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Tisztelt olvasó közösség! „…a könyv hideg, de biztos barát…” mondta 

Victor Hugo. Én nem így képzelem, mert amikor a barátommal lepihenünk és 
elővesszük az egyik kedvenc olvasmányunkat, azonnal felderül felettünk a 
szoba mennyezete. Mindketten olvassuk ugyanazt az oldalt és egyszerre lapo-
zunk.  

A könyv arra jó, hogy barát nélkül is ne legyél egyedül, mondta egyik 
kedves kolléganőm, továbbá a könyvek soha sem magányosak, mert folyton ke-
ressük őket, mint a jóbarátokat. A könyvek nem tesznek különbséget rossz és jó 
olvasók között, mindenkinek egyformán segítenek. A könyv szerényen, hűsége-
sen vár egy kézre, mely leveszi őt a polcról és a legszebb üzenetet küldi felénk: 
egyedül az  olvasni tudó ember tud olvasni! Szent-Györgyi Albert ezt írta: A 
könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi a fejünket 
valami jobbra használjuk. Az én fejemben bármilyen könyvszagú ismeretnek a 
felezési ideje néhány hét. Így hát az ismereteket biztos megőrzésre a könyveknek 
és a könyvtáraknak hagyom, és inkább horgászni megyek, néha halra, néha új 
ismeretekre.  

Ha könyvek nélkül magunkra hagynak bennünket, mindjárt zavarba esünk, 
eltévedünk: nem tudjuk, mihez tartsuk magunkat, hová pártoljunk, mit szeressünk, 
mit gyűlöljünk, mit tiszteljünk - írta Dosztojevszkij. Márai Sándortól is mondanék 
egy idézetet. „Nem fontos, hogy sok író legyen egy közösségben, de fontos, hogy sok 
olvasó legyen”. 

Be is fejezem az idézetek felolvasását, mert egy közalkalmazott ne nagyon idéz-
gessen „félreérthető” szövegeket ebben a deficites demokráciában. 

A könyvtárak életében jelentős projekt a „Könyvtárak összefogása a társada-
lomért”, amely azt célozza, hogy hogyan lehetne a megyei és városi könyvtárakon 
kívül a kistelepülések könyvtárait nagyobb eséllyel bevonni a könyvtári ellátásba, az 
információs társadalomba. Mert ha egy önkormányzat nem képes az információkkal 
élni, a legfontosabb tudnivalókkal ellátni a könyvtárba betérő érdeklődőket, az a tele-
pülés menthetetlenül lemarad. Ha a tenni akarás, a humán szellemi infrastruktúra fej-
lesztése eluralja a települést, az sikeres pályára léphet. Az információs társadalomban 
nap mint nap új kihívások keletkeznek, és az új tudnivalókat nemcsak a hagyományos 
dokumentum, a könyv segítségével érhetjük el, hanem az elektronikus információhor-
dozókkal is. 

Kiskutas községi könyvtára az 1950-es évek elején alakult meg. Sok há-
nyattatás után került ebbe a tetszetősen felújított új helyiségbe, amelyet a község 
elöljárói és lakosai szinte a semmiből, sok-sok munkával és pályázatok segítsé-
gével varázsoltak ismét élővé. Köteteinek száma közel 2.000 darab. A Zalaeger-
szegi Többcélú Kistérségi Társulás beemelte a feladatai közé a mozgókönyvtári 
ellátást, így a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is mi végezhetjük köz-
ségi könyvtáruk hálózati-módszertani gondozását. A jóval több állománygyarapí-
                                                 

1 A megnyitóbeszéd a Kiskutasi Kulturális Menedékház könyvtárának megnyitóján (2007. szeptember 
22-én) hangzott el. 
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tási keretből (amely jelenleg nem terheli az önkormányzatokat) sokkal több do-
kumentumot tudunk kijuttatni a községi könyvtáraknak, így Kiskutasnak is, pl.: 
CD-ROM-okat, DVD-ket, és a kézikönyveknek, albumoknak is örülhetnek az 
olvasni vágyók. 

 
Ináncsiné Tóth Mónika könyvtárosnak szép és kellemes foglalatosságot kí-

vánok az olvasók körében, a község és a közösség lakosainak pedig szép és hasz-
nos olvasást ebben a megújult könyvtárban. 

 
Halász Gábor polgármester úrtól pedig azt kérném, hogy továbbra is kísérje fi-

gyelemmel azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekkel fejleszteni tudja egyik leg-
fontosabb intézményét: a könyvtárat. 

 
Pál Éva  
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Munka után a megérdemelt pihenés: 
Iváncsiné Tóth Mónika és Pál Éva könyvtárosok 




