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A Junkerek és nagyparasztok uralma, szegényparasztók és törpe
birtokosok elnyomása és kizsákmányolása, amely 1945- ig  érvényesült, 
Mecklenburgban mély nyomokat hagyott hátra. Az ország akkori ural 
uralmuk összeomlása után elmenekültek. Azoknak a nyugatnémetorszá
g i erőknek védelme alá helyezkedtek, amelyek ismét helyre akarják 
á llítan i a régi viszonyokat és a felszabadított parasztországot is 
mét önkényüknek akarják alávetni. Az a lidércnyomás, amely nemzedé
keken keresztül a klsparasztokra és Jobbágyokra nehezedett, csak 
lassan engedett. A junkeruralomnak még megmaradtak a külső je le lt  
a primitív uradalmi munkáslakáaok /Ataratőkaszárnyák*-nak hívják 
őket/; az eső után feneketlenné váló dorongutak, és az elhanyagolt 
iskolák, amelyeknek nem volt szabad több tudást és képzettséget 
közvetíteni a falusi fiatalság fe lé ,  mint amennyire a birtokokon a 
robotmunkához szükségük volt. Ki ne ismerné az akkori földesúri fa
lukat villanyvilágítás nélkül! A zsellérnek elég volt azt tudnia, 
hogy a Junkerek különleges vezetékek segítségével fényük csillogá
sát rászórhatják a hallgató és sötét zsellérházakra. Nekik fény 
helyett az alvásra volt szükségük, hogy a következő napon ismét e l
láthassák munkájukat. Nem szabad e lfe le jten i egy mecklenburgi junker
nak a mondását: "Elég egy ökör az eke előtt és egy mögötte". Lehet-e 
találóbban szemléltetni azokat az életviszonyokat, amelyek régebben 
Mecklenburgban uralkodtak? És csodálatop-e, hogy ilyen körülmények 
közt kulturális élet sem tudott kifejlődni a falukban? A népművészet 
ápolása it t  éppoly idegen vo lt, mint nyilvános könyvtárak lé tes íté 
se.



Ma már Mecklenburg Is - mely egykor a feudális Junkerura lom 
és faluéi elmaradottság megtestesítője volt - tízéves felépitőmun- 
ka után a dolgozó emberek számára a fokozódó Jólét területévé le t t .  
Az egykori földesurak uralma megtört. A demokratikus földreform is 
mét visszaadta a dolgozó parasztoknak a junkerek á lta l elrabolt 
földeket. A szolgasorban lévő zsellérekből szabad parasztok le ttek , 
akik tudják, hogy munkájuk eredménye nem fo ly ik  többé kizsákmányo- 
lók éa spekulánsok kezébe, hanem az egész dolgozó lakosságnak javá
ra szolgál. A dolgozó parasztok a népi tulajdonba vett Ipar munká
saival szoros szövetségben uj társadalmi rend megteremtéséért, a 
munkások éa parasztok államának megerősítéséért küzdenek. A gép- éa 
traktorállomások a város és falu közti felbonthatatlan szövetségnek 
látható k ifejezései.

Sok ember felismerte már, hogy a közös munka hasznosabb, mint 
az egyesek Izo lá lt tevékenysége. A mezőgazdasági termelőszövetkeze
tek a falvaknak uj arcot kölcsönöznek és meggyorsítják az uj társa
dalmi élethez vezető fe jlődést. Az egykori Junkerek kastélyai és 
kúriái ma az elnyomástól megszabadított emberek életörömmel t e l i  
tevékenységével vannak te le , és mint óvodák, központi Iskolák és 
kulturházak, a falusi élét középpontjában állnak. A munkás- és pa
rasztgyermekek a falun nem Ismerik többé az egyesztályos falusi is 
kolákat V a központi Iskolákon át nyitva á l l  előttük az ut a f e l 
ső Iskolákhoz és egyetemekhez. A népfőiskolákon a dolgozó parasz
tok megtanulják a szovjet mezőgazdaság ú jító  módszereit és napi 
munkájuk mellett behozzák szaktudásban és társadalmi ismeretekben 
azt, amit tőlük régebben tudatosan elvettek.

A könyvvel való munka, az embereknek a haladó irodalomhoz 
való vezetése egyike A falusi kulturmunka központi feladatainak. 
Schwerin kerület néhány ipari súlypont k ivételével, mezőgazdasági 
jellegű. A’mi kerületünk összes könyvtárosi munkájának előterében 
az a feladat á l l ,  hogy a falu társadalmi átalakulását az e célt 
szolgáló irodalom propagálása á lta l alátámasszuk. A közművelődési 
könyvtárügynek Schwerin kerületben nincsenek említésre méltó tra
d íc ió i. Falusi könyvtárakat a régi junkerország nem ismert. Máért 
csal lassacskán volt lehetséges szilárd könyvtárhálózat kiépítése. 
I 950 évig a könyvtári munka a ml kerületünkben még szórvány je l le 
gű vo lt. Rendszertelenül ott keletkeztek falusi könyvtárak, ahol 
magán érdeklődésből valaki ehhez a feladathoz hozzálátott. Ha ezt 
a szükségmegoldáet a fe lép ítő  munka kezdetén még lehetett is véde
ni, a következő években már megteremtették a szervezeti e lő fe lté 
teleket egy sokfelé ágazó könyftárl hálózat felépítéséhez, bár köz
ben több esetben túlzások Is történtek. Minden ésszerű tervezésnek 
ellentmondott a faluknak fe le lő tlen  ilárasztása más olyan könyvtá
rakkal, amelyeknek könyvállománya a falusi közművelődési könyvtá
rakéhoz hasonló vo lt. Schwerin kerületben 6.70 nagyobb községre ke
reken 700 falukönyvtár esik, úgyhogy még a legkisebb falucska is 
saját nyilvános könyvtárral rendelkezik, átlagosan З00-З00 kötet
ted, akármilyen esekély i Jeleit szama akkor is , ha egy nagyobb köS3ég 
közvetlen közelében fekszik. Sok jó példa ellenére, amelyeket min
den Járásban lehet ta lá ln i, a könyvtárak nem töltötték be táreadal-
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mi hivatásukat« Nem tudtak olyan mértékben hatékonnyá lenni, mint 
ahogyan azt a gyors társadalmi fejlődés a falun töltik megkövetel
te. A viszonylag kis községek költségvetése nem nyújt elégséges 
alapot arra, hogy a falukönyvtáraknak’merev könyvanyagát tartalmuk 
ban kibővítsék és színvonalon tartsák. Ennek következménye a f ü 
vekben meglévő könyvgyűjtemények - amelyek összetételükben legna
gyobbrészt megegyeznek egymással - elégtelen kihasználása, továbbá 
a falusi lakosság hiányos továbbképzése Ы gondozása az irodalom 
segítségével« A járási könyvtárak sokszor nincsenek abban a hely
zetben, hogy a falusi könyvtárvezetőt rendszeresen irányítsák és a 
könyvtárak sokaságát a kölosönállománnyal tudják e llá tn i« Ezáltal 
veszélyeztetVen van а XXI. konferencián elfogadott ama követelmény 
hogy emelni k e ll a dolgozó falusi lakosságnak képzettségi színvo
nalát és támogatni ke ll a mezőgazdasági termelés megjavításáért 
fo lytatott állandó harcában.

A mi kerületűnk könyvtárosai eme tény láttára arra a belátás
ra jutottak, hogy a közművelődési könyvtárak csakkakkor tudnak 
eleget tenni a dolgozó parasztokkal szemben fennálló társadalmi 
kötelezettségeiknek, ha a falusi könyvtárügy szervezetét alapve
tő átszervezésnek vetik alá. Véleményünk szerint központilag kelle 
ne a következő ezervezeti változtatásokat lerögzíten i, minthogy 
ezek legnagyobbrészt a népgazdasági tervet érintik és a költség
vetési tervezést, befolyásolják!

1/ A könyvtárak hálózatát főfoglalkozású könyvtáros vezeté
sére bízott támpontkönyvtárakkal /központi könyvtárakkal/ k e ll 
kiegészíteni. Ezeket központi fekvésű községekben, vagy a gép- 
és traktorállomásokon kell berendezni. Az ilyen támpontkönyvtá
rak mintegy összeköt# p.ontok a Járási könyvtárak és a nagyszámú 
községi közművelődési könyvtárak között. A járások je lleg#  sze
rint 8-lo községet kell olyan alapelvek szerint gondoznlok, ami
lyenek a járási könyvtárakra fennállnak.

£/ A támpontkönyvtár vezetőjének az a feladata, hogy a fa
luk könyvtár-vezetőit közvetlenül irányítsa ás az irodalmi tömeg
munkát az általa gondozott községekben megszervezze és vezesse«

3/ A támponthoz tartozó községek közművelődési könyvtárai
nak könyvállományát /egy rész k ivételével, lásd a 4. pontot/ a 
támpontkönyvtár fogja össze. Ezek alkotják a megalkotandó tám
pontkönyvtárak törzsállományát«

4/ A falusi könyvtárakban kb. 60 könyvből á lló  törzsállo
mány marad meg, főleg a mezőgazdasági ezakirodalomból, ille tv e  
font os kézikönyvekből. Ezt a törzsállományt a támpontkönyvtárak 
anyagából kicserélhető 1. letéteállamánnyal egészítik ki. A falu
si dolgozó lakosságnak Így lehetősége nyílik arra, hogy az eddig 
merev, éa a pillanatnyi viszonyok mellett kevéssé megváltoztat
ható könyvállomány helyett állandóan uj könyveket kölcsönözzön 
ki. Ugyanakkor különleges olvasói kívánságokat az eddiginél biz- < 
tosabban lehet a támpontkönyvtár utján a Járási könyvtárhoz to
vábbítani Дönyvtárközl kölcsönzés/«
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5/ A támpontkönyvtárak á l t a l  összefogott könyvgyűjtemények csak 
a kiindulópontot képezhetik a könyvtár állományához, minthogy arány
lag kevés műről, de részben erősen többes példányú könyvekről van 
ezé« SoronkivUll figye lem re k e l l  m é lta tn i, hogy a támpontkönyytárak
ban k it e r je d t  és ta rta lm ilag  sokoldalúan ta g o lt  könyvállomány Jöjjön 
l é t r e ,  mert ez falun megkönnyíti a jobb k u ltú rp o l i t ik a i  nevelőmun
kát.

' 6/ S célból a könyvbeszerzésre szolgáló összegeket, amelyek 
eddig az egyes falusi könyvtárak rendelkezésére álltak, annál a köz
ségnél ke ll összpontosítani, amelyben a támpontkönyvtár van, hogy 
ennek a könyvtárnak kiépítéséhez szükséges pénzügyi alapot b iztos ít
suk. Még helyesebb lenne az anyagi eszközöknek a járási könyvtárnál 
való koncentrálása. A járási könyvtárak funkciójának erősítése le 
hetővé tenné a költségvetési eszközök célszerű felhasználását és biz
tosítaná a mindenkor szükséges Irodalom beszerzését. Ezáltal messze- 
menőcmódon e l lehetne kerülni értékes pénzeszközök elpazarlását, amely 
természetes velejárója a sok kis, hatásában korlátozott, egymástól 
független állomány létesítésének. Az utóbbiak gyarapításánál a könyv
tárak szempontjából fontos irodalom ismerete is hiányzik, gyakran 
meg kétes értékű magán-ízlés érvényesül.

7/ A mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek, amelyek könyvállomá
nyukat túlnyomórészt egyesítették a falusi könyvtárakkal, ajánljuk, 
hogy ezeket ugyancsak adják át a támpontkönyvtáraknak. Ez biztosítaná 
a könyvtári(munka egységességét. A támpontkönyvtáraknak kötélességsze
rű feladatuk, hogy munkájukat elsősorban a fia ta l meíőgazdasági ter
melőszövetkezetek erősítésére és a dolgozókparasztok kulturális gondo
zására fordítsák. '

8/ A könyvtári munka megjavítása falun nem vihető keresztül fé l  
megoldásokkal. Egyes járási könyvtárosok nézetével ellentétben győ
zött az a felfogás, hogy falvakban a folyamatos könyvkölcsönzáat tár
sadalmi munkaként, fizetés nélkül is meg lehet szervezni. Azzal az 
aggodalommal szemben, hogy ezá lta l, legalábbis kezdetben, a könyvtá
r i munka veszélyeztetve le^z, azt a tapasztalati tényt hozhatjuk fe l ,  
hogy épp a községi könyvtárak eddig többnyire hiányos hatásossága 
tesz szUkségessé^alapvető változtatásokat. S nem zárkózhatunk e l an
nak felismerésétől, hogy kereken loo főfoglalkozású könyvtári!munka
erő beállítása a kerület támpontkönyvtáralba jelentős anyagi eszközö
ket követel, amelyeket az összes helyi tartalékok kimerítésével kell 
előteremteni, loo uj könyvtárosi állás biztosítása többet ty.wa a la t
ban, mint a könyvtári munka pillanatnyi visszaesése vagy stagnálása a 
kis falvakban - amitől féln i lehet - ,  de ami sokszor egyébként is meg
van. Rendszeres, megállapított tiszteletű ijak helyett az eredményes 
'könyvkölcsönző tevékenység ösztönzésére prémiumrendszert kell lé tes í
teni. /А többi könyvtárosi munka, mint pld. olvasói rendezvények, de 
a könyvtártechnikai munkák is a támpontkönyvtárak feladata/.

9/ A gép- és traktorállomások ne csak politikai közpofitok legye
nek a faluban, hanem a környező'falvak részére kulturális központok 
is . Célszerű lenne a gép<= és traktorállomások könyvtárait bevonni a 
támpontkönyvtárak rendszerébe, hogy terjedelmes könyvállományukat vég:e
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hasznosítsuk« A Schwerin! kerületben fennálló gép« és traktorállo
mási könyvtárak közül még egy sem tudta betölteni hivatását az üze
mi alkalmazottakkal és a gép- és 'traktorállomás hatáskörébe tarto
zó falvak dolgozó lakosságával szemben. A gép- és traktorállomási 
könyvtárak - megfelelő hálózat hiányában - még a legjobb munkaméd- 
szerrel sem tölthetik be társadalmi feladatukat. Â gép- és traktor
állomás könyvtára, mint üzemi Intézmény az üzemhez van kötve ás a 
tapasztalat szerint nem képes rá, hogy megoldja sokoldalú feladata
it  abban az átlag 3o faluban, amelyek egy gép- és traktorállomás ható 
körébe tartoznak.

lo/ A támpontkönyvtárosok alapkiképzését Д ь. 8-lo hét/ a ke
rü leti könyvtárakra /Bezirkebibliothek/ kell bízni. A központi 
Könyvtárügyi Intézet e célra egységes tantervet dolgoz k i, amelyet 
olyan különleges témákkal ke ll kiegészíteni, amelyek a kerületnek 
különleges szervezetéből adódnak. A járási könyvtárak felelősek 
az uj funkcionáriusok folyamatos továbbképzéséért és Irányításá
ért. A járási könyvtár irányítása, a munkája fe le t t i  felügyelet 

/és a továbbképzési tervek kidolgozása viszont a kerületi könyvtár 
feladata.

11/ Az újjászervezés rendszabályai a járási könyvtárak könyv- 
állományának felépítésére is kihatnak. Nékik az a feladatuk, hogy 
az élenjáró irodalmat a jövőben az eddiginél is nagyobb mértékben 
és bőséges példányszámban szerezzék be, másrészt pedig a járási 
könyvtárközi kölcsönzést sokkal nagyobb mértékben folytassák. Ez 
a feladat éppúgy, mint a támpont! könyvtárak állományának meg
szervezése, a Könyvtárak Bevásárlási Áruházának tervezését is be
folyásolni fogja.

12/ A t ls z té le td lj megszüntetése egyszerűsített kölcsönzés 
betezetéáére, valamint raolonálls könyvtártechnikai munkamódsze
rek alkalmazására kényszerít. Ha a támpontkönyvtárakat ilyen rend
szabályokkal messzemenően Megszabadítjuk az időtrabló technikai 
munkamozzanatoktól, akkor Inkább lesznek abban a helyzetben, hogy 
társadalmi feladatukat elláthatják.

13/ A könyvtári munka újjászervezése a falun csak lépésen- 
kint történhetik. Minden járásban először egy támponti könyvtárt 
kellene szervezni gyakorlati kipróbálásra ée mintaképpen. De a 
döntésnek, hogy a munka ezeknek a javaslatoknak alapján megindul- 
hati-e, hamar meg k e ll történnie azért, hogy ezeket az l?3á«os Nép- 
gazdasági Tervben és költségvetésben figyelembe lehessen venni.>
De azt is meg lehetne fontolni, hogy az átszervezést ne valósitsuk-a 
meg egyetlen járásban, tapasztalati példaként a kerület többi járá
sai részére, amikor is fennáll annak lehetősége, hogy minden Járási 
könyvtárost bele lehetne vonni az összmüködésbe.

14/ A nagyszámú támpontkönyvtár betöltésének kérdését nem 
minden esetben les« lehetséges könnyen megoldani. Könyvtárvezetők
nek olyan fogékony embereket fogunk kiválogatni, akik a mezőgazda
sági termelésből jőve, az uj funkcióhoz hajlamot és képességet 

. mutatnak. De a mai mellékfoglalkozása könyvtárosok közt le fogunk 
olyan funkcionáriusokat ta lá ln i, akik helyes irányítás mellett
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ezt a feladatot meg tudják oldani. A járási éa kerületi könyvtárak
tó l fog függeni, hogy a javasolt szerkezeti változás rövid idő alatt 
a lehetséges eredményekhez fog-e vezetni.

A javasolt rendszabályok utján végre a közművelődési könyvtá
raknak egységes hálózata teremtődnék meg, amely biztosítaná, hogy 
a könyvet és a könyvtárakat a falun a kulturális nevelőmunka megha
tározó tényezőjévé tehetjük« A falusi könyvtárügy eddigi egészségte
lené szétaprózottsága ezáltal megszűnnék..

- Der Bibliothekar, 1955« 9«ezám. 5Î7-522.lap.

SZLOVÁKIAI ŐSNYOMTATVÁNY-BIBLIOGRÁFIA

1955-ben a pozsonyi Egyetemi Könyvtár b ib liográfia i sorozatá
ban közreadták "A pozsonyi Egyetemi Könyvtár Ősnyomtatványainak ka
talógusé"-! két.részben. A bibliográfia szerzője, Imrich Kotvan. az 
9lső részben 250 ősnyomtatványt /azaz l.^oo előtt megjelent kiad
ványt./, a néhány hónappal később közreadott második részben 211 ős- 
nyomtatványt dolgozott fe l.  Ez utóbbihoz azonban hozzátartoznak a 
duplumok is , amelyeknek címleírása - megfelelő megjegyzéssel /1.pél
dány, 2.példány/ - ismétlődik. A feldolgozó a címleírásnál a követ
kezőképpen járt e l: fe lvette  a szerző nevét, a mü elmét, a kiadás 
számát, a formátumot és azoknak az ősnyomtatványbibliográfiáknak a 
Jelét, amelyekben az ősnyomtatvány címleírása megtalálható /Hain, 
Copinger, BMC/...

Az ősnyomtatványokról szóló kisebb, részleges munkák /dr. В. 
Báleqt, M. oteíanovicova műve/ mellett Kotvan munkája eddig a leg
terjedelmesebb ilyan fajtájú b ib liográfia , amely tulajdonképpen a 
nyugatszlovákiai könyvtárak anyagát fog la lja  össze...

A szerző a Katalógushoz ir t  megjegyzéseiben "a munka je llegé 
ből folyó okokkal” indokolja azt a tényt, hogy a Katalógust két 
részben kellett kiadni. Ez a megosztottság azonban nem használ a 
tartalom áttekinthetőségének. A második rész ugyanis nem szerves 
folytatása az ősnyomtatványok szerzőiről készült betűrendnek, nem 
is más szempontból való felosztás, hanem szinte ugyanazoknak a ne
veknek, de más müveknek betürendbesorolása, ille tv e  az első rész
ben szereplő munkák további példányainak Jegyzéke... Д.Г,./

V
*= C itatel, l956t 2.szám. 95<>lep°'


