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Minden házból legyen olvasó!
Hazánkban a felszabadulás óta 17 év telt el. Ez idő
alatt jelentős eredményeket
értünk el a szocialista kultúrforradalom kibontakoztatásában, népünk műveltségi
színvonalának
emelésében.
Pártunk és államunk hatalmas erőfeszítéseket tett annak érdekében, hotgy segítse
dolgozó népünk szocialista
tudatának kialakítását. Ennek az erőfeszítésnek az
eredményeként jött létre hazánkban az egységes könyvtárhálózat, a közművelődési,
a szakszervezeti és az iskolai könyvtárakkal.
Elmondhatjuk, hogy ma
már nincs olyan község vagy
város megyénkben, ahová ne
jutna el a könyv. Ha a
könyvtárakból
kölcsönvett
könyvekhez hozzászámítjuk
a családi könyvtárak gyarapítása érdekében végzett vásárlásokat, akkor megállapíthatjuk, hogy népünk olvasó nemzetté vált.
Az elért eredmények között kell megemlítenünk,
hogy az elmúlt 17 esztendő
alatt könyvtáraink könyvállománya jelentősen fejlődött.
Az állami költségvetésből és
a községfejlesztési alapból a
könyvek vásárlására fordított összegből könyvtáraink
eddig 342 ezer könyvet vásároltak és bocsátottak az
olvasók rendelkezésére. Ma
már 1000 lakosra megyénkben 710 kötet jut. Ez igen
szép eredmény, de még
messze áll a Szovjetunió
2940, Csehszlovákia
1270,
vagy Lengyelország 870 kötetes eredményétől. Ha pártunk és államunk által az
1965-re kitűzött „1000 lakosra
1200 kötet jusson" célt meg
akarjuk
valósítani, akkor
még komoly erőfeszítéseket
kell tennünk a könyvtárak
könyvállományának gyarapítása érdekében.

Szépen haladtunk az elmúlt másfél évtized alatt
a községi és városi könyvtárak
létrehozásában
és
eredményeket értünk el az
utóbbi években kultúrált elhelyezésük biztosításában is.
Korszerű és az olvasókat
vonzó szabadpolcos könyvtárak működnek ma már Szolnokon, Mezőtúron, Túrkevén,
Kunhegyesen, Kisújszálláson,
Jászapátin, s még sok más
községben és városban. Korszerűtlen és barátságtalan
azonban még a jászberényi
vagy a törökszentmiklósi városi és számos községi könyvtárunk helyisége. Mindent el
kell követnünk a szorongatóan jelentkező helyiségproblémák megoldására.
Az elért eredmények különösen az olvasók számát
illetően
nem
kielégítőek.
Szolnok megye
lakossága
csaknem félmillió, a megye
közművelődési könyvtáraiban
olvasók száma azonban alig
haladja meg az évi 50 ezret.
Ha ehhez még azt is figyelembe vesszük, hogy a félszázezer olvasó jelentős része — csaknem ötven százaléka — gyermek, akkor
világosan kirajzolódik előttünk a feladat: a könyvtári
olvasók számának sürgős
emelése. Különösen a felnőtt
olvasók toborzására van égetően szükség, ezen belül a
munkások, a parasztok és a
nők között kell felvilágosító
munkánkat jelentősen fokoznunk.
A hiányosság felszámolása dolgozó népünk általános
műveltségének emelése, a
szocialista tudat kialakítása
szempontjából elengedhetetlenül szükséges. E cél érdekében határozta el a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Magyar Nők Országos Tanácsa és a Szövetkezetek Országos Szövetsége,

hogy az MSZMP művelődéspolitikai irányelveinek útmutatása alapján a második Ötéves terv időszakában
„Könyvbarát mozgalom" néven a három szervezet tömegerejére, a hivatásos népművelők és könyvtárosok
tapasztalataira és munkájára támaszkodva sokoldalú
akciósorozatot indít a közművelődési
könyvtárügy
helyzetéről hozott párthatározat megvalósításának társadalmi alátámasztására.
A
könyvbarát-mozgalora
célja: a társadálom erőinek
mozgósítása az olvasási igény
fokozására, a könyvtárak és
a könyvtári munka fejlesztésére. A mozgalom négy
legfontosabb célkitűzése: 1.
a könyvtárak fejlesztése; 2.
az olvasók számának növelése; 3. az olvasási igény
fokozása; 4. a dolgozók saját könyvtárának fejlesztése.
A közelmúltban már megyénk több járásában és
városában megalakultak —
a
pártszervezetek mellett
működő népművelési tanácsok részeként — a helyi
könyvbarát bizottságok. Jó
munkatervet készített a kunhegyesi, a kunszentmártoni,
a törökszentmiklósi, a tiszafüredi járás, valamint Karcag és Mezőtúr város akcióbizottsága.
A munkatervek középpontjában — igen helyesen —
a „minden házból legyen olvasó" mozgalom áll. A mozgalom 1962-ben indul és
célja, hogy az ötéves terv

végéig, 1965-ig a mozgalomban résztvevő városokban és
községekben minden házból
olvasó kerüljön
a helyi
könyvtár olvasóinak táborába.
A célkitűzés megvalósítása
érdekében a járási, a városi
és a községi könyvtárak oZvasótérképeket
készítenek,
melyen feltüntetik, melyik
házból nincs még a helybeli
könyvtárnak beiratkozott olvasója.
A
mozgalomban
résztvevő Népfront, nőtanácsi,
földművesszövetkezeti
és könyvtári aktívák felkeresik ezeket a családokat,
beszélgetnek velük aj könyv
olvasásának jelentőségéről és
beszervezik őket a könyvtár
olvasói közé.
Természetesen a megye
lakosainak beszervezése még
nem elegendő, a könyvtárosoknak kell biztosítani, hogy
az egy olvasóra jutó kötetszám évről évre növekedjen, s olyan könyvek kerüljenek az újonnan beszervezett olvasók kezébe, melyek
elősegítik a dolgozók szocialista tudatának kialakítását,
A könyvbarát mozgalom
Szolnok megyei szervezőbizottsága bízik abban, hogy
a megye dolgozói megértik
az olvasótoborzási mozgalom nagy jelentőségét, segítik a résztvevő szervek lelkes aktíváinak munkáját és
ezzel a mozgalom sikerét is
biztosítják.
Dr. Nagy János
a Megyei Könyvtár
igazgatója.
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A József Attila olvasómozgalom
Karcagon

A TÖMEGSZERVEZETI AKTÍVÁK LELKES
MUNKÁJA A TISZAFÜREDI JÁRÁSRAN

A könyvbarát mozgalom
De elismerést
érdemel
A városi KISZ Bizottság, ségét igyekeztünk biztosítani
a Városi Könyvtár nagy je- a KISZ városi központjában keretében a Hazafias Nép- Magyar Zoltánné, a járási
fiókkönyvtárral, front, a Nőtanács és a Fold- nőtanács titkára és Nilgesz
lentőséget tulajdonít a József létesített
Attila
olvasómozgalomnak. amelyben az olvasómozgalom művesszövetkezet aktívái már József né, a tiszafüredi közmunkájukat a ségi nőtanács titkára, a moz- I
Különösen az iskolát hagyott legkeresettebb könyveit he- megkezd ték
járásban. Csa- galom szervezéséért, az akel. Természetesen tiszafüredi
fiatalok között tartjuk ki- lyeztük
formájában tívák munkájának irányítá-1
emelkedően fontosnak az ol- ezek a művek a könyvtár- ládlátogatások
vasás megszerettetését, az ban is megtalálhatók, és felkeresik a dolgozókat ott- sáért.
A tiszaigari tömegszerve-1
irodalom iránti érdeklődés könyvtárunk dolgozói meg- hónaikban, beszélgetnek vefelkeltését. A gyakorlatban különböztetett figyelmet for- lük a könyvek olvasásának zeti aktívák kezdeményezése I
bizonyosodott be, hogy e dítanak az olvasómozgalmi jelentőségéről és beszerve- is nagyon figyelemreméltó. J
zik őket a helyi könyvtár Elhatározták, hogy a párt-l
feladatot
csak
közös igények kielégítésére.
szervezet és a községi tanács I
munkával, a KISZ
és a
A könyvtár és a KISZ olvasóinak táborába.
könyvtár legteljesebb együtt- összehangolt kezdeményezése
Tiszafüreden Belényesi Jó- segítségével június 15-ig si-l
működésével lehet megolda- helyes irányba terelte és ki- zsefné, a Nőtanács aktívája kerre viszik a „minden ház-l
ni. A feladatok egybehango- szélesítette a mozgalom szer- már csaknem 250 családot ból legyen olvasó" mozgal-l
lását jól elősegítette a Ság- vezését. Bátran mondhatjuk, látogatott meg. Ahol a könyv- mat és Szolnok megyében I
beiratkozott olvasóival elsőnek jelentik majd, hogyl
vári Endre Kulturális Sereg- hogy városunkban az, ifjúság tár
szemle múlt év őszén kiadott között tömegmozgalom jelle- találkozott, ott az ismeret- Tiszaigaron már nincs olyan I
útmutatója, amely kiemelt ge van. Nincs egyetlen üzem terjesztő irodalom tanulmá- ház, ahol a helybeli könyv-1
ágként jelölte meg az olva- vagy tsz, amelynek fiataljai nyozása érdekében agitált, tárnak legalább egy olvasója |
sómozgalmat.
ne lennének képviselve az ahol pedig még nem volt a ne lenne.
A
közös feladatvállalás olvasómozgalom tagjai sorá- könyvtár tagja a meglátogaTiszaszentimrén a tömeg-1
már az indulásnál is meg- ban.
tott család, ott elvégezte beszervezetek, elsősorban
nyilvánult A KISZ városi
íratását.
Néhány
nappal
ezA mozgalomba jelentkezett
anyagilag I
székházában megtartott ren- fiatalok száma jelenleg 775. előtt már 35 új olvasó nevét Notanacs tagjai
dezvényen az egybegyült fia- Különösen értékesnek tart- vitte be a tiszafüredi könyv- is támogatják a helybeli [
talok előtt ismertettem a moz- juk azt, hogy a Lenin Tsz tárbaj s ^ezek nagyobbik ré- könyvtárat: szorgalmas mun-l
galom jellegét, célját és az tagjai közül hetvenketten je- sze felnőtt.
kával függönyöket készíte-l
egyik iskola pedagógusa be- lentkeztek az olvasómozgaA lelkes nőtanácsi aktíszélt József Attila életéről, lomban való részvételre, s vák közül eredményes olva- ™k, térítőket horgolnak ol
munkásságáról. Az előadás- közülük már eddig harmin- só-szervező tevékenységéért könyvtár számára és ígjl
ba néhány verset is iktat- can bronz, ketten pedig dicséretet érdemel: Özv. Be- gondoskodnak esi nősít ásárólj
tunk. Ezt a rendezvényt meg- arany fokozatban szereztek ke Mártonné, Zobolyák And- szépítéséről. A Nőtanács köz-r
ismételtük a KISZ
Rózsa jelvényt.
rásné,
Zobolyák
Imréné, ségi titkárát: Sőti Gyulánéti
Ferenc alapszervezetében, de
Irházi Mihályné és Németh i l l e t i e z é r t e l s ő s o r b a n l i J
A beszámolók egy része Józsefné.
hasonlóan közös rendezvémérés és köszönet.
lezajlott, illetve most
nyeket szerveztünk Petőfi és már
Arany műveinek ismerteté- van folyamatban. Tapasztasére. Rendezvényeink min- lataink szerint ezek sikere
den esetben látogatottak vol- nagyon sokban függ attól,
Jászárokszállási kezdeményezések
tak. Egy-egy alkalommal 100 mennyire tudjuk megváltozNagy
feladatok
várnak zottság csoportokat szervezE
—150 fő hallgatta meg az tatni a beszámolók eddigi
vizsgaszerű jellegét. Gyakor- Jászárokszálláson a „Könyv- tagjaiból s ezek meglátogat*^
előadásokat.
latban győződtünk meg ar- barát mozgalomra." Közsé- ják a község termelőszövet- £
A közös együttműködés je- ról, hogy az ilyen jellegű günkben a lakosság lélek- kezeteit. Megbeszélik a ve-^
gyében hetenként tartottunk beszámolóktól
igen zetőséggel, hogy a kultúra-1
idegenkednek számához viszonyítva
előadásokat a KISZ és a a fiatalok. Sokkal eredmé- alacsony a könyvtári kötetek lis alapjukból milyen támo-l
Nőtanács rendezésében mű- nyesebb lenne, ha mindenütt száma és a lehetőségekhez gatást nyújthatnak a könyve
ködő „Kisgazdasszony Kör" színesen összeállított műsor, képest elmaradás mutatko- tár állományának gyarapír
összejövetelein, ahol 80, 90irodalmi vita, szellemi fejrésztvevő volt egy-egy alka- törő formájában beszélnénk zik az olvasók számának no- tásához. Fontos célkitűzé
e látogatásoknak az is, ho«
lommal. Az olvasómozgalom meg a fiatalokkal olvasmá- velésében is.
Áprilisban a községi tanács a t s z ' e k dolgozóit minél ne
műveinek népszerűsítése mel- nyaikat.
Q
népművelési és oktatási ál- Vobb dámban nyerjek mec
lett gondoskodni kívántunk
Az
olvasómozgalom fej- landó bizottsága ülésén meg- könyvtári olvasónak. Eddic
arról, hogy a mozgalom
termelő szövetkezetbei
mindhárom fokozatában meg- lesztésének távlatait tekint- tárgyalta a kulturális mun- két
jelölt
irodalmi
alkotások ve elmondhatjuk, hogy a je- ka, köztük a könyvtár hely- jártak. Mindkét helyen szv
fiatalok
közös zetét. A résztvevők javas- vesén fogadtak okét es tamegfelelő
példányszámban lentkezett
biztosítottal
mutatkozó, latai alapján több fontos kér- mogatásukról
rendelkezésre
álljanak
a számbavételénél
könyvtárban.
Tapasztalata- — de feltétlenül megoldható désben hoztak határozatot, mind az anyagi kerdes telje
ink szerint a fiatalok na- — hiányosságok kiküszöbö- amelyek közül különösen a sítésében, mind pedig az c
gyon szívesen olvassák Pe- lése mellett a beszámolók könyvtárra vonatkozó nagyon vasószervezési munkában.
URVÖLGYI ANDRÁS?*
tőfi, Arany, Jókai, József At- jellegének vonzóbbá tételére lényeges.
községi könyvtáros.
E határozat szerint a bitila, a mai írók közül pl. kell a legnagyobb figyelmet
Berkest műveit, és nagy nép- fordítanunk. El kell érnünk,
szerűségnek örvend körük- hogy a beszámolók minden
ben a kalandregény, útleírás esetben olyan rendezvény ke, kirdndidáüióz
retében történjenek, amely
is.
Az
év elejétől
különös nemcsak az elolvasott műnélkülözhetetlen az érdekes könyv, a jó kerékpár,
gondot
fordítottunk
arra, vek áttekintéséhez nyújt sehogy a könyvtár állományát gítséget, hanem maradandó
o BERVA és PANNI robogói
a kívánt mértékben kiegé- irodalmi élményt is jelent
számukra.
szítsük az olvasómozgalom
Valamennyit megveheti az fmsz szakboltjaiban!
ajánlott és kötelező műveiArató Ignácué
vel. A művek hozzáférhetőkönyvtárvezető.
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A földművesszövetkezetek
az olvasásért
Ma már nem kelt feltűnést
az, ha egy nagybajusza parasztember belép a foldműI vessző vetkezet boltjába, és
sok egyéb mellett Móricz
(Zsigmond egy regényét, vagy
l a sertéstenyésztésről megje|lent új kiadványt is megveszi.
Az
olvasó
paraszt
Imár nem különlegesség, hanem egy megváltozott világ,
az alakuló és fejlődő falu
mindennapos alakja.
S hogy így alakult, az sokban köszönhető a megyei
földművesszövetkezeti kereskedelemnek és annak a háromszázhatvan lelkes könyvterjesztőnek, aki mindennapi
munkája
mellett
nagy
odaadással végzi fontos miszszióját: minél több kézbe eljuttatni a szép- és szakirodalom új, rneg új kiadványait.
Tan ebben a lelkes kis hadseregben pedagógus, tsz-tag,
üzemi
munkás, vállalati
tisztviselő.
Legtöbbjükhöz
"úgy kopogtatnak be az emberek, mintha haza mennének.
Mi az újdonság, mit érdemes
elolvasni? S üres kézzel nagyon ritkán távoznak. Ilyen
ember például a jászkiséri
Tóth Jenő, aki minden hónapban mintegy tízezer forint értékű könyvet helyez
el.
Egyre több helyre jut el a
könyv kultúrált formában
Törökszentmiklóson,
Jászapátin jelentősen fellendült
a forgalom, amióta az új, önkiválasztó formát bevezették.
A vevő maga választja ki a
könyvet, belelapoz és olvasgatja. Ha kell, felvilágosítják a kívánt műről s úgy tá|vozhat az üzletből, hogy nem
okoztak neki csalódást.
Nagy sikerrel járt és jár a
áztól-házig akció is. Az út(törők a KISZ-tagok segítségével ma már igen sok hegyen rendeznek olyan könyvvásárokat, ahol a műveket az
emberek helyébe viszik. S az
Dtthon barátságos melegében
az is vásárol könyvet, akit
egyébként nehezen lehetne
elcipelni a könyvesboltba,
a könyvtárba. A mezőtúri diákok egy nap alatt ilylódon tízezer forint értékű
önyvet helyeztek eL

A
kunhegyesi járásban
tombolajegyeket árusítanak.
Harmincezer jegyet, ugyanannyi forintért. S a befolyt
összegből a falusi
ifjúsági
könyvtárakat gyarapítják. A
jó példát most követi Túrkeve és Mezőtúr.
A fegyvernekieket is nagy
orom érte. Az ünnepi könyvhéten ízléses könyvesboltot
nyitnak a községben a törökszentmiklósi fmsz segítségével. A kis bolt kezelését a
könyvbizományos látja el.
Ezzel is jutalmazni kívánják
azt a szép eredményt, amelyet a község a könyvvásárlások terén elért.
A könyvbarát mozgalom
keretében mintegy százhatvanezer forintot utalt át v a
MÉSZÖV a Megyei Könyvtárnak, ezzel is bizonyítva,
hogy a könyvet nemcsak és
nem elsősorban árucikknek,
hanem a kulturális forradalom
fontos
tényezőjének
tartja. Ebből a meggondolás-

ból kiindulva ' segítenek a
földművesszövetkezeti
aktivák a „minden házból legyen olvasó" mozgalomban
is.
Az ünnepi könyvhétre propagandaanyaggal is alaposan
felkészült a MÉSZÖV. Tízezer ízléses könyvjelző, többezer különféle plakát és körlevél ment ki a községekbe,
városokba a közönség tájékoztatására.
ötmillió
forint
értékű
könyv várja az fmsz kereskedéseiben, raktáraiban azt,
hogy gazdára találjon. A
földművesszövetkezeti dolgozók
mindent megtesznek
azért, hogy az ember és a
könyv
minél gyakrabban,
minél szélesebb alapokon találkozzanak egymással, mivel ez nemcsak kereskedelmi ügylet, hanem kulturális
tett is.
Tolnai Sándor
MÉSZÖV
könyvszakelőadó

KÖNYVBARÁT NAP
TISZAFÜREDEN
A Hazafias Népfront, a
Nőtanács és a Földművesszövetkezet aktívái . elhatározták, hogy a könyvbarát
mozgalom keretében az ünnepi könyvhét alkalmával
június 1-én pénteken, Tiszafüreden Könyvbarát napot
szerveznek.
Erre a napra gazdag programot állítottak össze. 11
órakor mesedélelőtt keretében meséket mondanak az
általános iskolás gyermekeknek, majd diafilmeket vetítenek. Délután
fél
ötkor
Mándy Iván, az országos
hírű gyermekkönyvek írója,
a „Csutak és a szürke ló" c.
film szerzője, a tiszafüredi
ifjúsággal
találkozik. Este
fél nyolckor pedig a művelő-

dési otthonban író-olvasó találkozó lesz a felnőtt olvasók
és Mándy Iván író között, az
Irodalmi színpad és a Zeneiskola növendékeinek közreműködésével.
A tömegszervezetek aktívái és a könyvtár legjobb olvasói június elsején egész
nap járják a köwéget/ toborozzák az olvasókat a könyvtár számára, mozgósítják a
lakosságot a könyvbarát nap
rendezvényeire és könyveket
árusítanak a családi könyvtárak fejlesztése érdekében.
A rendező szervek a legjobb aktíváknak könyvjutalmakat adnak, s jelvények
készítését tervezik „könyvbarát" felirattal.

II

át mozaal
i jar

A mozgalom legfontosabb
feladata, hogy könyvtáraink
működésében az eddieknél
nagyobb fellendülés következzen be, lépést tarthassanak a fejlődés egyre gyorsuló ütemével. E cél érdekében alakult a mozgalmat
meghirdető szervek járási
képviselőinek részvételével a
„Könyvbarát mozgalom" bizottsága. Közvetlen feladat
volt a mozgalom minden lényeges kérdését felölelő munkaterv kidolgozása, amely
az egész járás területére
meghatározott feladatok végrehajtását irányozza elő. A
bizottság első ülésén nemcsak
a végzendő munka legfontosabb elveit rögzítettük, hanem meghatároztuk azt is,
hogy a járási bizottság tagjai közül ki, melyik községben segít a mozgalom szervezésében.
Munkatervünk
előírta
ugyanis, hogy minden községben 1962. március 31-ig
létre kell hozni a községi
akcióbizottságokat, amelyek a
községi könyvtár legjobb olvasóiból kikerülő aktivisták
segítségével
mindenekelőtt
új olvasók megnyerésében
támogatják a könyvtár munkáját. A március óta eltelt
idő kevés ugyan az eredmények lemérésére, annyi
| azonban megállapítható, hogy
az indulás sikeres volt. A
mindjobban kibontakozó mozgalom több községünkben
máris jótékonyan érezteti
hatását. E megállapítás elsősorban Kunmadaras községre vonatkozik.
Itt a községi könyvtárnak
1961. december 31-én 382
beiratkozott olvasója volt,
ezzel szemben 1962. május
9-én már 510 olvasó használja rendszeresen a könyvtár
könyveit.
Ezt a nagyszerű eredményt az aktívahálózat segítségévél érték el. Különösen sokat segítenek az új
I olvasók szervezésében a KISZ
fiatalok,
elsősorban
Bata
Anna, a községi KISZ szervezet vezetőségi tagja, aki
azon kívül, hogy tíz új olvasót szerzett a könyvtárnak,
vasárnapokon a kölcsönzésben is segít a könyvtárosnak.
A Fűzfa utcából Igó Sándorné szervezte be a könyvtárba
az új olvasókat. Ugyancsak
sok új olvasót vitt a könyvtárba Szikszai Sándorné is.
Szálai János
járási könyvtárvezető.

SZOLNOK MEGYEI KÖNYVBARÁT

AZ ÜNNEPI KÖNYVÉÉT MEGYEI RENDEZVÉNYEI
Az
ünnepi
könyvhétre,
mely ez évben az egész országban, így megyénkben is,
május 27-től június 3-ig tart,
a megyei könyvhételőkészítő
bizottságban résztvevő társadalmi és
tömegszervezetek
gazdag programot állítottak
össze. A legfontosabb megyei
rendezvények, melyek
egy
része már lezajlott:
Május 27-én, vasárnap:
Este 7 órakor irodalmi est
volt Szolnokon, a Ságvári
Endre Művelődési Ház színháztermében.
Az
ünnepi
könyvhetet Bárdi Imre, a
Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztályának vezetője
nyitotta meg. Az irodalmi
esten Baranyi Ferenc költő,
Bóka László
író
és Mocsár Gábor író beszéltek
életükről, írói élményeikről.
Az országosan ismert írók
műveiből Upor Péter és Halász László, a Szolnoki Szigligeti szinház művészei adtak elő részleteket.
Május 28-án, hétfőn:
Délelőtt a kunszentmártoni
gimnázium tanulóival találkoztak a megyébe érkezett
írók. Délután látogatást tettek a kunszentmártoni Zalka
»•••»••»»»»•»»»•»»•••»»»»»»••<

Már
régebben
foglalkoztam
azzal
a gondolattal,
hogy régi, hűséges olvasókból egy irodalmi kört hozok
létre, melynek tagjaival elbeszélgetnénk
a
könyvtár
munkájáról, az új könyvek
beszerzéséről és egy-egy alkalommal ezekből a könyvekből részükre
felolvasást,
könyvismertetést rendeznénk.
Nem sokkal ezután megjelent a Művelődésügyi Minisztérium rendelkezése a társadalmi tanácsok megalakításáról a könyvtárak
mellett
—
fővárosi
szinten
ugyan, de mi mégis megtettük az első lépéseket, hogy
Kisújszálláson is létrehozzuk.
Tagjai az 1962. évre is
beiratkozott könyvtári olvasókból kerültek
ki. Szám^
szerint 16-an vannak, főleg
tsz-tagok. A tanács tagjainak
összeválogatásánál azt
tartottuk szem előtt, hogy
Kisújszállás
mezőgazdasági
jellegű város ugyan, mégis
kevés a dolgozó paraszti olvasók száma és ezt a számot tovább szeretnénk növelni a Társadalmi Tanács
tagjainak bevonásával.
Az első összejövetel alkal-

tsz-ben, majd dedikáltak a
könyvsátraknál.
Este 7 órakor Szelevény
község kultúrházában
íróolvasó találkozó volt, az írók
résztvételével.
Május 29-én, kedden:
Délelőtt a törökszentmiklósi
gimnázium diákjai
beszélgettek az írókkal.
Délután 3 órakor a jászberényi Aprítógépgyár munkásait kereste fel
Baranyi
Ferenc költő .
Este 7 órakor pedig két
községben volt író-olvasó találkozó: Besenyszögre Mocsár Gábor, Tiszasülyre Bóka
László látogatott el.
Május 31-én, csütörtökön:
Este 7 órakor a tiszavárkonyi kultúrházban Botond
Erzsébet, magyar szakos középiskolai szakfelügyelő
„A
mai falu élete — a mai író
szemével" címmel Szabó Pál,
Mocsár Gábor és Galambos
Lajos műveiről tart előadást.
Utána filmvetítés
következik.
Június 1-én, pénteken:
Tiszafüreden
könyvbarát
napot rendeznek a társadalmi és tömegszervezetek, melyen Mándy Iván író vesz
részt.

Június 2-án, szombaton:
A
kunhegyesi
dolgozókkal
találkozik Mándy Iván író.
Délelőtt a Vízgépészeti Vállalat és a Vörös Október tsz
dolgozóival,
este pedig a
kunhegyesi olvasókkal a kultúrházban.
Június 3-án, vasárnap:
Délelőtt 10 órakor Szolnokon, a Ságvári Endre Művelődési Ház színháztermében
a József Attila Olvasómozgalom támogatására rendezett ifjúsági szellemi fejtörővel zárul az ünnepi könyvhét. A nyertesek 300-200-100
forintos könyvvásárlási utalványokat kapnak.
A felsorolt megyei rendezvényeken kívül
a megye
minden városában és községében író-olvasó találkozók,
irodalmi estek, szellemi fej-

törők, könyvbálak, könyvkiállítások,
könyvárusítások
szervezésével
gondoskodnak
a helyi szervek a könyvhét
ünnepélyessé
tételéről. A
földművesszövetkezetek
a
megye 40 községében állítanak fel könyvsátrakat. Számos helyen a tömegszervezetek
aktivái foglalkoznak a
házról-házra történő könyvárusítással, illetve a helybeli
könyvtár részére olvasók toborzásával.
Szerkesztette:
a Szolnok Megyei Verseghy
Könyvtár és a Föidművesszövetkezetek Szolnok Megyei Szövetkezeti Központja.
összeállította:
dr. Nagy János és Tolnai Sándor
Felelős kiadó: Tigyi István.
62-2017. Szolnoki Nyomda V.
Szolnok, Malinovszki u. 19.
Felelős vezető: Mészáros Sándor.

AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT KÖNYVÚJDONSÁGAtT
A MEGYE FÖLDMOVESSZÖVETKEZETI
BOLTJAIBAN VÁSÁROLJA MEG!

DÍSZÍTSE KÖNYVESPOLCAI! AZ ÜVEG- fS PORCEllBOLIOKBAN
KAPHAIÓ1DE11Í0NALÖ VÁZÁKKAL fS KERÜMIÜKKAL!
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A TÁRSADALMI TANÁCS
MEGALAKULÁSA KISÚJSZÁLLÁSON
mával ismertettem az irányelveket, és részletesen megbeszéltük a feladatokat. Minden tag vállalta, hogy a
munkahelyén, utcájában felnőtt
olvasókat
szervez
a
Könyvtárnak, segít a beteg
vagy idős tagok könyvvel
való ellátásában. Vállalták,
hogy az olvasókat a könyvek védelmére és szeretetére nevelik, s lehetőséghez
mérten segítenek a megrongálódott könyvek
javításában, és segítséget nyújtanak
a
könyvtári
rendezvények
szervezésében (irodalmi est,
könyvismertetés, stb.).
A
könyvtáros
vállalta,
hogy a tagokkal megismerteti a könyvtári munka területeit.
A Társadalmi Tanács kéthavonként ül össze, ekkor a
könyvtáros beszámol az eltelt időben végzett munkáról és közösen kijelölik az
újabb feladatokat. A Tanács
összejövetelét
könyvismertetés vagy filmvetítés zárja be.
Május hónapban újra ösz-

szeült a Társadalmi Tanács.
A tagok — közbejött akadályok miatt — nem jöttek el
teljes számban, de a megbeszélés — elvesztve hivatalos
jellegét — eleven, közvetlen
hangulatban folyt le.
Ekkor újra megbeszéltük
a feladatokat. Felhívtam a figyelmüket az olvasótoborzás
fontosságára.
Kértem, ha
idejük engedi, induljanak el,
beszélgessenek az emberekkel, próbálják megszerettetni
velük a könyvet. Felvetődött
új fiókkönyvtáx létesítésének
a problémája is, melyre —
véleményem szerint is —
lehetőség van, ha egy környék lakossága kéri.
Négy nap múlva Biró Jánosné, a Társadalmi Tanács
egyik tagja jött be a könyvtárba. Kérte, ne haragudjunk, de még csak egy utcát
járt végig és még csak 14
olvasót
toborzott.
Egyben
tolmácsolta a környék kérését: „nagyon örülnének, ha

ott fiókkönyvtárat
létesítenének," mert „amíg a fiatalok a tsz-ben dolgoznak, mi,
öregek ráérünk olvasni!" Azt
kérnék, ha lehet, minél hamarabb vigyünk ki nagyobb
mennyiségű könyvet, mert
ők már szeretnének olvasni.
Jó volt látni azt a kedves
türelmetlenséget, amit az olvasás után éreztek ezek az
egyszerű emberek, akiknek
a múltban az élet nem sok
szépet és jót tartogatott, s
most szinte mohó kézzel kapnak
minden új után, ami
szebbé, érdekesebbé teheti
az életüket.
így dolgoznak Kisújszálláson a Társadalmi Tanácstagjai. Szeretném, ha példájukat a megye más könyvtárainak aktívái is követnék
és megalakítanák a könyvtárosok vezetésével a könyvtárakat támogató társadalmi
tanácsokat.

Kiss Gézáné
könyvtárvezető.

DCexhxej
Engedje meg, hogy figyelmét felhívjuk az 1962. évi ÜNNEPI KÖNYVHÉT-re, melynek megrendezésére az
egész ország területén, így megyénkben is, MÁJUS 27—JÜNIUS 3 között kerül sor.
A könyvhétre 66 mű jelenik meg. A legérdekesebb

könyvek jegyzékét

mellékeljük.

A mai magyat

írók felnőtteknek szóló 24 könyvheti műve többségében mai témával, vagy a közelmúlt ábrázolásával fog
lalkozik. Üjszerű kezdeményezés az idei könyvhéten, hogy a közelmúltban megjelent néhány színvonalas
mű — ezek sorában elsősorban a Kossuth-díjjal vagy József Attila-díjjal kitüntetettek — utánnyomásban
jelennek meg. Ezzel fel akarjuk hívni az olvasóközönség figyelmét

egy nagyobb időszak magyar irodal-

mi termésére.
Szolnok megye földművesszövetkezeti

könyvesboltjai és falusi könyvterjesztői

az ünnepi

könyvhéten

könyvárusító sátrakat, pavilonokat állítanak fel a megye csaknem valamennyi városában és községében.
Kérjük keresse fel ezeket a könyvárusítással foglalkozó helyeket és válogasson a rendelkezésre álló ismeretterjesztő

és szépirodalmi művek között. Kérjük hívja fel ismerősei figyelmét

is családi könyviáruk

kiegészítésére.
Az ünnepi könyvhétre a megye könyvtárai is felkészülnek. A megye mintegy
kölcsönzőjében csaknem 340 000 ismeretterjesztő
válogathat. Pl. a Megyei Verseghy

200 könyvtárában

és

és szépirodalmi könyv, számos újság és folyóirat között

Könyvtár február

1-én Szolnokon megnyílt

korszerű

szabadpolcos

kölcsönzőjében 43 000 könyv, 200 újság és folyóirat áll rendelkezésre. A szükséges, de a helybeli könyvtárból esetleg hiányzó könyvet könyvtárközi kölcsönzéssel
megszerezzük.

a világ bármelyik könyvtárából

A beiratkozási díj egy évre három forint. A gyermekek számára az ifjúsági

díjmentesen
könyveken

kívül diafilmek is kölcsönveheíők.
A Hazafias Népfront, a Nőtanács és a SZÖVCSZ, a párt és a művelődésügyi minisztérium támogatásával a múlt év őszén könyvbarát-mozgalmat indított, elsősorban az olvasók, számának növelése érdekében.
Kérjük, támogassa a „minden házból legyen olvasó" mozgalmat, s lépjen be ismerőseivel a helybeli könyvtár olvasóinak sorába.
Szolnok megye tömegszervezetei

színvonalas rendezvényekkel, író—olvasó találkozókkal, irodalmi es-

tekkel, szellemi fejtörőkkel ünneplik meg az idei könyvhetet

Országosan ismert írók és költők (Fehér

Klára, Bóka László, Baranyi Ferenc, Mocsár Gábor) jutnak el megvénk több városába és községébe, így
Szolnokra, Kunszenímártonba, Szelevényre, Törökszentmiklósra, Besenyszögre, Tiszasülyre, a jászberényi
Aprítógépgyárba, Tiszavárkonyba, Kunhegyesre, Tiszafüredre. A megyei rendezvényeken kívül természetesen a helybeli irodalmi színpadok, műkedvelő gárdák közreműködésével

minden városban

és

községben

színvonalas műsoros estek is fémjelzik az ünnepi könyvhetet.
Levelünket Gorkij szavaival zárjuk: „A szavak... olyanok, mint a levél a fán, s hogy megérthessük, miért
olyan a levél és nem másforma, tudnunk kell, hogyan fejlődsz a fa — tanulnunk kell! A könyv olyan,
mint egy szép kert, ahol minden megtalálható: a kellemes és a hasznos is..."
Szolnok, 1962. május hó.

DR. NAGY JÁNOS s. k.
a Megyei Verseghy Könyvtár igazgatója.

SZIGETI KAROLY s. k.
MÉSZÖV Iparcikk Osztályának vezetője.

1962. éal un ne fit kűíii/akit
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MAGYAR SZÉPIRODALOM:

RÉGEBBI MAGYAR

Galabárdi Zoltán: Átkozottak.
Galambos Lajos: Isten őszi csillaga.
Illyés Gyula: Ebéd a kastélyban.
Mesterházy Lajos: Négylábú kutya (II. kiadás).
Molnár Géza: Város a felhők alatt.
Sarkadi Imre: A szökevény (válog.).
Timár Máté: Száz tű hossza (II. kiadás).
Veres Péter: Férfiak között.
Fodor József: Emberség tanúja.
Hidas Antal: Jázmin utca.
Pákolitz István: Fény és árnyék.
Simon István: Új versek.
Váci Mihály: -Mindenütt otthon (II. kiadás).
Illés Endre: Homokóra (színmű).
Német
László: Lantjaim.
Tabi László: Szigorúan bizalmas (szatírák).
TUDOMÁNYOS
Castro, Fidel: Beszédek.
Dobi István: Vallomás és történelem

Szolnok (J)

IRODALOM:

Ady: Novellák.
Madách: Az ember tragédiája.
Móra Ferenc: A Daru utcától a Móra Ferenc utcáig.
Móricz Zs.: Összes regényei és elbeszélései L
Tóth Árpád: összes versei.
KÜLFÖLDI SZÉFIRODALOM:
Akszjonov: Kollégák (szovjet).
Alleg, Henri: Hadifoglyok (Börtönélmények) (algériai).
Bech-er: Versek (német).
Leonov: A tolvaj (szovjet).
Neruda: Száz szerelmes szonett (chilei).
Szimonov: Élők és holtak (szovjet) (II. kiadás).
Triolett: Romfelügyelő (francia).
Turgenyev: Apák és fiúk.

ÉS ISMERETTERJESZTŐ

I—II.

emlékezések.)
Duclos: A párizsi kommün.
Kállai Gyula: Válogatott tanulmányok.

1846-62 Szolnoki Nyomda,
Fk.: Dr. Nagy János

k$ny.aeihol

IRODALOM:

Molnár Erik: A történelmi materializmus filozófiai
(Vissza- problémái.
Sík Endre: A nagy Mirambo árnyékaoan.
Székely Sándor: Az emberi tudat fejlődése.
Treffz: A tenger és a sivatag között
Várhelyi: Korunk technikája.

