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FOKOZZUK A KÖNYVTÁRAK ESZMEI-NEVELŐ SZEREPÉT

Kétségtelen tény, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX.Kongresszusa után magnövekedett a könyvtárak szerepe a szovjet emberek kommu
öista szellemben való nevelésében. A könyvtárak komoly munkát végeztek,
népszerűsítették a Kongresszus anyagát, a Nagy Októberi Szocialista For
radalom negyvenedik évfordulójára kiadótt irodalmat és a műszaki fejlő
dést előmozdító, valamint annak a feladatnak megoldását célzó könyveket,
hogy a legközelebb! években utói kell érni az Egyesült Államokat az egy
főre eső hús-, tej- és zsiradéktarmelésben. 195 6-bán az Orosz Szocialis
ta Szövetségi Szovjet Köztársaságban a társadalmi-politikai irodalom fór
galma 1.10 8 ezer kötetre, a műszaki könyvek forgalma pedig 2 ,5 millió
kötetre emelkedett. Az 1957«évre vonatkozó előzetes adatok a könyvtárak
munkájának további növekedésére mutatnak.
N» Sz. Hruscsov "Az irodalom és a művészet szoros kapcsolata a nép
életével" c . beszéde fontos feladatokat tűz az irók, a művészek és a
kultúra munkásai síé.
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Ez a pártdokumeatum egyben a könyvtárosok cselekvési útmutatója
is, A könyvtári dolgozóknak emelniök kell az olvasószolgálat eszmei
színvon alát9 munkájukat s z o r o s a b b a n

össze kell kapcsolniok a nép éle

tével, s aktivan propagáljatok kell azt az irodalmat, mely elősegíti a
szovjet emberek kommunista szellemben való nevelését.

A szocialista állam legfőbb funkciói közé a Jelen szakaszban "a
dolgozók mindenirányu nevelésének, Így az uj munkafegyelemre és a m u n 
kához való kommunista viszonyra való nevelés funkciója tartozik,

Ez most a kulturális intézmények s igy a könyvtárak feladata is. ~
Az olvasók ezrei találkoznak nap mint nap a könyvtárosokkal s az
ő segítségükkel válogatják ki a számukra szükséges könyveket.

A könyv

táros legyen az időszerű irodalom propagandistája, az olvasó tanácsadó
ja és segítőtársa.
N. K ,
tott a r r a ,

K r upszkaja nagyra beesülte

a könyvtáros

szerepét és rá m u t a 

hogy " a szovjet közművelődési könyvtárnak nem szabad b ürok

ratikus intézménnyé válnia, hanem mindig eleven kulturális központnak
kall lennie. A könyvtárost ól ez a z o n b a n azt követeli, hogy tudjon b á n 
ni az emberekkel, együtt tudjon d o l g o z n i

velük, ismerje igényeiket,

értsen hozzá,hogyan kell érdeklődésüket meghatározott

irányba terelni,

hogyan kell az olvasókat öntevékennyé tenni és miképpen kell komoly
tanító munkát végezni közöttük."2/
Egy másik helyen ezt irjai""... A könyvtárosnak meg kell tanul
nia, hogy

válhatik propagandistává. Miféle könyvtáros az, aki ne m

tud az olvasó kérdésére érdemben felelni, nem tud a kérdés lényegére
tapintani.

Jó

hagyomány nálunk az, hogy a könyvtáros figyelmes az ol

v asóval szemben. Ez történelmileg igy alakult ki. És ebben van könyv
tárosaink ereje
*/ Hrusosov. H. S z .* Szórók let Velikoj Qktjabr»szkoj szoolalisztiosészkoj revóljueii. /A Nagy Októberi Szocialista Forradalom negy
ven éve./ Moszkva,

P/

Krupszkaia,

n s

1957® Goszpolitizdat. 5 4 .lap.

KajBiblioteosnaja rab óta. Szbornlk sztate j. / A

könyvtári m u n k a ’
. Cikkgyűjtemény./Moszkva,
3/

íío. 50 .lap.

19 5 0 . 7 - 8 .lap,

Minden könyvtáros lágyén szakmájának mestere, ébressze fal és fej
lessze az olvasók érdeklődését s fontos kérdések iránt, alakítsa igénye
iket, ajánlja megfelelő módon a szükséges könyveket#
Sajnos egyes könyvtárak munkájának alacsony a színvonala, elsza
kadtak a dolgozóktól, a kommunizmus építésének feladataitól# Gyakran a
könyvtárosok megelégszenek a gépies kiszolgálással, rosszal végzik az
olvasók érdeklődésének, Ízlésének nevelését, a legjobb időszerű Iroda
lom népszerűsítésére irányuló felelős és nemes feladatukat*
Vannak még olyan könyvtárosok, akiket nem érdekel az, begy egyes
fiatal olvasók főleg kalandos, gyakran csekély irodalmi értékű könyve
ket keresnek# Ezek a könyvtárosok nem törekednek arra, hogy a társadal
mi-politikai, a tudományos-ateista és műszaki könyvek és a szépirodalmi
remekek iránt érdeklődést ébresszenek*
Természetesnek lehet-e nevezni azt a tényt, hogy a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom negyvenedik évfordulója előtt,amikor minden
könyvtáros lelkesen ajánlotta a politikai irodalmat, Kamszomol*szkij
gorodok /Kvasz no jár szk/ könyvtárában Xf 5 7 .szeptemberében összesen 12,
novemberében pedig 10 politikai müvet olvastak.
Ez a példa persze nem jellemző általánosságban a közművelődési
könyvtárakra* Sok olyan kiváló dolgozónk van, akiknek tapasztalatait
széles körbeit kell terjesztenünk* így Gór *ki j város szormovoi kerüle
te "Május 1" könyvtárában az ügyes könyvajánlások következtében hat hó
nap alatt jelentős mennyiségű társadalmi-politikai irodalmat, köztük
több mint 600 müvet olvastak Leninről#

A könyvtári munka eszmei irányzatossága végeredményben abban m u 
tatkozik mag, milyen müveket terjeszt a könyvtár a tömegek között, ho
gyan mozdítja elő tartalmuknak elsajátítását, hogyan működik közre a
dolgozók sokoldalú fejlesztésében, kommunista nevelésében és a munka
termelékenység emelésében.
Következésképp elsősorban igen megfontoltan kell kiválasztanunk
az ajánlásra érdemes irodalmat. Ugyanakkor előfordul,sok könyvtáros
gyakran nem is tudja megmondani miféle könyvekkel van dolga. H a pedig
az ember a poloskát megnézi, kiderül, hegy az értékes, nevelőhatásu m ü 
vek hónapszám ott hevernek olvasatiénál#
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Gyakori a könyvtári munkában a formalizmus. faikor sokféle könyv
propagandát /könyvkiállitás s könyvismertetés, felolvasás/ szerveznek,
nem mindig tudják biztosítani s rendezvények magas eszmei tartalmát és
nem gondoskodnak kellőképpen arról, hogy ez a propaganda hasson Is az
olvasóra, alakítsa érdeklődését.
A penzai területen lévő luniaoi járási könyvtárban egy év alatt
20 köhyvkiállitást, 1$ vitaestet, 28 felolvasást és 2 könyvismertetést
tartottakba társadalmi-politikai Irodalom területéről. A szám jelentős,
de ml az eredmény? Az egész év alatt mindössze 3J0 társadalmi-politikai
müvet olvastak, m i

kevesebb,mint az egész könyvforgalom egy százaléka,

A Tatár Autonóm Szocialista Szovjet Köztársaság falusi könyvtárai
egy év alatt 22.000 különböző tömegrendezvényt tartottak. De a kolhoz
én szovhosraunkások munkáját és a mezőgazdaság további fellendülését
előmozdító irodalom forgalma n e m hogy nőtt volna, de csökkent.

Ez a jelenség a munka alacsony színvonaláról tanúskodik és az élet
től és az olvasók Igényeitől való elszakadást példázza.
Mutassunk be még egy példát arra, hogy milyen formálisan kezelik a
könyvek tömeges propagandájának kérdését® A darkovios-i falusi könyvtár
/Brjanazki terület/ a betakarítási kampány idején nem tudott más könyv
ből felolvasást tartani a kolhoz pár áss*toknak , mint Dumas "Monté Christ.o

grófjáéból.
Vegyük például a kisegítő könyvesdobozokat. Ezek kétségtelenül
hozzájárulhatnak az időszerű kérdések irodalmának propagálásához. De
ezekben a dobozokban gyakran találomra válogatott könyveket találha
tunk, Az élisztinszkl városi könyvtárban a azóbanforgó dobozban a fo
lyami hajózásról szóló könyvek voltak, noha mindenki tudja, hogy ott,
a Kalmük-földön se folyók, se folyami hajósok nincsenek.
A fenti példák komoly hiányosságról tanúskodnak a könyvtárak ne
ve lőmunkájábaru Az ilyesfajta hiányosságokat fel kell tárni és ki kell
küszöbölni.
A Párt mindig igényes volt a tömegek között végzett nevelőmunka
eszmei tartalma tekintetében és arra tanított, hogy ne tűrjünk semmi
féle selej-$e| ezen a téren, "ügy vélik, hogyha salejt kerül a termelésm
&be, vagy nem teljesitik a közszükségleti cikkek gyártási tervét, vagy
a fakitermelés programját ~ azért természetesen megrovás jár, de ha az
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emberi lelkek nevelésében, az ifjúság nevelésében követtek el selejtet,

az bem tesz semmit. Márpedig ez nem sokkal nagyobb b ű n ,mintha nem hajt
ják végre a gyártási tervet* vagy nem teljesítik a termelési feladatot?"-

mondta Ssdanov előadói beszédében a "Zvazda" és PXehlngrád* oimti folyó-"
iratokról.
/A m
űvészet és a filozófia kérdéseiről. 2«kiad.KBp.
Szikra. lOj.lap./'

Nem vitás, hogy a könyvtárak szerepe a nép kommunista nevelésében
szakadatlanul növekszik és egyre aktívabbá válik. De jelentősége még
nagyobb lesz, ha véglegesen felszámoljuk a formalizmust, a passzivitást

és az olvasók iránti nemtőrömdömséget..
4

Szorosabb kapcsolatba kell lépni az üzemek, kolhozok, állami gaz
daságok életével, eredményesebben kell kielégíteni a dolgozók igényeit az N. Sz. Hruscsov "Az irodalom és a művészet szoros kapcsolata a nép
életéveibe", beszédének legfontosabb következtetése.
W
És milyen sokoldalúak és változatosak a szovjet emberek igényéig
■ -

Operatívan kell reagálnunk az olvasók igényeire, ügyesen kell segíte
nünk a könyvek, folyóiratok és hírlapok kiválogatásában, ez a könyvtá
rak legelső kötelessége.
Emlékezzünk a XXXI.pártkongresszus Ismeretes megállapítására:

"a könyvtár legyen a leninizárná propagálásának eszköze". M a az emberek
milliói tanulmányozzák önállóan a marxizmas-laninizmua elméletét, a
gyakorlati gazdaságtant, a párttörténetet, a napi politikát. N e m m i n 
den könyvtár nyújt azonban nekik igazi segítséget. Szoros kapcsolatba
kell lépni a propagandistákkal ős tanulókkal, @1 kell őket látni a
szükséges segédeszközökkel.
Lenin müveinek, valamint a párt és a kormány bel- ás külpolitiká
járól, a szocializmus építésének eredményeiről, a gyakorlati gazdaság
tanról, a tudomány és technika eredményeiről szóló könyvek olvasásába
az olvasók jelentősen szélesebb körét kell bevonni. A cserdaklinszki
járási könyvtár /uljanovazki terület/ olyan jól szervezte meg Lenin:
Az ifjúsági szövetségek feladatai oimü munkájának propagandáját, hogy
azt egy év alatt mintegy 200 ifjú olvasta el.
Különösén az ifjúság számára nagy a nevelő ereje a Lenin életéről

ém muhkáeságáről szőlő könyveknek, /Emlékezések Leninre, N. K.Xrupszkaja
Emlékezések Leninre, Lenin a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vezére,

- 6 és a párt kiválóságairól szálé

müveknek /Z. Q. Grdzsonikidzes Egy bdse-

vik életútja, K» Szv érd lova: Jakov Mihajlovics Szyerdlov, M. Novoszelov:
Nikolaj Érnesztovics Baumaa, N® Ylgiljanszkij: Elbeszélés FrunzarŐl
stb®/
Az öreg bolsevikek visszaemlékezései /P. lapeainszki j : Fordulatkor,
F a Szamojlov: A tané emlékek nyomában., Sz® Akilnev j Élet utam* P® Pos ztüse
A múltból, Y; Antonov-Ovszeenko: A forradalomban atb./ rendkívül érdeke**
sek s a könyvtáraknak arra kell törskedniök, hogy ezeket az olvasók is
jól ismerjék®
A Szocialista Országok Kommunista és Munkáspártjai Tanácskozásának
Nyilatkozata és a Békekiáltvány azt hangsúlyozza, hogy a dolgozókat az
internacionalizmus szellemében kell nevelni® A könyvtáros közreműködhet
e kérdés megoldásában, ha aktivan ajánlja a szocialista országok életé
ről, a kapitalista országok proletáriátusának harcáról, a nemzeti fel- ,
szabaditő mozgalomról és a békeszerető népek békeharcáról szóló irodal
mat •

A könyvtárak kötelessége, hogy széles körben propagálják a béke és

a szocializmus erőinek növekedéséről szóló müveket és leplezzék le a kap:
talista országok "szabad életének gyönyörűségeit"® Számos könyv foglal
kozik ezzel a kérdéssel: útirajzok, külföldi politikusok müvei, szépiro
dalmi munkák®
Minden könyvtárnak jól kell ismernie az általa ellátott üzem, kol
hoz, állami gazdaság életét, termelési terveit, segítenie kell a m unká
soknak és kolhozparasztoknak az előttük álló feladatok megoldásában®
A novo-alekszandrcvsgki járási könyvtár /aztavropoli terület/ lé
pést tart az élettel, legutóbb a járás wLenin termelőszövetkezetének”
tagjai is belekapcsolódtak a könyvtárban rendezett rendkívül érdekes
vitába® A kolhozparasztok és mezőgazdasági szakemberek elolvasták
P® Frozoróvnak, az ország egyik legeredményesebb kolhoza elnökének
A "Vörös Október" kolhoz harminc éve cimü könyvét és lelkesen vitat
koztak arról, hogyan lehetne gyorsabban fejleszteni kolhozukat, mit
kell átvenniük ennek a kiváló kolhoznak a tapasztalatai közül.
1957 májusában a Lenin termelőszövetkezet kötelezettséget vállalt,
hogy terven felül 1,200.000 darab tóját ad be az államnak. A könyvtár
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nyomban olvasóankétet szervezett •♦A tojáshozam növelése" címmel. Az ak
tív propaganda következtében a baromfitenyésztésről szélé könyvek for
galma jelentésen megnövekedett. A kához Így reagál minden olyan törek
vésre* ami a további fejlődést szolgálja.
A legjobb könyvtárak sokat tesznek a jé tapasztalatok terjesztése
érdekében.
A georglevszkl /aztavropoli terület/ Sztálin-kolhoz tehenészete
versenyben áll a pjatigorszki Proletár Akarat-kolhoz tehenészetével. Ez
utóbbiról már két könyvet is Írtak: *. "Proletár Akarat "-kolhoz és A
kolhoz-tehenészet o Isméi#

’ ~

A lelkes N. ¥« Knzneeova, a Sztálin-kolhoz könyvtárosa aktivan
ajánlotta ezeket a könyveket, a tehenészek majd egytől-egyig elolvasták.
Ezután a könyvtáros és az aktivisták elutaztak a Proletár Akarat kolhoz
ba tapasztalatcserére.
Az ilyen könyvtári munka a kiváló tapasztalatok céltudatos terjesz
tésének mintaképe.
Lássunk egy másik példát. A tulai területen széles körben népszerű
sítették V. Poljakov A Kalinovkai kolhoz tapasztalatai c. könyvét.
80.000 kolhozparnezt ismerkedett meg vele. 28 járási, 417 falusi könyv
tárban tartottak ezzel kapcsolatban olvas éieonfer énei á t , amin ezrek vet
tek részt.
Minden területen, minden járásban a területi és járási népgazdasá
gi tanáccsal,mezőgazdasági vezető szervekkel egyetértésben ki kell vá
lasztani néhány jó könyvet, amely a mezőgazdasági vagy ipari termelés
tapasztalataival foglalkozik s ezekkel kell behatóan foglalkozni az
üzemekben, kolhozokban, szovhozokban.

%

A területi, határterületi és köztársasági könyvtárak tartsanak fenn
szoros kapcsolatot fe népgazdasági tenaósókkal és azoknak mezőgazdasági
éa műszaki bizottságaival. Ez kétségtelenüli alő fog ja segittenl. a gazda
sági, termelési irodalom fokozott népszerűsítését.
Különösképp helyes és követésreméltó azoknak a területi könyvtá
raknak a példája, amelyek egyenesen az üzemekben, a műhelyekben r e n 
deznek érdekes kiállításokat termeléssel foglalkozó könyvekből.
A jó járási és falusi könyvtárak szoros kapcsolatba hozzák a m e 
zőgazdasági Irodalom népszerűsítését a kolhozok termelési terveivel és
kötelezettség vállalásaival. így pl* a lanlngrádi területen lévő
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pobedovszkl falusi könyvtár,m i ® lőtt tervét elkészítette volna, tájéko

tartozó kolhoznál a® éves terv iránt. Egész munkáját pe
dig úgy szervezte meg, hogy segíthesse a kolhozparaszt okát vállalásaik
teljesítésében. A termelés segítésében végzett munkájáért jutalmul az
19 5 7 .évi Össz-szövetségi Mezőgazdasági Kiállításra küldték.
r .
G
Csak helyesléssel találkozhatik a Mit olvassunk, hogy teljesíthes
sük a sztavropollaknak a mezőgazdaság további fejlesztésére irányuló
vállalásait eizoü bibliográfiai röplap-sorozat. A sorozatot a aztavropoli
határterületi könyvtárosok a Mezőgazdasági Igazgatóság dolgozóival
együtt készítették? ajánló bibliográfiákat tartalmas a mezei munkák, a
zódott a hozzá

gyümölcstermelés, állattenyésztés, baromfitenyésztés, kertészet és szőlő
szét területéről.

Szak a röplapok nem kié szerepet játszanak a mezőgaz

dasági ismeretek terjesztésében.
Egyes könyvtárosok ezt mondják? **A szépirodalmat szorgalmasan ol
vassák, & téren nem kell propagandát kifejtenünk"• Ez az állítás nem *
állja meg a helyét és ez a nézet nem felel mag a'Párt felfogásának, amaly nagyra értékeli a szépirodalom óriási szerepét a szovjet emberek
nevelésében.
A művészet és irodalom szoros kapcsolata. a nép életével oirnü párt
dokumentum azt & követelményt állitja fel, hogy az irodalom legyen mi n 
dig összeforrva a nép életével, helyesen tükrözze a szovjet valóság
sokrétűségét, világosan és meggyőzően mutassa be népünk nagy átalakító
tevékenységét, nemes törekvéseit és ©áljait s a szovjet emberek erköl
csi emelkedettségét. A könyvtárosok legyenek a legkiválóbb szovjet Írók
szenvedélyes propagandistái*

Olyan müveket, mint D. Formánovs ösapajev-ja, A. FadeevsIfjú Gár
dája, N. Osstrovszkljs Az'sóéit magedssik-je , B. Polevojs Egy igaz emberetb. minden fiatal olvasó kezébe kell adni. Nézzetek eaók utána könyvtá
ros elvtársaim, és látni fogjátok, hogy bizony vannak olvasók, akik csak
a középiskolai tankönyvekből, vagy filmről ismerik ezeket a müveket.
A nagy nevelő értékű könyvek száma évről-évrs nő. Hogy példát em

A forradalom katonái .©„ regénye, vagy
Y. Kozsevnikov Hajnalhasadás s. elbeszélése. Az olvasókat idejében tá
lítsünk,ilyen H j a Krsmlev

jékoztatnunk kell ezekről a müvekről.
Helyes volt, hogy a voronyezsi Területi Könyvtár a közelmúltban ki
adta Módszertani útmutató olvasóankétek és irodalmi estek rendezéséhez 0

~ 9 összeállítását. Segítségével széleskörű propagandát lehet folytatni.
A. Rübakoy

Bkaterina

Y oroniaa, ¥. Kstlinszkaja Az ifjú város, L. Obuhova

Cíolubün*gorodok és Y. Tendrajka Szoros osonó ©. müve érdekében. Bár ezek
a munkák egymástól jelentősen különböznek, mégis égetően életbevágó kér
déseket vetnek fel. Figyelemreméltóak e segédkönyvbe

a ♦‘Rendes embernek

kell lenni" vagy "Mi legyek?" oisiü irodalmi estek rendezésére adott út
mutatások.
+
Néhány könyvtáros, aki egész figyelmét a tömegpropagandára össz
pontosít ja, megfeledkezik az eleven, konkrét olvasóról. Nem tanulmányoz
zák igényeiket, kívánságaikat, érdeklődésüket,

nem foglalkoznak olva

sásuk irányításával. Pedig a könyvtáros fő feladata éppen az az irányí
tás. Szerepe itt a leginkább felelősségteljesj az olvasó tanássadója,út
mutatója az olvasónak a könyvek tömkelegében, eközben beszélgethet el
őszintén az olvasókkal.

Az utóbbi időben egyedül a Lenin Könyvtár számos értékes bibliográ
fiai segédeszközt adott ki érdekes és időszerű kérdésekről. Pl.s A kommu
nizmus harcosai. Hars a Nagy Októberi Forradalomért, A világ országai,
Mezőgazdaság stb, cím alatt. Jól.sikerültek "A haza ura", "1 napok di
csősége el nem mulik'yKutatások és felfedezések* c. könyvekről tartott
beszélgetések. De sok esetben véka alá rejtik ezeket az alkotásokat és
az olvasónak még létezésükről sincs fogalma.
Újra és újra felvetődik az a kérdési hogy a könyvtárosnak ismernie
\
kell az irodalmat. El kell tudnia képzelni, hogy egyik vagy másik könyv
milyen hatással lesz az olvasóra, mi újat, mi érdekeset találhatnak ben
ne, ......
A könyvtárosnak fáradhatatlanul kell emelnie eszmei-politikai szín
vonalát, szakadatlanul kell tanulmányoznia a könyveket. Minden könyvtár
ban, - legyen az területi* járási, városi, ifjúsági vagy üzemi könyvtár,rendszeres ismertetéseket kell tartani az uj könyvekről, meg kell szer
vezni a szóbanforgő könyvek referáltat ás át. A járási és városi szemi
náriumokon sokkal többét kell a, könyvtárosoknak a könyvek megismerésével
fogXalkozteiok,

*

i

A könyvtárak eszmei-nevelő munkájának fokozását nem lehet az olya

-
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sók érdeklődésének, igényének ismerete nélkül elképzelni. Mindenki e m - ■
lékszik aég arra* hogy a leningrádl Központi Városi Majakovszkij Könyvitár a Szovjet írók IX .Kongresszusa elé albumot terjesztett munkásokkal kalmazottök, diákok és szakemberek kétezer észrevételével és javaslaté

val. Vajon ilyen észrevételeket, javaslatokat csak az irókongresszus al
kalmával kell gyűjteni, és eaak a szépirodalmat kell felölelni1?
Kinek kell az olvasók érdeklődését tanulmányoznia, ha nem a könyv tárosnak. Valahogy úgy látszik azonban,hogy a könyvtárosok nem foglal"
koznak komolyan ezzel a dologgal. Ezt a munkát a Szovjetunió Állami L e 
nin Könyvtára Könyvtártudományi Módszertani Kabinetjének kell vezetnie.
Időszerű kérdés a helyes differenciált Olvasószolgálat megszervezSse is.
Sok könyvtáros a tanulókat mindmáig másodrangu olvasóként kezeli.
Ez azonban helytelen! éppen az ifjú években alakul ki az olvasás szere •
taté, fejlődik as Ízlés Ős az igények. A könyvekre, amiket ifjúságunk
ban olvasunk, egész életünkben emlékezünk s ezek különösen nevelő hatá
súak. Azt gondoljuk, hogy a városi és járási könyvtárakban, ahol a

-

esönzéabsn két könyvtáros dolgozik, külön ifjúsági csoportot kell alakí
tani. Kiállításokat, szemléket, megbeszéléseket kell az ifjú olvasókká 1
tartani.,

*

Az ifjúsággal való foglalkozás során mindig szem előtt kell tarta
ni szükségleteiket, igényeiket, és érdeklődésüket. Helyes az, amit az
egyik tanuló irt:
"A t a n u l á s , 'az ismeretek szerzésének évei állnak előttem, de sze 
retném, ha ezek az évek nocsak a termelési munkára készítenének elő,ha
nem azt is elérném, hogy Íróink könyvel segítsenek jobban megérteni az
emberi lelket, azoknak az embereknek a lelkát,akikkel majd együtt Járom
az élet útját.
A kommunista céltudatosság, a kommunizmus építésének feladataival
való szoros kapcsolat, az olvasók rendszeres támogatása a könyv m e g v á 
lasztásában és olvasásánál - esek a szovjet könyvtár jellemző Vonásai.
Könyvtárosaink tevékeny segítőtársai a Pártnak a szovjet emberek, a
kommunista társadalom, építőinek nevelésében. Ebben van könyvtárosaink
eszmei ereje.
Eredeti cím;
Povüszit
*idejno-voszpitatel®nu
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