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Új épületben
a muraszombati könyvtár

A szlovén kultúra napja alkalmából, 2004. febru-
ár 5-én avatták fel a mintegy 4400 négyzetméter
hasznos területtel rendelkezõ muraszombati Te-
rületi és Tanulmányi Könyvtárat, amely nemcsak
a város, hanem az egész régió megközelítõleg
165 ezer lakosa részére nyújt könyvtári ellátást.

Az impozáns, kimondottan könyvtári célokat
szolgáló, fehér terméskõvel borított, hatalmas
ablakokkal ellátott, négyszintes épületet Iztok

Zrinski muraszombati építészmérnök tervei alap-
ján a ljubljanai Gradis Építõipari Vállalat építette
a ptuji Gradis In•inering és a muraszombati SGP
Pomgrad alvállalkozókkal. Az építkezési munká-
latok 2002 késõ õszén kezdõdtek, s 2003 nyarán
fejezõdtek be. A város központjában álló kultúr-
palota számára a helyi önkormányzat biztosította
a telket és a hozzá kapcsolódó közmûveket. Maga
az építkezés és a könyvtár felszerelése egymilliárd
64 millióba került, ennek ötven százalékát a Szlo-
vén Mûvelõdési Minisztérium, huszonöt százalékát
a muraszombati község biztosította, míg a beruhá-
zási költségek megmaradt egynegyedét a többi hu-
szonöt mura-
vidéki köz-
ség között
osztották el,
de eddig csak
nyolc utalta
át a ráesõ
részt.

A mura-
szombati Te-
rületi és Ta-
n u l m á n y i
K ö n y v t á r
mintegy 260
ezres doku-
mentumállo-
mányát a két
fiókkönyv-
tárból és a
két távoli rak-

tárhelyiségbõl 2003 szeptemberében kezdték el át-
költöztetni. Ez idõ alatt a könyvtári szolgáltatás
részben szünetelt, majd 2003. november végén
indult meg az új épületben a „próbaüzemelés”.

Az ünnepi megnyitón megjelent Andreja

Rihter mûvelõdési miniszter asszony, aki elisme-
rését fejezte ki az építõknek, akik a nehéz gazda-
sági helyzet ellenére határidõre átadták az épüle-
tet rendeltetésének. Külön szólt a muraszombati
és a környékbeli községek hathatós anyagi támo-
gatásáról, ami lehetõvé tette e jeles intézmény új
épületbe való költözését. Ünnepi köszöntõjében
beszélt a könyvtárak európai uniós feladatairól, a
nemzetiségek és a nemzetiségi nyelvek, valamint
az identitástudat megõrzésérõl.

A könyvtár megnyitója egyben a szlovén kul-
turális ünnep muraszombati központi ünnepélye
is volt, ahol Anton Slavic muraszombati polgár-
mester kiosztotta a községi elismeréseket.

A könyvtár földszinti részén kapott helyet a
felnõtt folyóirat-olvasó, a gyermekkönyvtár, va-
lamint egy száz fõt befogadó, korszerûen felsze-
relt elõadóterem. A közeljövõben várható még a
könyvtári kávézó megnyitása. Az elsõ emeletre
széles, szõnyeggel borított lépcsõn lehet feljutni,
ahol mintegy 1300 négyzetméteren százezer szak-
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könyv és szépirodalmi kötet található a polcokon,
az ETO szerint rendszerezve. Ez a felnõttek sza-
badpolcos könyvtára a tájékoztató szolgálattal. A
tágas térben kapott helyet a könyvtár gazdag fo-
lyóirat-gyûjteménye, mintegy négyszáz különféle
napi-, hetilap és szakfolyóirat közül válogathat-
nak és böngészhetnek az olvasók. Itt található még
a csupa üveg nagy olvasó, a médiatár és a kuta-
tószoba.

A könyvtár megnyitása alkalmával 25 új sze-
mélyi számítógép kezdte meg mûködését. Az
olvasók ingyenesen böngészhetnek az interneten
és a szlovén könyvtárak elektronikus közös kata-
lógusában. Az épület második szintjén találhatók
az ügyviteli helyiségek, a feldolgozó részleg és a
tágas raktár. A könyvtárépület alatt egy mélyga-
rázs és gépkocsiparkoló van, amelyet a közeljö-
võben az önkormányzat mûködtet majd.

A muraszombati könyvtárnak jelenleg körül-
belül tizenhatezer olvasója van, a napi látogatott-
ság eléri a nyolcszáz–ezer fõt. A nyitva tartás

hasonló, mint a többi regionális könyvtár eseté-
ben. Hétfõn 12-tõl 19.30 óráig, keddtõl péntekig
8-tól 19.30-ig, szombaton pedig 8 és 14 óra kö-
zött tart nyitva. A könyvtárhoz tartozó bibliobusz
vasárnap kivételével minden nap járja a vidéket,
havonta egy alkalommal meglátogatja a határ
innensõ oldalán lévõ magyar nemzetiségi falva-
kat, majd Magyarországon felkeresi a Szentgott-
hárd környéki szlovén nemzetiségi falvakat is. A
könyvtárat Szabó Pahic Zsuzsanna igazgatónõ
vezeti. Az intézménynek huszonhárom munka-
társa van, akik javarészt könyvtárosok, a munká-
jukat pedig tíz közmunkás segíti. A könyvtár mû-
ködési és fenntartási költségeit a muraszombati és
a beltinci község fedezi mint alapító. Hozzájuk
csatlakozik még szerzõdéses alapon tizenkét kör-
nyékbeli község, a könyvállomány gyarapításá-
hoz pedig javarészt a Szlovén Mûvelõdési Mi-
nisztérium biztosít támogatást.

Papp József

(Fotó: Laci Klar)


