
ben elmondta, hogy miután megkapta a kiál-
lítás tervét, sokat gondolkodott ezen a cím-
adáson, majd megkérdezte a mûvésztõl, mi-
ért éppen ezt a hívószót választotta. „Õ egy-
értelmûen és készségesen elmondta, mire
gondolt: a képzõmûvészeti mûfajok és tech-
nikák, a képalkalmazás, a funkció oldaláról
egészen más variációk is létezõek, mint a
megszokott képalkotó módszerek. Egészen
más alkotni és gondolkodni a könyv közelé-
ben vagy egy könyvvel való kontextusban,
és ez indokolta a címadást.”

Molnár Iscsu István hagyományos tech-
nikával készült mûvei is mutatják, hogy
kedveli a játékosságot, a szokatlan megoldá-
sokat, így nem idegenkedett az új technikák-
tól sem, ügyesen használja ezeket a lehetõ-
ségeket.

Dobrik István értékelése szerint: „Sze-
mélyében a homo creator és a homo ludens
egyaránt megtestesül. A metaforákat és
szimbólumokat teremtõ erejét gyakran szövi
át a szellem tisztálkodását segítõ humor és
irónia. Ha mélyebben akarjuk megfejteni 
és megérteni sokszor a mikro- és makrokoz-
moszt is idézõ, díszítõ és jelalkotó szándé-
kát, mûvészetében a képek mágikus karak-
terét is figyelembe illik venni. Azt hiszem,
hogy õ mélyrõl, ösztönösen is érzi, hogy a
kép, a mítosz, a szimbólum a szellemi lét lé-
nyegének mélyrétegeihez tartozik. Minden
fragmentuma, legapróbb történése és moz-
zanata elválaszthatatlan része az egyszeri és
megismételhetetlen emberi létezésnek, a tel-
jességhez tartozóak, és jelekké nemesedve
tanító üzenetek a mának és a jövõnek.
Konkrétságukban is a létezés mélyreható
igazsága felé terelnek bennünket.” ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. június18

A II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár

ajándékát, a mûvész
születésekor történt
eseményeket idézõ

összeállítást Venyigéné
Makrányi Margit 

igazgatónõ adta át
Molnár Iscsu Istvánnak

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyermek-
könyvnapok alkalmából a Vörösmarty Mi-
hály Megyei Könyvtár igyekezett minél
több, tartalmasabb és valamennyi korosz-
tály érdeklõdését felkeltõ rendezvényt tarta-
ni. Székesfehérváron május végén zajlott a
Kortárs Mûvészeti Fesztivál, melynek kere-
tében idén elõször a könyvtár is több ren-
dezvényt tartott, mialatt már folyt a készülõ-
dés a júniusi könyvünnepre.

Székesfehérvár fõterén, a Városház té-
ren, a könyvkiadók, könyvesboltok mellett
a helyi könyvtárak is kaptak egy-egy pavi-
lont. A könyvtáraknak ezúton is lehetõsé-
gük nyílt gyûjteményeik, szolgáltatásaik be-
mutatására. A megyei könyvtár könyvekkel,
játékokkal, ismertetõkkel, lufikkal várta az
érdeklõdõket, s a könyvtár integrált rend-
szerével való online kapcsolat révén lehetõ-
ség adódott az azonnali beiratkozásra is.
Sajnos az idõjárás nem volt túl kedvezõ, a
hideg szél miatt a tervezett három nap he-
lyett két nap állt rendelkezésre a külsõ hely-
színen. A leginkább népszerûnek mondható
könyveket lelkes kollégák válogatták össze,
majd vitték ki a térre kölcsönzésre, ahol fél
áron lehetett beiratkozni vagy olvasójegyet
érvényesíteni, sõt, minden tizedik regisztrá-
ció ingyenes volt. A pavilon dekorációja is a
könyvtárosok ízlését dicsérte. Az érdeklõ-
dés folyamatos volt, a kitelepült kollégák
egész nap tájékoztatták a meglévõ és a leen-
dõ olvasókat. A program a Könyv-tár-tér
nevet kapta.

A szervezésben a média is partner volt,
több helyi internetes újság közölte a progra-
mokat, cikkek, beszámolók jelentek meg a
megyei napilapban, a város egyik belvárosi
bevásárlóközpontjának rádiója is folyama-
tosan játszotta a könyvtár reklámját. 

Minden részleg tartogatott programot,
látnivalót a könyvhét kapcsán. A gyermek-
könyvtárban Boldizsár Ildikó meseterapeuta
foglalkozására több mint hatvanan voltak
kíváncsiak. Ugyanitt mutatkozott be a Nap-
hegy Kiadó. A kisebbeknek és nagyobbak-
nak szóló programok közül a Kerekítõ és a
Gombolyító foglalkozásán, valamint Erdé-
lyi Andrea kézmûves óráján, ahol könyves
játékok készültek, közel harminc gyerek



vett részt. Ezen túl, a különféle népi hangsze-
rek bemutatása mellett, koncertet adott a helyi
Kákics együttes is. Tettamanti Zsófia múze-
umpedagógiai foglalkozásán pedig a Szép-
mûvészeti Múzeum képeit ismerhették meg a
gyerekek a Felcsigázó csendéletek címû
könyv alapján. A gyermekkönyvtár rendezvé-
nyein közel kétszáz fiatal vett részt. 

Természetesen író-olvasó találkozó és fel-
olvasóest is szerepelt a programok között. 
Eljött Lõrincz L. László, aki csaknem hetven
ember elõtt beszélt életérõl, s mielõtt a jelen-
lévõknek fáradhatatlanul dedikálta mûveit,
szívesen válaszolt a kérdésekre is. 

Esterházy Péter felolvasó estjén az olvasó-
teremben hatalmas közönség gyûlt össze, 
folyamatosan pótszékezni kellett, hogy min-
denkinek legyen ülõhelye. A népes közönség
még a könyvtárosokat is meglepte. A neves
író új, a könyvhétre megjelent mûvébõl olva-
sott fel egy fejezett. Az est, melyet százhet-
venkét fõ részvételével a Városi Könyvtárral
közösen rendeztünk meg, szintén dedikáció-
val zárult.

Az egyik kolléga révén Máthé Réka budd-
hista tanító tartott elõadást több mint ötven
hallgató elõtt a halál és újjászületés témában.
A könyvhét idõtartamára a felnõtt kölcsönzõ
részlegben több buddhista ereklyét állítottunk
ki, melyeket a rendezvény támogatója, a szé-
kesfehérvári Gyémánt Út Buddhista Meditá-
ciós Központ bocsátott a könyvtár rendelke-
zésére.

Egy-egy vendég kapcsán az intézmény 
játékos fejtörõket, totókat hirdetett meg, nyere-
ményekkel, jutalomkönyvekkel díjazva a he-
lyes megfejtõket. A polcokon a könyvhét idejé-
re, az olvasáshoz való kedvcsinálás céljából,
külön kiemeltük a meghívott szerzõk mûveit. 

Szintén újdonságnak számított idén a
könyvtári éjszaka, melynek lebonyolítására
szombaton került sor, éjfélig tartó nyitva tar-
tással várták az olvasókat a felnõtt kölcsönzõ
részlegben. Délután öt órától éjfélig díjtalan
volt a beiratkozás, a tagság megújítása, min-
denki vihetett ingyen könyvet a feleslegessé

vált állományból. Külön ez alkalomra tarto-
gattak néhány játékot, ilyen volt a Zseblám-
pás könyvles, amikor elsötétítették az olvasói
tereket, és egy lámpával kellett az adott köny-
vek után kutatni. A szójátékos címû Vers(l)elõ
játékban az olvasók egy-egy vers részleteit
kereshették meg különbözõ könyvekben. 
A könyvépítõ játékban pedig, a mû címének
ismeretében, egy-egy regényre jellemzõ is-
mérveket (például szereplõk neve) kellett
megkeresni. Aznap 338 látogató járt a könyv-
tárban, és 78-an iratkoztak be vagy újították
meg tagságukat.

A programok szervezésén sok könyvtáros
õszinte lelkesedéssel, fáradhatatlanul dolgo-
zott, ennek is köszönhetõ, hogy minden ren-
dezvény probléma nélkül lezajlott, és kelle-
mes emlékeket hagyott a résztvevõkben. Több
értekezlet elõzte meg a tényleges szervezõ-
munkát, melynek során elõre leegyeztettek
minden feladatot, tennivalót, és kiválasztották
a felelõsöket. Mindenki magától értetõdõen
segített, ahol tudott, és a vezetõség odafigyelt
a könyvtárosok személyes kompetenciáira,
így a leginkább testhez álló tevékenységeket
kapták a beosztottak. A teljesség igénye nél-
kül: volt, aki az írókkal egyeztetett, mások se-
gítettek a könyvek, eszközök pakolásában,
egyesek a médiával tartották a kapcsolatot,
gondozták a honlapot, plakátokat terveztek.
Menet közben több, elõre nem várt problémát
kellett megoldani. Mivel a pavilon a belváros-
ban állt, a behajtási engedélyek megszerzését,
a pavilon berendezését többször kellett egyez-
tetni. A könyvtár munkatársai a könyvheti
programok megvalósítását olykor erõn felül,
éjt nappallá téve, a napi feladatok ellátása
mellett végezték, amit az igazgató külön meg
is köszönt minden kollégának.

A legtöbb rendezvény a „Tudásdepó-
Expressz” Fejér megyei könyvtárak szolgálta-
tásainak összehangolt fejlesztése, az élethosz-
szig tartó tanulás, az oktatásban résztvevõk
hatékonyabb könyvtári ellátása érdekében
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt kere-
tében valósult meg. ■
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