
Ghe ürge , P. i 
UJ LENDÜLETET AZ

siiaarei ■ j m r t j .  laes- x ^ j n r .  j-jKraayi^-- . -■■áss--.: * ■ i.^ 4 o «»K H ig

Az Ifjúimnkáa Szövetség különös gonddá! foglalkozik a fiatal 
nemzedéknek a haza, a nép és a párt Iránti szeretet és odaadás szel
lemében történő nevelésével, a proletár internacionalizmus szelle
mének kifejlesztésével, a haladó emberekre jellemző nagyszerű erköl
csi tulajdonságok kialakításával.

E nemes célok sikeres megvalósításának egyik tényezője az,hogy 
a fiatalság magasézinvonalu kultúrát sajátítson el, amely alkalmas
sá tesz minden fiatalt arra, hogy a béke és a szocializmus öntuda
tos harcosévá váljék* Az olvasási kedv és az érdeklődés felkeltése, 
az erre való ösztönzés, a fiatalokat közel hozza a könyvekhez és 
ily módon a könyvek a fiatalok elválhatatlan barátaivá és kísérőivé 
válnak.

Ezekből a meggondolásokból kiindulva, a párt támogatásával,há
rom évvel ezelőtt megindult a "Szeressétek a könyvet** állandó jelle
gű ifjúsági olvasóverseny. - '

Ezer és ezer művelődésre szomjas fiatal munkás, paraszt, diák, 
és egyetemi hallgató lelkesen kapcsolódott a versenybe és vált a 
könyvtárak állandó olvasójává. A "Szeressétek a könyvet" verseny 
részvevőinek száma napról-napra növekedett. Több mint 500 ezer ver
senyző közül jelenleg több mint százezer nyerte el a "Könyvbarát**- 
jelvényt. Különösen kitűntek Ploesti, Pitesti, Baia Maré tartomá
nyok és Bukarest *vároaa,ahol a legtöbb volt a versenyző. A siker 
elérésében nagy szerepe volt az Ifjúmunkás Szövetség tartományi 
szerveinek és szervezeteinek, valamint az állami művelődésügyi 
szerváknak és a különböző tömegszervezeteknek.

A verseny ̂ sikeres lebonyolításához a különböző tipusu könyv
tárak is jelentékeny mértékben hozzájárultak. Különféle változatos 
módszereket alkalmaztak a könyvek széleskörű népszerűsítésére és



terjesztésére.,a ?ers*űysők toborzására és ösztönzésére * Irodalmi 
esteket, irodalmi fejtörőket, olvaaő-ir 6 találkozókat stb. szervez— 
teke Mindezek nagymértékben elősegítették az ifjúság olvasási ked
vének felkeltését és hozzájárultak ismereteinek bővítéséhez és sí
mé lyitéséhez. .

A verseny már a kezdettől fogva tömegjellegű volt* Sikerült aa 'könyvet közelebb hozni a fiatalsághoz, rendszeres olvasásra szoktat
ni Őket, fejleszteni irodalmi és művészi Ízlésüket é s ,kialakítani 
bennük az olvasottak tartalmi elemzésének a készségét . 4

A verseny sajátos vonása, hogy a fiatalok mellett a szakszer
vezetek segítségével sikerült bekapcsolni az olvasó-mozgalomba kü
lönböző foglalkozású, az Idősebb nemzedékhez tartozó dolgozókat Is*

A verseny hároméves múltjának elemzése azonban megmutatta azt 
is, hogy a kezdeti időszak lendülete az idők során érezhetően a l á b b 

hagyott. A verseny lendület csökkenésének számos oka van. Mindenek
előtt gyenge volt a központi verseny-szervező bizottság ellenőrző 
munkája, és ugyancsak elégtelen volt a területi verseny-szervező 
bizottságok irányítása, Ennek eredményeképpen a kezdetben lelkesen 
fogadott verseny iránt az érdeklődés csökkent, sok helyen pedig 
formalizmus kapott lábra. Több tartományi bizottság, mint például a 
lasi, Baoau, Craiova, Cluj tartományok verseny-szervező bizottságai 
és még mások is, bürokratikusán végezték munkájukat, jórészt meg
elégedtek a statisztikai adatok összesítésénak elvégzésével.

Magát az érdemi munkát, tehát a könyv propagandát, a tömegakciók 
szervezését sok esetben ötletszerűen végezték. Az Ifjúmunkás Szövet
s é g  egyes szervei és szervezetei - amelyek elsősorban felelősek a 
verseny sikeréért - több helyen és több esetben esetlegesen látták 
csak el feladatukat, kihagyások mutatkoztak munkájukban; ez lemara
dáshoz vezetett, olykor pedig kétségessé tette magát a versenyt is. 
Nagyon sokat ártott a verseny eredményességének az, hogy a könyvtá
rak a verseny során olvasásra megjelölt könyvek jegyzékét rendszer
telenül kapták. Ugyanakkor nem,volt kifogástalan magának a kötele
ző és az ájánlott olvasmányoknak a jegyzéke sem, nem mindenben vet
te figyelembe a különböző kategóriájú olvasók kívánságait és szín
vonalát sem.
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■A lemaradásban kétségkívül szerepet játszott az is, hogy 
hiányoztak a tapasztalatok és ennek következtében menet közben nem 
lehetett leküzdeni ez előre,nem látott nehézségeket.

A felsorolt hiányosságokat figyelembe véve, a központi ver
seny-szervező bizottság számos olyan intézkedést foganat ősit ott ,a- 
melyek alkalmasnak látszanak a verseny színvonalának emelésére, 
eredményességének biztosítására.

Elsősorban felülvizsgálták a bibliográfiákat. A könyvjegyzé
kek kibővítése és az olvasók igényeihez való alkalmazása érdekében 
figyelembe vették a versenyzők előképzettségét, művelődési színvo
nalát és foglalkozási sajátosságait. A jelenleg három érvényben 
lévő kötelező könyvjegyzékből a versenyzők&ek egyet kell kiválasz
tani oki ugyanakkor az ajánlott /választható/ könyvek bibliográfiá
jába felvettek számos újonnan megjelent értékes munkát.

Az olvasási kedv serkentésére, az ismeretek színvonalának: to
vábbi emelésére egy uj verseny-fázist iktattak be, ez a versenynek 
egy magasabb foka - a "Könyvbarátok versenye*. Ezen mindazok részt- 
vehetnek, akik a "KönyVbarát,w-jelvény viselésére jogosultak. Az uj 
versenymozgalom éVert négy szakaszban bonyolódik l«i az első he
lyezettek számára számos jutalmat biztosítottak.

Ugyanakkor nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a kötelező és 
ajánlott irodalom a könyvtárakban* meglegyen.

Mindezek az intézkedések azonban csak akkor vezetnek a kívánt 
eredményre, ha a verseny-szervezésben résztvevők lelkesedéssel vég
zik munkájukat és az állami* valamint az érdekelt tömegszervezetek 
biztosítják támogatásukat.

A verseny további sikerts lebonyolításában különleges szerep 
jut az ország val mennyi könyv sarának.A könyvtárakban széleskörű 
ifjúsági kollektívák működnek. lelkesedésükkel már eddig is bebi
zonyították, hogy a legjobb ke t• v propagandisták cs p könyvtárosok 
legjobb segítőtársai.

Eleve r. és vonzó kőnyvprop. andával a jövőben is ezer és ezer 
uj verseny i-ít lehet bekapcsolni az elv ásómé agai ómba, akiket hozzá 
kell segít ni az ajánlott könyv-k tartalmának minél alaposabb meg
ismeréséhez.

A verseny eredményess ágéhoz 'a uj, magasabb fázisának sikeres



*

lebonyolításához ez If jumunkáa Szövetség szerveinek és szervese tel
nek hatékony munkájára van szükség. A Szövetség szervei és szerve
zetei közvetlenül felelősek a versenyért, de szükség van minden 
olyan intézmény és szerv támogatására is, amely a könyvvel valami
lyen formában foglalkozik. A könyvtárak, a maguk sajátos eszközei
vel, sokéves tapasztalatukkal a verseny valóságos központjává vál
nak. A könyvtáraknak, a versenyben szereplő könyvek megvitatása 
mellett, minél sűrűbben irodalmi fejtörőket, iró-olvasó találkozó
kat stb. kell rendezaiök. Mindezeket a könyvtárak ne tekintsék k ü 
lön feladatnak, hanem az olvasószolgálat szerves részének, minden
napi tevékenységük hatékony eszközének, mely uj olvasók bekapcsolá-

.

sara szolgál.
Az Ifjúmunkás Szövetség központi Bizottsága felhivja az összes 

könyvtárösokát, a fiatalságot és az idősebb nemzedékekhez tartozó
kat, a könyvtárak kollektíváját, hogy vonják be a városi éa falusi 
fiatalok minél szélesebb rétegeit a "Szeressétek a könyvet" verseny
be , valamint a "Könyvtarát ok versenyébe" a kitűzött fontos'célok 
elérése érdekében.

Eredeti cim; Spre un nou av'int al Conoursului* , ,
Megjelent L ' ■ öala^za Blbliotsoarului, 1958* 4.sz. 3-4 .lap.
OSzK.ford;sz»; 1995*
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