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Tízéves a veszprémi
Városi Mûvelõdési
Központ Cholnoky
Klubkönyvtára

Az idén áprilisban ünnepelte megnyitásának tize-
dik évfordulóját a veszprémi Városi Mûvelõdési
Központhoz tartozó Cholnoky Klubkönyvtár.

Tíz évvel ezelõtt, amikor a volt Szakszerveze-
tek Megyei Könyvtára anyagából megnyitotta
kapuit könyvtárunk a Cholnoky lakótelepen,
magam sem tudtam elképzelni, hogyan is fog
mûködni, mit takar a „klubkönyvtár” elnevezés.
Az eltelt idõszak bebizonyította, hogy nagyon jól
megfér egymás mellett a könyvtári és a kiscso-
portos közmûvelõdési tevékenység. (Ezt bizonyítja
az is, hogy 2003-ban a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete és a dunakeszi Kölcsey Ferenc Váro-
si Könyvtár által kiírt A könyvtár mint a rendez-

vények alkalmas otthona címû pályázaton e so-
rok írója díjat nyert a témában írt dolgozatával.)
Eleinte mi, könyvtárosok – ketten voltunk kollé-
ganõmmel, aki a Gyermekek Házából került hoz-
zánk – találtunk ki programokat. Ismeretterjesztõ
elõadásokat (környezetvédelmi, technikatörténeti,
mentálhigiénés stb. témákban), játszóházakat, klu-
bokat szerveztünk az itt élõ embereknek. Az elõ-
adásokra sikerült neves elõadókat megnyernünk.
Vendégeink voltak többek között a zirci termé-
szettudományi múzeum munkatársai, Novák Lász-

ló természetfotós, Szendrõ Szabolcs hegymászó,
Végh László entomológus – és még hosszan so-
rolhatnám. Aztán sorra jelentkeztek a civil kezde-
ményezések. Egy természettudományos elõadás
kapcsán alakult meg például a „Cinege” Termé-
szetbarát Szakkör, melyet a gyerekek hoztak lét-
re, és azóta számtalan kirándulást, nyári táboro-
zást bonyolítottak le. Rejtvényfejtõ szakkört hir-
dettünk nyugdíjasoknak. Ezek után az ultizni
vágyó urak már maguk kerestek meg bennünket
azzal a kérdéssel, hogy tudnánk-e nekik helyet
biztosítani. A szakkör kezdeményezésére az idén
már negyedik alkalommal szerveztük meg a vá-
rosi ultiversenyt. Helyet adtunk patch-work szak-

körnek, gyógynövényismereti tanfolyamnak, kü-
lönbözõ gyûléseknek. Mi magunk tartottunk szá-
mítógépes tanfolyamot nyugdíjasoknak, kisma-
máknak és munkanélkülieknek.

1998 óta egy mûvelõdésszervezõvel bõvült a
kollégák létszáma, így jelenleg három szakalkal-
mazott dolgozik az intézményben. Természete-
sen vetélkedõkkel, pályázatokkal folyamatosan
igyekszünk megnyerni az ifjúságot a könyv sze-
retetének. Az elmúlt években olyan sok progra-
munk volt, hogy kilenc tablón is – ennyit sikerült
elhelyeznünk – csak kiragadott újságcikkeknek,
fotóknak van hely, a teljesség igénye nélkül.

A tízéves évfordulót kétnapos rendezvénnyel
ünnepeltük meg. Az elsõ napon meghívott ven-
dégek (elõadóink, szakkörvezetõk, törzsolvasók,
valamint a város elöljárói) körében megnyitottuk
a kiállításunkat. Ez után színvonalas irodalmi estet
tartottunk József Attila születésnapja alkalmából
helyi elõadómûvészek közremûködésével.

A második napon szakmai értekezletet szer-
veztünk a város könyvtárosai számára, melyre
elõadónak felkértük Dippold Pétert, a Könyvtári
Intézet igazgatóját, aki az Európai Unióban a
könyvtárakkal szemben támasztott igényekrõl tar-
tott elõadást.

Nagy örömünkre minden könyvtárból eljöttek
a kollégáink, és az elõadás után egy kellemes
hangulatú beszélgetés alakult ki, melynek végén
(immáron sokadik alkalommal) megállapítottuk,
hogy a kihívásoknak a romló pénzügyi helyzet és
az egyre több elfoglaltságunk ellenére is meg kell
felelnünk.

Majorné Vörös Anna


