
A pápai Jókai könyvtár története (1952-2002) 

A barokk város, Pápa törtenete 
korábbi évszázadaiban az egyházi 
intézményekben: a plébánia
templomban, a ferencesek kolos
torában, majd az 1531-től kezdő
dött protestáns iskoláztatás, a 
bencések és az Esterházy-család 
könyvtára, s később a polgári 
egyesületek révén viszonylag gaz
dag könyvkultúra alakult ki. R 
gyűjtemények anyaga mindig tük
rözte azt a fenntartói szándékot, 
hogy a vallásos nevelés, a világi 
jellegű oktatás-nevelés, a gazda
sági érdekek vagy egyszerűen 
csak a szórakoztatás volt-e a fel
adatuk. 

A helyi Ismeretterjesztő Egylet, 
a könyvárusok könyvkölcsönzői, a 
Jókai Kör, a Népkönyvtár, a Vá
rosi Nyilvános Könyvtár tevé
kenysége egyaránt előzményei 
voltak az elmúlt évben fél évszá
zados fennállását ünneplő városi 
könyvtárnak, amely 1958-ban a 
Jókai Mór nevet vette fel. 

Az évfordulóra a mára jelentős 
szellemi műhellyé is vált könyvtár 
egykori és mai dolgozói kötetben 
összegezték a múlt történéseit, 
főképpen az 1952-től napjainkig 
terjedő időszak alatti fejlődést, 
amely alatt mindig szoros kapcso
latban voltak az iskolákkal, azok
kal a diákokkal és pedagógusok
kal, akik számára meghatározó 
szellemi hátteret tudott biztosí
tani. 

A kötet előszavában dr. Her
máim István igazgató a könyvek 
őrei, a könyvtárosok múlt-jclcn-
j ővő kap csolat ár ól írj a: „ S oha 
nem válthatja fel a könyvtárost - a 
ninivei agyagtáblák őrének késői 
leszármazottját - a robot, a gép, a 
kizárólagosan gépi információt 
hordozó központ. A XXI. század 

emberének is szüksége van/lesz 
emberi hangra, kedvességre, tö
rődésre, vagyis könyvtárosra". 

Az első fejezetben a város 1952 
előtti könyvgyűjteményei, könyv
tárai múltjáról olvashatunk majd 
a Jókai Mór Városi Könyvtár fél 
évszázadát mutatják be a szerzők: 
az alapítás körülményeit, a funk
ciók változásait a könyvtárgépe
sítést, az új részlegek kialakítását, 
a könyvtárnak is helyet adó Ester
házy-kastély részleges rekonst
rukcióját, benne az egykori várká
polna helyreállítását, amelyet 
Európa Nostra-díjjal jutalmaztak. 
A könyvtár vezetése nyitottságát 
jelzi, hogy MKE-vándorgyűlés-
nek éppúgy helyet adott, mint az 
Európ ai Info rmáció s Alp ont-
funkciónak, s természetesen szá
mos olyan rendezvénynek, ame
lyek karakteressé tették a Jókai 
könyvtárat. Jelenleg 680 négyzet
méteres területen működik, 
amely közel 120 ezer kötet köny
vet és számos más dokumentu
mot fogad magába. Tervezik a to
vábbi, a kastélyon belüli bővítést, 
amely elengedhetetlennek tűnik a 
fejlettebb, komfortosabb olvasó
szolgálati és kutatói műhely jelleg 
megvalósításához. A 6400 főt 
meghaladó könyvtárhasználók 
és a könyvtár kvalifikált munka
társai egyaránt igénylik a fejlesz
tés újabb periódusának megvaló
sulását. 

A kötet második fejezete a 
könyvtár adminisztratív működé
sét ós részlegeit mutatja bc. Köz
ponti Ellátórendszert működtet
nek, s e réven néhány környékbe
li település könyvtári ellátását is 
biztosítják. Jelentős a helyismere
ti gyűjteményük, amely nemcsak 
történeti értéke és a város hagyo

mányai miatt fontos, hanem azért 
is, mert ezáltal segítheti a kutató
munkát, összefogja és szervezi a 
helyismereti bibliográfiai tevé
kenységet. (Szerencsére, számos 
helyi és környékbeli kutató végez 
publikációs munkát, amelyhez a 
könyvtár anyagai és munkatársai 
kiemelkedő módon járulnak hoz
zá. Többek között H. Szabó La
jos, Huszár János, Rácz Tstván, 
Kövy Zsolt, Tungli Gyula, ifj. 
Hermáim István könyvei, tanul
mányai fémjelzik ezt a tevékeny
séget.) 

A kötet harmadik részében a 
könyvtár vállalkozása, a Kötészeti 
és Sokszorosító Műhely másfél 
évtizedes történetérők működé-
séről olvashatunk. Ez olyan gaz
dasági jellegű vállalkozása a 
könyvtárnak, amelynek nem a 
pénzbeli, hanem a szellemi hoza
dékajelenti az igazi értéket. A ka
talógusban felsorolt, megközelí
tően már a háromszázadik felé 
közelítő könyv és füzet, az éven
kénti átlag 20-40 közötti periodi
kaféleség-lapszám, meghívók, 
szórólapok, plakátok és más 
nyomdai termékek (2002-ben 
összesen 395, de 1998-ban példá
ul 689) az egyik legeredménye
sebben működő könyvtári kiadói 
műhellyé tették. Ugyancsak terje
delmes felsorolásű a könwtár 
1961 és 1985 közötti irodalmi ren
dezvényeit dokumentáló összeál
lítás. 

(A Jókai Mór Városi Könyvtár 
története. 1952-2002. Szerk!; dr. 
Hermáim István. - Pápa, 2002. 
184 p . A szerzők: Hermann Ist
ván, Jelencsik Sándor, Mészáros 
Erzsébet, Mészárosné Stenger 
Katalin, Vargánc Sipos Terézia.) 

(tölgyesi) 




