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AZ OLVASÁS KÉRDÉSEIT TANULMÁNYOZÓ OSZTÁLY 8ZERVBZÉ3E 
A VAJDASASI ÉS VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN

' V i t a c i k k . /

A Lengyel Könyvtárosok Egyesületének Vezetősége ezétkliidte az 
előkészületben lévő 19í>6.évi Országos Könyvtárcskongresszus megvita
tandó "té z is e it" . Ezek kimondják, hogy. meg ::sll vetni az olvasómozge-' 
lom tervszerű és rendszeres kutatásának alakjait a Kguyv- és Olvasás- 
ügyi Intézet, ille tv e  e Varsói 'Egyetem mellett működő Könyvtártudomá
nyi Intézet kebelén belül. "A Könyv- és Olvasásügyi Intézetnek - o l
vassuk a "Tézisekn>h*ü - kezdésit ay-. ző lépéseket kell tennie az olvasás 
tervszerű.ée átfogó kutatásának megszervezése céljából." /А Javaslat
13. pont Ja/ Nyilvánvaló, hogy ezeknek a kutatásoknak a különféle* tipuau 
vidéki könyvtárak á lta l te tt ész?evété lekre ás javaslatokra kell ;á- 
maazkodniok, azok gazdag, alaposan kielemzett és kiválogatott anyagát 
kell alapul venniök.

Sem a vajdasági, sem a városi könyvtárak szervezeti szabályzata 
azonban nem intézkedik olyan részlegek fe lá llítá sá ró l, amelyek az o l
vasás kérdéseinek kutatásával hivatottak foglalkozni« Ezzel A problé
mával csak szórványosan, s lay szükségképpen csak felületesen és inkább 
csak a statisztikai és beszámoló jelentésekhez szükséges adatok megszor
zás e végett foglalkozik az olvasószolgálati osztály ille tv e  csoport a 
kölcsönzés i l l .  olvasótermi munka keretében* A kezdeményezés mértéke 
és jellege túlnyomórészt a könyvtáros különleges érdeklődésétől, szak
képzettségétől és általános műveltségének színvonalától függ.

Ka azt látjuk, hogy a különféle fajtájú szolgáltató vállalatok a 
reájuk háruló funkciód tervszerű ellátása céljából behatóan érdeklőd
nek állandó klienseik, sőt még alkalmi fogyasztóik szükségletei, Íz 
lése, szenvedélye iránt* Nem vár ugyanez a feladat a művelődési je l le 
gű szolgáltatások egyik olyan fontos tényezőjére, mint a könyvtárak és 
a könyvtárosok, akik a legértékesebb szellemi Javakat - a könyveket 
terjesztik?

A könyvek csak akkor tb ltik  be hivatásukat, ha olyan olvasó ke
zébe kerülnek, aki tisztében van a belé lük fog la lt értékekkel, e eze
ket az értékeket te lles  mértékben fe l le tudja használni. Ezért kerül 
az olvasásűgy és annak kitérjedőee, fejlődése s a széles olvasótömegek 
nevelése a modern könyvtár számos, komplikált funkciói között is az 
ngylk legfontosabb helyre. Ал olvasásűgy állapotának és fe jlődési f e l 
tételeinek tanulmányozása a kellőképpen szervezett, tervszerű könyvtá-
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r i akciók egyik lényeges tényezője, s mint ilyen, külön szervezési egy« 
eéget követel magának a vajdasági еа ь járási könyvtárakban egyaránt*
A Könyv- és Olvasásügyi Intése« сэак ennsk a részlegnek a segítségével 
tadja majd lebonyolítani azt az akciót, amelyről az idézett kongresszu
si tézisekben esett szó, a csak így tud majd szorosan együttműködni a 
vidéki könyvtárakkal. Illőit pedig vizsgáljuk meg, hogy nagy általánosság
ban milyen leans a fa ladate és hatásköre egy ilyen részlegnek, mely szer
vezetileg az Oktatási és Módszertani Osztályhoz kapcsolódnék.

1» A felállítandó részlegnek meg kell ismertkedpiő azzal az anyag
gal, amely a vidéken folyó olyasáé állapotára, színvonaléra, köcyvter- 
jesztéal módszereire, az olvasók érdeklődési körére<és kívánságaira, 
továbbá! fennálló hiányosságokra, ille tv e  ezeknek okaira vonatkozik.

2. Saját kezdeményezéséből ille tv e  a Könyv és OlyasásUgyi Intézet 
megbízásából összesítő kimutatásokat, jelentéseket, statisztikákat, 
diagrammokat és rajzókat keli készítenie, amelyek piasztiaisan mutat ják 
az olvasómozgalom állapotát.

2. Az összes vidéki fiókok rendszeres meglátogatása, hogy közvet
lenül találkozzék az olvasókkal és megismerje az olvasók kívánságait.

4. A könyvvel én az oivasáaü;,gyel kapcsolatos témakk&l foglalkozó 
ankétek és kérdőívek anyagának feldolgozása saját hatáskörben s а 
Könyv- és Olvesáeügyi Intézet ankét anyagának szétosztása.

Ó* Egy nagyf org&j-mu és eg у kisforgalmú könyvtár kiválasztása meg
figye lés i /tapasztalatszerzés!/ célokra, hogy az osztály tanulmányozni 
és elemezni tudja as olvasáeU^y kérdéseit*esetleg kipróbálhassa a könyv- 
terjesztés és könyvpropaganda uj formáit és módszereit.

6. Állandó kapcsolat fenntartása a kiadókkal, hogy beleszólása 
legyen a "Don Ksiazfeí" és в "Ruch* stt. számára küldendő könyv anyag 
összetételének kérdésébe. Lz.к kapósólat abban állna, hogy közölné a 
helyszínen szerzett olvasói kívánságokat és hajlamokat. i

7*'Az iskolai könyvtárosokkal való kapcsolat fe lvé te le , hogy 
jobban megismerkedjék a? I fjú  olvasókkal, s felhasználja az iskolai 
könyvtárak vezetőinek tapasztalatai* il la tv e , hogy segítséget nyújtson 
a Jó könyv iránti érdeklődés felkeltéséhez.

8. Értekezés az Ismeretterjesztő Társulat Vezetőségével, hogy a 
Társulat előadásainak, tematikájába vegyék fe l a könyvel ée az olva
sásüggyel kapcsolatos kérdések ismertoíásét is. 9

9. A könyvtárak és az olvasásügyi intézetek propagálása a sajtó
ban különféle cikkek, híradások;, stb. közreadása utján а a kapcsolat 
fenntartása a levelezőkkel és tudósirókkal, akik az olvasásügy és a 
könyvtárak munkájával összefüggő kérdi-sekkel foglalkoznak.

A tervszett osztály vagy сэоро?! гсоз! fe lsoro lt feladatai termé
szetesen nem merítik ki annak egész működését. A fejlődés során b i- . 
zonyára uj problémák íe fü l fognak merülni, amelyek szinten snogoldásia vá* 
nak és uj funkciók beiktatását teszik szükségessé. Az osztály tevé
kenységét általánosságban véve kb. két szempontra tagolhatjuk:



4 5  -

E l m é l e t i  s z e m p o n t :  az olvasásügy jelen legi á lla 
potának ée fejlődésének: vizsgálata, a modern olvasó lélektanának, 
emocionális és akarati reagálásának,, Ízlésének, hajlamának, érdeklődé
sének, az olvasmány e lsa já títás i módjának, a különféle olvasmányokkal 
szemben tanúsított magatartásának tanulmányozása.

G y a k o r l a t i  s z e m p o n t  : a könyv megszerettetésére 
irányuló akció, a könyvvel való kulturális bánásmód kialakítására és 
az olvasás kultúrájára való törekvés, melynek a könyvvel szemben tanú
s íto tt külső magatartásban leéli megnyilvánulnia /a könyvek és fo lyó ira 
tok müveit emberhez méltó kezelése, a kölcsönvett i l le tv e  saját könyvek 
használatának etikája és ©sztatikája/; további feladat: beható és bírá
ló véleményalkotás az elolvasott müvekről. Mind az elméleti, mind a gya
korlati szempontoknak szoros kapcsolatban kell lennlök egymással, hogy 
egymást ellenőrizve eredményeikkel a közös célra törekedjenek.

»  Bibliotekarz, 1956. l.e z . 5-7.lap.

A SZOVJET SAJTŐ A SZÍMOK TÜKRÉBEN

Az Össz-szövetségi Könyvkamsra néhány adata meggyőzően szemlélteti 
a Szovjet aajtó óriáal fejlődését a szovjet uralom ideje a latt:

19l3»év! Oroszországban 859 hirlap Jelenik meg 2,7 m illió  példány—
---- *-----  ban. Ezeknek a lapoknak a legnagyobb része erosz nyelven

irodott ás oeak igen kié példányszámban adtak ki hírlapo
kat 14 egyéb nyelven.

1955,évt д Szovjetunióban 7.246 hírlapot adtak k i, 48,7 m illió
’  példányban, 52 nyelven. Ebben az ívben még további uj 

lapok jelentek meg ée egyidejűleg emelkedett a már meg
lévő hírlapok példányszáma is .

A "Pravda" példányainak száma jelentősen meghaladja az 1913-ban 
Oroszországban.kiadott lapok együttes példányszámát.

Az ifjúság számára 103 kaaszomollsta lapot, a gyermekek számára 
pedig 22 úttörő lapot adnak ki.

A Szovjetunióban összesen 11 irodalmi újság jelenik meg orosz, 
ukrán, bjeloruasz, örmény, grúz, azerbajdzsán, kazah, észt, lő t t ,  
litván és üzbég nyelven.

»  Literaturnaja Gazeta, 1956. 53*az. l.lap .


