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A BÉKÉSCSABAI MEGYEI KÖNYVTÁR ÜJ ÉPÜLETÉRŐL
PAPP ISTVÁN

Már 1980 óta gyönyörködhettünk a békéscsabai Megyei Könyvtár alaprajzaiban (ld.
Könyvtári Figyelő, 1980. l.sz. 20—30.p.), s az 1985. augusztus 20-án fölavatott épület
a magyar közművelődési könyvtárügy új zászlóshajója nemhogy megcsalta volna a felfo
kozott várakozást, hanem megvalósulásában többet adott, mint amennyit ígért. Csak ne
félnénk annyira a nagy szavaktól, bizony joggal mondanánk, hogy az új könyvtárépület
az évtizedek óta folyó, mintaszerű békési könyvtárépítési erőfeszítések méltó betetőzését
(ha végét nem is) jelenti, s egyben Lipták Pál, békéscsabai polgár és (kéretik a következő
kulcsszavakat permutáltan olvasni) könyvtáros, festő, műgyűjtő egyik életművének meg
koronázását. Semmiképpen sem kívánjuk kisebbíteni ezzel a megállapítással a tervezők
( Hegedűs Péter, Csomay Zsófia, Kerecsényi Zsuzsa) érdemeit —nem maradt el az ő szak
mai elismerésük sem, Csomayí és Hegedűst Ybl-díjjal tüntették ki - , de aligha van ha
zánkban még egy nagykönyvtár, amelynek architektonikus megformálásában és belsőépíté
szeti kialakításában olyan, szinte társalkotói mértékben vett volna részt a könyvtáros, mint
éppen itt. S akkor még nem említettük az előkészületek, a tervezés, az építkezés közel
másfél évtizeden át tartó, reményekkel és csüggedésekkel, nekibuzdulásokkal és lehorgadásokkal teli időszakát, amelynek során a könyvtárigazgatónak diplomáciából, rámenősségből, szívósságból és ki tudja, még mi mindenből kellett vizsgáznia. Úgy, ahogy van, ez a
könyvtár Lipták Pál könyvtára, az ő személyiségét tükrözi és az ő könyvtárosi filozófiáját
testesíti meg.
Ezért van nehéz dolga e beszámoló írójának: egy önmagában zárt, következetes el
képzelés testté válásával találja magát szemben, amelynek egyik-másik elemét ugyan
bírálhatja, de azzal a veszéllyel, hogy - az egésztől elvonatkoztatva - igazságtalanságot
követ el. Meg azért is, mivel módjában állt egészen közelről nyomon követni az idea meg
formálódását és realizálódását, s maga is szinte teljes mértékben azonosult vele. Ez azon
ban nem riaszthatja vissza attól, hogy megpróbálkozzék az épület tanulságainak számba
vételével, mert vannak még megtervezendő-megépítendő megyei és nagyobb városi könyv
táraink, s mert egy véleményként elmegy az övé is az épület kiértékelésével foglalkozó írá
sok valószínűleg hosszú sorában.
A könyvtár telepítése jónak mondható, elsősorban azért, mert a régi, megszokott
helyen maradt. Egyébként az új városközpontnak kissé a szélére került, s ez némiképpen
hátrány. Ugyanakkor a Körös-csatorna partja kellemes környezetet nyújt, s a főként
kerékpáron közlekedő csabai népeknek nem okoz nehézséget a könyvtár felkeresése. Va
lójában nem itt a telepítés bökkenője. A telekadottságokból következően az épület fő
homlokzatát a Körös-csatorna felé kínálkozott kialakítani; ezt erősítette az az - igen
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helyeselhető - döntés is, hogy a régi könyvtár magjául szolgáló épület szervesen kapcso
lódjék az újhoz. Igen ám, de a Körös-csatorna mentén gyér a személyforgalom, így kézen
fekvő volt, hogy az épület főbejárata ne ide, hanem a Kiss Ernő utcára néző oldalra
kerüljön. S ez sem elég: a négy telekegységből álló tömb a szanálások után egyre inkább a
városközpont felé gravitál, s a tömb közepe - bár a szállodának is, az ifjúsági háznak is,
a könyvtárnak is a hátsó fertálya fordul erre - , egyre inkább felértékelődik; némi joggal
merül fel ezért az a gondolat, hogy ebből az irányból is megközelíthetővé kellene tenni
a könyvtárat. Az eredmény: egy második nyilvános bejárat a főbejárattal szemben; ennek
problematikus mivoltára még visszatérünk.
Bár a könyvtár tekintélyes méretű (6448 m2 ), a telek nagysága —no meg a könyv
táros bátorsága és az építész szerénysége — megengedte, hogy megelégedjenek összesen
két szinttel. (A harmadik szint csupán egy hosszanti, keskeny kiemelkedés, amely épületgépészeti berendezéseket foglal magába.) Hogy mekkora is egy szint, azt akkor tudjuk el
képzelni, ha azt vesszük, hogy a szombathelyi Megyei Könyvtár mindkét szintje elférne a
békéscsabai földszint háromnegyedén. Csak üdvözölni lehet, hogy a tervezők nem estek a
magasházépítő megalománia csapdájába, hanem a békéscsabai hagyományokhoz igazodva,
alázattal — ritka erény! — illesztették a maguk hozzájárulását a Dérkovits sor régi házai
közé, amelyek harmóniáját oly sajnálatosan töri meg egy-egy újgazdagként pöffeszkedő
építmény. így a könyvtár homlokzatainak leghangsúlyosabb eleme a régi polgárház lett, s
az utcai járókelő alig veszi észre a könyvtár nagyságát az elegánsan tagolt, visszahúzott új
homlokzatok mögött. (Talán csak a szolgálati traktus homlokzata monoton; ez azonban
remélhetőleg csökken az ide ültetett fák növekedésével.) De észreveheti a szépen parkosí
to tt környezetet, a gömbfákat, a békéscsabai házakra oly jellemző klinkertéglát idéző bur
kolat háttere előtt a polgárház piros cseréptetejét, a fehér falán zöldellő ablakokat, a régi
kerítés díszül szolgáló darabjait, a - végre nem az olvasó munkást, lányt, nőt vagy férfit
ábrázoló — szobrot, sőt bepillanthat magába a könyvtárba is. Rámpa könnyíti meg a
főbejárat megközelítését, de nem biztos, hogy a csabaiak ügyetlensége miatt szorulnak
oda az ujjak a forgóajtóba, lehet, hogy a szerkentyű az ügyetlen. Egészében véve az épület
külseje barátságos benyomást kelt, nem tetszeleg a kultúra temploma idejétmúlt szerepé
ben, s nem ijeszt el senkit a belépéstől.
A könyvtárba belépve az első, amit érzékel az ember, az a terek megjelenése. Az
igen kellemes térélmény szerintünk két összetevőre vezethető vissza: az egyik az, hogy a
terek ritmikusan, egy nem merev, inkább belsőségekben megnyilvánuló szimmetriában,
könnyen áttekinthetően rendeződnek el a központot képező utca (bár ne lenne az! - de
erről később) körül, a, másik az, hogy a terek megfelelő formái a bennük realizálódó
könyvtári tartalmaknak. A belépőt könnyű izgalom fogja el, kíváncsiság; bár úgy érzi,
áttekintette és megértette a térrendszert, s nem fél, hogy elveszik benne, fölfedező útra
kíván indulni, hogy a szemével birtokba vett tereket egész fizikumával is kitapasztalja. S
ekkor éri a következő kellemes meglepetés: térélménye dinamikussá válik, mozgása során
vele mozdulnak a terek is, új meg új térhez és benne szolgáltatáshoz érkezik; a látvány
változik, mégis ugyanaz marad. Könnyű tájékozódni a könyvtárban és mindjárt otthonos
közérzetet kelt. Talán az egyik legnagyobb dicséret, amit középületről mondhatunk: nem
kívül, hanem belül mutatja meg magát.
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A térszerkezet voltaképpen igen logikus és egyszerű: egy keskenyebb traktusban he
lyezkednek el két szinten az irodák, műhelyek, egyéb kiszolgáló helyiségek, s ehhez a már
említett „utca” révén csatlakozik szintenként egy nagyobb és egy kisebb szabadpolcos
tér. Eléggé nem dicsérhető: módon a tekintélyes méretű olvasószolgálati tér több, mint fe
le került a földszintre, amelyet eddig többnyire más célokra pazaroltunk el két- vagy
többszintes könyvtárainkban. A földszinti nagyobb térben található a kölcsönzési részleg, a
kisebbikben a gyerekkönyvtár, az emeleten lévő nagyobbikban a prézens állomány, a ki
sebbikben pedig a zenei részleg. Ám ha csak ennyit mondunk róluk, becsapjuk az olvasót,
mert mind a nyilvános övezetekben, mind a szolgálatiakban a könytári technológiához és a
különféle szolgáltatásokhoz messzemenően igazodva a tér tovább tagolódik, s olyan válto
zatosságot kínál, amelyben mindenfajta könyvtári feladat kényelmesen elvégezhető s
mindenfajta olvasói igény kielégítést nyerhet. Megfelelőnek ítélhető a szolgálati és a nyil
vános övezet közötti közlekedési kapcsolat, a szintek közötti két liftösszeköttetés (az
egyiket az olvasók is könnyen használhatják), logikus a szolgálati övezetben a munkahe
lyek és műhelyek elrendezése.
Mielőtt azonban sétára indulnánk az épületben, essünk túl a nehezén. Talán most
valósult meg először új megyei könyvtárépületeinkben az a gondolat, hogy egy központi
tér köré szerveződjenek a szolgáltatásokat befogadó terek. Ezt példaszerűnek, s a jövőben
épülő nagyobb, de - mutatis mutandis - kisebb könyvtárak számára is tanulságosnak
tartjuk. Hiszen ugyanarról a pontról közvetlenül közelíthető meg szinte valamennyi fon
tosabb vagy nagyobb használatot vonzó szolgáltatás. Ezeket az előnyöket azonban sokban
lerontja az a körülmény, hogy ez a központi tér valójában utca, amelynek két nyilvános
bejárata van. Mevissen sokat idézett könyvében is egyetlen bejárattól megközelíthető
Marktplatzról beszélt, mint amely a könyvtáron belüli élet központja, fő kommunikációs
helye, a szolgáltatások vására. Nemcsak Mevissen, de minden könyvtárépítési szakértő az
egyetlen bejárat lényeges fontosságát húzza alá. Annak, hogy a tervezés folyamán tarta
léknak minősített bejárat is megnyílt az olvasók előtt, logikus következménye, mondhat
nánk ára az, hogy a könyvtár tényleges bejáratát egy övezettel beljebb kellett kialakítani,
vagyis nem a kölcsönzési pult ellenőrzi egyben a forgalmat is, hanem magukban az ol
vasói terekben kellett a forgalom ellenőrzését megszervezni. Ami természetesen bonyo
lult adminisztrációs rendszabályok bevezetését tette szükségessé, meg a felvilágolító és az
adminisztratív felügyeleti funkció keveredését. Ráadásul a gyerekrészleg kölcsönzési nyil
vántartását is külön kellett megszervezni. S valójában az az olvasó sem nyer sokat, aki a
tartalékbejáraton keresztül talán rövidebb úton éri el a könyvtárat, hiszen a ruhatár az
utca ellenkező végén van. Elveszett az az előny, hogy a központi elosztó térre fűzött szol
gáltatások mindegyike az ellenőrzési ponton belül lévén, a használók által közvetlenül,
minden további ellenőrzés nélkül felkereshető: most, ha egy olvasó meg akar inni egy
kávét, sőt, ha a katalógust akarja használni, el kell hagynia a könyvtár területét! (Zárójel
ben: a mosdó is a könyvtáron kívülre esik. Sajnos akkor is, ha csak egyetlen bejárat üze
melne.) Kérdésessé vált az az elképzelés is, hogy a központi katalógusok körül lenne a helye
az általános referensz műveknek, az általános bibliográfiáknak, lexikonoknak, hiszen ez a
terület a két bejárat következtében ellenőrizhetetlen területté vált. A könyvtár működésé
ben - úgy látszik — még nem érzékelhetők az imént felsorolt problémák; sőt, a könyvtá
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rosok inkább az átjáró „utca” előnyeit (a két egyenrangú bejáratot, azt, hogy a köznapi
életből mintegy átvezet a könyvtári hangulathoz és szolgáltatásokhoz, az adminisztráció*
nem tolakodó megjelenését stb.) hangsúlyozzák. Mégis őszinte szívvel csak ennyit mond
hatunk: talán nem neheztelnének meg az olvasók, ha a könyvtár arra szánná el magát,
hogy bezárja a tartalékbejáratot (amit egyébként is főként a fiatalság vesz igénybe),
hiszen megszabadulnának attól a kellemetlenségtől, hogy a nyilvántartási pult előtt való
elhaladásuk után egy újabb ellenőrzési ponton esnek át, s a gyerekrészleg jelenlegi elszi
geteltsége is oldódna valamit. Valamikor magunk is azt mondtuk: a kölcsönzés számítógé
pesítésével tulajdonképpen mindkét bejárathoz lehetne egy-egy nyilvántartási-ellenőrzési
pontot telepíteni; tehát aki bejön az egyik bejáraton, távozhat akár a másikon is. Ma már
nem így látjuk a dolgot; még ha a jelenleg működő számítógépes kölcsönzési rendszernél
fejlettebbet fognak majdan beállítani, akkor sem fogadható el a két bejárat.
Ezekután induljunk útnak. Mindenhonnan fény és mindenfelől látvány. Mily ha
tásom az épületen végigfutó bevilágító! Az utca (de szívesen mondanám, központi elosztó
tér!) elején fogadó, várakozó övezet, nyilvános telefon. Mosdó; kár, hogy a ruhatár elé
esik:, mert használatához ki kell lépni a könyvtári terekből. Lehet, hogy jobb lett volna a
ruhatárat és a kölcsönzési pontot nem egymást követően, hanem egymással szemben el
helyezni a forgalom könnyebb ellenőrzése végett. A könyvtár agyközpontja: a katalógusok
és körülöttük - egyelőre nem itt található - , az általános tájékoztató apparátus. A büfé, de
inkább kávéház; igen kedves hely. Elárusító standok. Nini,tégelysajtók! Vágógép! Műkö
dőképesek? Azok bizony. A gyerekrészleg; mint céloztunk rá, kissé kiszakítva a könyvtár
egészéből. Az előadóterem és a klubszoba; kár, hogy esetenként nem nyithatók egybe, bár
így is kényelmesen leültethető egyikben is, másikban is 6 0 -8 0 fő, s 150—200 fős rendez
vényhez már színházterem kellene. Közöttük kilátunk az udvarba; gyönyörű. Zöld, fák,
bokrok, virágok, szobrok. A padok kissé kényelmetlenek, s nem valami szépek. (A kettő
összefügg!) Szemben a régi ház udvari bejárata. Körben az ablaküvegek visszatükrözik és
megduplázzák a látványt. Csend és nyugalom. Gyerünk vissza a könyvtárba.
A felnőttek kölcsönző részlege három szélesebb és három keskenyebb, egymást
váltó sávra oszlik; a szélesebb sávokban állították fel az állományt, a keskenyebbek fogad
ják be a leválasztott-leválasztható helyiségeket: könyvtárosi irodákat (inkább csak
támaszpontként, ahová rövid időre vissza lehet vonulni, semmint tényleges munkahely
ként szolgálnak), kutatószobákat (kissé nagyok), szemináriumi szobákat (ügyes megol
dás). A bejárattal szembeni sávban van az ún. általános részleg, tematikus rendben felállí
tott kínálatával; kissé merevnek érezzük itt a bútorok elrendezését, nem ártott volna a
részleg jellegéhez illő nagyobb lazaság. Kellemes olvasói munkahelyek körben az ablakok
mentén; különösen a Körös-csatornára néző két kis övezet és az udvarra nyíló ablakok
menti helyek keresettek. Az utóbbiakhoz zenét is lehet rendelni. A középső széles sáv kis
sé sötét; ne feledjük, nagy a könyvtár, nem kerülhetett minden ablak mellé.
A gyerekkönyvtár berendezése mintha túl komolykodó lenne. Innen mintha egy
más világba lépnénk be, amikor átmegyünk a régi házba. Gyerekparadicsom. Ha ez sem
csábítja könyvtárba a gyereket, akkor semmi. Kék ló, mesekuckó, lógószék, bábszínház,
kerek asztal, fonott szék, s még mi minden. Külön jó pont az álmennyezet helyett be
rakott sötétbarna áthidaló szerkezetekért. (A régi házban kapott helyet ezenkívül a
könyvtártörténeti gyűjtemény is.)
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Fel az emeletre. Micsoda galéria az utca fölött! (S micsoda tartaléktér.) Kiállítások.
Lehet itt sétálni, nézelődni. Lépjünk ki a teraszra: színes napernyők, fonott székek, az ud
var egy emelettel magasabban és tágasabban. Benne vagyunk a könyvtár szívében.
Az emeleten ugyanaz a térrendszer ismétlődik meg, mint amelyikkel a földszinten
már találkoztunk. Az igazság az, ha csak a berendezést tekintjük, nem látunk lényeges kü
lönbséget a kölcsönzési és a prézens részleg megjelenésében. Kár. Föltételezésünk szerint
ennek az az oka, hogy az épület térrendszerének kialakításakor a szakrészleges könyvtár
azon modellje hatott, mely szerint a prézens és a kölcsönzési állomány egymás mellett,
párhuzamosan állítandó fel; tulajdonképpen ez a gondolat tükröződik a sávos térformá
lásban is. Időközben azonban kiderült, hogy a könyvtár állománya, katalógusrendszere,
hagyományai ellene mondanak egy ilyesfajta szakrészlegesítésnek, s előnyösebb számára,
ha csak a „klasszikus” szakrészlegeket (zenei, helyismereti, gyerek) tartja meg,egyéb ál
lományát pedig a megszokott kölcsönzési és prézens tagolásban hagyja, kiegészítve a min
dennapi olvasói igényekhez jobban simuló általános részleggel, s olyan további gyűjtemé
nyekkel, mint a folyóiratoké, a grafikáké stb. Az épület térrendszerének rugalmasságát bi
zonyítja, hogy lehetséges volt e módosítást végrehajtani.
Feltűnt már a kölcsönzőben, az emeleti prézens részlegben még inkább, hogy kissé
raktárszerű az állványok elrendezése. Hozzájárul ehhez, hogy helyenként hat darab, egyen
ként nyolcvan centiméter hosszú állvány sorakozik egymás melett; az 1,8 m-es tengelytávolság is kevesebb 20 cm-rel a kelleténél. Itt is érvényesült azonban a valamit valamiért
törvénye : a könyvtárnak kicsi a raktára (200 m2 ), hát a szabadpolcos terek veszik át a
raktári funkciót. Ne legyünk azonban igazságtalanok: az épület koncepciója még azokban
a naív időkben készült, amikor itthon és külföldön azt hitte mindenki, hogy a nagy közművelődési könyvtárak állományát is korlátok között lehet tartani. Viszont örülünk an
nak, - hát még az olvasók! - hogy a fontos folyóiratok visszamenőleges évfolyamai is
szabadon hozzáférhetők, s szükség szerint lemásolhatok. Itt kapott helyet a könyvtár új
szolgáltatása, az artotéka is; minden nehézség nélkül lehetett beilleszteni a már megszo
kott szolgáltatások közé.
Bőkezű elhelyezéshez jutott a zenei részleg, ami a megnyitás óta már a videoszolgáltatással bővült. Az itt lévő berendezésekről az épület számos terébe lehet hangot és képet
közvetíteni, a gyerekrészlegben mégis indokolt volt saját berendezéseket is felszerelni;
talán itt mutatkozik szűk keresztmetszet a lehallgatóhelyek számát illetően. A zenei rész
leg stúdiója mindent tud, s előadóhelyiségében élő- és konzervzenei hangversenyek
egyaránt jó feltételek mellett rendezhetők. Helyeslendő megoldás, hogy a kölcsönözhető
hanglemezeket a földszinti általános részlegbe telepítették, ámbár a későbbiek során meg
oldandó, hogy itt is lehessen hangzó anyagot kölcsönözni; valószínűleg tartalmuk szerint
kell a kölcsönözhető hangdokumentumokat itt vagy ott kínálni. Kár volt a lejátszó be
rendezésekkel szemben „bárszékeket” elhelyezni, mert nem használják őket; de ki tudta
ezt előre?
Mint látható, mindennek van helye, s lesz is jó ideig. (Bizonytalannak csak a raktár
jövője látszik.) A terek egyszerű számbavétele azonban nem tárja fel mindazokat a lehető
ségeket, amelyek az épületben benne rejlenek. Ez egyébként a használók és a könytárosok
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közös dolga lesz. Mindenesetre a használók rohammal foglalták el új könyvtárukat, és lá
togató kedvük azóta sem apadt. Hiszen nemcsak kifejezetten a könyvtári anyagot hasz
nálni érdemes felkeresni ezt az épületet, hanem egyszerűen a benne tartózkodás gyönyö
rűségéért is. Mindkét fajta használatot bizonnyal ösztönzi a belsőépítészeti megformálás,
amely igen jelentős mértékben járult hozzá a kellemes, vonzó, bátran mondhatjuk, eszté
tikai élményt adó környezet megteremtéséhez. Zöld, sárga, barna, fehér színek, az épület
ritmusához igazodó bútortelepítés, funkcionálisan jó (a kölcsönzőpultot kivéve, de azt
amúgy is kicserélik a számítógépes rendszer bevezetésével), megjelenésükben tetszetős
bútorok derűs, de nem vásári, komoly, de nem szigorú színteret kínálnak a különféle szol
gáltatásoknak és a különféle olvasói igényeknek. Tetszik az elosztó övezet (pardon, utca)
sárga keramit burkolata, az olvasói övezetek homokszínű padlószőnyege, a zöld árnyékoló
függönyök, az egyszerűen ravasz és meglepően kényelmes székek, a kárpitozott és a fo
nott fotelek. Az állványzat, a különböző dokumentumtárolók és az asztalok tompa fehér
színe jó hátteret ad a színes könyvállománynak, — kérdés, hogy a fehér asztallap milyen
munkapszichológiai hatással van a mellette hosszabb időt eltöltő olvasóra. Dicsérjük, hogy
van az asztalokon helyi világítás is, bár éppen a világítás terén merülnek fel komoly kifo
gások: először is az olvasói terek meztelen, exponált fénycsövei vakító hatást keltenek,
másodszor pedig a terek közepén lévő keskenyebb és alacsonyabb belmagasságú sávokban
a fényerő nem kielégítő. Az előadóterem kialakítása nem számolt kellően a korszerű elő
adói módszerekkel és technikával: napközben nem kielégítő az elsötétítés, a berendezések
nek nincs beépített helyük, nincs technikailag felszerelt előadói pulpitus.
Az épület klímája persze, hogy nem olyan, mint egy derék vályog- vagy téglafalú,
nyeregtetős, alápincézett, ámbitusos lakóházé, de összehasonlítva más, újonnan épült
könyvtárainkéval, meg lehetünk vele elégedve. Eltekintve a legmelegebb nyári napoktól,
kellemes a benti hőmérséklet. (A legnagyobb hőséget a könyvtárosoknak kell eltűrniük:
dél-dél-nyugatról veri a munkahelyeket a nap. Talán, ha a fák megnőnek, könnyebb lesz
nekik is.) Jól működik a szellőző berendezés, de talán ennél is fontosabb, hogy viszonylag
gazdag és egyre gazdagabb a környezet növényzete, hogy a Körös-csatorna az épület előtt
húzódik, hogy a belső udvar segítségével kereszthuzatot lehet csinálni.
Néhány szót a szolgálati övezet helyiségeiről is. Talán most mondhatjuk el először,
hogy a könyvtárosok sem jártak rosszul az új épületben. Mindennek és mindekinek van
helye, anélkül, hogy pazarló lenne az elhelyezés. A munkahelyek is hasonló igényes egy
szerűséggel vannak berendezve, mint az olvasói övezet terei. Parkinson szerint a főnöki
szobák sarokszobák, az épület sarkaiból, mint stratégiai harcálláspontokról tekintenek le
az iparkodó népségre, katonaságra. Lehet, hogy szándéktalanul, de jellemző módon itt az
irodasor közepére kerültek az igazgató és helyettese szobái; s ami még jellemzőbb: sem
méretben, sem kiállításban nem különböznek munkatársaik munkakörnyezetétől.
Meg is érdemelték a könyvtár dolgozói, hogy szolid munkafeltételekhez jussanak.
Amikor egy új könyvtárépületet bejárunk, a látvány könnyen eltakarja előlünk azt a hoszszú-hosszú időn keresztül folyó, szakmai felkészülő munkát, amely nélkül egyszerűen le
hetetlen volna beköltözni az új otthonba, vagy ha mégis, nem könyvtár lenne az, ami
benne megnyílna. Békéscsabán sem csak a falak felhúzását jelentette a könyvtárépítkezés,
hanem az állomány és a katalógusok megújulását és kiteljesedését is, az új szolgáltatások
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megalapozását és előkészítését is. Ennek részletes méltatása és tapasztalatainak köz
kinccsé tétele nem ennek a beszámolónak a dolga, de az egész szakma szívesen olvasna egy
ezzel foglalkozó írást, pláne, ha a feladatot vállalók és tisztességgel bevégzők tollából je
lennék meg.
Hosszú időn keresztül készülődött a Békés megyei Tanács arra, hogy könyvtárának
új épületet emeljen; a Művelődési Minisztérium is hosszú ideig kedves kötelességének érez
te, hogy a mielőbb megépítendő megyei könyvtárak között szerepeltesse a békésit, s a ma
ga részéről is megadja a lehető támogatást. A magyar közművelődési könyvtárügy nagy
várakozásokkal tekintett a soká vajúdó, végül 1980 őszén meginduló építkezésre. A békés
csabai Megyei Könyvtár épülete egy kissé összegezi a hazai könyvtárépítés eredményeit
(hiszen nem jöhetett volna így létre a 60-as, 70-es években emelt megyei könyvtárak nél
kül), ugyanakkor új irányok felé is utat mutat (hiszen végre nem az irodák, a raktár, a
klubövezet foglalja el a földszintet, hanem az olvasószolgálati övezet, sikerült végre fel
számolni a klubövezetet az ellenőrzési pont előtt, s az előadótermet, kiállítóhelyiséget,
büfét stb. szervesen beilleszteni az egyéb könyvtári szolgáltatásokat befogadó terek közé,
megvalósult - ha az utca-jelleg miatt felemásan is - a központi elosztó övezet, új kapcso
latok mutatkoznak meg a különféle terek között stb.). Tanulságaiból és tapasztalataiból,
még néhány kisebb-nagyobb negatívumából is minden jövőbeli könyvtárépítő okulhat.
A békésmegyeiek büszkék és büszkék is lehetnek könyvtárukra, de a büszkeség
érzésénél sokkal fontosabb annak tudata, hogy tényleges használati értéket hoztak létre.
Nagy erőfeszítéssel olyan könyvtárat alkottak, amely nemcsak a mában állja meg a he
lyét, hanem a következő évtizedekben is. Merész elhatározás volt a 72 000 lakosú Békés
csabán ekkora könyvtárat építeni. Akadt sok ellenzője is; a közvélemény sem állt egysége
sen a vállalkozás mögött. A 160 millió forintért (olcsón!) felépített és berendezett könyv
tár azonban azokat igazolja, akik tudták, hogy a város és vonzáskörzete jövőjét ma kell
megalapozni, egyebek mellett a mai igényeknek és a jövő szükségleteinek megfelelő
könyvtárral.
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PIER PAOLO PASOLINI nevét vette fel - halálának tizedik évfordulóján - a Padova kör
nyéki Cadoneghe város könyvtára abból az alkalomból, hogy elfoglalja új helyét a város
ka egy frissen restaurált múlt századi palotájában.
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