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KÖNYVTÁRAVATÁS  NAGYKAPORNAKON 

 

A nagykapornaki könyvtár évekig mostoha körülmények között – régi, felújításra szoruló 
épületben, elavult bútorzattal - működött.  A faluvezetés felismerte, hogy a könyvtárat egy 
megfelelő, közönség közeli helyre kell átvinni. Sifter Péter polgármester úrral egyeztetve - a 
település lehetőségeit figyelembe véve -  még 2015-ben közösen kiválasztottuk a könyvtár  új 
helyét. A falu központjában elhelyezkedő Faluház több kisebb helyiségének összenyitásával 
elkezdődtek a leendő könyvtár felújítási munkálatai. 
Párhuzamosan a könyveket előkészítettük átszállításra, selejteztünk és jelzettel láttuk el, 
rekeszekbe, dobozokba pakoltuk őket. 
Az igényes felújítást követően a helyi könyvtárosunk, Sipőcz Sarolta szervezésében a 
falugondnoki autó igénybe vételével megtörtént a dokumentumok átszállítása.  Kialakítottuk a 
könyvtári rendet, eligazító feliratokat helyeztünk ki. 
A költöztetésben, pakolásban a KSZR munkatársai mellett a település közmunkásai is komoly 
részt vállaltak.  Köszönettel tartozunk nekik. 
A DFMVK a könyvtári szolgáltatási keretében 9 db könyvtári polcot, szőnyeget, asztalt és 
babzsák fotelt vásárolt, a helyiség  berendezése lehetővé teszi kisebb létszámú iskolai és 
óvodás csoportok fogadását.  A nagyobb létszámú rendezvényeket az IKSZT  
„nagytermében” tartják. 
 

   A 
könyvtár avatása, átadása 2016. szeptember 22-én Kiss Gábor  a DFMVK mint szolgáltató 
könyvtár igazgatójának köszöntőjével kezdődött, majd Sifter Péter polgármester úr baráti 
szavaival folytatódott.  A KSZR csoport vezetője Sebestyénné Horváth Margit és két 
munkatárs is részt vett a megnyitón.  A jelenlévők között volt az IKSZT vezetője és 
könyvtárosa Sipőcz Sarolta, a szomszédos községek polgármesterei a falu érdeklődő lakosai  
és az önkormányzat munkatársai.  Örömmel láttuk, hogy a jelenlévőknek is tetszett az új 
könyvtár és reménykedünk, hogy több olvasó és még több program színhelye lesz a jövőben 
ez a közösségi tér. 
A megnyitót Dr. Müller Imre professzor hobbi természet fotós kiállítása színesítette, 
amelynek a címe ”Értékeink Nagykapornakon”.  A gyönyörű, színes fotók kellemes 
színfoltjai voltak a rendezvénynek. 
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A program folytatásaként Lovranits Júlia meseolvasó műsora szórakoztatta az általános 
iskolásokat. Júlia interaktív formában, a gyerekek közreműködésével afrikai és indián 
népmeséket dolgoz fel. Kézjeleket használva a gyerekeket is bevonja a játékos mesélésbe. 
Mesélt a madarakról a hangjukat utánozta és kézjelekkel mutatta be a madarakat.  A saját 
mesével is rendelkező mesemondó nagy sikert aratott a gyermekek és jelenlévők körében.   
 

                 
 
Baráti beszélgetéssel és vendéglátással zárult a könyvtár megnyitó. Szó esett a jövőben 
elvégzendő feladatokról és a könyvtár eredményesebb működéséről. Jó munkát, sok olvasót 
kívánunk az új könyvtárban a régi könyvtárosnak, Sacinak. 
 
 

        Senkóné Horváth Ilona 
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