
1_1_:!'1_- -" "' -.

Szomszédo lás

A Duna Menti Könyvtár vábbra is a volt Kultúrpalota épületében van. A
gyûjteményben közel háromszáz XVI-xvIi. szá-

A révkomáromi Duna Menti Könyvtár "örökö- zadi kia~vánY,található.
se", illetve kezelõje a valamikori Vármegyei. Az allomany feldolgozottsága alapszintû,
Könyvtár állományának. mIvel a XX. század eleji, illetve a könyvtárunk

Ezt a könyvtárat Kultsár István hírlapkiadó, vo~t. alkalma~ot~ai által. készített katalógusok
színházigazgató, az MTA létrehozásának egyik nyujtanak segitseget a vIsszakeresésben.
kezdeményezõje alapította, aki egyébiránt Az elmúlt években megkezdõdtek az állomány
révkomáromi születésû volt. Végrendeletében; teljes feltárásának munkálatai. Elkészült egy ter-
1827-ben, négyezer kötetes könyvtárát a várme- vezet, amely az állomány fokozatos restaurálá-
gyére hagyományozta. Egyik feltétele az volt sával foglalkozik. 2001-ben a Nemzeti Kulturá-
hogy az általa alapított vármegyei könyvtár ~ lis Alapprogram támogatásával sikerült több
francia és az angol minta szerint, közkönyvtár- könyvet rendbe hozatni, köztük a Grazban 1610-
ként mûködjön. ben nyomtatott, Az fejedelmek oraianak máso-

Az intézmény 1831 júliusában megnyitotta ~i~ könyv~... c~m~t, amelyben egy korabeli kéz-
"kapuit", de rövid idõn belül beszüntették a rend- Irasos bejegyzes IS van. A könyvek mellett a
szeres kölcsönzést. Az állományt a vármegye há- fragm~ntumaikat .is restaurálták, az átkötéshez
zán helyezték el, ahol felváltva vagy a folyosó- hasznalt manuscnptumokat, a lenyomatott virá-
kon, vagy a levéltárban helyezték el az állományt. gokat stb. Februárban kiállításon mutatja be
Ritkán volt lehetõség a kölcsöniésre is. könyvtárunk a restaurált könyveket, a fragmen-

Kultsár halála után özvegye még további ezer tum?kkal ,é~ a fotódokumentációval együtt, ez-
kötetet ajándékozott 'a vánnegyének. zeI IS felhivjuk a figyelmet az elvégzett munká-

Annak ellenére, hogy a vármegye csak ala- ra, illetve az értékes gyûjteményre.
csonyabb összegekkel tudta támogatni a könyvtár. Végül, s nem utolsósorban, itt szeretnénk
bõvítését, az állomány fokozatosan növekedett. megköszönni a tatabányai József Attila Megyei
Id. Szinnyei József, a bibliográfus, aki szintén Könyvtár segítségét, és a két restaurátor, Eva
Komárom város szülötte volt, már pesti mûkö- Gáliková és Monika Borkowska munkáját.

dése alatt közel hétezer kötettel bõvítette az állo- Reméljük, hogy alapítványok segítségével
mányt. Több jelentõsebb komáromi' család is aján- tovább folytathatjuk a megkezdett munkát.
dékozott irodalmat a vármegyei gyûjteménynek. Zsok Gizella

A XIX. és XX. század fordulóján egyletek

s:ûntek, m~g, kö?yv~raik szinté~.be!eolvadtak ~ Az elsõ ma gánkön yvtár
konyvtar allomanyaba, de ez tortent a városI ,
könyvt~r esetében is. Ersekújvárott

A vIharos XX. századi történelem, fóleg a vi-
lágháborúk körüli idõszakban, mozgalmassá tette A könyveket, mint az emberi szellem alkotásá-
a gyûjtemény életét is. 1913-ban, amikor felépült a nak hordozóit, mindig is nagyon szerettem. Már
Kultúrpalota épülete (jelenleg a Magyar Kultúra és kicsi gyermekkoromban rájöttem az olvasás ízé-
Duna Mente Múzeum központi épülete), itt találta re. Amikor édesanyám rajtakapott, hogy titok-
meg végleges helyét a könyvtár. Fõként a második ban már megint olvasok, sokszor mondta, olva-
világháború alatt és után, a különbözõ költözteté- sásból megélni nem lehet.
sek folyamán maga a gyûjtemény is károsodott. Sokáig magam sem tudtam, hogy milyen
Kezelésének végleges megoldására az 1970-es pályát is válasszak. Semmilyen különleges te-
években nyílt meg a lehetõség, amikor állami va- het ség em nincs. Mikor gimnáziumi osztályfõnö-
gyonként könyvtárunkhoz került. Jelenleg közel köm a könyvtárosi iskolát ajánlotta, nagyon testre
negyvenezer könyvtári egységet tartalmaz, és to- szabott pályára irányított.
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k d dr mal napIg a onyv rossag a meg a arozo- nye n, Igaz cse e y osszege et, e a ren ez-

"i' ja életemnek. Harmincöt évig gyakoroltam ezt a vényeink költségét fedezték.

i~ hivatást egy szlovákiai kisváros, Érsekújvár Já- A munkánkért javadalmazás nem jár, de a leg-

I~ rási Könyvtárában. Az olvasószolgálat volt a nagyobb ajándék olvasóink elégedettsége, no meg

1;1 szakterületem, azon belül a fiókkönyvtárak be- az, hogy egy nyugdíjas könyvtárosnak nem kellett

'~ indítása, mûködtetése. visszavonulnia a nagy "kincseskosár" mellõl.

;! Mikor eljött a nyugdíjaztatásom ideje, nagyon Boldogságomat egyedül az árnyékolja be, hogy

if' fájó szívvel gondoltam arra, hogy lassan be kell nap mint nap hallom az olvasóktól, kevés a mai

:1 fejeznem könyvtári ügyködésem. Nehezen tud- irodalom, az új könyv, nincs rá pénze az egyén-

t tam elképzelni további életem úgy, hogy csak a nek, de a könyvtárnak sem. Könyvvásárlásra pénzt

napi házimunkának éljek. Gyermekeim már na- a pályázatokon sem lehet nyerni. A kiadóinkhoz is

gyok, elkerültek hazulról, férjem dolgozik. Van- fordultam az év elején személyes levéllel, hogy

nak ugyan kedvteléseim, de ezek nem elégítik ki esetleg felesleges példánnyal támogassák könyvtá-

az igényeimet. Az igazat megvallva, féltem a runkat, de sajnos még válaszra sem méltatlak. A

: bezártságtól és nagyon sajnáltam, hogy ott kell dupla példányok értékesítéséveI tudunk pár koro-

i hagynom azokat a lehetõségeket, amelyeket egy nára szert tenni, de ez nagyQn kicsi összeg ahhoz,

könyvtár nyújt az embemek. Szerintem egy hogy új könyvet vásároIhassunk belõle.

könyvtár olyan, mint egy óriási teli kosár, ami- Lassan a helyiségünket is kinõttük, bár kaptunk

ben csupa kincs van, és ha az ember turkál ben- raktárat és ígéretet is a bõvítésre. Reméljük, ez a

ne, mindig azt veheti ki belõle, amihez kedve tervünk is megvalósul. Megnyugtató, hogy ezek a

van. Hát ezt a kincses kosarat sajnáltam elhagy- könyvek nem a szemétbe kerültek, és továbbra is

ni és felcserélni az otthoni kisebbre, mármint a az olvasókat szolgálják.

saját könyvtárunkra, Könyvtárunkban nagyon sokrétû az irodalom

Mikor errõl a férjemmel beszélgettünk, azt összetétele. Megtalálhatók itt a régi imakönyvtõl

találta mondani, hogy ha csak ez hiányzik majd kezdve a háború elõtti újságokon keresztül még

nekem, csinál õ nekem könyvtárat, hogy legyen Sztálin beszédei is -hanglemezen, mert abból is

hová járnom nyugdíjas éveimben is. Tudja, hogy van néhány,

rossz az elégedetlen asszony a háznál. Akkor Hogy könnyebb legyen ennyi könyv között el-

megmosolyogtam, de rövid idõn belül õ a tettek igazodni, számítógépbe is beírom az állományt, a

mezejére lépett. Tanárember lévén, aki helytör- programot a fiam írta. Jelenleg készül a kölcsön-

tén ette 1 is foglalkozik, sokszor találkozott mun- zéshez is egy program.

kája során olyan idõs emberekkel, akik nehezen A könyvek témák és nyelv szerint vannak a

viselik el, hogy nem tudják, haláluk után mi lesz polcokon. Számítógépben visszakereshetõk a szer-

kedvenc könyveik sorsa, Sajnos nem ritkaság, zõ, a cím és a témacsoport szerint. Itt még sok a

hogy örökös nem lévén a könyvek a szemétbe kívánnivaló, de ezt a részét a könyvtároskodásnak

kerülnek, de az is elõfordul, hogy az öröKösök én is csak most tanulom.

nem tudnak már magyarul olvasni sem. Önálló weboldalunk is van, ezt igyekszünk

Ez adta az ötletet férjemnek, hogy létrehoz- aktualizálni. Címünk: www.kalaka.host.sk

zon nekem egy magánkönyvtárat, ahol kölcsö-

nözgethetem akár saját könyveinket, akár az aján- Bibli.fu.kaKo1ókaAb...Ik'nyYt"',SllVaS...d.r,N.bnm.79,94057,1.J,090~U7J33,1-
dékba kapottakat. mliJ,k.lakald>b.'t,ok

Az ötlet megvolt, már csak a megvalósítás-

hoz kellett hozzáfogni. Városunk forgalmas he- "0 " , ., , .
1 ., h l . 1 b ~ Ih ' , t ' t ' zt " k l:dvozoljuk Ont, kcrem v~,las!lzCln kínulutunkbol:
yem es a e YI ap an le Ivas m e un az

olvasókhoz, hogy akinek van felesleges könyve, ,

ajándékozza nekünk egy magánkönyvtár meg- Pár szót Kön~1áruttkról .i

alapozásához. i
Rezsiköltségeinket a helyiséget bérbeadó egy- Nyit-.'atartás I

~áz ál!ja, azzal a felté~ellel, ho,gy a, könyvtár, az KölcsÖnzési szabál~at (

o tulaJdonukba megy at, ha mar ml nem tudJuk!
mûködtetni, Idõközben néhány pályázatot is Köml\'ek listá'a í
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