fontos a szocialista 
tulajdon megóvása, és mitf tanit a párt a közös tulajdonnal szembeni 
magatartásról.

Másnap reggel Anasztaszija Alekszeevna szobájának küszöbén meg
jelent a kis késsel a kezében az a kislány, akit gyanúba fogtak a 
tiszteségtelen cselekedet elkövetéséért. - Én vittem el a kést, - 
mondta izgatottan, - meg akartam mutatni odahaza, hogy az anyám ugyan- 
ilyet vegyen nekem a városban* Amikor ön megkérdezett engem, restell
tem bevallani* Tegnap mindent megértettem. Többé ilyen nem fog elő
fordulni*2^

így segíti tehát a pedagógiai érzék a jó könyvtárosokat ahhoz, 
hogy megoldjanak egy fontos és bonyolult feladatot, nevezetesen azt, 
hogy a megfelelő könyvek nemes és jó törekvésekre, illetve cseleke
detekre ösztönözzék a fiatal olvasókat*

A könyvtáros pedagógiai érzékének további fontos megnyilvánulása 
abban áll, hogy értenie ksll ahhoz, hogyan kell a környezettel szót 
váltani, illetve hogyan kell az embereket meghallgatni. A könyvtáro
soknak soha sem szabad megfelakezniök arról, hogy a tömeghez intézet 
minden szavuknak meghatározott nevelő jelentősége legyen.

' Hmel?nickeja, A. E.s Bibliotéka szela Davüdovo. /Davüdovo falu 
könyvtára./ Moszkva, Goszkul'tproszvetizdat, 1951. 38-39»lap* 
Oroszul.
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A könyvtáros baszélnitodása kifejezésre Jut mind a szónoki emel
vényről elmondott beszédekoen, vagy felolvasott előadásokban, mind a 
csoportos és egyéni beszélgetésekben, illetve a rövidebb lélegzetű, 
futólagos társalgásokban.

A könyvtáros beszéde legyen világos, szabatos, közérthető és meg- 
győző erejű. Annak b könyvtárosnak például, aki az olvasóknak valame
lyik iró munkásságáról tart előadást, nemcsak a tárgyat kell jól Is
mernie, hanem ahhoz is kell értenie, hogy előadása jól appercipiálha
tó legyen. "Arra van szükség, - mondta Kalinin, - hogy a szót a maga 
helyén és a mega idejében ejtsük ki... a szavak nem mechanikusan, ha
nem szervesen kövessék egymást s fejezzék ki gondolataikat... Kerüljük 
a kész megfogalmazásokat, amikor is csak az emlékezetben elraktározott 
szavakat vesszük elő, de nem gondoljuk át azokat agyunkkal. A nyelv, _ 
amelyen a lakossággal érintkezünk, legyen egyszerű, sajátos, a stílus 
legyen természetes..• Nyelvűnk gazdag, ne törjük kerékbe, ne rontsuk..

A kifinomult pedagógiai érzék és a hallgatóság iránti igazi meg
becsülés megnyilvánulása az előadónak illetve a felolvasónak, szónok
nak stb. a szereplés alatt látható tartása is. Nem véletlen, hogy

r
Makarenko, aki rendkívül sikereket ért el a szóval való hatás művésze
tében, ezeket mondtar n...hogy hogyan kell állni, hogyan kell ülni, 
hogyan kall a székről felemelkedni, hogyan kell hangunkat felemelni, 
hogyan kell mosolyogni, hogyan kell szétnézni... - ezt mind meg lehet 
és meg is kell tanítani, mert ebben is van és kell hogy legyen maga
sabb művészet.'*4^

De a könyvtárostól nemcsak a szónoki emelvényen való szereplés
kor követeljük meg a pedagógiai érzéket, hanem a kisebb csoportos be
szélgetéseknél is.

A könyvtárban gyakran élofordul, hogy az olvasók egyes csoport
jai közt vita keletkezik valamely általuk olvasott műről. A könyvtá
rosnak értenie kell ahhoz, hogy tapintatosan avatkozzék be a vitába,
•2 ) Kalinin, M. I.: Ob ovladenii aarxizmom-leninizmom i zadacsah szó- 

vetszkogo ucsitel’sztva. /A marxizmus-leninizmus elsajátításáról 
ás a szovjet pedagógusok feladatairól/ Uospedgiz, 1939• l8.1ap. 
Oroszul.

Makarenko, A. Sz.í Müvei. 7.köt. Moszkva, 1951. 231.lap. Oroszul.
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helyesen ás gyorsan megértse illetve értékelje a vitapartnerek eltérő 
véleményét, finoman matasson rá az esetleges téves nézetekre, és*>'-^^ 
ajánljon megfelelő kritikai irodalmat a vitázó felek számára.

Végül rendkívüli finomságot és pedagógiai éleslátást követelnek 
az olvasókkal folytatott egyéni beszélgetések is. Itt a pedagógiai ér
zék abban nyilvánul meg, hogy a beszélgetés céljára a légjobban meg
felelő helyet, a legmegfelelőbb időt választjuk ki és helyes hangnem
ben vezetjük a beszélgetést.

Az olvasóval folytatott beszélgetések pedagógiai jelentőségét 
igen lerontja a durva rákiáltás, a bizalmaskodás, a mértéken felüli 
moralizálás, a túlzott hivatalosság, a beszélőtárs meg nem értése.

Éppen az egyéni beszélgetéseknél van különös fontossága annak, - 
ahogy Makarenko is mondta, hogy "...olvassunk az emberek arcán, a 
kisgyermekek arcán..." Makarenko úgy véli, hogy semmi furfangosság, 
semmi misztikum nem kell ahhoz, hogy az emberek arcáról leolvassunk 
bizonyos lelki emóciókat.

Az egyéni beszélgetések témáját igen gyakran a könyvtárhasznála
ti szabályoknak - főleg a gyermekek által történő - megsértésével 
kapcsolatos kérdések képezik.

Ugyancsak a pedagógiai érzék segiti a könyvtárost ahhoz, hogy 
megállapítsa: ez és ez az ifjú olvasó tényleg szeret olvasni, de rend
szeresen elmulasztja visszaadni a könyveket, mert nagyon lefoglalja 
őt az iskolai és otthoni munkaj meg tudja állapítani a könyvtáros azt 
is, hogy egy másik olvasója például igen hanyag, sokáig haverteti ma
gánál a könyveket és gyakran nem is olvassa el azokat, mert felelőt
len, fegyelmezetlen természete van. Nem vitás, hogy e két különböző 
olvasóval való beszélgetés tartalmának é3 hangnemének merőben eltérő
nek kell lennie.

Pedagógiai szempontból még bonyolultabbak a személyes vonatkozá
sú témákról szóló egyéni beszélgetések. Kemqgyszer előfordul, hogy va
lamely könyv hatására tanácsért fordulnak a könyvtároshoz olyan ügyek
ben is, mint szerelmi csalódás. Van úgy hogy idősebb emberek keresik 
fal a könyvtárost ügyes-bajos családi dolgaikkal. Mag kell érteni eze
ket az embereket, gyöngéden viseltetve érzéseik iránt, s ugyanakkor 
tekintettel, szóval, megfelelő hanggal bátorítva őket, hitet öntve 
beléjük, egy jobb jövő iránt. Ezeknél a beszélgetéseknél tehát ilyen 
formában nyilvánul meg a könyvtáros pedagógiai érzéke.



- 6 -

"Én csak akkor lóit ír*, igazi pesterré, mikor megtanultam, hogyan 
kall 15-20 árnyalattal kimondani a "gyérei ide" szót, s megtanultam 20 
változatot adni arc- és testtartásomnak, illetve hangomnak. Ez után 
már nem féltem, hogy valaki esetleg nem jön hozzám, illetve nem érzi 
meg mi a teendő*’"  - ezt irta Makarenko, feltárva a pedagógiai tapin
tat bizonyos "titkait".

A könyvtárosoknak nem szabad megfeledkezniök az udvariasságról éa 
a tapintatosságról azoknál a rövid beszélgetéseknél sem, amelyekre köz
tük és a könyvtárlátogat ók közt gyakran sor kerül.

Nézzük meg például, hogy mamyiia eltérő hatást váltott ki az alábbi 
rövid beszélgetés, melyet két különböző könyvtáros folytatott az olva
sóval:

- ön ismét visszatartotta a könyvet, s én már unom, hogy állandó
an felszólító leveleket küldjék önnek; ha nincs ideje olvasni, ne kér
jen kölcsön könyveket - mondta dühös hangon egy fiatal köayvtároalány 
egy idősebb, beteg embernek* Ezzel az illetőben a sértődöttség és az 
Ingerültség érzését váltotta ki.

- Slvtárs, az ön által visszatartott könyv iránt nálunk igen nagy 
az érdeklődés. líérem, máskor szíveskedjék idejében visszaadni a:’köl
csönvett könyveket - mondta egy másik könyvtáros, egy már nem éppen 
fiatal olvasónak, aki elvörösödött zavarában, bocsánatot kért és meg
ígérte, hogy soha többé nem tartja vissza a könyveket.

A könyvtáros pedagógiai érzékének azonban nemcsak abban kell ki
fejezésre jutnia, hogy tud kellő tapintattal beszélni, hanem abban is, 
hogy másokat is meg tud hallgatni.

Figyelmesen hallgatni valakit, ügyelve arra, hogy figyelmünk más
felé ne kalandozzon el, s ne szakítsuk meg a beszélőt oda nem illő 
megjegyzésekkel, annyit jelent, mint megadni a tiszteletet és kinyil
vánítani azt a kívánságot, hogy meg akarjuk őt érteni és segíteni aka
runk rajta. Ez arra kényszeríti a beszélgetőtársat, hogy felelősség
gel ejtsen ki minden szót; ez a magatartásunk arra ösztönzi, hogy be
széde őszinte legyen cs szándékai nemesek.

Gorkij, aki maga is rendkívül értett ahhoz, hogyan kell másokat 
meghallgatni, mindenkor nagyrabecsülte az embereknek ezt a tulajdon- 
s ágát.
^  Makarenko, A. 3z.: IzbrennUe pedagogicseszkie szocsinonija v 4 knigoh.
' 4.hn. "Válogatott pedagógiai n-vek négy kötetben. 4.köt. Moszkva, 
Akad.pedagog.ncuk. 1949* 154-I55.1up. Oroszul.
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: Lev Nikolaevies Tolsztojról azt irta; "Figyelmesen hallgat, ügy,
mintha felidézné az elfeladtakat, biztosan várná az újat, az. általa 
meg ismeretlent".

Ugyanezt a vóriást emali ki Gorkij akkor is, amikor Korolenkora 
emlékezik; 5iA figyelem, amellyel hallgatott, pontosságra és rövidség- 
re kötelezett engem'1.

Nagyon fontos.~hogy a könyvtárosok, akik foglalkozásuknál fogva 
állandó kapcsolatban vannak az emberekkel, rendelkezzenek a pedagó
giai érzéknek ezzel a megnyilvánulási formájával.

Aligha merül fel valamely olvasóban az a kivánság, hogy még egy
szer elbeszélgessen az általa olvasott könyvről azzal a könyvtárossal 
aki a beszélgetés alatt valamit irkái, valamit nézeget, lapozgat, 
vagy éppen ellenkezőleg, kizárólag ő maga beszél, nem engedve a mási
kat szóhoz jutni.

Ezzel szemben az emberek maguk keresik fel a könyvtárost,ha ben
ne olyan embert ismertek meg, aki együttérzéssel hallgatja meg olva
sóit, bátorítást ad egy-egy tekintettel, egy-egy mozdulattal és bele 
tudja magát élni a beszélgetőtárs helyzetébe, megkísérelve megérteni 
a másik szempontjait.

Az ilyen könyvtárosok könnyebben eligazodnak a beszélgető part
ner ügyében és gondolataiban, s igy könnyebben tudnak tanácsot adni, 
illetve meggyőzni a másikat valamely helyesnek látszó cselekedet szűk 
ségességéről.

Végül a könyvtáros pedagógiai érzékének abban is meg kell nyílva 
nulaia, hogy hozzáértéssel ki tudja választani a nevelőhatás elérése 
céljából a legjobb, az adott helyzetnek legjobban megfelelő eszközö
ket és formákat.

Rendkívüli módon tudott hatni az emberekre Makarenko. Ha mélyeb
ben el írna zz ük azokat a fogásokat és eszközöket, amelyeket egy-egy 
esetben alkalmazott, s az "Uj ember kováosán-ban illetve a "Lobogók 
a bástyán" cimii regényében leirt, nem nehéz megérteni, hogy'Makarenko 
pedagógiai érzékének alapját a bámulatos megfigyelés, az alapos ember 
ismeret, a minden helyzetben való tájékozódás készsége, a humanizmus, 
a mesterségbeli tudás és a kérdés alapos ismerete képezte.

ilakaronkot éppen a pedagógiai érzék segítette ahhoz, hogy hozzá
értően egybekapcsolja az ifjúsággal szemben alkalmazott szigorúságot 
ás igényességet a szeretettel és ragaszkodással, a vezető kétségbe
vonhatatlan tekintélyét a kollektíva jogaival és kötelességeivel.



Sok példát sorolhatnánk fal annak bizonyítására, hogy a könyvtá
rosok, különösen a gyermekkönyvtárak dolgozói, igen gyakran kénytele
nek a pedagógiai érzék megnyilvánulásával kapcsolatos nevelő hatása 
problémákat megoldani.

így például a könyvtárosoknak gyakran igen fáradságos harcot 
kell vivniok azokkal a gyoraekokkal, akik hanyagul bánnak a kölcsön
vett könyvekkel. Itt éppen a pedagógiai érzék súgja meg a könyvtáros
nak, hogy melyik gyereknél elég megjegyzést tenni a visszaadott könyv 
elcsunyitott külsejére, s melyik gyereknél kell esetleg ideiglenesen 
beszüntetni a kölcsönzést.

A pedagógiai nevelóhatás eszközének kiválasztásánál az érzék ab
ban a kés2Bégben is megnyilvánul, hogy tudunk-e támaszkodni az embe
rekben lévó nemes tulajdonságokra. Az egyik gyermekkönyvtár dolgozó
jának például azzal sikerült pozitív hatást elérnie egy igen fegyel
mezetlen hatodosztályos olvasónál, hogy bekapcsolta ót a kiállítási 
állványok készítésének munkájába. Látjuk, hogy ezt az eredményt nem 
szigorú mórtékkel, a könyvtárból való kizárással érte el. Az olvasó
nál egyúttal azt is meg tudta a könyvtáros állapítani* hogy az ille
tőnek törhető művészi képességei vannak.

Az olvasókra való hatás művészete magnyilvánul a könyvtárosnak 
abban a képességében is, hogy irányítani tudja az olvasók érdeklődé
sét.

Igen gyakran előfordul, hogy egyes olvasók, különösen a kisebb 
és közepes kora iskolás gyermekek, csupán egyféle könyvek olvasása 
iránt lelkesednek: például csak meséket vagy háborús könyveket olvas
nak.

A hozzáértő könyvtárosok ilyen esetben jó tapintattal ki tudják 
választani azt a pedagógiai nevelőoszközt, amely az illető olvasókkal 
szemben a legcélszerűbbnek látszik.

B. könyvtárosnő már régebben megfigyelte, hogy a negyeűosztályos 
Irina kizárólag csak mesék iránt érdeklődik.

- Iliért csak meséket olvasol? - fordult a kislányhoz, amikor már 
másodízben adta ki neki Grimm meséit.

- Nekem minden tetszik, ami tündért, - válaszolta a kislány.
- Nem szeretnél-e te magad is jó tündérré lenni? - kérdezte félig 

-irófásan, félig komolyan a könyvtárosnő.
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“ Vajon lehetnék az? - kérdezte értetlenül a mesék nagy rajon
gója.

- Természetesen, lehetsz, hiszen te termesztetted ki azokat a 
gyönyörű rózsákat, amelyek az ablakaitokban láthatók és te ápoltad 
azokat a krizantémokat, amelyeket ajándékba hoztál nekünk. Vajon nea 
rálhatnál-e te is jő tündérré, ha társaiddal együtt virágzó kertté 
varázsolnád a házatok mellett elterüld elhanyagolt házhelyet? Én már 
ki is készítettem a számodra néhány könyvet, amelyekből megtanulha
tod, hogyan láthatnál hozzá ehhez a hasznos, érdekes dologhoz.

A könyvtáros érdekes indítványa a nevelőhatás igen jó eszközé
nek bizonyult.

A könyvtár felnőtt olvasói közt ugyancsak nem ritka az "egyolda
lú* olvasó. Az ilyen olvasók Ízlésére nehezebb hatni, de a könyvtáros 
pedagógiai érzéke segítséget nyújthat ahhoz, hogy megtalálja azt a 
megfelelő eszközt, amely az adott helyzetben, az adott személyre al
kalmazva a legjobban beválhatik.

A pedagógiai nevelő hatás eszközeinek és módszereinek kiválasz
tásában a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy nem állhatnak rendel
kezésre állandó, minden helyzetre alkalmas szabályok. A nevelő fel
adat tehát abban rejlik, hogy el tudjcn igazodni mindezekben az ese
tekben, s megelőzze az esetleg támadó konfliktust, illetve megtalál
ja az adott eaetre leghatásosabban alkalmazható gyakorlati módszert.

A pedagógiai érzék kialakítása minden könyvtárosnak módjában áll.
*.<«Az érzék nem valami születési adottság, - irta Usinszklj - 

hanem-olyasvalami, ami fokozatosan alakul ki az emberben* az egyik 
emberben gyorsabban, átfogóbban, arányosabban, a másik emberben las
sabban, szerényebben, hiányosabban... ez attól függ, hogy az ember 
hogyan él, és milyen a megfigyelőképessége.. . * ^

A pedagógiai érzék kialakítása azzal kezdődik, hogy felismer
jük magunkban nemes hivatásunk nagyszerűségét és oéljait, s arra tö
rekszünk, hogy rendszeresen bővítsük általános látókörünket, pedagó
giai kultúránkat és elmélyülten, kritikailag mérlegeljük minden lé
pésünket.

Végül, a pedagógiai érzék tökéletesítése aprólékos munkát igé-

o/ Uáinazkij, K. D.s Szobr.szooa. 8.t. /összegyűjtött Müvei./ Moszkva-
Leningrád, 1950*^47-48.lap. >1 ,
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nyel, melynek során arra kell törekednünk, hogy kineveljünk magunk
ban sok olyan tulajdonságot, amelyekben kifejezésre jut a többi embe
rekhez és önmagunkhoz való viszonyunk.

A pedagógiai érzék megnyilvánulása például az emberek iránti hu
mánus magatartásban is olyan tulajdonságokat tételez fel, mint az 
elvtársiasság, a közlékenység, a figyelmesség, az életöröm, az önura
lom és a kitartás érzése.

Éppen a közösségi érzés segiti a dolgozókat ahhoz, hogy minden
kor saját kollektívájuk érdekeit védjék és le tudjanak mondani egyé
ni érdekeikről, ha ezt a közös ügy úgy kívánja.

Mivel a könyvtáros állandóan a tömegekkel foglalkozik, szívélyes
nek és derűsnek kell lennie. A vidám, jó hangulat, a saját erőnkben,a 
közös ügy sikerében való hit, az éleselméjűség, a finom humor és az a 
képesség, hogy - mint Makarenko mondja - állandóan "dur hangnemben" 
legyünk, ez mind, ahogy a helyzet kívánja, a pedagógiai érzék megnyil
vánulása.

A pedagógiai érzékkel rendelkező könyvtáros pl. ügyel arra,hogy 
vidám tréfával, szívélyes szóval bátorítsa azokat, akik elsőizben 
szerepelnek az olvasóankét résztvevői közt, és óvakodik attól, hogy 
ingerlékeny, rossz hangulatával elszomoritsa és komorrá tegye környe
zetét.

A féktelenség és a durvaság csökkenti a könyvtári dolgozók te
kintélyét és eltaszitja tőlük az olvasókat. A türelmetlen könyvtáros 
indulatba jön ott is, ahol ez egyáltalán nem helyénvaló; tudjuk, hogy 
az Ingerlékenység, a hangos szó sohasem segíti elő az eftberek közt el
engedhetetlenül szükséges kapcsolatok megteremtését.

A közösségben rendszerint azok a könyvtárosok örvendenek megbe
csülésről;: és megérdemelt szeretetnek, akiknek cselekedeteit és munká
ját az önkritikára való készség és a szerénység jellemzi.

Az öabirálatra való hajlam segiti a könyvtárost ahhoz, hogy tár
gyilagosan elemezze munkáját és cselekedeteit; ez különösen fontos a 
pedagógiai érzék olyan megnyilvánulásánál, mint például a pedagógiai 
nevelő hatás eszközeinek megválasztása.

- ; ibliotokar*, 1957* 3-sz. 4l-4£.lap.


