
U] programmal, népszerűbb tartalommal jelenik meg ez év  februárjától az 

edelérryi Járási Könyvtár könyvtári tájékoztatója. Ez az újjászületett híradó most 

már M Edeiényi Könyvbarát** címmel szól a község valódi és potenciális olvasói

hoz, tehát a fa lu  e g é s z  l a k o s s á g á h o z .  Hogy nemcsak belépett, hanem a rö

vid pár hónap alatt bele is illeszkedett a község életébe, azt elárulja a lap egy

re inkább családias hangja és a közösség segítésére, együttműködésére magá

tól értetődő természetességgel számitó könyvtári felhívások sora vagy a kapott 

segítséget nyugtázó kőszenetek. A  társadalmi segítségnyújtás skálája széles 

és a Vegyesipari K tsz anyagi támogatásától a kisiparos Ingyen munkájáig, vagy 

a könyvtár kertjének önkéntes parkosításáig terjed.

A  Könyvbarát célja elsősorban az olvasás, a könyv és a könyvtár pro- 
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p agái ás a. A  lap szerkesztői ezért hirt adnak benne a könyvtári rendezvérryek- 

rőlf alaposan előkészítik és  szakszerűen értékelik az író-olvasó találkozókat. 

Emellett a hírszolgálat nem szűkül le a könyvtári kérdésekre és Edelényre, 

hanem számot ad az egész járás és a község irodalmi, művészeti, kulturális éle

tének eseményeiről. Első számában a lap tudatos célkitűzésként jelöli meg a 

helytörténeti kutatás támogatását és az ilyen témájú munkák közlését. A z  Ede- 

lény történetével foglalkozó közleményeket - ilyenformán előkészítve a talajt - 

a könyvtár felhívása követi, amelyben felkérik a községet helytörténeti doku

mentumok átengedésére.

A  ” Könyvespolc" rovat a hónap könyvujaons ágaiból válogat. A  havi 

programok pedig változatos és zajló könyvtári klubéletről adnak számot.

A  havonta 300-350 példányban, kb. 16-20 oldalnyi terjedelemben megje

lenő Könyvbarát külső kiállítása is a népszerűsítést szolgálja. A  szerkesztők 

élnek a szerény keretek adta lehetőségekkel, a szöveget illusztrációk élénkí

tik, a lap hátsó borítója pedig váJLtozatos megoldású felhívásokat közöl.

A z  elsősorban könyvi irosoknak szóló, módszertani útmutatást nyújtó 

könyvtári tájékoztató edelényi módra történő átprofilozása követésre érdemes 

kezdeményezés, amely jól szolgálja a könyvtári munka igazi célját és értelmét, 

az olvasó és az irodalom egymásratalálását.
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