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Szomszédo lás

A Duna Menti Könyvtár vábbra is a volt Kultúrpalota épületében van. A
gyûjteményben közel háromszáz XVI-xvIi. szá-

A révkomáromi Duna Menti Könyvtár "örökö- zadi kia~vánY,található.
se", illetve kezelõje a valamikori Vármegyei. Az allomany feldolgozottsága alapszintû,
Könyvtár állományának. mIvel a XX. század eleji, illetve a könyvtárunk

Ezt a könyvtárat Kultsár István hírlapkiadó, vo~t. alkalma~ot~ai által. készített katalógusok
színházigazgató, az MTA létrehozásának egyik nyujtanak segitseget a vIsszakeresésben.
kezdeményezõje alapította, aki egyébiránt Az elmúlt években megkezdõdtek az állomány
révkomáromi születésû volt. Végrendeletében; teljes feltárásának munkálatai. Elkészült egy ter-
1827-ben, négyezer kötetes könyvtárát a várme- vezet, amely az állomány fokozatos restaurálá-
gyére hagyományozta. Egyik feltétele az volt sával foglalkozik. 2001-ben a Nemzeti Kulturá-
hogy az általa alapított vármegyei könyvtár ~ lis Alapprogram támogatásával sikerült több
francia és az angol minta szerint, közkönyvtár- könyvet rendbe hozatni, köztük a Grazban 1610-
ként mûködjön. ben nyomtatott, Az fejedelmek oraianak máso-

Az intézmény 1831 júliusában megnyitotta ~i~ könyv~... c~m~t, amelyben egy korabeli kéz-
"kapuit", de rövid idõn belül beszüntették a rend- Irasos bejegyzes IS van. A könyvek mellett a
szeres kölcsönzést. Az állományt a vármegye há- fragm~ntumaikat .is restaurálták, az átkötéshez
zán helyezték el, ahol felváltva vagy a folyosó- hasznalt manuscnptumokat, a lenyomatott virá-
kon, vagy a levéltárban helyezték el az állományt. gokat stb. Februárban kiállításon mutatja be
Ritkán volt lehetõség a kölcsöniésre is. könyvtárunk a restaurált könyveket, a fragmen-

Kultsár halála után özvegye még további ezer tum?kkal ,é~ a fotódokumentációval együtt, ez-
kötetet ajándékozott 'a vánnegyének. zeI IS felhivjuk a figyelmet az elvégzett munká-

Annak ellenére, hogy a vármegye csak ala- ra, illetve az értékes gyûjteményre.
csonyabb összegekkel tudta támogatni a könyvtár. Végül, s nem utolsósorban, itt szeretnénk
bõvítését, az állomány fokozatosan növekedett. megköszönni a tatabányai József Attila Megyei
Id. Szinnyei József, a bibliográfus, aki szintén Könyvtár segítségét, és a két restaurátor, Eva
Komárom város szülötte volt, már pesti mûkö- Gáliková és Monika Borkowska munkáját.

dése alatt közel hétezer kötettel bõvítette az állo- Reméljük, hogy alapítványok segítségével
mányt. Több jelentõsebb komáromi' család is aján- tovább folytathatjuk a megkezdett munkát.
dékozott irodalmat a vármegyei gyûjteménynek. Zsok Gizella

A XIX. és XX. század fordulóján egyletek

s:ûntek, m~g, kö?yv~raik szinté~.be!eolvadtak ~ Az elsõ ma gánkön yvtár
konyvtar allomanyaba, de ez tortent a városI ,
könyvt~r esetében is. Ersekújvárott

A vIharos XX. századi történelem, fóleg a vi-
lágháborúk körüli idõszakban, mozgalmassá tette A könyveket, mint az emberi szellem alkotásá-
a gyûjtemény életét is. 1913-ban, amikor felépült a nak hordozóit, mindig is nagyon szerettem. Már
Kultúrpalota épülete (jelenleg a Magyar Kultúra és kicsi gyermekkoromban rájöttem az olvasás ízé-
Duna Mente Múzeum központi épülete), itt találta re. Amikor édesanyám rajtakapott, hogy titok-
meg végleges helyét a könyvtár. Fõként a második ban már megint olvasok, sokszor mondta, olva-
világháború alatt és után, a különbözõ költözteté- sásból megélni nem lehet.
sek folyamán maga a gyûjtemény is károsodott. Sokáig magam sem tudtam, hogy milyen
Kezelésének végleges megoldására az 1970-es pályát is válasszak. Semmilyen különleges te-
években nyílt meg a lehetõség, amikor állami va- het ség em nincs. Mikor gimnáziumi osztályfõnö-
gyonként könyvtárunkhoz került. Jelenleg közel köm a könyvtárosi iskolát ajánlotta, nagyon testre
negyvenezer könyvtári egységet tartalmaz, és to- szabott pályára irányított.
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