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Szellemi értékmentõk

A hajdúnánási városi könyvtár mindig bõvelke-
dett eseményekben, rendezvényekben. Úgy érez-
tük és érezzük ma is, hogy fontos helyet fogla-
lunk el a város életében.

Amikor 1973-ban elkezdtük a komoly helyis-
mereti gyûjtõmunkát, talán magunk sem gon-
doltuk, hogy mára annyi értéket hordozó kincs
kerül a birtokunkba. Aki kicsit is járatos a hely-
ismereti munkában, nagyon jól tudja, hogy amint
elõkerül a múltból egy-egy adat, fotó, név, ese-
mény, az újabb kérdéseket vet fel, ismételt ku-
takodásra serkent. Hiába van feltárva az össze-
gyûlt anyag, amely a kutatószoba mélyén lapul,
az olvasók csupán kis részére ismert, és a többi-
ek szemében is csak „holt anyag” marad. Az
évenkénti kiállításainkkal, melyeket ezen gyûj-
temény darabjaiból rendeztünk, már igyekeztünk
tágítani a kört.

Volt egy gondolat, amely aztán 2000-ben
megvalósulni látszott. Létezik városunkban egy
civil szervezet, a Hajdúnánási Szellemi Mûhely,
amelynek tagjai a kultúrára, az irodalomra, a
szellemi értékmentésre szövetkeztek. Sok sike-
res, közös rendezvény fémjelzi a mûhely és a
könyvtár együttmûködését. E szervezet kezde-
ményezésére és támogatók – többek között az
önkormányzat – anyagi segítségével, könyvtá-
runk helyismereti anyagára épülve készült el
kolléganõnk, Rigó Tamásné szerkesztésében a
Hajdúnánási Almanach 2000 címû kiadvány.

Részben személyi és közhasznú információs
adattár, részben helyismereti olvasókönyv, mert
lapozója „olyan írásokat talál, amelyek városunk
népéletének közelebbi és távolabbi múltjából
adnak ízelítõt”. Az ezer példányban megjelent
kötet fogadtatása nagyon sikeres volt. Így írt
akkor errõl városunk polgármestere, Éles And-

rás: „Csak a tisztelet és köszönet hangján szól-
hatok a Hajdúnánási Almanach 2000 címû kiad-
vány szerkesztõirõl, a megjelenést segítõ mun-
katársakról. Ez a több mint ötszáz oldalas könyv
sok Hajdúnánást szeretõ, lelkes patrióta közös
produktuma. Az eredendõen tervezett Szellemi

értékmentõk helyett a millennium évének lenyo-
matát foghatja kezébe az olvasó.”

Az azóta eltelt évek még további köteteket
hoztak, a cím idõközben Nánási Kalendáriumra

módosult. A cél ugyanaz maradt, csupán a szer-
kesztés formája változott kissé, a régi kalendári-
umok mintájára. Az eddigi kötetek természete-
sen még mindig nem tudták az olvasók kezébe
adni helyismereti gyûjteményünk minden érté-
kes darabját, de felvillantották és a figyelem
középpontjába állították a helytörténeti kutató-
és gyûjtõmunka fontosságát. Mára elértük, hogy
az egyszerû emberek jelzik nekünk, hogy leírták
gondolataikat, emlékeiket és szeretnék, ha azok
bekerülhetnének a soron következõ kötetbe. A
városlakók várják és számon tartják a kiadványt,
vásárolják maguknak, ajándékba, odaadják uno-
káiknak, így egyre szélesebb körben lesz termé-
szetes, hogy múltunk darabkáit megõrizni gyûj-
teni, továbbadni mindannyiunk kötelessége.
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