
Az intézmény helyismereti gyûjteményé-
ben fõként a munkatársaknak a megye
könyvtárairól, az ott szervezett rendez-
vényekrõl készült fényképei találhatók. 
A helyismereti kutatás fontos forrását je-
lenti majd a feldolgozás után a Fejér 
Megyei Hírlap archívumából a könyvtár-
ba került, az 1970-es években készült, 
elsõsorban az újságban megjelent fény-
képek csaknem tízezer darabos gyûjte-
ménye. 

Mivel az 1970-es évek hírlapjaiban
már nagyon rossz minõségû, elhalványult
fotók találhatók (amelyek aligha repro-
dukálhatók különbözõ kiadványokban),
az eredeti fotók pótolhatatlanok a kuta-
tók számára. A gyûjtemény feldolgozá-
sához, a képeken szereplõ személyek
meghatározásához nyújtott segítséget

Hegedûs Éva nyugalmazott módszerta-
nos könyvtáros és Escher Ilonka, a
könyvtár egykori igazgatója. 

Hegedûs Éva az 1970-es évek óta ma-
ga is fotózott, és több mint félezer képet
ajándékozott a könyvtárnak. A helyisme-
reti gyûjtemény vezetõjének, Szõnyegi
Hajnalkának a biztatására ezekbõl a ké-
pekbõl rendezte meg az Ahogy én láttam
Székesfehérvárt címû kiállítást, amelyet a
székesfehérvári Kortárs Mûvészeti Fesz-
tiválhoz kapcsolódva, az olvasóteremben
elhelyezett új paravánokon mutattak be.
A kétszázhatvan, többségében színes fo-
tó tematikus elrendezésben volt látható,
például Felsõváros, 1981; Szobrok, köz-
téri alkotások; Városképek; Szent István
király ünnepe, 1988; A Mátyás király em-
lékmû avatása, 1990 stb.
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✒✒    Arató Antal

Fotók: Szõnyegi Hajnalka



Számos fénykép dokumentumértékét
növeli, hogy a rajtuk megörökített látni-
valók megváltoztak. A régi felsõvárosi
házak helyén újak épültek. A Királykút
elnevezésû, lepusztult mûemlék épületet
felújították (a különbözõ átszervezésekig
egy fiókkönyvtárnak adott otthont). Ke-
vésbé voltak szerencsések azok a köztéri
szobrok, amelyeket a felvételek elkészí-
tése óta elloptak… Láthattuk a könyvtár
árkádos épülete elõtti, egykor gyepes te-
ret, majd annak helyén Haraszti István
szobrászmûvész nagyméretû, fémszerke-
zetû mobil (kinetikus) kútja építésének
mozzanatait, az ahhoz tartozó medence
kiásásától kezdve az avatási ünnepségig.
(A kút a fémgyûjtõk áldozatául esett, egy
korábbi könyvhéten a helyi képzõmûvé-
szek által illusztrált könyvekbõl szervez-
tünk a medencében „medencetárlatot”.)

Természetesen helyet kaptak a kiállí-
táson a könyvtári rendezvényekrõl (író-
olvasó találkozókról, ünnepi könyvhetek-
rõl, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
fehérvári vándorgyûlésérõl, különbözõ
konferenciákról stb.) készült fényké-
pek is. 

Mindez – a kollégák körében jóízû
emlékezésekre is alkalmat adva – kiegé-
szült a munkatársak különbözõ közössé-
gi együttléteit (házi ünnepségeket, kirán-
dulásokat, nyugdíjas találkozókat stb.)
megörökítõ képekkel.

A múltba-jelenbe tekintõ kiállítás ér-
dekes látnivalót kínál az érdeklõdõknek
(és az olvasóterem használóinak), egyút-
tal jól népszerûsíti a fotótárhoz kapcsoló-
dó szolgáltatásokat, s azt, hogy a könyv-
tár örömmel fogadja újabb fényképek
felajánlását. ■
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