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Pint, á< ;■
A GYERMEKNEVELÉSRŐL SZŐLŐ IRODALOM NÉPSZERŰSÍTÉSE

A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága a Komszomol 
XIII. kongresszusához intézett üdvözletében azt a meggyőződését fejezte 
ki, hogy a lenini Komszomol továbbra is ki fogja fejleszteni minden ifjú
ban és minden leányban a kommunista korszak emberének nemes vonásait: a 
határtalan hitet a kommunizmus győzelmében, a lángoló hazaszeretetet, a 
munka szeretetét, az önfeláldozást a társadalmi feladatok végrehajtásában, 
azt a képességet, amely legyőzi a nehézségeket a nagy cél felé vezető 
utón, a készséget arra, hogy megvédelmezzék a haza becsületét, szabadsá
gát és függetlenségét.

A könyvtárakra nem kis feladat hárul a felnövő ifjúság nevelésében. 
Számos könyvtár arra törekszik, hogy népszerűsítse a pedagógiai irodalmat.

A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a kereslet ezen a téren 
még elégtelen. A "közöny" titka nem abban van, hogy nem érdeklődnek a ne- 
velés kérdései iránt. Nem,, hanem abban, hogy keveset foglalkozunk a peda
gógiai ismeretek terjesztésével. Sok olvasónak nincsen fogalma az orszá
gunkban megjelent népszerű pedagógiai könyvekről.

o © » a o a
A pedagógiai ismeretek népszerüsitését nemcsak egyéni, hanem tömeg

propagandával is el lehet érni: ez viszont a könyvtár minden dolgozójától
11 agy előkészítő munkát kíván.
jjeaissak az anyag megválasztása a fontos

A felolvasásokat, a pedagógiai ismeretek tömegpropagandájának egyik 
•Legelterjedtebb formáját munkásszállásokon, házközösségekben, kolhozta
nyákon, mezei brigádoknál, vagyis olyan olvasók előtt tartjuk, akik csak 
kevéssé ismerik a pedagógiai irodalmat. Da már az első találkozások után 
KíSggyőződhet a könyvtáros arról, mennyire érdeklik őket a nevelés kérdései
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Éppen ezért a könyvtárosnak az a feladata, hogy megmutassa, milyen 
sok egyszerű, népszerű sikket, brosúrát, szépirodalmi müvet Írtak,amelyek’ 
bői meg lehet kezdeni a helyes gyermeknevelés elsajátítását, Annak az Ír©' 
dalomnak rövid jegyzékét, amely a kevéssé képzett olvasóosoport számára 
is hozzáférhető, közli például M, Boeskareva "A gyermeknevelésről szélé 
irodalom népszerüsitéae” o, brosúrája /Moszkva, 1956. Goszkul*tproszvetiz- 
dat./. Érdekes szemelvényeket ajánl A. Makarenko "Az uj ember kovácsa", 
"Igor és társai*®, E. kosévá ja "Elbeszélés a fiamról", L. Koszmodem* jan- 
szkaja "Zőja és Sura" c. müveiből, újságok és folyóiratok karoolataiból, 
tárcáiból és a "Szem*ja i Skola" /"Család és iskola"/ 0* folyóirat szer
kesztőségéhez intézett levelekből,~

Csakhogy a felolvasás sikere nemcsak az anyag kiválasztásától függ, 
hanem a könyvtáros képességétől, ipar kod. ágától is. Gondosan készül fal 
például az olvasókkal való foglalkozásra Moszkva város Szokol*niki kerü
lete 70,sz« vándorkönyvtárának instruktora, K, Pokrovazkaja, Amikor elő
ször olvassa a könyvet, ceruzával megjelöli az érdekesebb részeket, ará
nyos, értelem szerint tagozódó részekre osztja a felolvasásra szánt anya
got, majd többször elolvassa és arra törekszik, hogy felolvasása eleven 
és kifejező legyen. Az ilyen, mintegy félórás felolvasás lehetővé teszi 
a szerző gondolatainak mélyebb megértését és az olvasókból nagyobb akti
vitást vált ki; kérdések vetődnek fel, eszmecsere fejlődik ki,

E kérdések körét nem nehéz áttekinteni, ha az ember előzetesen meg
ismerkedik a megfelelő irodalommal, ha egyik vagy másik kérdéssel kapcso
latban előzetesen jegyzéket állit össze.

Ha megfigyeljük a hallgatóságot felolvasás közben és ezeket a meg
figyeléseket feljegyezzük, majd pedig később elemezzük, lehetőséget nye
rünk az egyes hallgató-csoportok megismeréséhez, következésképp olvasásuk 
jobb irányításához,

A leningrádi Lenin kerület 7>oz* Házkezelősége mellett működő vándor
könyvtár egyik dolgozója érdekes jegyzeteket irt naplójába azokról a fel
olvasásokról, amiket a házközösség tagjai előtt tartott. Már az első ta
lálkozáskor a következő kérdést tették fel azok a háziasszonyok és nyug
díjasok, akik a háztartás mellett a gyermekek nevelésével foglalkoznak: 
"Mit csináljunk a gyerekkel, ha engedetlen, felesel, rendetlen, ha lusta 
e. tanulásban?" A könyvtáros tehát elhatározta, hogy külön felolvasást tar1 
amelybaia megismerteti olvasóit A. Makarenko "A szülői tekintély" c» elő
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adásával? az ugyanis a gyermeki engedetlenség egyik fookát, az Igazi 
szülői tekintély hiányát tárgyalja. A felolvasás, amelyet óriási figye
lemmel hallgattak végig, eleven eszmecserét eredményezett ebben a kivá
ló szovjet pedagógus és iró megvilágításában előadott kérdésben. "Mi, 
nagymamák, - mondta az; egyik, három unokát nevelő nyugdíjas asszony - , 
legtöbbször a jóság adta tekintélyhez folyamodunk^ de nagyon sok mama 
visszaél a szeretet és a megvesztegetés adta tekintéllyel, és sok apa 
nem. tud lemondani az erőszak- és hangoskodásból eredő tekintély alkal
mazásáról. Most már látom, hogy ezekben az ál-tekintélyekben rejtőzik a 
gyermeki engedetlenség titka".

A hozzászólók sok tanulságos példát mondtak el a saját életükből. 
Szemléletes példákként szolgáltak ezek a felszólalások Makarenko előadá
sához és megértették a szülőkkel, hogy a tekintélynek az állampolgári 
tevékenységre, a gyermekek iránt érzett felelősségre, a gyermek ismere
tére s a neki idejekorán nyújtott segítségre kall alapulnia.

A felolvasás után a könyvtáros a szülői tekintélyről szóló brosúrá
kat mutatott be a hallgatóknak.
Mitől függ a könyvismertetés sikere

A könyvismertetés is igen hatásos tömegpropaganda eszköz. Rövid,de 
eleven és kifejező jellemzése néhány könyvnek, felhasználjuk hozzá a lég 
érdekesebb, legmegragadóbb szemelvények felolvasását is. A könyvismerte
tés majd minden könyvtári rendezvénynek alkotó részeg ezeket felolvasá
sok, egyes könyvek megvitatása, előadások és beszámolók, olvasóankétak 
után szoktuk tartani.

A legjobb könyvtárakban önállóan is tartanak nevelési tárgya könyv- 
ismertetéseket. Ezek lehetőséget nyújtanak arra, hogy rendszeresen ismer 
tassük az uj kiadványokat, hogy segítsünk olvasóinknak tájékozódni a ne
velés nehéz kérdéseiben, irányítani tudjuk őket pedagógiai önképzésükben

A könyvismertetés anyagának megválasztását a könyvismertetés célja, 
témája és az olvasóközönség összetétele szabja meg. Ha például a könyv
táros középiskolai tanárok számára készít könyvismertetést "A tanulók 
öntudatos fegyelemre való neveléséről szóló irodalom" címmel, 15-1? mü
vet ig felsorolhat, de hangsúlyt csak arra a néhányra helyezzen, amely a 
legalaposabban tárgyalja a nevelési folyamatot, az iskolarend szervezé
sét, a tanárok szerepét, a gyermekközösaégek szerepét és egyéni sajátos
ságaik szem előtt tartását*
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Ha hasonló tárgyú könyvismertetést tartunk olyan szülök számára, 
akiknek kis, vagy közepes pedagógiai képzettségük van, az már nem lehet 
ilyen széleskörű. Legcélszerűbb 5-6 könyvről beszélni, amelyek az öntu
datos fegyelem, a szilárd otthoni életrend, a felnőtt családtagok példája, 
a szülő ás az iskola közötti kapcsolat kérdéseit tárgyalják.

Tehát a könyvismertetés tartalmának differenciáltsága, az olvasócso
portok sajátosságainak szem előtt tartása az első követelmény, amit a 
könyvtárossal szemben ez esetben támasztunk.

A második elengedhetetlen követelmény az ismertetés közérthető, nép
szerű stílusa. No tűrjük benne a bombasztikus, hatásvadászó kifejezéseket, 
legyünk világosak, egyszerűek, helyes és logikus szempontból tárgyaljuk 
az anyagot és támaszkodjunk a hallgatók már meglévő szakismereteire.

A könyvtáros, amikor a könyvismertetést Írja, egyrészt vegye figye
lembe hallgatóinak pedagógiai ismereteit, másrészt pedig következetesen 
csoportositsa az ajánlott könyveket.

így például a tanárok számára tartott "A tanulók öntudatos fegyelem
re neveléséről szóló irodalom" c. előadást azoknak a müveknek az ismerte
tésével kell kezdeni, amelyek az oktató folyamat szervezésével foglalkoz
nak, vagyis avval, hogy a fegyelem megtartásának titka a helyesen, tar
talmasán és érdekesen felépített óra. "Aki jól tanit, az jól fegyelmez" - 
olyan igazság ez, amit minden pedagógus ismer.

Ugyanerről a témáról a szülőknek tartott ismertetésben a hangsúlyt 
a családi házirend kérdésére kell helyeznünk.

Ha az olvasókat újdonságokkal ismertetjük meg, külön kell csoporto
sítanunk az általános pedagógiai kérdésekről szóló müveket, külön az egyes 
kérdések /pl. erkölcsi, esztétikai, fizikai nevelés stb./ irodalmát.

A könyvismertetés népszerű volta attól függ, miként tudja a könyvtá
ros világosan, röviden, érthetően és tetszetősen bemutatni az ajánlott 
könyvet, alkotóan felhasználni szövegét, kezdve az előszón, majd a feje
zetcímeken folytatva, egészen a róla szóló recenziókig, annotációkig, ol
vasói véleményekig.

A könyvismertetéssel szemben támasztott harmadik követelmény a logi
kus felépítés. Ébresszen aktiv gondolatokat, kérdéseket vessen fel és 
serkentsen azok megoldására.

Annakidején, amikor Lenin a népszerű könyvek Íróinak annak jelentősé-
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gét és lényegét magyarázta, hogy a tárgyalásmódnak fejlesztenie kell az 
olvasó gondolkozását, ezt irtás

"A népszerű iró a legegyszerűbb, közismert adatokból kiindulva ve
zeti a gondolkozó olvasót a mély tanításhoz , egyszerű okfejtéssel,* vagy 
jól megválasztott példákkal világítja meg az adatokból folyó legfonto
sabb következtetéseket„ s igy állandóan további kérdésekre ösztönzi. A 
népszerű iró nem olyan olvasót tételez fel, aki nem gondolkodik, nem 
akar, vagy nem tud gondolkodni^ ellenkezőleg, feltételezi, hogy a fej
letlen olvasó komolyan akarja törni a fejét és segít neki ebben a komoly
és nehéz munkában, vezeti és segíti őt, amikor az első lépéseket teszi,

1 /és arra tanítja, hogy önállóan menjen tovább.*" f
Hogy a könyvtáros előadása mindig ilyen legyen, rá kell mutatnia 

minden ajánlott könyv gyakorlati jelentőségére, kapcsolatot kell talál
nia az ismertetés témája és az egyes ajánlott könyvek, valamint a már 
olvasott könyvek között, stb.

A könyvtárostól meg kell követelnünk, hogy egy könyv jellemzését, 
akármilyen pedagógiai témáról szól is, kapcsolatba tudja hozni a csalá
di nevelés gyakorlatával. Tipikus, életből vett példákon kell bemutat
nunk az olvasónak, milyen segítséget nyújt az ajánlott könyv neki fia 
vagy leánya nevelésében.

0,9 0 0 9 0

A könyvismertetés sikere nem kis mértékben függ magának a könyvnek 
szemléltető bemutatásától is. Fal kell tárni tartalmát, alapeszméjét, 
alkotóén felhasználva minden lehetséges eszközts a könyvkiállitásokat, 
könyvtári plakátokat, a róla szóló vélemények publikálását, albumokat, 
képeket, arcképeket, stb.

A gyakorlat azt bizonyltja, hogy az olvasók fokozottabb érdeklődést 
tanúsítanak az ilyen könyvismertetések iránt. Az egyik szverdlovszki 
könyvtár két ismertetést tartott a "Gyermekek olvasásának irányítása" 
témáról; az. egyiket a 8-10»osztályos gyermekek szülei számára. Ehhez 
nem rendezett külön kiállítást; a szemlének nem is volt különös sikere5 
a másikat az 5-7 .osztályosok szülei^ számára, de ehhez már külön kiállí
tást is készített. Az ismertetés befejezése után a szülők még sokáig 
időztek ott, átlapozták az ajánlott könyveket, beszélgettek a hallottak
ról. A kölcsönzési kérőlapok utólagos elemzése azt mutatta , 5 hogy a követ
V Lenin, v. I»i;< Müvei. 5.köt., Bp«r, 195'?^ Szikra,
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kéző tlégy hónap folyamán a könyvismertető előadáson résztvevő olvasók 
kétszer több olyan könyvet olvastak, ami a gyermekek olvasásának irányi
sásáról szól. Különösen nagy volt az érdeklődés M. Puskareva "A gyermek 
olvasása a családban", N. Zsitomirova "A gyermekek olvasás— irányításának 
sajátosságai", B. Rubinstejn "Az iakolásgyermekek olvasói érdeklődésének 
kialakítása" és számos más, a kérdéssel foglalkozó brosúra iránt.

így tehát, noha a szemléltető eszközök nem pótolják a könyvtáros át 
gondolt, tartalmas előadását, mégis elevenebbé teszik, kiegészítik és a 
bemutatott anyag érthetőbbé és hozzáférhetőbbé válik.

Végül ne feledkezzünk meg a könyvismertetések érzelmi tartalmáról, 
kifejező erejéről. Közismert, hogy még a legkomolyabb előadás, a legtar
talmasabb felolvasás vagy szemle sem vált ki kellő hatást a hallgatóból, 
nem ragadja meg, ha unalmasan, egyhangúan, merev arckifejezéssel mondják 
el, ha nem érződik meg magának az előadónak a megi ndultsága, Összetarto
zása azzal, amiről beszél. S minthogy szexaeÍvényeket is elő kell adni az 
ajánlott müvekből, a könyvtárosnak ismernie kell a művészi előadásmód 
elemeit is.

Szerkezeti szempontból a könyvismertetés 50-45 percig tartó, három 
részre osztott rövid előadás.

Az első rész rövid bevezetés, amelyben a könyvtáros az ismertetés 
céljáról beszél. Például a "Gyermek olvasásának irányítása" c. előadás 
bevezetésében az előadó feltétlenül hangsúlyozza, hogy az ifjúsági iro
dalom előkészíti a felnövekvő nemzedéket a kommunizmusért folyó harcra, 
hazafiságra neveli, felvértezi a leghaladóbb eszmékkel és megacélozza a 
nehézségek leküzdésére. Megismerteti hallgatóit az ifjúsági folyóiratok 
és újságok elmével és az ifjúsági kiadókkal, amelyek milliószámra bocsát 
ják ki a gyermek- és ifjúsági irodalmat. Végül pedig két-három szemléle
tes, a gyakorlatból vett példán bemutatja, hogy az ifjúsági könyv, újság 
és folyóirat milyen óriási nevelő erejű, ha a gyermekek olvasásának irá
nyításával nemcsak az iskola és a könyvtár, hanem maguk a szülők is fog
lalkoznak.

Ekképpen a könyvtáros megérteti az olvasókkal a könyvismertetés lég 
főbb célját: feltétlenül meg kell ismerkedni a módszertani irodalommal, 
amely a tanuló tervszerű, elmélyedő olvasásáról szól.

Vannak könyvtárosok, akik a könyvismertetést valamilyen eleven jele 
net, jelenség, tény elmondásával kezdik s Így ébresztenek érdeklődést.
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A szverdlovszki Központi Ifjúsági Könyvtár egyik dolgozója például "A szü
lők segítsége a gyermekek olvasásának irányításában" c. szemléjének elején 
meggyőző példákat sorolt fel arról, hogy jő néhány apa és anya nem ismeri 
az olvasás irányításának módszertani elveit, de még magát az ifjúsági iro
dalmat sem. Sok szülő nem tudja, milyen könyveket olvas a gyermeke,melyek 
azok a regényhősök, akik neki tetszenek, mennyiben segit nekik a könyv a 
tanulásban.

A könyvismertetés második része az alapvető, a központi. A hallgatók
nak teljes, alapos fogalmat kell nyújtania az ajánlott könyvekről egészé
ben és részleteiben.

A harmadik rész rövid befejezés-, amelyben a könyvtáros rendszerint 
felhívja a hallgatókat, olvassák el az ajánlott könyveket és közli, hogy 
azok hol hozzáférhetők.

így tehát a rendszeresen szervezett, alaposan átgondolt terv szerint 
felépített könyvismertetések a pedagógiai irodalom népszerűsítésének igen 
hatásos formái.
Kössük össze az elméletet a nevelési gyakorlattal

A könyvtár nem szorítkozhat kizárólag a pedagógiai irodalom népszerű
sítésére. Nem elég az, ha felébresztjük az érdeklődést valamely könyv 
Ivánt, segíteni is kell annak alapos feldolgozásában is. Erre való az ol
vas óankét.

Az olvasóankétek aktiv résztvevői nemcsak egyszerűen olvassák a köny
veket, amelyekről majd a megbeszélés folyik, hanem elemzik tartalmukat és 
megismerkednek a kritikai cikkekkel is. Ez a munka elengedhetetlen olyan 
nevelési tárgyú olvasóankét előkészítésénél, amely a kulturált olvasást 
fejleszti, kialakítja a pedagógiai meggyőződést és kiemeli ennek értékét.

Az ilyen konferencia arra tanít,? hogy ne csak meghatározott irodalmi 
forrásokat tanulmányozzunk, hanem saját nevelési gyakorlatunkat is. Nem 
véletlen, hogy a legtöbb olvasó felszólalását azzal kezdi, hogy milyen 
hibákat követett el eddig gyermekei nevelésében, s hogy ezeket az éppen 
megvitatott könyv tárta fel* előtte?^ Makarenko müveinek megvitatása adott 
alkalmat a pedagógiái elmélet és a nevelési gyakorlat összekapcsolására,.

Az olvasőankét alkalmas arra, hogy helyes általános, kollektív, tár
sadalmi véleményt alakítson ki az ifjúság kommunista nevelésének kérdésé
ben. v. Panova "Évszakok" c. regényének a Gereen Könyvtárban lefolyt vité-
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ja során heves vita alakult ki arról *miért vannak derék szülőknek rossz 
gyermekeik és hitvány szülőknek derék gyermekeik?8*

A különböző pedagógiai könyvek megvitatása nem önoél. Az olvaaőan- 
kátaknek az a feladatuk, hogy a haladó meggyőződést segítsék diadalra a 
nevelés életfontosságú kérdéseiben. Éppen ezért az ankét komoly, elmélyü 
lő előkészületet igényel nemcsak a résztvevőktől, hanem valamennyi könyv 
tárostól is.

Az olvasóankétek sikere elsősorban attól függ, helyesen tudja-e a 
könyvtáros az időszerű pedagógiai témát megválasztani, hogy az az adott 
olvasóközönség számára hozzáférhető és számukra gyakorlati jelentőségű 
legyenj másodsorban attól, hogy helyesen használja fel a rendelkezésre 
álló eszközöket arra, hogy az olvasókat a szöveggel, a programmal,a 
tervvel és a megvitatandó müvek problémáival megismertesse? harmadsor
ban attól, hogy helyesen irányítsa az ankét résztvevőinek egyéni munká
ját.

Nem kis jelentősége van a vita megszervezésének. Az ankét rendesen 
három részből áll. Az első rész a vezető fent jellemzett megnyitó beszé
de. Ez kell, hogy a hozzászólások elméleti alapját megadja s irányt 
szabjon a vitának. A másodikat, a központi részt maguknak az olvasóknak 
a hozzászólásai alkotják. Mennél többféle foglalkozású olvasó szólal 
fel - alkalmazottak, jogászok, pedagógusok, mérnökök, háziasszonyok,egy- 
és többgyermekes szülők, mennél őszintébben mondják el saját és nem 
rájuktukmált véleményüket, - annál érdekesebb lesz az ankét, annál na
gyobb lesz a haszna. Végül következik a harmadik rész? a vezető zársza
va. A vezető elemzi a felszólalásokat, tapintatosan helyreigazítja a 
helytelen megállapításokat és rámutat a szóbanforgó pedagógiai probléma 
további elmélyítésének módozataira.

Ha a konferencián a szerző is jelen van, akkor kérjük fel, beszél
jen a könyv megirásáról és további terveiről.

Ekként az ankét hosszú erőfeszítéseket követel mind az olvasótól, 
mind a könyvtárosoktól? éppen ezért túl gyakran nem is rendezhetjük 
meg. Minden egyes olvasóankéttel a könyvtár számot ad rendszeresen vég
zett sokoldalú munkájáról.
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A könyvtáros és a szülők találkozása
A közelmúltban agyas könyvtárak szülői közösségeket, olvasóköröket 

kezdtek szervezni,
A szülői olvasókörök lehetőséget adnak arra, hogy egy állandó ol

vasóközönség, szigorúan meghatározott terv szerint tanulmányozza a pe
dagógiai irodalmat.

Az ilyen olvasókörökbe leggyakrabban háziasszonyok iratkoznak be. 
Haltuk kivül a könyvtár arra törekszik, hogy más olyan szülőket is bele
vonjon a munkába, akiknek nevelési nehézségeik vannak.

Az olvasókör munkatervét a résztvevők általános előképzettségétől 
és pedagógiai ismereteitől függően kell összeállítani. Fel kell bele 
venni néhány olyan müvet, amely a kommunista nevelés általános célkitű
zéseit tárgyalja, majd olyanokat, amelyek egyes pedagógiai kérdésekről 
szólnak, valamint a nevelési szempontból legérdekesebb szépirodalmi mü
veket, folyóirat- és újságcikkeket.

Az olvasókör munkája éppúgy folyik, mint a szemináriumé. A megbe
szélésre kerülő müvet az olvasókör minden egyes tagja előre elolvassa.
A müvet a soronkövetkező összejövetelen vitatják meg.

Az olvasókör legaktívabb és leginkább kezdeményező tagjai között a 
könyvtáros mindig megtalálja a kivánatos segítséget. Az olvasókör akti
vistái nemcsak a munka megszervezésében vannak a könyvtár segítségére, 
hanem a minél szélesebb körű tagtoborzásban is.

Vannak olyan vándorkönyvtárak, amelyek a házkezelőségaknél olvasó
szobákat nyitnak a szülők számára. Meghatározott ismereteket adnak a 
szülőknek a nevelés kérdéseiben és megismertetik őket azzal az irodalom
u l ,  amely ezeket az ismereteket elmélyiti.

Ezért a könyvismertető előadások, könyvtári plakátok, könyvkiálli- 
tások tekintetében, amelyek valamely előadás anyagát népszerűsítik, 
éppoly nagy és szigorú követelményeket kell támasztani , mint magával 
az előadással szemben.

Sok könyvtár az iskolában terjeszti széles körben a pedagógiai 
irodalmat a szülők között,

A könyvtár szoros kapcsolatot létesít az igazgatósággal, az ose- 
tályfőagkgjjjcQi^ az iskolai könyvtárral, a szülői munkaközösség mellett 
működő pedagógiai ismeretterjesztő bizottsággal, A könyvtárosok arra
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törekszenek, hogy segítsenek az iskolának,, hogy a szülőkben a pedagógiai 
érdeklődést elmélyítsék és egyszersmind saját olvasóik számát is gyara
pítsák.

Ahhos.persze, hogy a könyvtáros eredményesen tadja propagálni a pe
dagógiai irodalmat, hogy hozzá tudja segíteni olvasóit a nevelés elméle
tének megismeréséhez, nem elegendő, ha jól ismeri és helyesen alkalmazza 
az egyéni és tömegpropaganda különféle formált5 magának is rendszeresen 
mag kell ismerkednie ezzel az irodalommal, Ismernie kell a pedagógiai 
ismeretterjesztés legújabb haladó tapasztalatait,

Az általános pedagógia és az egyes nevelési kérdésekről szóló bib
liográfiai segédeszközök tanulmányozása, a pedagógiai ismeretterjesztés 
tapasztalateaere-értekazlétéin való tevékeny részvétel, szemináriuaüsserü 
megbeszélések azokról a pedagógiai könyvekről, amelyeket az egyes köl
csönzői dolgozók tanulmányoznak, az olvasói vélemények időszakoaklnti 
elamzéaes ima, ezek azok az eszközök, amelyeket könyvtárosaink pedagógiád 
képzettségük fokozására felhasználnak, ......

Eredeti &imi Propaganda literaturü o voazpitanit detej.
Megjelents ' Blbliotekar*, 1958, 6,az. 12-19.lap,
QSzK.ford^sz,s 1982.




