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Wejhertowa, I . :

EGY MUNKÁSSZÁLLÓ KÖNYVTÁRÁRÓL

Az elmúlt év januárjában a varsói óváros nevű kerület Nem
ze ti Tanácsa mellett működő Olvasás- és Könyvtárügyi Tanács az
zal a javaslattal fordult a varsói Egyetemi Könyvtár igazgató
ságához, hogy az olvasás népszerűsítésére és az óvárosi kerület 
ben való Elterjesztésére kössenek együttműködési megállapodást.

Ennek a munkának keretében vá lla lt védnökséget a varsói 
Egyetemi Könyvtár az egyik női munkásszállóban működő könyvtár 
fe le t t .

A kapott tájékoztatások szerint a női munkásszálló könyv
tárának állománya kb. ?oo kötet, de közülük sok könyv elveszett

Munkámat 5 kartársnőm segítségével kezdtem meg. A könyv- 
állomány előzetes átnézése és a művelődési otthon vezetőjével 
való beszélgetés után - a szóbanforgó vezető kezelte ugyanis 
egyidejűleg a könyvtárt is - meggyőződtünk arról, hogy az á llo 
mány összetétele eléggé véletlenszerű. A könyvek túlnyomórészt 
különféle intézmények á lta l adott ajándékokból származtak...

Annak ellenére, hogy a művelődési otthon vezetője igazán 
nagyon buzgó vo lt, a könyvtáron meglátszik a szakszerűtlen ve
zetés minden nyoma. A könyvkölcsönzés óráit azokra az időpon
tokra korlátozták, amikor a művelődési otthon foglalkozásai 
szünetelnek.

Az olvasók á lta l keresett könyvek nem voltak meg az á llo 
mányban. Nem csoda tehát, hogy a női munkásszálló lakói a 
szálló könyvtárán kívül eső helyekről látták el magukat olvas
mánnyal s a városból értéktelen ponyvakiadáányokat hoztak a 
szállóba.

A művelődési otthon vezetője a szálló vezetőségével kar
öltve úgy igyekezett megelőzni a rossz olvasmányok elterjedé
sét, hogy revíziót tartottak a szálló szobáiban.

Nekünk mindenekelőtt a könyvtár célszerűbb gyarapításáról 
ke llett gondoskodnunk, figyelembévévé a szálló lakóinak művelő
dési színvonalát, felkészültségét és érdeklődési körét.
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A feladat nem volt könnyű. Az a tény, hogy az olvasók félké
sz ülte ég ében Igen nagy volt a különbség /egyesek mindössze az e le
mi Iskola két osztályát végezték, mások pedig érettségiztek/, na
gyon megnehezítette a munkánkat.

Az olvasókkal való beszélgetés folyamán meggyőződtünk arról, 
hogy a könyvtárból mindenekelőtt a lengyel szépirodalomnak azok a 
müvei hiányoznak, amelyek a pozitivizmus idejéből származnak. Az 
olvasók igen élénk érdeklődést tanúsítottak Prus, Orzeszkove, 
Slenklewloz és Kraszowski munkássága lránt. Nagy népszerűségnek 
örvendtek a modern szovjet irodalom könyvel, amelyekben a könyv
tár aránylag bővelkedik} ezzel szemben hiányoztak a klasszikus 
orosz Irodalom - Puskin, Tolsztoj, Gorkij és Turgenyev -  alapvető 
müv e l.

A női munkásszálló könyvtárának gyűjteményében nem voltak 
meg továbbá a legismertebb Ismeretterjesztő könyvek és a müaaaki 
kézikönyvek sem, pedig ezekre egyrészt a szálló lakóinak, más
részt - mint később kiderült -  a szomszédos fé r f i  munkásszálló 
ltokéinak: is  nagy szükségük le tt volna. Ez utóbbiak ugyanis azt 
kérték, hogy használhassák a női szálló könyvtárát, benyújtva 
egyidejűleg a szükséges építésügyi szakkönyvek jegyzékét.

Mindezeket a kívánalmakat tehát gondosan figyelembe vettük 
azoknak a könyvjegyzékeknek az elkészítésénél, amelyek az újjá
szervezett könyvtár állományát k e lle tt, hogy gyarapítsák. Az 
állomány összetételére vonatkozó tervezetünket bemutattuk az 
Építésügyi'Dolgozók Szakszervezete Vezetőségének. A jegyzéket 
jóváhagyták és szinte te ljea  egészében végre is hajtották.

J-gy tehát hozzáfoghattunk munkánkhoz. A csonka és meg nem 
fe le lő  müveket eltávolltottuk. Felfektettük az uj leltárköny
vet és a 450 műből á lló  gyűjteményt betűrendes katalógusban dol
goztuk fe l.

A munkát úgy szerveztük meg, hogy két dolgozó a le ltá rt 
készítette, a többiek pedig a katalogizálást végezték. Elkészí
tettük a betűrendes katalógust. A jövőben majd szakkatalógust 
k e ll készíteni a következő három alapvető csoportosításban: 1. 
marxizmus-lenlnlzmus, 2. ismeretterjesztő irodalom, 3. szépiro
dalom.

A könyvtár rendbehozatala után az állományt, a leltárköny
vet és a katalógust átadtuk az Építésügyi Dolgozók Szakszerve
zete á lta l k ije lö lt  szakképzett könyvtárosnőnek. A hozzáértő 
irányítás alatt a könyvtár igen eredményes fejlődésnek indult. 
Állománygyarapítása tervszerűen fo ly ik . A Központi Könyvietét- 
te l valá megállapodás alapján a szálló könyvtára letétet kap. 
Ezenkívül e lőfizettek  mintegy loo folyóiratra.

A kölcsönzőt naponta lo-l2 személy látogatja, az állan
dó olvasók száma e lé ri a 7o-et. A munkásszálló könyvtárosának 
igen nehéz, de ugyanakkor Igen hálás feladata van. A szálló la
kói vonzódnak a könyvekhez.
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Az olvasókkal jó akarattal és nagy türelemmel kell bánni, 
diszkréten irányítani a kevésbé képzett olvasókat, akiknek elein
te könnyebb könyveket kell adni, majd fokozatosan nehezebb és nehe
zebb müvekkel lehet ókét ellátni.. A könyvtár valamennyi olvasóját 
meg kell tanítani az ismerettárjesztó irodalom és a műszaki kézi
könyvek használatára, hiszen azok nagy segítséget Jelentenek szak
mai munkájukhoz.

A következetesen és rendszeresen szervezett felolvasások még 
nagyobb mértékben felébresztik az olvasókban az érdeklődést a Jó 
könyvek iránt. /А felolvasás témájául novellákat vagy egy-egy na
gyobb mü szebb részlete it választják ki/.

A könyvtáros azonban lépten-nyomon elég nagy nehézségekkel 
is találkozik, Fájó hiányosság az, hogy az olvasók elvesztik a 
könyveket; s minthogy a szállóban sok az átutazó munkás, nem 
egyszer igen nehéz klsürgetnl a kölcsönadott könyvek visszaszol
gáltatását. A szálló vezetősége azonban reméli, hogy ezt a hi
bát kiküszöböli azá lta l, hogy különleges ellenőrzésnek veti alá 
a kiJelentkező lakók Jegyzékét, a könyvtárosnő pedig kötelezte 
magát arra, hogy hetenként egyszer beadja a női munkásszálló k i
jelentő irodájába az olvasók névjegyzékét.

A második fájó pont a könyvek vásárlására vonatkozik. A 
könyvtáros a bevásárlást /a könyvelés egyszerűsítése végett/ 
csak egy meghatározott boltban bonyolíthatja le. Igen gyakran 
előfordul azonban, hogy a k ije lö lt  könyvesboltban nincsenek meg 
a keresett és szükséges könyvek, ezért a könyvtáros egyéb - а 
beszerzési tervben nem szereplő - és a könyvtárba kevésbé alkal
mas könyveket is vásárol. A könyvek kiválasztása nem lehet vé
letlenszerű és nem függhet a könyvelési szempontpktól. A könyv- 
állomány tervszerűtlen, esetleges gyarapítása ellentétben van a 
tudatos fe lv ilágos ító  munka céljával. •*

•* B ib lio tek a rz ,  1955» 9 »sz . 279-281.lap.


