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A könyvtári hetek témái

I. (1972) Nemzetközi könyvév
II. (1973) Magyar könyvév (A magyar könyv-

nyomtatás 500. évfordulója)
III. (1974) A szocialista közmûvelõdési könyv-

tárügy 25. évfordulója
IV. (1975) A tanácsok megalakulásának 25.

évfordulója
V. (1976) Üdvözlet az olvasónak! Lectori

salutem!
VI. (1977) 25 éves a József Attila Megyei

Könyvtár és a komáromi Városi-Járási Könyvtár,
30 éves Tatabánya

VII. (1978) Felkészülés az 1979. évi nemzet-
közi gyermekévre

VIII. (1979) 20 éves a szakszervezeti könyv-
tári hálózat

IX. (1980) A társadalomtudományi informá-
ció lehetõségei a nagyobb közmûvelõdési könyv-
tárakban

X. (1981) A megyei közmûvelõdési koncep-
ció végrehajtásának eredményei és a további fel-
adatok

XI. (1982) A könyvtár és a társadalom
XII. (1983) A könyvtáros hivatásról
XIII. (1984) A hátránnyal élõk könyvtári ellá-

tásáról
XIV. (1985) Visszatekintés és könyvtári cél-

kitûzések
XV. (1986) Elõtérben az iskolai könyvtárhá-

lózat
XVI. (1987) A honismereti mozgalom és a

könyvtárak
XVII. (1988) A mûvészeti és irodalmi nevelés

feladatai az új médiumok korában
XVIII. (1989) Mi a könyvtár most? A könyv-

tár legyen a közösség dolgozószobája
XIX. (1990) A magyarság és a nemzetiségek

– hungarikumok
XX. (1991) A kultúra ára
XXI. (1992) Könyvtár és könyvkiadás
XXII. (1993) Könyvtári értékvédelem –

könyvtáros érdekvédelem
XXIII. (1994) Információ – információszolgál-

tatás a könyvtárakban
XXIV. (1995) Összefogás a könyvtárakért

(országos akcióba illeszkedve)
XXV. (1996) Miért nem(csak) könyvtár a

könyvtár, avagy: milyen szolgáltatások várhatók
el a könyvtárosoktól?

XXVI. (1997) Nyomtatott és elektronikus in-
formációk. A használói igények változásai az
utóbbi években

XXVII. (1998) Könyvtárosok – könyvtárhasz-
nálók

XXVIII. (1999) A helytörténeti kutatások le-
hetõségei és eredményei

XXIX. (2000) A magyar millennium és a
Vág-Duna-Ipoly régió jegyében

XXX. (2001) Az olvasás éve jegyében
XXXI. (2002) A könyvtár jövõje, a jövõ

könyvtára
XXXII. (2003) Lokalitás, regionalizmus, eu-

rópaiság
XXXIII. (2004) Digitális könyvtárak és elekt-

ronikus könyvtári szolgáltatások
XXXIV. (2005) Kistelepülések könyvtári el-

látása Komárom-Esztergom megyében

És immár az idei évrõl…

„…csak a Könyv kapcsol múltat a jövõbe”
(Babits Mihály)

A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2005. október
2-án programokban gazdag, rendkívüli nyitva-
tartási nappal ünnepelte jogelõdje, a szombat-
helyi közkönyvtár megalakulásának 125. év-
fordulóját. A rendezvények és élmények rész-
letezése elõtt álljanak itt a konkrét adatok. A
helyi újságban „sikervasárnapként” említett
napon 1774 látogató fordult meg az intézmény-
ben, 1292 könyvet és hangzó anyagot kölcsö-
nöztek. 92 késedelmes olvasó kapott amnesz-
tiát, összesen 66 265 forint tartozás terhétõl
szabadulva meg. 508-an íratkoztak be ingye-
nesen, közülük 210-en a könyvtár új olvasói-
nak táborát gyarapítják. 40 doboznyi (800–1000
darab) olvasók által felajánlott könyvet sikerült
összegyûjteni a székelyudvarhelyi árvízkárosult
könyvtárak számára.

Ezen a napon a Magyar Rádió Könyves vasár-
nap címû programjának helyszínéül szolgált a Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár, ahonnan folyamatos beje-
lentkezésekkel, helyszíni riportokkal színesítették a
mûsort a rádió munkatársai. Az idén már tizedik
alkalommal jelentkezett a Könyves vasárnap mind-
három rádióadón, elsõ alkalommal Kecskemétrõl a
Katona József könyvtárból szólt a közvetítés.

Az eredeti tervek szerint e vasárnapon 10
órától 17 óráig tartott volna nyitva a szombat-
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helyi könyvtár, de a tömeges érdeklõdés miatt
csupán 18 óra után zárultak be a kapuk. Az
ingyenesen beíratkozók sora már a nyitás elõtt
fél órával hosszan kígyózott, és a helyzet az
esti zárásig mit sem változott. A beíratkozás
adminisztrációjának – hétköznapokon egy em-
bert igénylõ – feladatát négy könyvtáros kollé-
ganõ végezte fáradhatatlanul. A türelemmel vá-
rakozók számára a sorban állást a földszinti
programok látványa tette könnyebbé.

A gyermekeknek és felnõtteknek szóló prog-
ramok párhuzamosan zajlottak egész nap. A ren-
dezvénysort egy könyvbemutató nyitotta meg:
Horváth József Elek 1825-ben megjelent, Szom-
bathely évei címû kötetének reprint kiadását Tóth

Péter tanár, irodalomtörténész és Feiszt György,
Szombathely alpolgármestere mutatta be. Horváth
József Elek lokálpatrióta volt, latin forrásból ma-
gyarul kívánta megírni a város történetét. 1825-
ben Bõle András püspöknek hivatalba lépése al-
kalmából ajánlott egy költeményt, melynek beve-
zetõ része Szombathely történetének antik mintá-
kat követõ, verses feldolgozása volt. A most be-
mutatott könyv már a tizedik darabja a Szombat-
helyi reprint kiadványoknak. A sorozat megje-
lentetésének célja az értékmentés, hiszen az így
napvilágot látott könyvek eredeti példányai már
csak elvétve lelhetõk fel, az utókor széles körben
csak az utánnyomások által ismerheti meg a vá-
ros szempontjából fontos köteteket. A bemutató
során a Bolyai János Gimnázium Weöres Vers-
körének tagjai olvastak fel részleteket a mûbõl.

A gyermekek kö-
rében talán legnépsze-
rûbb program 10 óra-
kor kezdõdött a
könyvtár elsõ emele-
tén. A legkisebbek
ekkor a Mesebolt
Bábszínház elõadá-
sát, a Mesemondó
csodaverkli címû in-
teraktív bábelõadást
tekinthették meg.
Petõ Ferenc produk-
ciójában a gyermekek
kedvenc olvasmánya-
it szõtte össze egy me-
sévé, játékostársul szó-
lítva, meséltetve, éne-
keltetve a zsibongó

közönséget. Az elõadás során tizenhárom tudós
asszony a gyógyítás módszereirõl egyeztetett a
mesemondó csodaládikóból elõbújó tudós békával,
de felbukkant Csipkerózsika és az egész királyi udvar
is. A verkli meseelemeket kevert, elegyített össze,
hogy újabb és újabb történetek születhessenek belõ-
lük. A verkli segítségével kedvenc történeteiket is
elmondhatták a gyerekek, így hangzott el egy kis-
lány elõadásában a Piroska és a farkas. A közönség
lelkesedése és a bábszínház alatt készült rádiós in-
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terjú is arról tanúskodik, hogy a pici gyermekek ki
vannak éhezve a mesére.

A nap folyamán több alkalommal csendültek
fel a könyvtár elõtti téren – s persze az éter hul-
lámain – a „Tarka kutya” együttes zenéjének
hangjai, az intézmény elõtti téren pedig egyórás
koncertet adott a Regõs és a Fergettyû együttes,
melyet a Petõfi Rádió Promenád címû mûsorá-
nak hallgatói is élvezhettek. A produkciók sike-
rének fokmérõjeként sok gyermek perdült táncra,
az együttesek mellett a legnagyobb elismerést a
piros kabátjában vígan pörgõ-forgó, kétéves Mé-

száros Róza szólótánca aratta.
A Regõs együttes 33 éve alakult, mûvészeti

vezetõjük Kálóczi György. Népzenét, megzenésített
verseket, történeti zenéket játszanak. Sárváriak, ezért
hagyományaikhoz hûen zenéjükkel gyakran idõuta-
zásra hívják közönségüket, felidézve Tinódit és a
kuruc kort. Ezen az ajándék vasárnapon hajdútán-
cokkal és Barsi Ernõ vasi gyûjtésébõl származó ver-
bunkossal lepték meg a könyvtár látogatóit. A Re-

gõst követõ Fergettyû együttes – amely
nevét a parasztszekér egyik alkatrészé-
rõl kapta – húszéves múltra tekinthet
vissza. A zenekar tagjai saját hangjuk
mellett nagybõgõn, csellón, furulyán és
gitáron játszanak, de az együttest ve-
zetõ Kóta Pál számára nem idegen
hangszer a hegedû, a mandolin, a
tamburica és a koboz sem. Elõadásuk-
ban József Attila és Nagy László meg-
zenésített verseit hallhatta a közönség,
felcsendültek az Én ki emberként…,
A hetedik, a Hangya, a Gyöngy és a
Jártam én koromban, hóban címû köl-
temények sorai.

A délutáni programok két órakor
egy kiállítás megnyitójával kezdõd-
tek. A Megmentésre váró kincsek
címû tárlaton olyan ritkaságokat
mutattunk be, amelyeket az 1880-
ban alapított városi közkönyvtár, a
szombathelyi Casino, illetve a Vas-
vármegyei Kultur Egyesület
könyvtára hagyott örökül könyvtá-
runkra. A régi és értékes kötetek
között megtekinthetõ volt Erasmus
Nyájas beszélgetések címû mûvé-
nek bázeli kiadása, amely még az
Országos Széchényi Könyvtár
gyûjteményébõl is hiányzik. A leg-

öregebb kiállítási darab 1524-bõl származott,
de a legfiatalabb is elmúlt 121 éves. A mûve-
ket, amelyeken az idõ vasfoga már jócskán
nyomot hagyott, a köteteket jól ismerõ Szabó

Márta könyvtáros válogatta, bemutatásukat
Rétfalvi Gábor fõiskolai docens vállalta. A
megnyitó után lehetõség nyílt arra, hogy a
könyvtár olvasói örökbe fogadhassanak a kiál-
lított könyvek közül egyet-egyet, így teremtve
fedezetet a restaurálásukra. A XVI–XVIII. szá-
zadi kulturális kincsek restaurálására két nagy
felajánlás érkezett. Szombathely városa Titus
Livius könyvét fogadta örökbe, a rumi Rajki
Kör pedig százezer forintot ajánlott fel bármely
régi könyv restaurálásához. Ötezer forinttól a
hozzájárulást védnökségi okmánnyal igazolta a
könyvtár. A kisebb összeget felajánlók közül
legtöbben Berzsenyi 1813-ban megjelent ver-
seskötetének és Káldy György 1631-ben nyom-
tatott prédikáció-gyûjteményének patrónusaként
jegyeztették magukat.
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A gyerekkönyvtárban eközben
életre keltek a gyermekolvasók
„nagy könyvei”. Felépült az Egri
csillagok Dobó-védte vára, elkészül-
tek a támadó törökök turbánjai és
szablyái, a Pál utcai fiúk grundján
golyójátékban mérték össze ügyes-
ségüket a gyerekek, a bereknek ki-
nevezett zöld sarokban pedig a Fe-
kete István mûveiben szereplõ álla-
tok seregletét hajtogatták meg a csa-
pattagok papírból. A játék során az
is kiderült, hogy ki ismeri a legjob-
ban a fent említett mûveket, az iro-
dalmi totót kitöltõk között meglepe-
tés-nyeremények találtak gazdára. A
negyedik emeleten eközben korosz-
tályonként díjazott rajzverseny vár-
ta a kedvenc olvasmányélményeik-
rõl színekkel, formákkal mesélni
tudó gyerekeket.

Fél háromtól Fórum a jövõrõl cím-
mel a fenntartóknak, könyvtárhaszná-
lóknak, könyvtárosoknak szóló prog-
ram vette kezdetét a földszinti elõadó-
teremben. Pallósiné Toldi Márta, a
vendéglátó könyvtár igazgatója kö-
szöntötte az egybegyûlteket, akik kö-
zül sokan pótszékre kényszerültek. Az
igazgatónõ beszámolója képet adott a
változásokról, amelyek akkor következtek be a Ber-
zsenyi Könyvtár életében, amikor megkétszerezõ-
dött alapterületen nyitotta meg újra kapuit. A hang-
súly azokon a változásokon és mûhelytitkokon volt,
amelyekrõl az olvasók csak az ehhez hasonló fóru-
mok alkalmával szerezhetnek tudomást. A könyvtár
teljes neve Berzsenyi Dániel Megyei és Városi
Könyvtár, ez is utal arra, hogy az itt történteket két
fenntartó felügyeli. Kapiller Sarolta, a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal Mûvelõdési és Sport Tit-
kárságának vezetõje szerint bár vannak viták a
megye és a város között, a közös fenntartás bevált
konstrukció. Ezt Feiszt György alpolgármester is
megerõsítette, kitérve arra, hogy a könyvtárban a
stratégiai tárgyalásokon az érveket mindig szakmai
szempontoknak rendelték alá, valós igényekre hi-
vatkozva.

A fórumon sok olvasó is felszólalt, mondan-
dójuk lényegét a helyi újság publicistája így je-
gyezte le: „Személyes történeteikbõl és köszönet-
nyilvánításaikból összeállt az a kép, ami a könyv-

tár küldetésnyilatkozata: csendben, rendben, nagy
segítõkészséggel és empátiával igyekeznek telje-
síteni feladataikat a könyvtárosok, láthatatlan hát-
térmunkát végeznek. Népmesei fordulattal élve
olyan természetesen, mint levesben a só.” Egy
régi olvasó beszéddel készült az alkalomra. El-
mondta, hogy fiatal kora óta tagja a Berzsenyi
Dániel Könyvtárnak, és most nyugdíjasként is úgy
érzi, hogy a „könyvtárba jó bejönni, és a legne-
hezebb hazamenni tõlük”. Szerinte a könyvtáro-
sok gondolatolvasók, hiszen elég, ha csak annyit
mond, milyen színû a könyv borítója, mi lehet a
témája, s már kezében is van a kötet. Egy fiatal
hölgy a köszönetét fejezte ki, amiért ez a könyv-
tár együtt fejlõdik a tanulmányaival, és így folya-
matosan hagyja magát „kizsákmányolni”. Meg-
ható pillanatokat okoztak az olvasói vallomások,
erõt adva a könyvtárosoknak a mindennapokhoz.
Az egyik országos napilap a világirodalom
klasszikusai válogatás-sorozatának köteteivel aján-
dékozta meg a könyvtárat és a fórum résztvevõit,
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a székelyudvarhelyi városi könyvtár számára ren-
dezett egész napos könyvgyûjtés eredményét
pedig a Magyar nagylexikon tizenkilenc köteté-
vel egészítették ki.

A fórum után ismét a gyermekek kerültek a
figyelem középpontjába. A koradélutáni versenyek
eredményhirdetését a kézzel fogható ajándékok
átadása mellett a Fergettyû együttes ajándék-kon-
certje színesítette.

A nagy érdeklõdésnek köszönhetõen elhúzó-
dott zárás után egy csendesebb, elmélkedõbb prog-
rammal fejezõdött be az ajándékvasárnap. A vá-
ros könyves életét boncolgató kerekasztal-beszél-
getés meghívott vendége volt Gyurácz Ferenc, a
Vasi Szemle fõszerkesztõje, a Magyar Nyugat
Kiadó vezetõje, Alexa Károly, az Életünk fõszer-
kesztõje, a BKL Kiadó vezetõje, Boda László és

a Savaria University Press alapít-
vány vezetõje, Fûzfa Balázs. Mind
a négyen valamilyen módon kötõd-
nek Vas megyéhez és a Berzsenyi
könyvtárhoz. Az élõben közvetített
beszélgetés mûsorvezetõje elsõsorban
arra volt kíváncsi, hogy milyen he-
lyet foglal el a vendéglátó könyvtár a
meghívottak és a megye könyves éle-
tében. Az intézmény munkatársai jól-
esõ érzéssel hallgathatták az elisme-
rõ, szép szavakat, melyekbõl ritkán
jut a hétköznapokra.

Az este során egy ünnepélyes
pillanatra is sor került. Koncz Eri-

ka, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma helyettes államtitká-
ra Skaliczki Judit könyvtári fõosz-
tályvezetõ kíséretében átadta Az
Év Könyvtára Díjat a bonyhádi
Solymár Imre Városi Könyvtárnak,
és ismertette a szakmai kuratórium
indokait, melyekkel a döntést alá-
támasztották. A díjat Antal Mária,
a bonyhádi könyvtár vezetõje vet-
te át. (Gratulálunk! – a szerk.)

A sikeres rendezvénysorozat
egy internetes fórum szerint piros
betûs ünnep volt minden kultúrem-
ber számára. Sok öröm és fáradság
volt e nap mögött, amelynek a je-
len lévõ rengeteg, magát jól érzõ
olvasó adott értelmet. Könyvtáro-
sainknak élmény volt együtt dol-

gozniuk a Magyar Rádió munkatársaival, Lánczi

Ágnessel, Gózon Ákossal, Pásztor Zoltánnal és
Babucs Krisztával.

Sopár-Dancsecs Katalin – Bozzai Judit


