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-;önyvtári szakrészleg- szimbóluma is a mûveltség, a tudás és a közös- I
, "ségteremtés otthonává válhat,

avato Martfun Magam könyvtárvezetöként köszöntöttem az
ünneplöket. Utaltam arra, hogy utoljára 1979.

A 73. ünnepi könyvhét, valamint az olvasás éve június 1-jén találkoztunk könyvtári részleg ava-
záró eseménye, 2002. június 4-e jeles nap marad tóján. Akkor gyermekkönyvtárat kaptunk, most
a Martfiíi Városi Könyvtár történetében. Az in- szak-. és informatikai részleget. Ez nemcsak
tézmény új szakkönyvtári és informatikai rész- azért vált szükségessé, mert a könyvállomány
leggel gyarapodott, s ekkor volt az új létesít- az akkori 35 ezerrö163 ezerre gyarapodott,
mény avatása. hanem a kor követelményeinek való megfele-

/~~ Hetvenkét négyzetméterrel nõtt a könyvtár lést is jelent.
alapterülete. A szakkönyvtári állomány és az in- Mai eszményünk az élethosszig tartó tanu-
temetelérésû számítógépek kerültek az új helyi- lás, ez pedig elképzelhetetlen szakirodalom és
ségbe, levegösebbé téve ezáltal a szépirodalmi információ nélkül, Mindez elérhetõ az új rész-
részleget is, legben. Szóltam arról is, hogy a régi értékek

A mennyiségi változás tehát minöségi fejlö- megõrzése mellett (pl. jó kapcsolat a haszná-
dést is hozott. lókkal) szeretnénk megfelelni korunk újabb

Az avatóün- kihívásainak. Ennek jelentös lépcsõje ez a
nepségre mint- könyvtárbövítés. Végül köszönetet mondtam
egy hetven fõ mindazoknak, akik támogatták törekvéseinket

ic;", jött el: helyböl (Martfií város önkormányzata, a Városi Mû-~.~.az 
önkormány- velödési Központ, a Városgondnokság, a Nem-!:~t:'7:' 

zati ~épviselök, zeti Kulturális Örökség Minisztériuma és saját
,'1%, a társintézmé- munkatársaink).

nyek vezetõi, Ezután következett az ünnepélyes pillanat:
munkatársai, a Gonda Istvánné alpolgá(mester átvágta az új
könyvtár régi helyiségen a szalagot, jelképesen átadva azt a
használói, és használóknak. Minden résztvevõ boldogan tekin-
Jász-Nagykun- tette meg az esztétikailag is kellemes új könyv-
Szolnok megye tári szakrészleget. Végül fogadáson láttuk ven-
területérõl a könyvtáros szakma képviselõi. dégül a jelenlévöket.

Az intézmény galériáján összegyûlt Ünneplõ Csernus Gyuláné
közönség (a mûvelõdési központtal közös fenn- .könyvtárvezetö
tartású a könyvtár) az igazgató köszöntõje után
meghallgatta a helyi Damjanich János Szakkép-
zö Iskola és Gimnázium, valamint a Városi Ál-
talános Iskola tanulóinak mûsorát.

Ezután Gonda Istvánné alpolgármester avató
beszéde következett, "Martfiín mindig fontos volt
a könyvtár, a könyv, az olvasó ember. Nekünk,

könyvtárba járóknak szinte természetes, hogy
~indig nyitott ajtók, tartalmas könyvek, folyó-
1f~tok, segítökész könyvtárosok fogadnak ben-
nünket." -mondta az alpolgármester asszony,
l!talt a fejlesztést támogató önkormányzat könyv-

tar~arát szemléletére is. Kifejezte abbéli remé-
nyet, hogy az új részleg egy bizakodó jövökép

~
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