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POSTAI KÖLCSÖNZÉS A JÁRÁSI KÖNYVTÁRBAN

"T iszte lt Elvtársak! Nagyon kérem Önöket, hogy küldjék meg 
ezáaomra a következő könyveket: . . y munkámhoz van rájuk szükségem. 
kb. Így kezdődnek azok a levelek, amelyek a novoszibírazkl terÜle-. 
ten lévő kooskovl Járási Könyvtárba érkeznek.

írnak az agrohómusok' éa zootechnikusolr, kolhoz par ászt ok éa a 
gép- és traktorállomás munkásai, tanítók és tisztviselők , a fő is 
kolák és egyéb tanintézetek levelező hallgatói. A levél beérkezé
sét követően röviddel elindul az olvasó elmére a társadalmi-poli
tik a i, műszaki vagy tankönyveket tartalmazó terjedelmes küldemény. 
Így hajtja végre a dolgozók rendeléseit a Járási Könyvtár postai 
kölcsönzője, amely már évek óta igen jó eredménnyel dolgozik.

A Járási Könyvtár dolgozói már nem egyezer gondolkoztak a z ö n ,  
hogyan növelhetnék az olvasók számát és hogyan javíthatnák meg a  
könyvellátáe munkájának minőségét. £ járási művelődésügyi ooztály- 
lya l karöltve tervet készítettünk átjárás lakosságának könyvvel v a 
ló ellátására, üj községi könyvtárak, le te t i könyvtárak, könyvköl- 
eaönső állomások létesítésével egyidejűleg elhatároztak, hogy a 
Járási könyvtárban postai kölcsönzést is  nyitunk.

Eleinte az volt a tervünk, hogy főleg azokat a kolhozparaaa- 
tokat és a falusi értelmiségnek azokat a képviselőit fogjak e llá t
ni könyvvel, akik olyan helységekben laknak, ahol nincs állanáé 
könyvtár.



A postai kölcsönzés megnyitását alapos előkészítő munka előzte 
meg. A Könyvtár vezetője, A. P. Petuhov cikket ir t  a "SztalinszkiJ 
Prizttv" oimtt járási lapba, s ebben k ife jte tte , mi a szóbanforgó köl
csönzőéi forma jelentősége, előnye a lakosság künyvellátása szempont
jából, s ismertette a levelező kölcsönzés szabályait. A helyi rádió
ban A. P. Petuhov és az olvasóterem vezetője, N. B. Lukasevszkaja, 
többször is tartottak előadást a levelező kölcsönzés propagálására. 
Ezenkívül a Könyvtár dolgozói telefonon beszélgettek több járási 
szervezettel, gép- és traktorállomásaal, kolhozzal, községi könyv
tárral, s megküldték a jóélőre elkészített kérőlapokat ée a postai 
kölosönzés igénybevételének szabályait.

Az eléggé hosszantartó szervezési munka után - mely 1951«végén 
vette kezdetét -, a Könyvtárba igen nagy számban érkeztek levelek 
a falusi értelmiség képviselőitől, kolhozparasztoktól és gépkeze
lőktől, melyben azt kérték, hogy vegyék fe l  őket a postai kölcsön
zők sorába. Több ilyen olvasóval igen élé( 'r levelezés kezdődött.

Z. F. Emeо kolhozparaszt-astozony, a Kalinin mezőgazdasági ar- 
t e l j  tagja 1952. októberében vette elsőizben igénybe a postai köl
csönzést. Első levelében a következőket irta: ^Kolhozunkban igen 
nagyszámú az ifjúság, de az életünk unalmas» Az egyik komszomol 
gyűlésen azt a feladatot kaptam, hogy szervezzem meg a műkedvelő 
művészeti együttest. Felkerestem tehát a községi könyvtárt, de ott * 
nem találtam használható anyagot. Kérem Önöket, hogy küldjenek szá
momra színdarabokat ez Önök legjobb belátása szerint."

A kérés to-ljesitéseképpen a Könyvtár küldött néhány színdara
bot, főleg kolhóztárgyu müveket. Smec elvtársnő rövidesen újabb le 
velet i r t ,  a ebben azt közölte, hogy a színjátszó kör tagjainak 
igen megtetszett a "Nesztja Koloszova" cimü darab, s már meg is 
kezdték a próbákat..Most azt kérte, hogy pótlólag küldjünk dalgyűj
teményt a műkedvelő művészeti együttes számára.

1952-ben 49 fő vette Igénybe a postai kölcsönzést. Ez nem 
elégítette ki a kocskovi könyvtár dolgozóit. Arra a következtetés
re Jutottak, hogy az olvasók irodalommal való ellátását nem szabad 
függővé tenni attó l, hogy lakóhelyükön van-e községi, kolhoz-, a- 
vagy másfajta könyvtár. Ilymódon a postai olvasók számát sikerült 
kibővíteni. 1953-ban már lo4 olvadóval rendelkeztünk. Az év folya
mán 615 könyvet adtunk kölcsön vidéki olvasóknak. Az 1954.évben 
I I 9 fő 630 könyvet kapott posta utján. 1955-ben az olvasók száma 
nem változott ugyan, de a kölcsönadott könyvek száma 853 példány
ra emelkedett. A kölcsönadott müvek megoszlása: társadalmi-politi
kai irodalom: 327 természettudományos mü; 11c,mezőgazdasági tár
gyú könyv: 48»szépirodalmi mü: 99»9gyéb: 265.

A társadalmi-politikai irodalom, a természettudományos és a 
mezőgazdasági irodalom iránt megnövekedett kereslet a könyvtár tá
jékoztató munkájának köszönhető. Az uj tudományok könyvek fiéérke ■ 
zéséről telefonon értesítjük az olvasókat, a könyv újdonságok jegy
zékét csatoljuk a kiküldésre kerülő könyvekhez, a járási lap ha
sábjain rendszeres rovatot vezetünk "Könyvespolo" címmel.

A postai kölcsönzés keretében kiszolgált olvasók között
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sokan Tannak olyanok, akik levelező hallgatói a technikusoknak és a 
főiskoláknak, így például a pedagógiai tanintézetekben és főiskolá
kon 4o, a mezőgazdasági főiskolákon 1.5, stb. levelező hallgató van. 
Ezeknek a kérését külön figyelemben részesíti a Könyvtár...

Megjegyzendő azonban az is , hogy nem minden kérést tudtunk ki
elégíteni. Sok könyv nem volt meg a könyvtár állományában. Ilyenkor 
elutasító választ kellett adnunk olvasónknak. A postai kölcsönző meg
nyitásának első Idejében ez elég gyakran előfordult.

Az 1954-től 1955-ig terjedő időszak alatt a Járási Könyvtár á llo 
mánya jelentősen gazdagodott minden szakban. 1954 végén a Könyvtár «ve
zető jének, Petuhov elvtársnak kérésére a járási végrehajtó bizottság
10.000 rubelt folyósított könyvbeszerzésre. Ezért a pénzért a novo- 
szibirszki Könyvtárellátónál és az ottani könyvesboltokban több mint
2.000 fö ldra jz i, művészeti, mezőgazdasági és szépirodalmi müvet, va
lamint főiskolai tankönyvet szereztünk be. 1955-ben a járási végre- 
hajtóbizottság ismét kiu.alt 2.ooo rubelt - Könyvtár-költségvetésének 
kiegészítésére. Ezért, az összegért főleg tankönyveket vásároltunk a 
mezőgazdasági, pedagógiai és egyéb tanintézetek száméra. Az utóbbi 
években elért állománygyarapítás lehetővé tette számunkra, hogy je
lentősen megjavítsuk a lakosság könyvellátá'sát és csökkentsük a tan
könyvek és az egyéb irodalom iránt mutatkpzó kérések visszautasításá
nak számát. Végeredményben növekedett a postai kölcsönzésben résztve
vő olvasók száma is. , n

,  » '
A postai kölcsönzést a Könyvtár' vezetője végzi* Az ezzel kapcso

latos ügykezelés teljes rendben folyik. A kérőlapokat és az olvasok 
álta l beküldött levélbell igényléseket összefűzzük és dossziékba he
lyezzük; nyilvántartást vezetünk a beérkezett levelekről. A beérkezett 
kérések.és a visszautasítások nyilvántartása alapján elkészítjük a be
szerzendő könyvek jegyzékét. Meghatároztuk a könyvek használatának 
Idejét is: szépirodalom: 2o nap, ./beleértve a szállítás idejét is/, 
tudományos irodalom: Зо.пар. A küldemény elindításakor a postaköltsé
get a Könyvtár v is e l i ,  míg a visszaküldéssel kapcsolatos kiadások az 
olvasót terhelik.

A postai kölcsönzéssel kapcsolatos kiadásokat az irodai-gazda
sági rovat terhére számoljuk e l,  A könyveket egyszerű keresztkötéses 
csomagokban küldjük.

1954-nen a Könyvtár a könyvek megküldésére 558 rubelt ford ított,
1955-ben viszont már 650 rubelt.

A postai kölcsönzés szervezése körül sok nehézség van. Ezeknek 
leküzdésére e l kell érnünk azt, hogy a járási művelődésügyi osztály 
nagyobb figyelmet fordítson az olvaaók Kiszolgálásának erre a formá
jára.

1955-ben a kooskovi Járási Könyvtár olvasóinak megoszlása a 
következő volt:, kölosönző osztály - 1129 fő, le té t i  könyvtár - 858 
fő , olvasóterem - 630 fő j levelező kölosönző - 112 fő. A lényeg ter
mészetesen nem az, hogy mennyit tesz ki az,olvasók száma. Mindig azt. 
kell szem előtt tartanunk, hogy emberekről van azó, akiknek tanulásuk
hoz és munkájukhoz könyvre van szükségük.

- Bibliotekax», 1956. 5*szám. 11-12.lap.


