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V ALISTU S ASIAIN KAN SANKOMISSARIAATILLE

Pyydän toimittamaan kirjastoasioita hoitaville osastoil
lenne (niin kansansivistystyöosastolle kuin valtionkirjasto- 
osastollekin j.n.e.) alempana esittämäni lisähuomautukset 
kysymyksestä, joka herätettiin äskettäin Kansankomissaa
rien Neuvostossa 162, ja tiedottamaan minulle, mikä on tei
dän (ja vastaavien osastojen) johtopäätöksenne tästä 
asiasta.

* *
*

Kirjastoala, mikä käsittää tietysti „lukutuvat”, kaikenlai
set lukusalit y.m., kaipaa eniten eri kuvernementtien, ryh
mien, lukusalien y.m. y.m.s. haastamista keskinäiseen 
k ilvo itte luun.

Oikealla tavalla järjestettynä sillä se lon teo lla , jota Kan
sankomissaarien Neuvosto on nyt vaatinut, on kolm e  tarkoi
tusperää:

1) Neuvostovallan samoin kuin kaikkien kansalaistenkin 
tu tu stu tta m in en  totuudenmukaisesti ja tyhjentävästi siihen 
mitä tehdään;

2) i ts e  vä es tö n  vetäminen mukaan työhön;
3) kirjastotyöntekijäin k ilpa ilu n  aikaansaaminen.
Tässä tarkoituksessa tulee heti suunnitella sellaisia

ilmoituskaavakkeita ja -muotoja, jotka vastaisivat näitä 
tarkoitusperiä.

Ilmoituskaavakkeet pitäisi nähdäkseni valmistaa keskuk
sessa, painattaa sitten kuvernementeissa ja lähettää kaikille 
kansanvalistusosastoille, k a i k i l l e  kirjastoille, luku
saleille, kerhotaloille j.n.e.

Näissä kaavakkeissa on a lle v iiv a tta v a  (ja painettava vaik
kapa lihavalla kirjasinlajilla) ne eh d o tto m a t kysymykset,
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joiden jättämisestä vastausta vaille kirjastojen johta
jat y.m. vedetään oikeu delliseen  edesvastuuseen. Näiden 
ehdottomien kysymysten lisäksi otettakoon edelleen v a r -  
s  i n monia sellaisia kysymyksiä, jotka e iv ä t o le eh do ttom ia  
(siinä mielessä, että niiden jättäminen vastausta vaille ei 
aiheuta ehdotonta oikeuskäsittelyä).

Kaavakkeen ehdottomiksi pykäliksi tulee katsoa esim. 
kirjaston (tai lukusalin y.m.s.) osoite, johtajan ja johtokun
nan jäsenten nimet ja osoitteet, kirjojen ja lehtien määrä, 
aukioloajat j.n.e. (isoimpia kirjastoja varten myös muut 
tiedot).

Ei-ehdottomiksi kysymysten muodossa esitetyiksi pykä
liksi tulee katsoa k a i k k i  parannukset, jollaisia on tehty 
Sveitsissä ja Amerikassa (ja muissakin maissa), jotta voi
taisiin antaa tunnustus (palkitsemalla arvokkailla julkai
suilla, kokoelmilla y.m.s.) niille, jotka ovat tehneet paran
nuksia eniten ja parhaiten.

Esim. 1) voitteko osoittaa tarkat tiedot kirjojen la inau ksen  
kasvusta kirjastossanne? tai 2) lukusalinne kävijäin mää
rästä? tai 3) kirjojen ja lehtien vaihdosta muiden kirjasto
jen ja lukusalien kanssa? tai 4) yleisen kortiston laatimi
sesta? tai 5) sunnuntaipäivien käytöstä? tai 6) ilta-ajan 
käytöstä? tai 7) uusien väestökerrosten, naisten, lasten, 
ei-venäläisten j.n.e. vetämisestä lukijapiiriin? tai 8) luki- 
joidenne tiedustelujen tyydyttämisestä? tai 9) yksinkertai
sista ja käytännöllisistä kirjojen ja lehtien säilytystavoista? 
hoitamistavoista? mekaanisista laitteista niiden toimittami
seksi lukijoille ja takaisin paikoilleen? tai 10) lainaamisesta 
kotikäyttöön? tai 11) takeiden yksinkertaistamisesta koti- 
lainauksessa? tai 12) postituksessa?

j . n . e .  j . n . e .  y . m . s .
Parhaista ilmoituksista ja tuloksista jaettakoon palkin

toja.
Valistusasiain kansankomissariaatin Kirjasto-osaston 

ilmoituksissa on eh d o tto m a sti tehtävä selkoa Kansan
komissaarien Neuvostolle, paljonko  karttuu kuukausittain 
ilmoituksia ja mihin kysymyksiin saapuu vastauksia; 
yhteenvedot.
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