
Közhírré tétetik -Postánkból

A tudás és mûveltség táros ma is aktív kollégánk, egy budapesti fõis-
L" " . fi ' t .. k kolai könyvtárban dolgozik napi négy órát, s mint
OrZOje, orrasa, u re: mondta, a szeretett mu~ának s a könyvek, olva-
50 éves a megyei könyvtár sók ~ö~ött élt életnek köszönheti szellemi fris-

sesseget.
1952 augusztusában nyitotta meg kapuját az iro- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
dalomkedvelõ nagyközönség elõtt a Tolna ~e- mának képviseletében a könyvtári osztály veze-
gyei könyvtár, amely azóta is folyamatosan szol- tõje, dr. Skaliczki Judit tisztelte meg ünnepsé-
gálja a megye és a város kulturális életét, meg- günket, a könyvtárak jövõjérõl, a jövõ könyvtá-
õrzi és közkinccsé,teszi az összegyûjtött tudást. ráró 1 beszélt nekünk. Hogy kell-e a könyvtár -
Helyét régen kinõtte, kopottas, szûk kereteit már- ez ma már nem kérdés. A könyvtári hálózat in-
már szétfeszítve teszi ma is a dolgát, gyûjt, meg- tézményei az elsõ helyen állnak az esélyegyen-
õriz, rendelkezésre bocsát írott, hangzó és elek1ro- lõség megteremtésében, a kis településeken élõk,
nikus információkat, tanít, nevel, szórakoztat, min- a hátrányos helyzetûek információhoz juttatásá-
denki dolgozószobája igyekszik lenni. ban. A tárca megteremtette a tág lehetõségeket

Az ötvenedik születésnapot kölcsönkért he- nyújtó jogszabályi kereteket, miszerint bárki,
lyen, a Mûvészetek Házában ünnepeltük mi, bármilyen információhoz hozzáférhet a könyvtá-
egykori és mai könyvtárosok, s velünk együtt a rak rendszerén keresztül. A feladathoz pénzt is
fenntaI"tók, a társ intézmények munkatársai és rendeltek, az ország 3200 könyvtárának többsé-
érdeklõdõ olvasóink. Elekes Eduárdné igazgató gében megvalósult a telernatikai fejlesztés, or-
asszony rövid köszöntõje után Koltai Tamás, a szágos dokumentum ellátási rendszert.hoztak lét-
megyei közgyûlés elnöke tett ismét ígéretet arra, re. Kidolgozták az érdekeltségnövelõ támogatást,
hogy -úgy is mint országgyûlési képviselõ -tehát amelyik önkormányzat többet költ könyv-
megszerzi az új könyvtár építéséhez szükséges tárára, az a közösbõl is többet kap hozzá. A jövõ
pénzt. (Szavait reményteljes, nagy taps fogadta.) nagy kihívása a tartalomszolgáltatás. Ebben is
Ezután az igazgató asszony foglalta dióhéjba a megtették az elsõ lépéseket az intézmények.
bibliotéka krónikáját, a kívülállók számára lzelí- Elmondta, a könyvtárosság szakma, mással .nem
tõt adva fél évszázad irodalmi történéseibõl, helyettesíthetõ tudással, az információ világában
aranykorokból, szûkös esztendõkbõl, a kultúrharc való azonnali eligazodás képességével. Ma már
jegyében elõírt kötelezõ beszerzés ekbõl, s a tudjuk a választ a költõ kérdésére: könyvek nél-
mindenkori könyvtárosi leleménybõl, amely át- kül nem megy a világ elébb.".
mentette az értékeket, izzó hangulatú író,.olvasó Kedves pillanata volt az ünnepnek, amikor
találkozókból, amelyek révén mindig sikerült az Elekesné igazgató asszony köszöntötte a könyv-
országos vérkeringésbe kapcsolni a gazdag iro- tár névadójának, a nagy költõ, író Illyés Gyulá-
dalmi múltú kisvárost. És persze beleszõtte a kro- nak körünkben megjelent lányát, Illyés Mária
nológiába a számos átalakítási, bõvítési tervet, a mûvészettörténészt és férjét, Kodolányi Gyulá
reménykedést, azt, hogy hányszor hittük már: új költõt. Orbán György elõadómûvész részletet
otthona lesz végre közös kincsünknek. Az össze- olvasott fel Gacsályi József Illyés Máriával ké-
foglaló után Lovas Henrik, a könyvtár korábbi szített korábbi interjújából. Ezután Illyés Mária
vezetõje emlékezett az elõdökre, a régi igazga- beszélt apja könyvtáráról és a hagyaték sorsáról,
tókra: Szarka Ferencre, Máté Gézára, Vadóc majd néhány Illyés-kéziratot ajándékozott a
Kálmánra, akik mindegyike markáns nyomot könyvtárnak, s könyveket, amelyeket apja dedi-
hagyott maga után. Nagyon megható és váratlan ká It. Pár perc múlva Kocsis Imre Antal polgár-
fordulat következett ezután: a közönség soraiból mester arról a szellemi ívrõl szólt, amelyet az
felállt egy idõs úr, Máté Géza egykori könyvtár- intézmény az öt évtized alatt átfogott. Ez a könyv-
igazgató, s köszöntötte a mai könyvtárosokat. A tár mindig többet vállalt, mint ami kötelezõ. A~
nyolcvanas éveiben járó idõs pedagógus, könyv- elsõ pillanattól kezdve kisugárzott szellemisége,
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mindig élet volt a könyvtárban, fény volt benne, kacagása visszhangzott a kopott falakról. Dél-
mindig sütött a nap. Hangsúlyozta, a kõvet/y"éi6 után ugyanez a pódium Gacsályi József esszéis-
négy évben meg kell épülnie az új könyvtátnak, ta kollégánk könyvbemutatójának adott helyet.
s bízik abban, hogy a most beadott terv inegva- A Meditáció és beszélgetés címû kötetet Kis Pál
lósul végre. (Az õ bíztató ígéretét is vastaps István tanár mutatta be az irodalmár, a riporter,
köszöntötte.) az alkotótárs hozzáértésévei. A kötetben olvas-

Ezután Elekes Eduárdné kitüntetést adott át ható riportok, elemzések tulajdonképpen irodal-
Horváthné Vadóc Szilviának (Szekszárd), mi "fényképek" és kordokumentumok, a kriti-
Pinczési Lászlónénak (Nagydorog) és Zsók kák pedig -írójuk szerint -az irodalmi és lelki
Andrásnénak (Szekszárd), Béresné Kollár Éva, környezetvédelem szolgálói. A színpadon az iro-
Gacsályi József, Nagy Andrea, Palkó Borbála dalmat egy rövid ideig a zene követt~, a Tücsök
és Sági Györgyné emlékplakettet vehetett át, s klub hangulatos toborzója után pedig a lassan
ezúttal került sor egy új alapítású díj átadására: leszálló alkonyatban dr. Töttõs Gábor hely törté-
" Tolna megye fiatal könyvtárosa" elsõ ízben nész tartott kóstolóval egybekötött elõadást A bor
Kiem Viktória, a megyei könyvtár olvasószolgá- kultúrája, a kultúra bora címmel. Fáklyákat
latos munkatársa lett.. gyújtottunk, éppen a nevezetes kadarka került

A komoly ünnepi órák után a könyvtár derû- volna a poharakba, amikor leszakadt az ég, és
jébõl kaptak ~zelítõt a jelenlévõk. Orbán György ránk zúdult a soros felhõszakadás -nem elõször
elõadómûvész ("mûködését pillanatnyilag szüne- ezen a nyáron-õszön. Berecz András mesemon-
teltetõ könyvtáros") olvasott fól az évek alatt dó fél nyolckor már akár vízisível is érkezhetett
öss,zegyûjtött humor-morzsákból, majd a Szek- volna, úszott a könyvtár udvara. Két perc alatt
szárdi Kamarazenekar rövid hangversenye után. menekült be a közönség a tágasnak nem mond-
-az asztali örömöknek is hódolva -beszélget- ható olvasóterembe, mindenki segített menteni a
tek, emlékeztek, anekdotáztak a könyvtárosok és technikát, a berendezést, no meg persze a boros-
vendégeik. palackokat. Az összerendezõdés után a szép sza-

vú mesemondó másfél óráig fárasztotta arc- és
, Kulturális sokszínûség, avagy rekeszizmainkat, s végül még meg is énekeltette

közönségprogramok nagy számú közönségét.
emléktáblaavatástól mesehallgatásig Kétnapos ünnepünk ezzel véget ért, de azóta

is mindennap várjuk az olvasókat, a mûvelõdni,
A könyvtári ünnep másnap (szeptember 5-én) tanulni vágyókat, az internetezni szándékozókat

közönségprogramokkal folytatódott. A gyerrnek- és mindazokat, akik már tudják: könyvtárba jár-
könyvtárban 'aszfaltrajz verseny, kézmûves fog- ni jó. Azután, majd ha megint kitalálunk vala-
lalkozások, diavetítés, multimédiás bemutató volt, mit, szólunk a többieknek is.
s az olvasók találkoztak Horgas Béla íróval. A Udud Teréz

"nagykönyvtárban" mint egy forgószínpadon,
délelõtt Haász László alpolgárrnester avatta fel a
száz éve született festõmûvész, Mattioni Eszter
emléktábláját a könyvtár falán. (Tudniillik a
mûvésznõ -rendkívül rossz állapotban lévõ -

szülõháza a könyvtár udvarában áll, raktárnak is
csak jóindulattal használható.) Ezután a Portaga- K~.iI,
lérián Méry Éva, a Mûvészetek Háza nyugalma- vzi:: ,
zott igazgatója nyitotta meg a Híres mûvészcsa- ~.,.~
1 '

d k '7' 1 ' b '" k .' 1, , , " ~~" c_."ón.ltrol,_"~
a o 1 o na an c1mu 1al1tást ezuttal idosebb <;""~"'" """"~""";,-'"

, "-J,"oI,"_,obb

Koffán Károly festõmûvész, Koffán Károly gra- ~::: ~:":::ok~=':;:- :',"," f"""tnok.T"nOk m_"'" "

fikusmûvész és Cziránsky Mária szobrászmûvész ,.::;'1~c ",g"~r
lk ' . 1'
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érdeklõdõk. Kicsit késõbb az udvaron berende- :C=~Yibil~OiY'"

zett szabadtéri színpadon Fábián Éva mesemon- =~.!i=ó:dó varázsolta el a gyerekeket, akiknek jóízû' c
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