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TAPASZTALATOK A FALUSI KÖNYVTÁRHÁLÓZAT TERVEZÉSI KÉRDÉSEIBEN

Irta: Koljadenko, G.
a szúrnii KrupszkaJa.Területi Könyvtár igazgatója

A könyvtári dolgozók legfontosabb feladata, hogy könyvvel 
lássák el a mezőgazdaság dolgozóit, a könyvet a gabonásamé lók, 
állattenyésztők, gépállomást dolgozók, gyümö les te melók és ker
tészek legjobb barátjává tegyék.

A szumll területnek /Ukrán SzSzK/ megvan a lehetősége az 
egész felnőtt falusi lakosság könyvtári ellátására: 1.137 Járási 
városi, községi, klub- és kolhozkönyvtára több mint 2,3 millió 
kötetes állománnyal rendelkezik. Szén felül a falusi lakosság 
rendelkezésére állanak a gépállomások és állami gazdaságok /szov- 
hozok/ szakszervezeti könyvtárai is.

Mégis egészen a közelmúltig ezt a gazdag könyvállományt nem 
aknázták ki kellőképpen. A járási és községi könyvtárak a szumll 
terület felnőtt lakosságának mintegy 20 jG-Tát látták el könyvvel. 
19M január 1-én egy községi könyvtárnak átlag 413 olvasója volt, 
ami felettébb alacsony.

Persze azt is meg kell Jegyeznünk, hogy a szumll terület 
számos járásában a könyvtárak elhelyezése nem ésszerű. így pél
dául a belopoljel Járásban 56 községi, klub-, kolhoz- és szak
szervezeti könyvtár van, állomáliyuk 62.500 kötet, és a lakosság
nak csak 30 Jfc-át látják el könyvekkel. Ezt Jelentős mértékben áz 
magyarázza, hogy 91 település közül 48 nem nyert könyvtári ellá
tást, számon községben pedig 2-3 könyvtár is működött hivatásos 
könyvtárosokkal.

Némely könyvtár csak azokat a kolhozistákat látta el köny
vekkel, akik helyben laktak. így például a novo-petrovszki 
könyvtár csak a falubeli lakosokat látta el, de Yallevka, Pav
lov ka és Cservónüj tanyákig -  pedig ezek is ugyanahhoz a falu
si tanácshoz tartoznak -  a könyvek nem jutottak el. Igen gyakran 
a letéteket olyan helységekbe adták, ahol nélkülük is lehetett 
volna megoldást találni. Például letétekkel látták el a klub
én kolhozkönyvtárakat. Ugyanakkor pedig sok település mindenfé
le könyvtári ellátás nélkül állott.

Természetes, hogy szükségessé vált az állandó könyvtárak 
ésszerű szétosztása és a letéthelyek, kölcsönző állomások és 
tarisznyakönyvtárak tervszerűbb megtervezése.
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Mielőtt a falusi lakosság könyvellátéaáaak tervét kidolgozták 
tolnaj, a járási könyvtárak összegyűjtötték a szükséges adatokat, 
táblázatokat á llíto ttak  Össze az alábbi rovatokkal; a/ a községi, 
klub-, kolhoz-- йз szakszervezeti könyvtárak székhelye^ b/ könyv
állományuk?, с/ le té t i könyvtárak és kölceönzőálXomások száma; d/ 
e könyvtárak olvasóinak száma»

A járási könyvtárak munkatársai a járási VB dolgozóinak segít
ségével elkészítették a Járás vázlatos térképét, belerajzolták а 
meglévő könyvtárhálózatot, kölcsönzőállomásokat és le té t i könyvtá
rakat» Erről a térképről meg lehetett á llapítan i, hol nincsenek 
könyvtárak és mekkora a távolság ez egyes könyvtárak és az ellátan
dó helységek között»

A megfelelő adatok birtokában a járási könyvtárak a járási 
népművelési osztályokkal együtt elkészítették a lakosság könyvel- 
látáei tervének javaslatát« A főszerep a járási, községi és klub
könyvtárakra hárul, ezeknek nemcsak saját falusi tanácsuk terüle
tének lakosságát ke ll ellátnlok, hanem a szomszédos tanácsok terü
letét is«

A tervekben felsorolták minden egyes tanács területén lévő 
összes településeket» Azután felsorolták, mely könyvtár hová küld 
le té te t, hol lé tes ít  kölgsönzőállomást, hol szervezi meg az e llá 
tást tarlsznyakönyvtár segítségével» Megállapították az uj könyv
tárak, letéthelyek és kölcsönzőállamások megnyitásának Időpontját 
és k ije lö lték  a felelősöket« A tervekhez térképvázlatokat csatol
ták, amelyeken különböző színű jelekkel tüntették fe l  a meglévő 
és a tervezett könyvtárak, letéthelyek és kölcsönzőállomások háló
zatát» Egyik szín a már működő könyvtárakat je lö lte , a másik a ter
vezetteket»

A terveket a járási szemináriumokon és módszertani megbeszé
léseken vitatták meg» Közben megvitatták az egyes falusi könyvtá
rak munkafeltételeit és szükség szerint módosították a terveket»».

A falusi lakosság könyvellátásának kérdésével sokat fog la l
koztak a terü leti és a járási újságok is » Annak következtében, hogy 
a terü leti népművelési igazgatóság és a Területi Könyvtár, a párt 
és a szovjet szervezetek, valamint az egész falusi közvélemény 
támogatását élvezték, 1934 folyamán az elfogadott terveknek meg
felelően egy.ra-máera nyíltak iU6g a kölcsönzőállomások és a le té 
t i  könyvtárak«

Milyen hatással volt a könyvellétás tervezése a kolhozisták 
széles rétegeire1? Ezt konkrét példákon mutatjuk

Ahtirkai járásban a Pologl község könyvtárának 1954-ig  csak 
240 olvasója volt és csak a helybániaké kolhozistákat látta e l»
A járási .VB jóváhagyásával készült terv szerint a könyvtár le té 
t i  könyvtárakat lé tes íte tt Taranuhi, Zsllü, BatJuki és Manicei 
tanyákon. A könyvtár tevékenységének kiszélesítése következté
ben jelentősen megnövekedett az olvasók száma és a könyvforgalom. 
Mig 1957°ban az olvasók száma 2.58, az olvasott müveké pedig 2.589 
vo lt, addig I 954.-ben 430 olvasó 7®á03 müvet olvasott
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A könyvellátás xaegszervezéae a községi könyvtárosoktól kezde
ményezést és kitartást kívánt.

A mihajlovkai falusi tanács területén a lebedinszkl járásban 
három le té t i könyvtárat i 'l l «  kölcsönző állomást kellett fe lá l l í t a 
ni. Mlhajlovka községben, amely több kilométer hosszan nyúlik e l 
és több mint 400 háza van, található a Búdjönnij kol
hoz gépállomása és két állattenyésztő farm. Kozlov elvtárs a községi 
könyvtár vezetője, a személyi lapok tanulmányozása után megállapí
to tta , hogy a könyvtárat csak a közeli utcák lakói használják. Ezért 
javaslattal fordult a falusi tanács elnökéhez, Gavrilovhoz, hogy a 
tervben előirányzott kölcsönző állomást a falu másik. végén állítsák 
fe l .  Gavrilov elvtárs egyetértett evvelj a kolhozelnökkel és a párt- 
titkárra l együtt megvitatták a kölcsönző állomás elhelyezésének, f e l 
szerelésének és berendezésének kérdését.

Szerobaba elvtárs, a kolhozelnök azt javasolta, hogy a kölcsön
ző állomást а ?. gabonatermesztő brigád és a 2. állattenyésztő farm 
körzetében a vörös sarokban á llítsák  fe l .  A helyiség berendezését 
Kozlov elvtárs a komszomolcokkal és a könyvtári aktívákkal együtt 
végezte e l. A vörös sarokban feliratokat helyeztek e l, amelyek a 
kolhozistákat a tavaszi vetés mintaszerű elvégzésére és ;a tejhozam 
fokozására buzdították. Ajánló Jegyzékeket helyeztek e l: "Mit o l
vasson az állattenyésztő?" "Mit olvassunk a kukoricáról?" stb. 
címmel. Több helyen kifüggesztették a fiókkönyvtár könyvtári órái
nak időpontjáról szóló hirdetést. A könyvtárvezető elvtárs kérésé
re Mesa és Tkacsenko elvtársak, a levélhordók a levelek és újsá
gok kézbesítésekor hírül adták a kolhozistáknak a kölcsönző á llo 
más megnyitását.

Szakemberek és b ib liográ fia i kézikönyvek segítségével Kozlov 
elvtára t$bb mint 100 könyvet válogatott össze a kölcsönző á llo 
más számára: Lenin és Sztálin müveit, a mezőgazdaságra vonatkozó 
párt- és kormányhatározatokat, vallásellenes / felvilágosító/ iro 
dalmat, állattenyésztési, valamint a kukorica, búza, rizs termesz
tésével kapcsolatos könyveket.és szépirodalmat.

A fiók megnyitásának napján 17 olvasó érkezett. A könyvtár- 
vezető a farmon tartózkodott, elbeszélgetett az állattenyésztők
kel, megtudakolta, milyen könyveket akarnak olvasni. A fejőnők 
azt kérték, tartsanak a kölcsönző állomáson felolvasást és meg
beszéléseket^ kérésüket te ljes íte tték . A következő alkalommal 
Kozlov elvtára otthonában látogatott meg néhány kolhozistát és 
meghívta őket, iratkozzanak be a könyvtárba.

Később a könyvtáros a komszomolcokkal együtt végiglátogat
ta a kölcsönző állomás közelében lakó kolhozietákat. Rövid idő 
alatt 48 kolhozista iratkozott be a könyvtárba.

Uj le té t i könyvtárak és kölcsönző állomások fe lá llítá sa  
tette  lehetővé az olvasók számának növekedését a lebedlnszki 
járásban: a mihajlovkai községi könyvtárban 217-re , a budllszki 
községi könyvtárban 203-ra, a veliko-isztoropkaiban 160-ra, a 
kurgáni klubkönyvtárban 229-re, stb. Az egész járás 17 községi
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éa klubkönyvtárában az olvasók száma egy év a latt kétezerre emel
kedett.

A terv szerint a szumii területen 1954-ben 1.37° le té t i könyv 
tárat, 323 kölcsönző állomást kellett megszervezni és a lakosság 
ellátására I.l80 tarisznyakönyvtárost bevonni. A beszámolókból 
viszont kitűnik, hogy 1954-ben a közművelődési könyvtárak a felnőt 
tek számára 1.403 le té t i könyvtárat, 275 kölcsönző állomást szer
veztek és 1.487 tarlsznyakönyvtároet á llíto ttak  be. Ezen fe lü l a 
gyermekkönyvtárak külön 113 le té t i könyvtárat létesítettek .

A nagyszámú aktivistának le té t i könyvtárosi, tarisznyakönyv- 
tároai, fe lolvasói munkára való bevonása a módszertani munka fo
kozását kívánja. Ezzel kapcsolatban a terü leti népművelési igaz
gatóság azt tanácsolta a járási népművelési osztályok vezetőinek, 
hogy a járási le té t i alap vezetőivé a legképzettebb és legtapasz
taltabb könyvtárosokat nevezzék k i, és ezeket bízzák meg a közsé
g i könyvtárak módszertani vezetésével.

A klpb és kolhozkönyvtárosok aktiv részvétele a falusi la
kosság könyvellátásában a községi könyvtárak részére is a módszer
tani és gyakorlati segítség fokozását kívánja. Természetesen tö
rődni kell a községi könyvtárosok továbbképzésével. A Területi 
Könyvtár egyre több figyelmet szentel a járási szemináriumoknak.

A lakosság könyvellátásának átgondolt, tervszerű megszerve
zése a szumii járásban teljesen bevált.

A könyvellátás megszervezésének a szumii területen e lért ta
pasztalatait megvitatta és jóváhagyta a har’ kovl állami könyvtá
ros-főiskola tudományos tanácsa. Az Ukrán SzSzK Népművelési Mi
nisztériuma megszervezte tapasztalataink széleskörű terjesztését 
Ukrajna könyvtárosai között.

A szumii tanács végrehajtóbizottsága és az Ukrán KF terü
le t i  irodáje a szumii Területi Könyvtárat a járási és községi 
könyvtáraknak nyújtott gyakorlati éa módszertani segítségért éa 
a falusi lakosság könyvellátásának megszervezése terén tanúsí
tott kezdeményezéséért a becsülettáblára irta  ki.
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