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Ötven év, öt nap

A Chernel Kálmán
Városi Könyvtár

évfordulós
rendezvényeirõl)

Kõszegen 1952. október 26. óta
mûködik városi könyvtár, jelen-
legi székhelyén 1984. március
26. óta, így az idén itteni mû-
ködése átlépte a felnõttkor ha-
tárát.

A fennállásának ötvenedik
évfordulóját ünneplõ intézmény
nem is kaphatott volna méltóbb
ajándékot, mint azt, hogy a rész-
legek hatéves kényszerû együtt-
élése után a gyermekrészleg
újjászülethetett, ismét önállóvá
válhatott.

Mint ismeretes, az 1990-es
években városunkban a könyvtár
fokozatosan olyan �üzletházzá�
alakult, melynek elsõ emeletén
összevonva mûködött a korábban
önálló ruhatár, folyóirat-olvasó,
feldolgozó csoport, felnõtt-, gyer-
mek- és zenei részleg.

Errõl részletesebb írásom
Változások és fogadtatásuk Kõ-
szegen címmel a Vas megyei
könyvtárak értesítõje XXVI. év-
folyamában, az 1996/2. szám
10�15. oldalain olvasható.

A régi helyére visszaköltö-
zött gyermekrészleg áprilistól új
padozattal, korszerûsített világí-
tással, önkiszolgáló ruhatári
szekrényekkel, a gyerekek igé-
nyeihez alakított enteriõrökkel
(mesesarok, kuckó, lapozgató),
húsz zenei hallgatóhellyel, szá-
mítógépekkel várja a látogató-

kat (csak az újdonságokat em-
lítem), s két boldog és lelkes
gyermekkönyvtárossal.

Születésnapból tehát több is
volt, így az öröm is nagyobb
volt annál, hogy egy nap ele-
gendõ lett volna az ünneplésre.
Ezért a könyvtár dolgozói és
�társadalmi munkásai� fáradsá-
got nem ismerve öt napig (áp-
rilis 25�29.) tartó, tizenhét ese-
ménybõl álló ünnepi program-
sorozatot állítottak össze. Az
általános iskolásoknak Legked-
vesebb olvasmányom címmel
rajzpályázatot hirdettek, mellyel
egyrészt az olvasás évéhez kap-
csolódtak, másrészt nem titkolt
szándékuk volt az is, hogy a
legszebb alkotások a megújult
gyermekrészleg falát díszítsék.
Az eredményhirdetés az ünnepi
programok sorát gazdagította.

A közelgõ anyák napjára ké-
szülvén ajándékkészítõ foglalko-
zások sorozata segített a gyere-
keknek ötletben, kivitelezésben:
képeslapok, �keretes meglepeté-
sek� alkotása, gyöngyfûzés,
üvegfestés, papírhajtogatás.

Az alsó és a felsõ tagozato-
soknak, valamint a zenebará-
toknak külön szervezett szelle-
mi vetélkedõkön dõlt el, hogy
ki a legjobb közülük az általá-
nos mûveltséget, a helyismereti
és a zenei ismereteket kutató
kérdések megválaszolásában.

A szokatlan idõpont (szom-
bat 20 órai kezdés) ellenére
nagy népszerûségnek örvendett
az égbolt csodáiról szóló isme-
retterjesztõ elõadás és távcsö-
ves bemutató. A palettát színe-
sítette Markovics Ágota kõsze-

gi festõmûvész alkotásainak
kiállítása és vására.

A sok munka mellett a könyv-
tár egykori és jelenlegi dolgo-
zóinak találkozója felüdülést,
szívet melengetõ élményt jelen-
tett.

A késlekedõ olvasókat �am-
nesztia-napok� csalogatták,
amikor mindenki fizetési kö-
telezettség nélkül hozhatta
vissza a kikölcsönzött doku-
mentumokat.

Végül, de nem utolsósorban,
szervezett könyvtárbemutatók
várták az érdeklõdõket. Ezekre
külön csoportokban érkeztek az
önkormányzat tagjai és az ok-
tatási-nevelési intézmények ve-
zetõi, a polgármesteri hivatal
munkatársai, a legidõsebb és
egyben leghûségesebb olvasók,
a város nagycsoportos óvodá-
sai, akiket mesemondó vendég-
ként Bõsze Éva kõszegi költõ
saját meséivel is megörven-
deztetett.

A bemutatókon látható ö-
römmel töltött el mindenkit a
könyvtár kibõvült számítógép-
parkja, amely a Széchenyi Terv
pályázatán nyert hat új géppel
gyarapodott, s hamarosan ingye-
nes internet-hozzáférést kínál a
látogatóknak. (Addig is a
könyvtárosok a frissen érkezett
Szirén könyvtárkezelõ program
fejlesztett változatával, a Szirén
21 verzióval ismerkednek.)

A könyvtárban végbement
örvendetes változásokra, a meg-
újult gyermekrészlegre nagyon
sokan voltak kíváncsiak, így a
programok is népszerûek vol-
tak.
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Az idén több könyvtár is
ünnepli születésének jubileu-
mát. Kívánok dolgozóiknak a
miénkhez hasonló nagyságú és
szépségû ajándékot!

A �boldog és lelkes� gyer-
mekkönyvtárosok egyike:

Kissné Rentkó Zsuzsanna

Képzõmûvészeti
kiállítások

a Petõfi Emlék-
könyvtárban,

avagy az irodalom
és a

képzõmûvészet
összekapcsolása

A Petõfi Emlékkönyvtárban, a
kaposvári Megyei és Városi
Könyvtár 2. számú fiókkönyv-
tárában, ahol két fõhivatású
könyvtáros dolgozik, 1993 óta
vannak rendszeresen képzõmû-
vészeti kiállítások. A rendsze-
resség a kezdetekben három
hónapos idõközöket jelentett
(ennyi ideig volt látható az adott
kiállítás), ami aztán havi kiállí-
tásokká változott.

Honnan eredt, mibõl fakadt
az ötlet? Mi volt a célja a kiál-
lításoknak, és volt-e egyáltalán
célja? Avagy egy nem tudatos
kísérlet kezdõdött? Mit szólnak
az olvasók, elfogadják-e a
könyvtárlátogatók ezt az újítást?
A dolgozók, a könyvtárosok
együtt tudnak-e létezni ezekkel
a havonta változó és más-más
hangulatot kiváltó mûvekkel?

Lehet, hogy kezdetben a csu-
pasz falak felöltöztetése, a kom-
fortérzés, az otthonosság meg-
teremtése és a szigorú, szabá-
lyos sorokban álló polcok fe-
szes rendjének megtörése volt

a cél. Az, hogy a kezdeti cél
mára túlhaladottá vált, a ked-
vezõ olvasói fogadtatásnak, a
lelkes könyvtárosoknak és
azoknak a mûvészeknek volt
köszönhetõ, akik meglátták a
lehetõséget ebben az egyáltalán
nem képkiállításokra készült
térben. Hiszen nem minden
esetben a fizikai alkalmasság a
domináló (noha az sem nélkü-
lözhetõ teljesen), néha fonto-
sabb az atmoszféra, a hely ki-
sugárzása.

Így történt ez ebben az eset-
ben is, a fizikai hiányosságokat
� nincs külön kiállítótermünk,
a képeket a polcok fölé és nem
szemmagasságban tudjuk elhe-
lyezni � pótolja a környezet,
annak szelleme. Öt év tapasz-
talata (amióta átvettem a könyv-
tárat) azt mondatja velem, hogy
a kísérlet sikerült. Hiszen az
olvasók, a könyvtárlátogatók
nemcsak elfogadták, de meg-
kedvelték és igénylik is a kiál-
lításokat. Erre bizonyságot szol-
gáltatnak vendégkönyveink be-
jegyzései.

Ugyanakkor kialakult egy
kiállítás-látogató kör is, amely,
mint a tapasztalat mutatja,

elõbb-utóbb olvasói körré is
alakul. Az elmúlt kilenc év alatt
negyven-negyvenöt alkotó mu-
tatkozott be könyvtárunkban. A
kiállítók között voltak már is-
mert alkotók, voltak éppen a
pályájuk elején lévõ, sõt nálunk
debütáló és azóta hírnévre szert
tett mûvészek csakúgy, mint
amatõr festõk.

A festménykiállításokon kí-
vül fotókiállításoknak is szíve-
sen adunk helyet.

Talán az sem véletlen, hogy
a ma már hagyományossá vált
Petõfi napok programsoroza-
tunk egyik rendezvénye is rajz-
pályázat, amely témájában ter-
mészetesen igyekszik kapcso-
lódni a névadóhoz, a március
15-ei ünnephez. Mindig más és
más kört megszólítva, tavaly
óvodások részére hirdettük meg,
Szülõföldem Magyarország
címmel. Ebben az évben az ál-
talános iskola alsó tagozatos
tanulói számára a téma egy tet-
szõleges Petõfi-vers illusztrálá-
sa volt. Jövõre a felsõ tagoza-
tosokat szeretnénk bevonni
ebbe a mindig nagy érdeklõdés-
sel kísért, sok résztvevõt vonzó
programba. A munkákat olyan
képzõmûvészek zsûrizik, akik-
nek könyvtárunkban volt már
kiállításuk, ami ösztönzõleg hat
a jelentkezõkre is.

Az elmúlt években mintegy
véletlenszerûen történt az alko-
tók felkérése, a mûvek kiválasz-
tása. Ma már szükség van egy-
fajta tudatos tervezésre is. Ilyen
megfontolások eredményekép-
pen jött létre a Könyv címû ki-
állítás-sorozatunk. Hiszen hol
lehetne jobban és megfoghatób-
ban bemutatni a könyvet, e gaz-
dag és sokrétû �mûfajt�, mint
ahol nap mint nap kézbe veszik.
A kiállítás-sorozat nem titkolt
célja az is, hogy felhívja a fi-


