
A paksi városi mûvelõdési központ könyvtára
minden évben bekapcsolódik az Informatikai
és Könyvtári Szövetség által kezdeményezett,
tematikus õszi könyvnapok megrendezésébe.

Az idei programsorozat elnevezése, a Be-
széljünk egymással, tanuljunk egymástól, kü-
lönösen jó alkalmat teremtett arra, hogy az
ilyen kicsi, fiókkönyvtár méretû szolgál-
tatóhely, mint a miénk is, izgalmas rendezvé-
nyeket kínálhasson az érdeklõdõknek.

Könyvtárunk léte és státusa kicsit szokat-
lan a magyar könyvtári hálózatban. 1978
õszén adták át Pakson, az új lakótelep köze-
pén, az atomerõmû beruházás részeként el-
készült mûvelõdési központ épületét, mely-
ben 240 négyzetméteres, galériás könyvtár is
helyet kapott. (Az erõmû lakótelepe a régi
városközponttól, ahol a városi könyvtár épü-
lete található, négy kilométerre van.) Az új
könyvtár szervezetileg a városi könyvtárhoz
tartozott, annak egyik fiókkönyvtáraként
mûködött, két fõállású könyvtárossal (közü-
lük egyik e sorok írója). 

Mint annyi más településen, a nyolcvanas
években Pakson is integrálták a mûvelõdési
intézményeket. Így került egy igazgatás alá 
a városi könyvtár (két fiókkönyvtárával), a
mûvelõdési központ, az ifjúsági ház és a vá-
rosi nyugdíjasklub.

Az 1990-ben felálló új városvezetés egyik
elsõ intézkedése volt ennek az integráltság-
nak a feloldása (minden intézményvezetõ
nagy megelégedésére). A döntés értelmében
a mûvelõdési központban mûködõ könyvtár
fenntartója a mûvelõdési központ lett.
Ugyanekkor, mivel 240 négyzetméteren nem
tudtuk megoldani, hogy a felnõtt olvasók
mellett mintegy ezer általános iskolást ki-
szolgáljunk, a könyvtár gyermekrészlegét
(az egyik könyvtárossal) a szomszédos álta-
lános iskolába költöztettük át. Azóta közös
iskolai és közmûvelõdési könyvtárként mû-
ködik, és hogy még bonyolultabb legyen a
helyzet: a városi könyvtár fiókkönyvtára-
ként. (Ezért aztán mûvelõdési központbeli
könyvtárunkat ma csak 14 éven felüliek
használhatják.)

A könyvtár további története kicsit emlé-
keztet annak a kárpátaljai faluban élõ bácsi-
nak a történetére, aki életében négy állam
polgára volt, pedig soha el sem hagyta faluja
határát.

A mûvelõdési központ ugyanis elõbb
közhasznú, majd korlátolt felelõsségû tár-
sasággá alakult. Igaz, ezek a jórészt gazdál-
kodási átalakulások sem okoztak törést 
a könyvtár (és benne a könyvtáros) munká-
jában.

Könyvtárunkban hat éve mûködik irodal-
mi önképzõkör. (Tagjainak egyik, partiumbe-
li kirándulásáról 2008 áprilisában számoltam
be a Könyvtári Levelezõ/lapban.) Éves mun-
katerv alapján minden hónap elsõ hétfõjén
tartjuk összejöveteleinket, ahol egy-egy be-
vezetõ elõadás után mindenki elmondhatja,
amit a témához olvasott. Felkerestük-keres-
sük a környékbeli irodalmi emlékhelye-
ket, megismerkedünk helyi szerzõk életmû-
vével is.

Minden hónap második szerdáján a film-
barátok jönnek össze az olvasóteremben,
hogy a – minden alkalommal más-más tár-
sunk által ajánlott – filmet megnézzük, és az-
tán beszélgessünk róla. 

A hónap harmadik kedd estéjén a népda-
lok kedvelõi találkoznak a könyvtárban. (Szo-
morúan tapasztaltam meg többször is, hogy
az emberek nagy része nemhogy elénekelni,
megnevezni sem tud egyetlen magyar nép-
dalt sem. Így támadt az ötlet: össze kell gyûj-
teni azokat, akik szeretnének megismerkedni
a magyar kultúra e, szinte kimeríthetetlen
gazdagságú kincsestárával.) Nem fellépések-
re készülünk: egy-egy ünnepkör, tájegység
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dalait tanuljuk énektanár vezetésével, vagy
éppen hanganyagról. Igyekszünk minden ün-
nepi alkalomra köszöntõket megtanulni,
hogy megoszthassuk tudásunkat szeretteink-
kel is. Archív néprajzi filmekrõl népszo-
kásokkal, a paraszti élet mindennapjaival is-
merkedünk. Többen közülünk táncházba,
más kórusba is járnak.

A könyvtár galériája tizenkilencedik éve
minden hónapban más-más alkotónak ad le-
hetõséget a bemutatkozásra. Túl vagyunk a
157. kiállításon. Ide senkit nem hívok kiállí-
tani, ide jelentkezni lehet. (Már 2013 február-
jáig foglalt a galéria.) Mindenkinek magának
kell megrendeznie a tárlatát, gondoskodnia
arról, hogy ismerõsei, családtagjai eljöjjenek
a megnyitóra. Háziasszonyként természete-
sen minden szükséges segítséget megadok:
reklám a háromezer példányban megjelenõ
havi programunkban, a honlapunkon, a helyi
nyilvánosságban; meghívók, plakátok terve-
zése, nyomtatása; mûsor a megnyitóra…

Ez év májusában új közösségi teret nyi-
tottunk: a könyvtár árkádjai alatt mûfûvel,
kerti bútorokkal TERASZ-t (ez lett a neve is)
alakítottunk ki. A terasz a lakótelep legfor-
galmasabb részén, sétálóutcában, játszótér
mellett, egy bevásárlóközponttal szemben
van, nyáron kellemesen hûvös. Egy kicsi bü-
fé mûködtetésével még kedveltebbé tettük az
új fogadóteret, ahol könyvbemutatót tartot-
tunk, amatõr muzsikusoknak bemutatkozási
lehetõséget biztosítottunk. Akik csak megpi-
henni ültek le, azoknak újságokat készítet-
tünk az asztalokra.

A fenti helyszíneken és részben ezekben
a közösségekben zajlottak le az októberi
könyvtári rendezvények.

Kedden, 4-én az önképzõkör tagjaival
meglátogattuk a szekszárdi Babits Mihály-
és Mészöly Miklós-emlékházat.

Ugyancsak kedden, délután dalárdánk
tagjai fogadták a Bartina zenekar mûsorára
érkezõ vendégeket. A Kárpát-medence nép-
zenéjét bemutató zenés utazás után népdalo-
kat tanultunk, majd táncház zárta az estet.

Szerda délután szépségszalonná alakult
az olvasóterem: sminkes és körömápoló tar-
tott bemutatót. A bemutatóra elõre be lehe-
tett jelentkezni, így volt nézõje is a négy-
négy modellnek.

A szépségápolási tanácsok után kórházi
dietetikus tartott elõadást az egészséges táp-
lálkozásról, a cukorbetegség diétájáról, majd
étel-italkóstoló és receptcsere tette még telje-
sebbé az elhangzottakat.

Október 6-án, csütörtökön délután a helyi
református temetõ ’48-as honvédsírjainál
tartottunk megemlékezést és koszorúzást a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége paksi
csoportjának tagjaival. (Õk is az olvasóte-
remben tartják havi összejöveteleiket.)

Pénteken egy paksi származású, Brüsz-
szelben dolgozó, fiatal közgazdász 30 villa-
násnyi India címmel ázsiai utazásának fotóit
mutatta be a könyvtárban. A hangulatos, úti
élménybeszámolóval tarkított megnyitón ba-
rátai, családtagjai körében hosszú órákig
együtt maradtak a galérián.

Szombaton, 8-án 14 órakor a TERASZ
ünnepélyes (évadvégi) bezárására került sor.
A helyi mûvészeti iskola népzenei csoport-
jai, meseolvasás és népmûvészeti kirakodó
vásár várta a kíváncsiskodókat. Kemencés
lángost és zsíros kenyeret kaptak teával, akik
egész délután kitartottak velünk.

Az IKSZ honlapján is regisztrált, a helyi
nyilvánosságban kiemelten reklámozott, a
honlapunkon naponta fotókkal, friss hírekkel
beharangozott összefogás hetének rendezvé-
nyein mintegy 150 ember fordult meg. Közü-
lük a megszokott nyitvatartási idõben szol-
gáltató könyvtárba kilencen iratkoztak be. 

Az eddigieknél gazdagabb program meg-
valósításához a TÁMOP-pályázaton elnyert
támogatás jelentõsen hozzájárult.

2010 novemberében a ráismerés örömé-
vel olvastam a 3K-ban Szóllás Péter ismerte-
tõjét R. Oldenburg amerikai szociológusnak
a harmadik hellyel kapcsolatos kutatásairól.
A könyvtár mint harmadik hely… 

A cikknek azt a részét, amely a harmadik
hely jellemzõit sorolja, azonnal föltettem
honlapunkra. Máig ott olvasható, mint szak-
mai hitvallásom. ■
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