
- A körmendi Szakmai nap keretében emlékeztünk e jeles
F 1 d . F v ,. évfordulóra 2002. november 15-én. A program-

a II 1 erenc arOSI sorozatot Bebes István polgármester, országgyû-
Könyvtár ötven éve lési képviselõ nyitotta meg. Köszöntõjében be-

szélt arról, mit jelent a családja és a maga szá-
Intézményünk 1952. november 16-án kezdte meg mára a könyvtár, elismeréssel szólt az intézmény-
mûködését járási könyvtárként. ben folyó tevékenységrõl.

A kezdetekre Vizi László nyugalmazott könyv- Dr. Gerõ Gyula nyugalmazott fõszerkesztõ A
tárigazgató, aki az alapítástól 1993. december járási könyvtárak kialakulása és sorsuk címû
31-éig, több mint negyvenegy évig volt az intéz- elõadásában szólt a "hõskorról", az 1950-es évek
mény vezetõje, így emlékezik: "Ködös, boron- könyvtárszervezõ és alapító tevékenységérõl, a
gós novemberi nap volt 16-án, vasárnap, amikor módszertani ellátó központok kialakulásáról,
csendes, szerény ünnepség keretében sor került személyes tapasztalatai és élményei alapján be-
ajárási könyvtár megnyitás ára. A könyvtárnak a szélt a Népkönyvtári Központ tevékenységérõl
helyi kölcsönzésre 196 kötet könyve volt. A az országos tendenciákon keresztül felvillantva
megnyitóra a könyvtárhelyiség zsúfolásig meg- a Vas megyei sajátosságokat.
telt. ...Lothinger Laci, akkor harmadikos gim- Papp Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató
nazista elszavaita a Gutenberg albuma címû A körmendi járási könyvtár létrejötte és szerepe
verset, az énekkar pedig a Himnusszal zárta le a városkörnyéken címû, személyes élményeibõl
az ünnepség hivatalos részét. Akkor, ott és ab- táplálkozó elõadásában a kezdeti nrJ1ézségektõl
ban a pillanatban megkezdõdött az igazi könyv- kezdve egészen az 1990-es évekig nyomon kö-
táro si munkám. Beírtam az elsõ olvasót, Tánczos vette a könyvtár és a területi ellátás fejlõdését.
István tanárt, aki kikölcsönözte könyvtárunk tör- Mecsériné Doktor Rozália könyvtárigazgató
ténetében az elsõ könyvet, Kodály Zoltán Ma- beszélt a könyvtár jelenlegi helyzetérõl, lehetõ-
gyar népzene tára 1-II. kötetét. Azóta eltelt húsz ségeirõl Könyvtárunk az Európai Unióba vezetõ
év, és a húsz év alatt 867 819 kötet könyvet úton. Lehetõségeink a XXI. század küszöbén cím-
kölcsönöztünk a körmendi olvasóknak. igy kez- mel. Szólt a könyvtárnak a településen és a vá-
dõdött tehát a körmendi járási könyvtár hivata- roskörnyéken betöltött szerepérõl, valamint jö-
los ténykedése." võképérõl. Ahogy Maurice Line írja: " ...a köz-

'(. : .z, e~fe.l~ iiJifz, vllJtá~,."

Aforizmagyûjtemény
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könyvtárakon kívül aligha találhatni más olyan rális Örökség Minisztériumának támogatásával
közvetítõket, amelyek a tiszta információfor- megvalósult. Az évforduló alkalmával a polgár-
rásokhoz való hozzáférést egy életen át bizto- mester ünnepélyesen átadta az átalakított könyv-
sítani tudnák. Nagy elõnyük, hogy léteznek és tárat a nagyközönségnek.
mûködnek. " Az ünnepen egy montázst kívántunk bemu-

Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi tatni a könyvtár életébõl, mely szólt egy kicsit a
Könyvtár igazgatója, intézményünk volt munka- megalakulásról, történetünkrõl, az elmúlt idõszak
társa Helyismereti tevékenység napjainkban a jelentõs eseményeirõl, elismeréseinkrõl, rendez-
városi könyvtárakban címmel szólt a könyvtá- vényeinkrõl és a dolgos hétköznapokról. Vagyis
rak helyismereti gyakorlatáról, valamint a Ma- ez a kiállítás is olyan sokrétû, mint a mindenna-
gyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti pi tevékenységünk és az eddigi történetünk.
Könyvtárosok Szervezetének elnökeként a szer- Nagy Éva, a Berzsenyi Dániel Könyvtár igaz-
vezet tevékenységérõl, a helyismereti tevékeny- gatóhelyettese személyes hangú megnyitójában
séget segítõ és koordináló feladatairól. beszélt a könyvtár nagy korszakairól, a városi

Kovács Béláné igazgatóhelyettes elõadásában könyvtárak szerepérõl és a könyvtáros pálya el-

könyvtárunk helytörténeti gyûjteményérõl, hely- ismertségérõl.
ismereti tevékenységének gyakorlatáról, valamint A kiállítás megnyitóján közremûködött a
e témában megjelentetett intézményi kiadványa- Cutter Singers énekegyüttes, mely a jeles évfor-
inkról beszélt -kiemelve az intézmény által dulóra alakult könyvtárunk munkatársaiból és
kiadott bibliográfiákat. A jubileumra jelentettük mutatkozott be a nagyközönség elõtt, méltán
meg a Körmendi Életrajzi Bibliográfiák ötödik aratva nagy sikert.
kötetét dr. Batthyány-Strattmann Lászlóról. A rendezvény lebonyolítását a Nemzeti Kul-

Kondicsné dr. Kovács Éva, a Csaba József turális Alapprogram Könyvtári Kollégiuma tá-
Honismereti Egyesület elnöke A civil szerveze- mogatta. .
tek és a városi könyvtárak kapcsolata címmel a Az évforduló hetében megbocsátást hirdettünk
rövid történeti visszatekintésen túl beszélt a hon- késedelmes olvasóink számára.
ismereti mozgalom és a könyvtár kapcsolatáról. Ez alkalomból jelentettük meg Az egyetlen
A kölcsönös szakmai segítésen túl az intézmény igaz varázslat... címû aforizmagyûjteményt. Az
mûködési színtérként is szolgál a civil szerveze- olvasás éve alkalmából hirdettük meg a Testvér-
tek részére. .múzsák címû pályázatot, mely során kértük, hogy

Dr. Pálvölgyi Mihály, a Berzsenyi Dániel olvasóink gyûjtsék össze és dobják be a.kölcsön-
Fõiskola Könyvtár- és Információtudományi zõ térben elhelyezett ládába a számukra legked-
Tanszéke vezetõje és Ördögné Kovács Mónika vesebb idézeteket az olvasásról, a könyvrõl, a
tanársegéd A képzés irányai, a városi könyvtá- könyvtárról és a mûvészetekrõl. E pályázat ered-
rak mint gyakorlóhelyi partnerek címmel a fõis- ménye lett a kötet, mellyel megköszönjük a
kolai könyvtárosképzés megújításának folyama- könyvtárhasználók intézményünk iránt tanúsított
táról, lehetõségeirõl, a városi könyvtárakkal való hûségét és támogatásukat, vagyis a közösen lét-
kapcsolattartásról tartott elõadást. Mint elmond- rehozott mû jelképezi ezt az elmúlt ötven évet,
ták, ezek a könyvtárak elsõsorban a könyvtári hisz mi, az olvasók és a könyvtár egymás nélkül

gyakorlatok lebonyolításában játszanak szerepet, nem létezhetünk.
s külön kiemelték a visszacsatolás jelentõségét, Mecsériné Doktor Rozália
mert az lehetõvé teszi a gyakorlatokon szerzett ,
tapasztalatok beépítését az oktatásba. Atadták

,Szakmai nap~nkon ~y~or~atilag m~nde~ el~- a me gÚj.u.l.t Gazda grétiadasban felmerult a kepzes es a tovabbkepzes.. ,
fontossága, vagyis a megfelelõ humán erõforrás Konyvtarat
szerepe.

A mozgáskorlátozottak könyvtárhasználati A gazdagréti lakótelep építkezésének befejezé-
esélyegyenlõségének biztosítására történt térren- sekor, az elsõ lakók költözésévei egy idõben
dezési és belsõ átalakítási munkák, vagyis az nyitotta meg a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

intézményakadálymentesítése a Nemzeti Kultu- új fiókkönyvtárát 1987 augusztusában, egy öt-
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