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..11-c Könyvtárról könyvtárra

Felavatták délután háromtól hatig a közönség is birtokba
., .vehette a könyvtárat. Ezerkétszázan éltek is az-

a BerzsenYI Damel zal a lehetõséggel, hogy olyan terekbe is bete-
Kön yvtár kinthettek, amelyek a látogatók elõtt a napi hasz-

.nálatban nem nyitottak (raktárak, irodák). A
felújított épületét könyvtár munkatársai örömmel nyugtázhatták a

sok dicsérõ szót, amelybõl egyaránt jutott az
.2002. augusztus 17-én 11 órakor kezdõdött a épület tervezõinek, kivitelezõinek és a betelepí-
szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár fel új í- té st végzõknek. Építész-tervezõk: Kiniczky Ist-
tott épületének átadási ünnepsége. Pontosan öt- ván, Tölgyesi Emõné. Statikus tervezõk: Csapody
ven éwel a megyei könyvtár avatása után vehet- Gábor, Andorka Tibor. Épületgépészet: Kiss Ist-
te birtokba a város és a megye közönsége a ki- ván, Horváth Ervin. Villamossági tervezõ: Bog-
bõvült központot. nár László.

Markó Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnö- Az 1970-ben Medvedt László tervei alapján
ke köszönetet mondott a rekonstrukciót lehetõvé épült 2392 m2-es épület a megnyitás évtizedének
tevõ címzett támogatásért, és kiemelte a könyv- végén már raktározási gondokkal küszködött, az
tár munkatársainak helytállását. 1980-as években hat külsõ raktárbóllátta el 01-

"Míveletlen féld csak gazt terem" -idézte az vasóit. Az 1990-es évek elején vetõdött fel a
intézmény névadóját dr. Szabó Gábor, Szom- bõvítés-korszerûsítés terve, elõször csak a raktá-
bathely Megyei Jogú Város polgármestere, aki rozási gondok megoldására. 1293-ban készûlt el
arról beszélt, hogy a tudás, a felhalmozott ta- az elsõ engedélyes terv, de több sikertelen kísér-
pasztalat milyen nagy érték ma. let után -idõközben megváltozott szakmai kon-

Görgey Gábor, a Nemzeti Kulturális Örök- cepcióval -csak 2000. június 13-án sikerült a
ség minisztere a Ray Bradbury könyvébõl ké- Parlament címzett támogatását elnyerni. A szá-
szûlt Truffaut-film, a 451 Fahrenheit látomását mított 1,4 milliárdos költségkeret helyett azon-
idézte az irodalom minden körülmények közötti ban -három évre elosztva -900 millió forintot
fennmaradásáról. tudott a finanszÍrozásra felajánlani, Vas Megye

Pallósiné Toldi
Márta az elõdök
gyûjteményépítési
munkájáról emléke-
zett meg, és új szol-
gáltatást jelentett be,
amikor átvette a
megújult és kibõvült
épületet. Arra kérte a
közönséget, hogy
használja örömmel,
de óvja, vigyázza is
a korszerû könyvtá-
rat. A ceremónia vé-
gén a négy kivitele-
zõ cég ajándékokat
adott át a gyermek-
könyvtárnak.

A hivatalos ün-
nepséget követõen ---,-,..
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K .." 1' I ozgyu ese 25 millió fo- !

rinttal egészítette ki a tá- I

mogatást.
2000 júliusa és au-

gusztusa között a könyv-
tár igazgatója a program

bonyolítójával (VASBER
RT.) elõkészítette a kivi-
teli terveket, és megkez-
dõdött a felkészülés az
épület kiürítésére. 2000

","CO"" decemberében, mindössze

egy hónapos zárva tartást
követõen az intézmény
megkezdte mûködését át-
meneti székházában
(Szent Márton u. 40.),
alig több mint ezer négy-
zetméteren, hét külsõ
raktárat kezeIve.

A könyvtár munkatár-
sai az igazgatóhelyettes
irányításával önerõbõl,
külsõ segítség nélkül ol-
dották meg a költöztetés
és betelepítés bonyolult és
nehéz munkáját. A szûkös
környezet, rossz világítás,

& kevés ülõhely nem tette
vonzóvá az olvasók szá-
mára a volt kolostorépü-
letet, és teljesen beigazo-
lódott az elõzetes számí-
tás a használat visszaesé-
sérõl. A hûséges haszná-
lók azonban kitartottak,
türelmetlenségük csak az

új épülettel kapcsolatos
gyakori kérdésekben volt
tetten érhetõ.

A kiürített épület bontását 2001 februárjában
kezdte meg az építési tender nyertese (STRA-
BAG KFT.). Az átépítés áprilisban indult, 2002.
január 31-én megtörtént az épület mûszaki át-

A túloldalon: adása. A tömörraktár gördülõállványainak tele-
A felújított épületet Görgey Gábor miniszter avatta fel pítése 2001 decemberében befejezõdött (Kollek-
Ezen az oldalon fent: tiv Kft.). A mobíliák és a könyvtári állványzat,
A könyvtár folyóirat-olvasója valamint az lK-technológia tender teljesítésére
Lent: 2002. április 10-én került sor (Balaton Bútor-
A gyermekkönyvtár gyár Rt. -Biosec Kft., valamint PRIMUS-NET

Kft.). A kiegészítõ építési munkák, az üzemelte-
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