könyvtárakon kívül aligha találhatni más olyan
közvetítõket, amelyek a tiszta információforrásokhoz való hozzáférést egy életen át biztosítani tudnák. Nagy elõnyük, hogy léteznek és
mûködnek. "

rális Örökség Minisztériumának támogatásával
megvalósult. Az évforduló alkalmával a polgármester ünnepélyesenátadta az átalakított könyvtárat a nagyközönségnek.
Az ünnepen egy montázst kívántunk bemu-

Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi tatni a könyvtár életébõl, mely szólt egy kicsit a
Könyvtár igazgatója, intézményünk volt munka- megalakulásról, történetünkrõl, az elmúlt idõszak
társa Helyismereti tevékenység napjainkban a jelentõs eseményeirõl, elismeréseinkrõl, rendezvárosi könyvtárakban címmel szólt a könyvtá- vényeinkrõl és a dolgos hétköznapokról. Vagyis
rak helyismereti gyakorlatáról, valamint a Ma- ez a kiállítás is olyan sokrétû, mint a mindennagyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti
pi tevékenységünk és az eddigi történetünk.
Könyvtárosok Szervezetének elnökeként a szerNagy Éva, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazvezet tevékenységérõl, a helyismereti tevékeny- gatóhelyettese személyes hangú megnyitójában
séget segítõ és koordináló feladatairól.
beszélt a könyvtár nagy korszakairól, a városi
Kovács Béláné igazgatóhelyettes elõadásában könyvtárak szerepérõl és a könyvtáros pálya elkönyvtárunk helytörténeti gyûjteményérõl, hely- ismertségérõl.
ismereti tevékenységénekgyakorlatáról, valamint
A kiállítás megnyitóján közremûködött a
e témában megjelentetett intézményi kiadványa- Cutter Singers énekegyüttes, mely a jeles évforinkról beszélt -kiemelve
az intézmény által dulóra alakult könyvtárunk munkatársaiból és
kiadott bibliográfiákat. A jubileumra jelentettük mutatkozott be a nagyközönség elõtt, méltán
meg a Körmendi Életrajzi Bibliográfiák ötödik aratva nagy sikert.
kötetét dr. Batthyány-Strattmann Lászlóról.
A rendezvény lebonyolítását a Nemzeti KulKondicsné dr. Kovács Éva, a Csaba József turális Alapprogram Könyvtári Kollégiuma táHonismereti Egyesület elnöke A civil szerveze- mogatta.
.
tek és a városi könyvtárak kapcsolata címmel a
Az évforduló hetébenmegbocsátásthirdettünk
rövid történeti visszatekintésentúl beszélt a hon- késedelmes olvasóink számára.
ismereti mozgalom és a könyvtár kapcsolatáról.
Ez alkalomból jelentettük meg Az egyetlen
A kölcsönös szakmai segítésentúl az intézmény igaz varázslat... címû aforizmagyûjteményt. Az
mûködési színtérként is szolgál a civil szerveze- olvasás éve alkalmából hirdettük meg a Testvértek részére.
.múzsák
címû pályázatot, mely során kértük, hogy
Dr. Pálvölgyi Mihály, a Berzsenyi Dániel olvasóink gyûjtsék összeés dobják be a.kölcsönFõiskola Könyvtár- és Információtudományi
zõ térben elhelyezett ládába a számukra legkedTanszéke vezetõje és Ördögné Kovács Mónika vesebb idézeteket az olvasásról, a könyvrõl, a
tanársegéd A képzés irányai, a városi könyvtá- könyvtárról és a mûvészetekrõl. E pályázat eredrak mint gyakorlóhelyi partnerek címmel a fõis- ménye lett a kötet, mellyel megköszönjük a
kolai könyvtárosképzés megújításának folyama- könyvtárhasználók intézményünk iránt tanúsított
táról, lehetõségeirõl, a városi könyvtárakkal való hûségét és támogatásukat, vagyis a közösen létkapcsolattartásról tartott elõadást. Mint elmond- rehozott mû jelképezi ezt az elmúlt ötven évet,
ták, ezek a könyvtárak elsõsorban a könyvtári hisz mi, az olvasók és a könyvtár egymás nélkül
gyakorlatok lebonyolításábanjátszanak szerepet, nem létezhetünk.
s külön kiemelték a visszacsatolásjelentõségét,
Mecsériné Doktor Rozália
mert az lehetõvé teszi a gyakorlatokon szerzett
,
tapasztalatok beépítését az oktatásba.
Atadták

g

,Szakmai nap~nkon ~y~or~atilag m~nde~el~- a me
Új.u.l.t
Gazda
adasban felmerult a kepzes es a tovabbkepzes..
,
fontossága, vagyis a megfelelõ humán erõforrás Konyvtarat

g réti

szerepe.
A mozgáskorlátozottak könyvtárhasználati
esélyegyenlõségénekbiztosítására történt térrendezési és belsõ átalakítási munkák, vagyis az
intézményakadálymentesítése a Nemzeti Kultu-
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A gazdagréti lakótelep építkezésénekbefejezésekor, az elsõ lakók költözésévei egy idõben
nyitotta meg a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
új fiókkönyvtárát 1987 augusztusában,egy öt-

emeletes panelház árkádjainak beépítésévei,256

re. Fénymásolástis végzünk. Uj
, szolgáltatás~ént

m2-en. Az akkori megnyitó ünnepségenegybegyûltek nem gondolták, hogy az eleve könyvtárnak épült helyiségek megújítására tizenöt év
múlva fog csak sor kerülni.
A lakótelep "kapujában" lévõ intézmény ún.
családi könyvtárként mûködött, azaz igyekezett
könyveit a közönség érdeklõdéséhez igazodva,
témák szerinti csoportosításban elhelyezni és
kínálni. Már az elsõ évben több mint kétezer
beíratkozott olvasónk lett, és ez az érdeklõdés
azóta is folyamatos. Látogatóink, kölcsönzõink
fele gyerek, óvodás, iskolás. Az itt felnövõ fiatalok mindegyike járt a könyvtárban. Az iskolákkal, óvodákkal rendszeres napi kapcsolatban
állunk: könyvtárbemutatók, könyvtári játékok,
vetélkedõk, rajzversenyek, író-olvasó találkozók,
könyvbemutatók -nyugodtan mondhatjuk -százait rendeztük meg az elmúlt években. Az elsõk
között szerveztünk a fõvárosban nyári olvasótáborokat a szünidõt a lakótelepen töltõ gyerekeknek, sõt éveken keresztül a Mikulás is nagyon
sok kicsit itt látogatott meg.
Nagy figyelemmel és tisztelettel foglalkozunk
az itt élõ idõs emberekkel. A nyugdíjasházban
letéti könyvtárat, kihelyezett kölcsönzéstmûködtettünk, és rendszeres volt a könyvek házhoz
szállítása is. Ezekhez nagyon nagy segítséget
jelentett a fõvárosi és a kerületi önkormányzat
támogatása.Reméljük -és ez szándékunk-, hogy
a fõváros kulturális esélyegyenlõségekcsökkentését célzó programja keretében, együttmûködve
a kerületi önkormányzattal, hamarosan ez a
könyvtár is bekapcsolódhat a Könyvet-házhoz
programba.
Öröm számunkra, hogy a tizenötéves születésnapjátünneplõ könyvtár megújult, megszépült
környezetben, tartalmi korszerûsítés után ismét
megnyílhatott. A felújítás során a fütéskorszerûsítés, a szennyvízelvezetés hibáinak kijavítása,
az elektromos hálózat felújítása is megtörtént.
Újjávarázsoltuk a könyvtári polcokat, újak a
bútorok, a festés és a burkolat. A lehetõségekhez képest módosítottunk a belsõ téren, pár négyzetméterrel megnövelve a kölcsönzõi övezetet.
Az állomány átalakítása, korszerûsítésesorán
szándékunk volt megfelelni az új kihívásoknak.
Ennek jegyében alakítottuk az állományt, és így
18 ezer kötet könyv, kézikönyvtár, számítógépes
katalógus, negyvenféle folyóirat, kölcsönözhetõ
videófilmek állnak az érdeklõdõk rendelkezésé-

elkezdjük a zenei CD-k kölcsönz~sét. ~l~~l
napjail1k meghatározó tényezõ!~ a,zl~f~r~~clohoz való minél gyorsabb hozzajutas, oromunkre
szolgál, hogy -az IKB pályázaton nyert gépeken -ingyenes internet-hozzáférést biztosíth.atunk beíratkozott olvasóinknak. A könyvtár nYltvatartási idejében öt gép áll az érdeklõdõk rendelkezésére.
Az itt élõk igényeihez igyekeztünk alakítani a
nyitvatartási idõt is. A jövõben péntek délután is
-19 óráig -az érdeklõdõk rendelkezésére állunk. A megújult könyvtárat december 14-énvehették birtokba az olvasók.
,
Orokbefogadas
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban 1995 óta
vált hagyománnyáa könyvek örökbefogadása.Ezt
a szép mozgalmat állománya védelmére és számos mûvének népszerûsítésére indította el az
intézmé~y. Az örökbefogadó -aki természetesenegyúttal belép a könyvtár olvasóinak táborába -tanúsítványt kap arról, hogy vállalta valamely értékes vagy védett mû örökbefogadásátés
figyelmébe ajánlja a többi olvasónak.
Az örökbefogadás a kultúra ápolásánakegyik
legnemesebbgesztusa. Nemcsak eszmei értéke
van az ilyen eseménynek,de anyagi szempontból is hozzájárul az értékek megõrzéséhez.Az
örökbefogadott kiadványokért különbözõ összegû pénzadományokatajánlanakfel a tisztelt örökbefogadók, amelyeket a könyvtár régi könyvek
restaurálására,ritka könyvek vásárlására fordít.
Az elmúlt években az intézmény felkérésére
több mint háromszázközéleti személyiség lépett
az örökbefogadók sorába, többek között neves
mûvészek,irodalmárok, politikusok, nagykövetek.
Az idén Kalász Márton író, a Magyar Írószövetség elnöke is látogatást tett a könyvtárban, s
dedikálta mûveit. Az esemény során hat irodalmi alkotást fogadott örökbe: József Attila Nincsen apám, se anyám, illetve Döntsd a tõkét, ne
siránkozz címû versesköteteit,az író kedves szerzõjétõl, Gion Nándortól két mûvet, valamint Berzsenyi Dániel két verseskötetét.
Könyvtárunk minden olyan gesztust, támogatást örömmel fogad, amely az olvasói szokásokat pozitív irányban elõremozdítja, amely az
olvasói figyelmet a régi, értékes mûvek felé irányítja.
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