
Könyvtár és művelődés

örömmel vettük kezünkbe ez év elején a jászberényiek újabb kiadványát, amely
Könyvtár és Művelődés címmel a Jászberényi Járási-Városi Könyvtár értesítő-
jeként látott napvilágot. Egyre nagyobb elismeréssel kell szólnunk a jászberényi,
főleg közművelődés területén dolgozó értelmiségiek munkásságáról. Egymásután je-
lentetik meg szűkebb hazájuk, a Jászság múltjáról, jelenéről hírt adó kiadványokat.
S amikor e termékenység hátterét kezdjük kutatni, a tehetséges emberek jelenléte
mellett megtaláljuk a sikerek másik forrását, az összefogást, a segítő szándékot és
tettet.

így van ez Arató Antal fiatal könyvtár-igazgató szerkesztésében megjelent
könyvtári Értesítő esetében is. Az előszót Böjti János, a városi tanács elnöke és
Nánási Károly, a járási hivatal elnökhelyettese írták.

Jóleső egyetértéssel csatlakozunk ahhoz a gondolathoz, hogy a könyvtárat a
város, a járás információs központjának, műhelyének s e tevékenység társadalmi
fórumának tekintik. Biztosra vesszük, hogy jó úton járnak, ha ebben az irányban
fejlesztik, segítik a könyvtár társadalmi funkcióját.

Az értesítő munkatársai között örömmel látjuk a könyvtárosok mellett a párt-
bizottság munkatársát, a járásbíróság tanácsvezető bíráját, a népművelési felügye-
lőt, a művelődésügyi osztály vezetőjét, az iskola igazgatót, a pedagógusi, a tanító-
képző intézet munkatársát, a művelődési központ, a múzeum igazgatóját. Ahol eny-
nyien összefognak, ott kétségtelenül lesz miről írni a jövőben is, lesz miről számot
adni. Azt már tudjuk, hogy ez az alkotó együttműködés nemcsak a kiadvány szer-
kesztésekor, hanem a napi munka során is megtalálható.

Nem vállalkozhatunk arra, hogy a 326 oldal terjedelmű és 17 tanulmányt ma-
gában foglaló művet részletesen ismertessük. Mindössze csak kiemelhetünk néhány
szélesebb körben is érdeklődésre számottartó írást. Igen szemléletesen, a járás kul-
turális helyzetét is tükrözően kapunk hírt a könyvtárak körülményeiről a harmadik
ötéves terv időszakában. Figyelemre méltó empirikus kutatásra alapozott, marxista
elemzést olvashatunk a jászberényi munkásság helyzetéről és műveltségi állapotáról.

A megszokottól eltérő elemzést olvashatunk a könyvtári olvasók munkahely
szerinti megoszlásáról, valamint a tanyai lakosság könyvvel való ellátottságáról.
A könyvtárközi kölcsönzés, az ifjúsági könyvtárba beiratkozó új olvasók kor szerinti
megoszlása, az ifjúság olvasóvá neveléséhez összeállított bibliográfia egyaránt arról
győz meg bennünket, hogy a jászberényi könyvtárosok a statisztikát, a felméréseket
nagy ügyszeretettel vallatják saját tevékenységük fejlesztése, végsősoron az olvasók
érdekében.

Az elöljáróban említett összefogás nemcsak a szerzők tekintetében, hanem a tar-
talomban is jelentkezik. A könyvtár értesítőjében a tudományos ismeretterjesztésről
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gondosan áttekintett ismertetőt, az ex-librisről a műfajt szerető szerző tollából szak-
avatott írást olvashatunk és nagyszerű ex libriseket láthatunk.

A helytörténeti kutatómunka a Jászságról megjelent válogatott munkák jegy-
zéke, a honismereti adatgyűjtés módszerei és lehetőségei című anyagok értékes be-
tekintést adnak a műhelymunkákban, s a Jászsággal foglalkozó kutatóknak pedig
értékes forrásmunkák.

A táj két — színpadon is bemutatott — népijátékát, a bandázást és a pend-
zsomot is megismerhetjük, a közölt szövegek és dalok alapján.

Gecse Árpád a közéletiségben is cselekvő festőművész kiállításának megnyitá-
sán elhangzott beszéd közlésén túl igen értékes bibliográfiát közölnek Gecse Árpád
munkásságáról.

A járási-városi könyvtárban található időszakos kiadványok jegyzéke, valamint
cikkek és tanulmányok a jászsági könyvtárakról bibliográfiával zárul megyénk di-
cséretes összefogása eredményeként közreadott könyvtári—művelődési értesítője.

Elek Lajos

85


