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vevõk is igényelhetik, amennyiben jogosultak
rá. Városunkban jelenleg elég magasnak mond-
ható azoknak a száma, akik a felsõoktatásban
tanulnak nappali, levelezõ és távoktatásos
formában.Az érdeklõdés elvárásainknak meg-
felelõen alakult.

A gyerekeket egy játékos,vidám vetélkedõre
invitáltuk, ahol a kisiskolások életkoruknak
megfelelõ kérdéseken keresztül ismerhették meg
a számítógép, az internet világát. A vetélkedõre
több osztály nevezett be, a várható fordulókról
elõzetesen tájékoztattuk õket, hogy fel tudjanak
készülni. A verseny a Hálóban címet kapta. Ez
volt a legnépszerûbb foglalkozás a gyerekek
körében.

A Börzenap az álláskeresés, hirdetésfeladás,
üdülések, programok, rendezvények, menetren-
dek letöltésérõl és egyéb praktikus dolgok
interneten keresztül történõ elintézésérõl szólt.
Az érdeklõdõket megismertettük azokkal az ol-
dalakkal, ahol mindezeket elintézhetik, megke-
reshetik, a téma függvényében megnézhetik.

A számítógéppel végzett munkához, az internet
világának behatóbb megismeréséhez szükség van
könyvekre is. Ezért rendeztünk egy kiállítást új
könyveinkbõl Számítástechnika 2006 címmel. A
fiesta zárásaként a vetélkedõkben legjobban telje-
sítetteket egy teadélutánra vártuk, ahol kötetlen
hangulatban adtuk át a díjakat, majd a megunt já-
tékok, eszközök csere-beréje következett.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy az
Internet Fiesta jó szolgálatot tesz a könyvtá-
raknak, hiszen növeli a népszerûséget, általa
többen keresik fel az intézményt, és aki már
egyszer eljött, az eljön többször is. Soha nem
volt még olyan fontos, mint most az embere-
ket visszairányítani a kultúra, a tudás központ-
jába. Tapasztalataink
szerint az olvasók meg is
vannak elégedve a prog-
ramokkal, nagyon szere-
tik az internet kínálta le-
hetõségeket. Gyorsan
tudnak általa naprakész
információhoz jutni,
vagy éppen információt
átadni, és mint tudjuk, az
információs társadalom-
ban, amiben ma élünk, ez
szinte létkérdés.

KonkolyTiborné

Új épület születik
„Ha építünk valamit, a jövõre gondolunk, ha
egy épületet építünk, akkor egy új generációra
gondolunk.” Ezekkel a szavakkal méltatta Szi-
li Katalin, az Országgyûlés elnöke a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár építését. A
könyvtár viszont nem csak egy új generáció-
nak épül, hanem a jelenkornak is. Kulturált,
modern és minden igényt kielégítõ módon
fogja majd bemutatni a múltat és a jelent is.
Juhászné Lévai Katalin, a fenntartó megyei ön-
kormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy egy
épület jóval többet hordoz a konkrét funkció-
inál. Különösen igaz ez erre a most épülõ mul-
tifunkcionális könyvtárra, amely szolgáltatá-

sai révén a XXI. század elvárásainak minden
szinten megfelel.

Tanulószobák, munkaszobák, olvasótermek,
mûhelyek, kiállítótér, konferenciaterem, hírlap-
tár és infotéka lehetõséget nyújtanak többek
között a távoktatásra is. Az új könyvtárban
közel 300 ezer dokumentumot (könyveket,
periodikumokat, CD-ROM-okat, videókat,
DVD-ket stb.) helyeznek majd el, és ezzel meg-
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szûnnek a jelenlegi meglehetõsen áldatlan kö-
rülmények. Az alapkövet az Országgyûlés és
a megyei önkormányzat elnöke mellett a me-
gyei könyvtár igazgatója, Eszenyiné Borbély
Mária és címzetes igazgatója, Gellér Ferencné
helyezte el.

K. I.

Új könyvtárépület
Nagykátán

Ez év márciusában elkezdõdött a nagykátai Rad-
nóti Miklós Városi Könyvtár új épületegyütte-
sének kialakítása a kisváros fõutcáján. Elsõ lé-
pésként ünnepélyes keretek között, sok-sok érdek-
lõdõ jelenlétében helyezett el emléklapot Bozóki
András kulturális miniszter, Gulyás József, Pest
Megye Közgyûlésének alelnöke, Bodrogi
Györgyné, Nagykáta polgármestere és Király
István Józsefné Somogyi Katalin könyvtárigazgató
az új könyvtárépületben 2006. március 20-án.

A beruházás címzett támogatásból valósul meg
343 091 000 forint értékben, a város 55 785 000
forinttal járul hozzá. A volt Tömegszervezeti
Székház és a volt Munkásõrség épületében 1683
négyzetméteren alakítanak ki egy korszerû, le-
hetõség szerint minden igényt kielégítõ kulturá-
lis komplexumot: könyvtár, információs központ,
kiállítóterem és rendezvényterem nyílik meg
hamarosan a kisvárosban.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésé-
vel a könyvtártervezésben jártas tervezõ-építészt,
Dankó Zoltánt és cégét, az ARCHITEX KFT.-t
bízták meg. A kivitelezési munkálatokat a köz-
beszerzési pályázatot elnyert budaörsi székhelyû
Royal Bau Rt. végzi.

Régen volt ilyen nagy összegû kulturális be-
ruházás Nagykátán. A támogatás segítségével
sikerül elérni, hogy a jelenleg mostoha körülmé-
nyek között mûködõ városi könyvtár nemcsak
Nagykáta lakosságát szolgálja ki, hanem a kis-
térség lakóit is.

A hagyományos könyvtári funkciók biztosí-
tása mellett lehetõség nyílik plusz szolgáltatások
nyújtására is, mint például az internet-kávézó és
az elsõsorban helyi alkotók mûveinek helyt adó
kiállítótér. A földszinten kap helyet egy nyolc-
van–száz fõt befogadó rendezvény-, illetve kon-
ferenciaterem. Nagy elõrelépés lesz, hogy a kö-
zépiskolások, fõiskolások és egyetemisták már
helyben is tudnak majd tanulni a tágas, világos

olvasóteremben. A gyerekkönyvtári részleg is
olyan jól felszerelt lesz, hogy sikeres és élveze-
tes rendhagyó iskolai órákat lehet majd tartani
benne. A négyszeres alapterület-növekedés lehe-
tõvé teszi például helytörténészek számára kuta-
tóhelyek és régi kívánság szerint a fonotéka ki-
alakítását is.

Az összesen 75 ezer darabos dokumentumál-
lomány egy része modern raktárba kerül. A két
épületet lépcsõházzal kötik össze, melyben fel-
vonó is létesül a mozgáskorlátozott látogatók
akadálymentes közlekedése érdekében, az épü-
letbe való bejutásukat pedig lejtõs rámpák teszik
lehetõvé.

A régen várt új épületet novemberig elkészí-
tik, ígérik a kivitelezõk.

 Király István Józsefné
könyvtárigazgató

A zenei ismeretterjesztés
tapasztalatai

az érdi városi könyvtárban
„A zene mindenkié” – mondta Kodály Zoltán.
Valóban!? Hetedik éve vagyok zenei könyvtáros
a fent említett könyvtárban, s munkámból faka-
dóan gyakran találkozom ének-zenét tanító pe-
dagógusokkal. Mindnyájan panaszkodnak, hogy
az egyre csökkenõ óraszámmal a korábbinál is
nehezebben kelthetõ fel a gyerekek érdeklõdése
a zene (esetünkben értsd: komolyzene, népzene)
iránt. De az érdektelenségrõl és tájékozatlanság-
ról naponta ijesztõ képet kaphat bárki a médiá-
ban zajló különbözõ vetélkedõk figyelemmel
kísérése során is. Úgy gondolom, mint a közmû-
velõdésügy bármelyik helyszínén, a könyvtárban
nekünk is vannak tennivalóink ezen a téren.

Írásomban megkísérlem összefoglalni, mivel
próbálkoztam én, kollégáimmal karöltve, a ze-
nei ismeretterjesztés terén az utóbbi években.
Teszem ezt azzal a reménnyel, hátha a kedves
olvasó, akinek vannak hasonló ambíciói, kap
néhány hasznosítható ötletet, esetleg a követke-
zõ számokban õ küldi be saját tapasztalatait,
bevált vagy éppen kudarcra ítélt kezdeményezé-
seit, s így segíthetjük, színesíthetjük egymás
munkáját.

Saját tevékenységünket különbözõ részekre
osztottam. Az elsõ csoportba tartoznak a kifeje-
zetten iskolásoknak szervezett programok. Ezen


