
2/ szoroson vett iskolai könyvtári kollégiumokat, mint pl* iskolai könyv

tár-vezetés, a gyermekek és serdLülök* olvasás-érdeklődése, olvasmány- anyagai 

3/ a  nevelés és oktatás területéről való minden olyan előadást, ami a 

leendő iskolai könyvtárost segít Heti feladata ellátásában, a nevelési elvek és

eljárások megértésében, a tanterv készítésében^ a gyermeki lélek és  érdeklő

dés megismerésében.

A z  általános iskolai és középiskolai könyvtáros igy  tantestülete többi tag

jával minden vonatkozásban egyenlő értékű pedagógus kiván lenni. E zze l szem

ben a tanító képző és tanárképző intézetek hallgatói agy  jutnak oklevelük bir

tokába, hogy sokszor fogalmuk sínes az iskolai könyvtárak jelentőségéről, ér

tékéről, szerepéről. Ezért is részesülnek az iskolai könyvtárosok feladatuk v é g 

zése  során olyan kevés megértésben, megbecsülésben és támogatásban az is

kolák vezető i és a pedagógusok részérő l Ennek hiányában a tanulók sem kap

nak reá olyan mértékben az olvasásra, a könyvtár használatára, mint az egyéb

ként természetes és kívánatos lenne.

A Z  " Í R Á S T U D Á S 1’ V IL Á G -É V E ?

A z  angol Ldbrary Association ( Könyv-
World liter&cy year? = juiaisoru

1964* May# 25# P# táros Szövetség)e lnöke egy  könyvtá-
Irásfcu&ás világévá? — a xdbrary Aasocia-

tion elnökének javaslatai Délkelét-Ázsia ros-konferencián a következő gondo-
könyvtári reudszenének kiépítésére.

í 5# 4} latot vetette fel: "Igen  üdvös dolog
( 9#6 1 )

lenne, ha a fejlett országok szerve

zet ei, ember baráti egyesületei és ne

velésügyi intézményei közösen dolgoznának ki hatéKony tervet az Írástudat

lanság felszámolására. Bár nem tudom, ehhez mennyi pénzre volna szükség, 

bizonyosra veszem  azonban azt, hogy egy  millió fonttal Bélkelet—Á zs ia  könyv

tári hálózatait életképessé lehetne tenni. E zzel ki lehetne küszöbölni azt a 

pénzpoc sókolást, ami jelenleg ezen a téren folyik, olyan könyvtári rendszert 

lehetne felállítani ami érdemes lenne e támogatásra.”

"Véleményem szerint" -  folytatta — ” tulaj dóriképpen talán nem is a pénz

hiány okozza a legfontosabb problémát, Hiszen a Bélkelet— Á zs ia i államok nagy 

összeget költenek a nevelésre. Ennek már 5 %-a is -  ha megfelelő felhaszná

lást nyer -  alapul szolgálhatna a könyvtárak helyes müködésénak biztosításá

ra. "

" A  legyigasztalamabb a dologban az, hogy az ezen  a  területen ilyen cél

ból elköltött pénz javarésze veszendőbe megy. Mert Indiában és Pakisztánban
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túl sok a. könyvtár, nem pedig túl kevés. A z  emberbarát intézmények egyre- 

másra létesítik a könyvtárakat, sokszor mindössze kohajitásra egymástól. Könyv

tárakat állítanak fel az egyes szakmini sztériumok. . . . .  Községi ej lesztö egye

sületek, vidékfejlesztö programok, nevelésügyi hatóságok. A z  elindulásban nin

csen hiba, mivel azonban törvényhozás utján nem biztosítják további működé

sűket, vagy csipkerózsika álomba merülnek, vagy pedig — mihelyt a lelkesedés 

első időszaka elmúlt - teljesen meg is szűnnek.”

” Arra kell tehát törekedni", -  a szerző szerint — "hogy a felesleges pár

huzamos munka mellőzésével az olyan szervek, mint az Unesco, a Pord- A la

pítvány, a Colombo-Terv, az Ázsia-Alapítvány és a hozzájuk hasonló jszerve-
■ y

zetek együttesen dolgozzanak ki valamilyen hosszabb lejáratú, 5 éves tervet.

A  délkelet- ázsiai államoknak pedig, mint pl. Indiának, Pakisztánnak, Ceylon

nak ■ és BurmánakJtörvényhozás utjain kell a könyvtárak működését biztosítani 

és könyvtárügyi főhatóságokkal biztosítani helyes vezetésüket.”

"Minden ilyen erőfeszítés megérné a fáradságot. Aki ugyanis dolgozott 

rrint könyvtáros ezekben az államokban, azt szinte megdöbbenti az a könyv

éhség és tudásvágy, amivel ott találkozik.. Sokkal nagyobb mértékben mutatkoz

nak ennek jelei, mint a fejlettebb országokban.” (B Z )

KÖNYVTERJESZTÉS ALBÁNIÁBAN

Xí& d iffU sion  dn liv re  en ÁlbanI©. 
m B* ünepco B ibi* 18*vol* 1964«2*no. 104* 
P*

Koryvterjesztés Albániában*

1963. jun. 3-án volt Tiranában sz el

ső országos könyvterjesztési konferen

ciai, amelynek összehívását különféle 

rendezvények előzték meg ( Író- olva

só találkozók, könyvkiállitások, irodal

mi délutánok stb.).

A  konferencia elkészítette a könyvterjesztés érdekében kifejtett tevékeny

ség mérlegét, amelynek eredményeiről az alábbi számok tanúskodnak:

Mig 1938-ban 61 mü jelent meg Albániában, összesen 183.000 példány

ban, az 1962-ben megjelent 500 mü -Összes példány száma 3,147.000 volt. Je

lenleg tehát évenként, lakosonként átlag 22 könyvet adnak ki, ami megfelel a 

v  üágátlagnak.

A  könyvtárak, amelyek különösen fontos szerepet töltenek be a könyv

terjesztésben, jelentékenyen kibővítették hálózatukat. Mig 1938-ban 5 könyvtár 

volt egész A  bániában, ma 1500 állami és tömegszervezeti könyvtár működik a 

városokban, üzemekben és községekben. 3—3 községre 1—1 könyvtár jut.
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