
zösen használt népkönyvtárakra lenne szükség. 
A z uj könyvkiadó vállalkozások sikerét biztositaná, ha például meg

tudnák győzni a vegyeslakosságu községek román szellemi vezetőit, hogy 
rájuk hárul a közös román-magyar nyelvű népkönyvtárak megteremtésé
nek előmozdítása. Sokat lenditene talán a megyei könyvnapok divattá te
vése. Ilyen felolvasásokkal kiemelt könyvnapok keretében megbeszélést 
tarthatnának a megyei népkönyvtárak vezetői. Igy pontos kulturtérkép 
birtokába lehetne jutni a népkönyvtárak létezését, működését, tapaszta
latait illetően s ezek azután kiszabnák az uj feladatot is. A meglévő nép
könyvtárak kivirágzása is csak ilyen széles társadalmi segitséggel lehet
séges. Ezt bizonyitja a „Magyar Nép" Könyvtára, de még inkább a 
munkáskönyvtárak története. 

E népkönyvtárak érdekében csak hasznos lehet az erdélyi könyvki
adók versengése, ha az értékes könyvekkel történik és nem fajul el üz
leti versengéssé. (Nagy István) 

NÉPKÖNYVTÁRAK KÜLFÖL-
DÖN. Külföldön a nép és 

munkáskönyvtárak főleg a 8 órás 
munkanap bevezetése után terjed
tek el. A nagyobb szabadidővel ren-
delkező dolgozónak lehetősége nyí
lott életét — munka után — tested
zéssel, szórakozással és önművelő
déssel emberibbé tenni. Az ezt a fo
lyamatot elősegitő magán és állami 
kezdeményezések elsősorban a nép
könyvtárakat szorgalmazták az ösz-
szes népi művelődési intézmények 
közül s bár ujabban a rádió és film 
igen hatékony kulturterjesztő esz
közöknek bizonyultak, a könyv és 
könyvtár maradtak továbbra is a 
legfontosabb nevelési eszközök. Ért
hető is. A népkönyvtárak — helyes 
szervezés mellett — a legalkalma
sabbak a dolgozó egyéniségének ki
fejlesztésére és látóköre kiszélesíté
sére, amikor kora szellemi mozgal
maiba bevezetve azt nemcsak ter
melési, de társadalmi értékűvé is 
emeli. A dolgozó a népkönyvtárak 
szakirodalma révén elsajátithatja a 
mindennapi foglalkozásához szük
séges magasabb ismereteket s igy 
életfeltételein javithat. Mindezeket 
a célkitűzéseket magáévá téve: 1. A 
népkönyvtárak nem várják meg, 
hanem „eléje mennek" olvasóiknak; 
— 2. összetételükben változatosak: 
szórakoztató és tanitó müveket 
egyenlő arányban tartalmaznak; — 
3. Működésükben a dolgozó rétegek 

életkörülményeihez alkalmazkod
nak. Igy pl. vasárnap és munka 
utáni időkben is látogathatók stb. 

A népkönyvtárak országonkénti 
állásáról kimeritő adatokat találunk 
a Nemzetközi Szellemi Együttmű
ködés Intézete által lefolytatott an
két eredményeit összefoglaló kötet
ben. (Bibliotheques populaires et 
loisirs ouvriers, Paris 1933). Esze
rint a népkönyvtár-szervezésnek, álta
lában két tipusa ismeretes. Az egyi
ket az állam vagy valamely kultu
rális intézmény egész, országra ki
terjedő kezdeményezése jellemzi. Ez 
az irányzat főleg Oroszországban 
nyilvánul meg. Az ankét idején — 
1933-ban — Oroszország területén 
18.000 népkönyvtár működött 58 mil
lió kötettel. Ebből 12.028 falun. Az 
orosz népkönyvtárak eljutnak a leg
eldugottabb ázsiai településre, üze
mekbe, klubokba, sőt a hadsereg ka
szárnyáiba is. 

Mig Oroszországban maga az ál
lam irányitja a könyvtárak műkö
dését, addig például Svájcban ez a 
feladat a „Mindenki könyvtára" el
nevezésű intézményre hárul. A régi 
Ausztriában s a volt Csehszlovákiá
ban az „Uránia" illetve a „Masa-
ryk Intézet"-ek töltöttek be hasonló 
feladatkört. 

A népkönyvtárak másik tipusa 
nemzeti egyesületek alakjában je
lentkezik. Ezek célja a különböző 
könyvtárak közötti kapcsolat meg-



teremtése. Igy Angliában a Natio
nal Central Library a legtávolabbi 
könyvtárnak is rövid időn belül 
bármely könyvet eljuttat. Svédor
szágban ugyanebből a célból elosztó 
központokat állitottak fel vidéken
ként. 

Az Egyesült Államokban nincs 
semmi különbség a nép és rendes 
nyilvános könyvtárak között. Az 
utóbbiak száma oly nagy (10.937 
könyvtár 162 millió kötettel) és oly 
feltételek mellett müködnek (vasár
nap is nyitva, dijtalan), hogy a nép
könyvtárak szerepét eredményesen 
helyettesitik. 

A népkönyvtárak általános szer
vezése mellett, a legtöbb országban 
igyekeznek a könyveket minél hoz-
záférhetőbbé tenni a lakosság szá
mára. Igy pl. Svájcban a „Mindenki 
könyvtára" kezdeményezéséiből moz
gókönyvtárfiókokat létesitettek. Hol
land-Indiában és a köztársasági 
Spanyolországban a mozgó könyv
tár érdekes formája, a „bibliobus", 
a kocsira vagy autóra szerelt kis 
könytár, mely bizonyos időközökben 
felkeresi a távoleső vidékek lakos
ságát s friss olvasmányokkal látja 
el. 

A népkönyvtárak népszerűsitésé
re egész sor eszköz szolgál, mint 
pl. a könyvtárak szép, világos hely
ségekben való elhelyezése, a köny
vek izléses kiállitása és kötése, az 
általános sajtó propaganda, külön
böző katalógusok, könyvkiállitások 
stb. Fontosnak tartják megfelelő és 
változatos tartalmú könyvsorozatok 
kiadását. Amerikában a „Library 
Association" lélektannal, angol iro
dalommal, francia forradalommal, 
szellem-higiéniával és társadalmi 
problémákal foglalkozó könyveket 
adott ki eddig 700.000 példányban 

A népkönyvtárak vezetése szem
pontjából nagy jelentősége van a 
könyvtáros személyének és képzett
ségének: a népkönyvtáros u. i. 
nem adminisztrativ hivatalnok 
csupán, hanem társadalmi szere
pet betöltő egyén. Szoros kap
csolatban az olvasókkal, a leg
több esetben a könyvtáros tar
tozik felkelteni a könyvtárlátogató 

figyelmét, olvasási készségét. Az 
igazi népkönyvtáros olvasói „szelle
mi igazgatója". Természetesen e 
feladatkör betöltéséhez az általános 
műveltség és a szakismeretek mel
lett fejlett pedagógiai sőt pszicho
lógiai érzékkel kell rendelkeznie. 

Külföldön a „bibliotechonomia" 
szaktudomány s igen nagy gondot 
forditanak a népkönyvtárosok ne
velésére. Az Egyesült Államokban 
már 1887 óta működik a Columbia 
University School of Library Servi
ce, Oroszországban pedig számos 
felső és alsóbb foku tanfolyamon 
képzik ki a népkönyvtárosokat. 
(Gál Ernő) 

GALILEI, Háromszázhetvenöt 
éve mult februárban, hogy 

épp Michel-Angelo halálának évében 
Pisában megszületett Galileo Galilei, 
a modern mechanika megalapitója. 
Apja jónevű zenész, alá fiát szülővá
rosában, Pisában iskoláztatja. A fia
tal Galilei már tizenkilenc éves ko
rában megkezdte nagyszerű felfede-
séseinek sorát. 

A pisai katedrálisban megfigyelt 
egy mozgó lámpát s pulzusán mérve 
megállapitotta, hogy a lengések 
ideje mindig pontosan ugyanaz. Ez. 
a megfigyelés az ingaóra alapja. 

Amint elvégezte tanulmányait s 
tanárrá lett Pisában a testek leg
egyszerűbb mozgásait kezdte ta
nulmányozni s különösen a testek 
esését. A hires ferde toronyból kü
lönböző sulyu, de azonos formáju 
testeket ejtett le s megállapitotta, 
hogy azok azonos sebességgel ér
nek a földre. Ezek a kisérletek ve
zettek a szabadesés törvényeihez. 
A matematika alkalmazásával vé
gül, mely tekintetben, egyike volt a 
legelsőknek, sikerült kialakitania a 
mechanika alapját. 

A természet könyve — mondta 
— a matematika nyelvén van meg
irva; jellemzői a háromszögek, kö
rök és más mértani alakzatok, me
lyeknek közvetitése nélkül lehetet
len emberileg megérteni egyetlen 
szót is. 

Az egyenletesen gyorsuló mozgás, 
az átlő, a vetületek, a centrifugális 


