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Az idén több könyvtár is
ünnepli születésének jubileu-
mát. Kívánok dolgozóiknak a
miénkhez hasonló nagyságú és
szépségû ajándékot!

A �boldog és lelkes� gyer-
mekkönyvtárosok egyike:

Kissné Rentkó Zsuzsanna

Képzõmûvészeti
kiállítások

a Petõfi Emlék-
könyvtárban,

avagy az irodalom
és a

képzõmûvészet
összekapcsolása

A Petõfi Emlékkönyvtárban, a
kaposvári Megyei és Városi
Könyvtár 2. számú fiókkönyv-
tárában, ahol két fõhivatású
könyvtáros dolgozik, 1993 óta
vannak rendszeresen képzõmû-
vészeti kiállítások. A rendsze-
resség a kezdetekben három
hónapos idõközöket jelentett
(ennyi ideig volt látható az adott
kiállítás), ami aztán havi kiállí-
tásokká változott.

Honnan eredt, mibõl fakadt
az ötlet? Mi volt a célja a kiál-
lításoknak, és volt-e egyáltalán
célja? Avagy egy nem tudatos
kísérlet kezdõdött? Mit szólnak
az olvasók, elfogadják-e a
könyvtárlátogatók ezt az újítást?
A dolgozók, a könyvtárosok
együtt tudnak-e létezni ezekkel
a havonta változó és más-más
hangulatot kiváltó mûvekkel?

Lehet, hogy kezdetben a csu-
pasz falak felöltöztetése, a kom-
fortérzés, az otthonosság meg-
teremtése és a szigorú, szabá-
lyos sorokban álló polcok fe-
szes rendjének megtörése volt

a cél. Az, hogy a kezdeti cél
mára túlhaladottá vált, a ked-
vezõ olvasói fogadtatásnak, a
lelkes könyvtárosoknak és
azoknak a mûvészeknek volt
köszönhetõ, akik meglátták a
lehetõséget ebben az egyáltalán
nem képkiállításokra készült
térben. Hiszen nem minden
esetben a fizikai alkalmasság a
domináló (noha az sem nélkü-
lözhetõ teljesen), néha fonto-
sabb az atmoszféra, a hely ki-
sugárzása.

Így történt ez ebben az eset-
ben is, a fizikai hiányosságokat
� nincs külön kiállítótermünk,
a képeket a polcok fölé és nem
szemmagasságban tudjuk elhe-
lyezni � pótolja a környezet,
annak szelleme. Öt év tapasz-
talata (amióta átvettem a könyv-
tárat) azt mondatja velem, hogy
a kísérlet sikerült. Hiszen az
olvasók, a könyvtárlátogatók
nemcsak elfogadták, de meg-
kedvelték és igénylik is a kiál-
lításokat. Erre bizonyságot szol-
gáltatnak vendégkönyveink be-
jegyzései.

Ugyanakkor kialakult egy
kiállítás-látogató kör is, amely,
mint a tapasztalat mutatja,

elõbb-utóbb olvasói körré is
alakul. Az elmúlt kilenc év alatt
negyven-negyvenöt alkotó mu-
tatkozott be könyvtárunkban. A
kiállítók között voltak már is-
mert alkotók, voltak éppen a
pályájuk elején lévõ, sõt nálunk
debütáló és azóta hírnévre szert
tett mûvészek csakúgy, mint
amatõr festõk.

A festménykiállításokon kí-
vül fotókiállításoknak is szíve-
sen adunk helyet.

Talán az sem véletlen, hogy
a ma már hagyományossá vált
Petõfi napok programsoroza-
tunk egyik rendezvénye is rajz-
pályázat, amely témájában ter-
mészetesen igyekszik kapcso-
lódni a névadóhoz, a március
15-ei ünnephez. Mindig más és
más kört megszólítva, tavaly
óvodások részére hirdettük meg,
Szülõföldem Magyarország
címmel. Ebben az évben az ál-
talános iskola alsó tagozatos
tanulói számára a téma egy tet-
szõleges Petõfi-vers illusztrálá-
sa volt. Jövõre a felsõ tagoza-
tosokat szeretnénk bevonni
ebbe a mindig nagy érdeklõdés-
sel kísért, sok résztvevõt vonzó
programba. A munkákat olyan
képzõmûvészek zsûrizik, akik-
nek könyvtárunkban volt már
kiállításuk, ami ösztönzõleg hat
a jelentkezõkre is.

Az elmúlt években mintegy
véletlenszerûen történt az alko-
tók felkérése, a mûvek kiválasz-
tása. Ma már szükség van egy-
fajta tudatos tervezésre is. Ilyen
megfontolások eredményekép-
pen jött létre a Könyv címû ki-
állítás-sorozatunk. Hiszen hol
lehetne jobban és megfoghatób-
ban bemutatni a könyvet, e gaz-
dag és sokrétû �mûfajt�, mint
ahol nap mint nap kézbe veszik.
A kiállítás-sorozat nem titkolt
célja az is, hogy felhívja a fi-
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gyelmet arra, a könyv érték,
tartalom és forma egysége. Ez
különösen aktuális most, az ol-
vasás évében.

Terveink megvalósításához
partnerre leltünk a Képírás
Mûvészeti Alapítványban.

Az eddigi kiállítások: Ex lib-
ris (2000) � válogatás Ligeti
Gábor gyûjteményébõl �, Kal-
ligráfia (2001) és Nemzetközi ex
libris-kiállítás (2002), amelyre
felhívásunk nyomán nyolc or-
szágból harminc résztvevõ
küldte el munkáit.

Az ex libris-kiállításokról
leporelló, illetve egy fekete-fe-
hér katalógus is készült, a tel-
jesség igénye nélkül bemutatva
néhány grafikát.

Terveink között szerepel a
sorozat folytatása és igényes, a
könyvtárhoz, a könyvekhez
kapcsolódó kiállítások bemuta-
tása. (Többek között a mûvész-
könyvekrõl is.)

Mi lehet a titka a kiállítások
sikerének és van-e egyáltalán
titok? Ha van, akkor talán a
komplexitásban, a mûvészetek
ötvözésében és az igényesség-
ben rejlik. A ma információs
társadalmában, a komputerek és
a rohanás világában még inkább
szükség van kis szigetekre, ahol
megpihenhetünk (ha csak per-
cekre is), ahol feltöltõdhet a
szemünk, a lelkünk.

Hogy mennyire nem új do-
log a mûvészetek ötvözése-
együttélése és ezzel felerõsített
hatása, arra bizonyítékul szol-
gálhatnak akár az ex librisek is,
hiszen Dürer és Lucas Cranach
szintén készített könyvcímere-
ket. Számos híres mûvészt is-
merünk könyvillusztrátorként is.
Vagy itt vannak a mûvészköny-
vek, amelyek �tematikáját, tí-
pusait az egyes mûfajok könyv-
höz való viszonya és a mûvé-

szek könyvvel kapcsolatos fel-
fogása� határozza meg. A mû-
vészkönyv �verbális tartalom
helyett többnyire vizuális össze-
tevõkbõl áll, szavak helyett ké-
pekkel, fotókkal, színes hajtoga-
tott papírlapokkal találkozha-
tunk.� (Egy új mûvészet: a
könyvkészítés. Ulises Carrion.
In: Magyar Mûhely, 1997. 102.
sz.; Book, bookwork, book-
mark. Lázár Eszter. In: Magyar
Mûhely, 1997. 102. sz.)

A mûvészi alkotásokkal dí-
szített falak az író-olvasó talál-
kozóknak, az óvodai, iskolai
foglalkozásoknak is kellemes
alaphangulatot adnak. Ugyanak-
kor a fiatalabb korosztály ízlés-
formálásának, esztétikai neve-
lésének és nem utolsósorban
olvasóvá nevelésének is fontos
kiegészítõ, segítõ elemei. Áll-
jon itt megerõsítésül Gárdonyi
néhány sora: �Az ihlettel írt mû
vagy mûvész azért hat, mert a
rezgés rezgést kelt a szívek-
ben��

Tánczosné Wágner Zita
fiókkönyvtáros

Konferencia
az olvasásról

Az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Tolna Megyei Szer-
vezete és a paksi Városi Könyv-
tár Olvasástanítás � olvasni
tudás címmel rendezett konfe-
renciát pedagógusoknak, könyv-
tárosoknak április 22-én a pak-
si Városi Könyvtárban.

Dr. Gyenei Melinda, az
ELTE Pszichológiai Tanszé-
kének adjunktusa az olvasás
pszichológiai hátterét, az olva-
sási folyamat részeit, az olva-
sástanítás különbözõ módszereit
tekintette át Az olvasni tudás

mint a tanulás záloga címû elõ-
adásában.

Szávai Ilona, a Fordulópont
fõszerkesztõje a Pont Kiadót és
a folyóirat tematikus számait
(Tévé elõtt � védtelenül?, Mi-
ért /nem/ olvas a gyermek?,
Mint a mesében?, Válságban az
olvasás?, Az (olvasni) tudás
hatalom?�) mutatta be.

Dr. Bartos Éva, a Könyvtári
Intézet osztályvezetõje A
biblioterápia mint speciális
olvasószolgálati tevékenység
címmel tartott elõadást.

Dr. Arató Antal székesfehér-
vári címzetes igazgató egy fel-
sõ tagozatos tanulók részére
kidolgozott olvasási programot
ismertetett.

A helyi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola III./a osztályának iro-
dalmi szakköre � szakkörveze-
tõ Acsádi Rozália tanítónõ �
Arany János Családi körének
pódiumváltozatával állt a kö-
zönség elé.

Gutai István

Könyvtárosok
tanácskoztak
Kaposvárott

Április 30-án a könyvtárosok
régióközpontja lett Kaposvár
arra a három órára, amely alatt
Baranya, Somogy, Tolna és
Zala megye könyvtárosainak
küldöttei összejöttek Kaposvá-
rott a Megyei és Városi Könyv-
tárban, hogy életkörülményeik-
rõl beszélgessenek.

A Magyar Könyvtárosok
Egyesületének kezdeményezé-
sére, melyhez a Könyvtári Inté-
zet és az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség is csatlakozott,
regionális értekezleteket tarta-
nak ezekben a hetekben az
egész ország területén. Az


