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III. völ gy sé g i pont, hogy nemcsak a park rendezésében. de a
..8 # ~ könyvfesztivál elõkészületeiben is szinte az egész

konyvfesztlvál város részt vett, így mindenki a magáénak érezhet-
b h # d 8 S 1 # te a rendezvényt.

a ony a 1 o ymar A korábbi években is arra törekedtünk, hogy a

Imre Városi lehetõ legkulturáltabb szórakozást biztosítsuk az
K .. yvt # b érdeklõdõknek. Fel kellett ismernünk az évek so-

on ar an rán, hogy a közönség szórakozni, kikapcsolódni
vágyik, tehát nyitni kellett a könnyedebb mûfajok

2003. június 20. és 22. között rendezte meg könyv- felé is. Hasonlóképpen jártunk a szponzorok kér-
tárunk az immár hagyománnyá vált völgységi désével. Az elmúlt évekkel ellenté~ben most már
könyvfesztivált. Kezdetektõl fogva az volt a cél, hogy beláttuk, hogy a programokhoz szükséges anyagi
a Völgység szívébe, ebbe a kellemes kisvárosba el- háttér nem teremthetõ meg támogatás nélkül. En-
hozzuk és az érdeklõdómek átadjuk mindazt, ami nek a feltétele az volt, hogy megjelent a támogatók
meghatározza az egész ország kulturális és irodal- neve a médiában és a helyszínen is. Természetesen
mi életét. Éppen ezért minden évben az ünnepi továbbra is szem elõtt tartottuk az igényességet
könyvhét utáni hétvégére tervezzük programunkat. mind a programok, mind a szponzorok vonatko.zá-
így a kiadók legfrissebb kiadványaikkaljelenhet- sában.
nek meg városunkban. Helyszínként adott volt a A rendezvényt június 20-án délután nyitotta meg
könyvtár épülete, mely egykor a Perczel család Potápi Árpád. a város polgármestere, Bölcsjöldi
kúriája volt, valamint az épület elõtti park. ame- Árpád, a Fûtõmû vezetõje (aki egyúttal ünnepélye-
lyet sajnos az utóbbi években meglehetõsen elha- sen a szökõkutat is felavatta), illetve Antal Mária.
nyagoltak, mégis ideálisnak mutatkozott egy ilyen a könyvtár igazgatónõje.
jellegû rendezvény lebonyolítására. Ebben az évben Weöres Sándor születésének kilencvenedik év-
végre a város vezetõsége is felismerte. hogy fontos fordulójára rajz- és fotópályázatot hirdettünk meg
megõrizni a park szépségét és kihaszn~ lehetõ- a megye minden iskolájában, illetve a megyei saj-
ségeit. A rendezvény elõtt alig egy nappal készült tóban. Felhívásunkra több száz pályamunka érke-
el a park rendezése, a városi fûtõmû dolgozóinak zeit. többnyire általános iskolásoktól. A legjobb
köszönhetõen. Járdát épí-
tettek, padokat, szemetese-
ket telepítettek, és sok-sok
virágot ültettek. Elkészült
végre a parkban a közvi1á-
gítás. illetve a könyvtár
díszkiviIágítását is megva-
lósították. Sõt, az évek óta
mûködésképtelen szökó1rn-
tat is megjavították.

Mindezt azért tartom
fontosnak megemlíteni,
mert nagymértékben hoz-
zájárult rendezvényünk si-
keréhez. hiszen még von-
zóbbá vált a környezet. és 'c.

-,~természetesen sokan voltak :,

kíváncsiak a megújult.
megszépült parkra is. A
másik nagyon fontos szem-
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rajzokat szintén a megnyitón díjaz-
tuk. Elsõ alkalommal adtuk át az
ún. Veréb-díjat is, melyet a szándé-
kaink szerint minden évben olyan
személyek, vállalkozások kaphatnak
meg, akik (vagy amelyek) rendhagyó
módon .,népszerusítik" a könyvtárat.
A Veréb-díjast Nagy László, állandó
olvasónk köszöntötte. (A könyvtár
fennállásának ötvenedik évfordulója
alkalmából írt köszöntõjét már 01-
vashatták a lap februári számában.)

A rendezvény három napjára a
~-~- :.. '-~ -,,-- moderátori feladatokat}gazi lokál-

~,.=~=~" patriótaként Barabás Eva, az RrL
-c". ,"0 ' ...' -.o.. .Klubinûsorvézetõje vállalta. Szíwel

lélekkel azon volt. hogy a rendez-
vény valóban sikeres és emlékezetes
legyen. Rengeteg ötlettel állt elõ, egy
pillanatra sem hagyta. hogy a kö-
zönség figyelme lankadjon. és mÍll-
dig újabb és újabb játékokat talált
ki a gyerekeknek. Úgy gondolom,
ezzel jelentõsen hozzájárult rendez-
vényünk sikeréhez.

A fesztiválon huszonöt kiadó je-
lent meg régebbi és legújabb kiad-
ványaival, melyek között minden ér-
deklõdõ találhatott kedvére valót.
Aki nemcsak vásárolni szeretett vol-
na. reggeltõl estig találhatott megfe-
lelõ szórakozást.

Párhuzamosan zajlottak a külön-
bö,Zõ író-olvasó találkozók. elõadá-
sok, kézmûves foglalkozások, gyer-
mekeknek, felnõtteknek egyaránt.
Sokan éppen a bõség zavarával küsz-
ködtek. és választaniuk kellett, me-
lyik program érdekli õket jobban.
Akik tehették. ide-oda járkáltak a
helysZÍnek között. és belehallgattak
mindegyikbe. Jól mutatja az érdek-
lõdést az. hogy az elõre megterve-
zett, berendezett helyszínek több
esetben szûkösnek bizonyulnak. Ez
okozott némi kellemetlenséget nem
csupán az érdeklõdõknek, de ne-
künk, könyvtárosoknak is. A vártnál
lényegesen többen jöttek el, ennek
pedig csak örülni tudtUnk.

Természetesen a program gerincét
az irodalom adta. Több kiadó hozta
magával egyik-másik könyvének szer-

.
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zõjét, akik aztán kedvet csináltak nekünk, egysze- S k G .-
rú olvasóknak a müveikhez. Számomra a legna- Up a eza

gyobb öröm az volt, hogy nem kizárólag a "nagy emlékkiállítás
nevek" tudták megmozgatni az embereket. Ugyan- '.-
úgy nagyon sokan voltak kíváncsiak az eddig is- Szekesfehervaron

me~etlen elsõ kötetesekre, illetve a helyi alkotókrais. Igy fordult elõ például, hogy Lemle Zoltán evan- Százhúsz éve -pontosabban 1883. április 8-án -

gélikus lelkész elsõ kötetének bemutat6ján, illetve született Supka Géza, akit a szélesebb közvélemény
Jókai Anna könyvbemutatóján egyaránt telt ház elsõsorban a könyvnapok megalapítójaként tart szá-
volt. Eközben pedig másik két helyen hasonlókép- mon. Ezért is az idei könyvhéten rendezte meg a
pen zajlottak a programok, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár a székesfehér-

UdvaJi Gábor Kínáról mesélt nekünk, a gyere- vári Vörösmarty Teremben azt a kiállítást, amely -

kek a színpadon játszottak, és a könyvsátrak sem természetesen a teljesség igénye nélkül- igyekezett
ürültek ki, egy percre sem, A három nap alatt el- bemutatni a XX. századi magyar tudományosság
juthattunk Szendrõ Szabolccsal a Himalája csú- és közélet e páratlanul sokoldalú személyiségét.
csaihoz, vagy Régi Tamással, aki fotóit is kiállítot -(Huszonkét ötvenszer hetven centiméteres tablón és
ta nálunk, Afiika legmélyébe. Nemcsak a fe1nõttek- tizennégy nagyméretû vitrinben mutattuk be a le-
nek kedveskedtünk, a gyerekeket szintén író-olva- ányától, dr. Supka Magdolna Széchenyi-díjas mü-
só találkozóval vártuk. Babay Bernadette és Tarcsai vészettörténésztöl kapott eredeti dokumentumokat
Szabó Tibor könyvbemutatói mellett részt vehettek és azokat a fénymásolatokat, amelyeket különbözö
az Országos Könyvmolyképzõ vetélkedõjén, illetve könyvtárakból összegyûjtött könyvek, folyóiratok
a Harry Potter Klub családi piknikjén. Gondos- stb. alapján készítettünk.) A bemutatott anyagot
kodtunk a felhõtlen szórakozásról is, a Bmtina ze- kísérõ szöveg, forgatókönyv helyett e rövid jegyzet-
nekar rendezvényünkön mutatta be legújabb CD- ben elsõsorban a kiállított dokumentumokra utal-
jét, bemutatkoztak tüzes zsonglõrök, és itt jár- va szeretnénk "láthatóvá" tenni a kiállítást. A kur-
tak a Langaléta Garabonciások is. A családias zíwal szedett szövegek minden esetben a kiállított
hangulat megteremtése érdekében -a korábbi ha- tárgyakhoz kötõdnek.
gyományoknak megfelelõen -este családi pik- Supka Gézát származása, családja szinte pre-
nikkel, sza1onnasütéssel és borkóstolóval vártuk desztinálta arra a polgári foglalkozású, értelmiségi
látogatóinkat. létre, amelyet választott, s amely megadatott neki,

Az itt felsorolt események természetesen csak (Részlet az 1938-ban betiltott Literatura elõ.fizetõi-
kiemeIések a teljes rendezvényböl. Nem is az a célom, hez Ú"ógéppel út levélbõl: "Elmondhatom: családom
hogy a részletes programot ismertessem. Azért tar- tagjai négyszáz esztendõ óta toUal, szóval, karddal
tom fontosnak, hogy beszámol jak róla, mert öröm- és iparosszerszámmal szolgálják, védik, fejlesztik
mel tapasztaltam, hogy igenis van igény a kultu- a magyar mûveltséget". Kép nagyapjafivérérõl,
rált szórakozásra, és vannak, akiknek még fontos Supka Jeromos zircifõapátróL családifotók, érett-
a szellemi táplálék. Könyvtárosként úgy gondolom, ségi bizonyítvány, igazolvány- és útlevélképek.
hogy egyre inkább hozzátartoznak az ilyen tevé- Néhány személyes tárgya, csíptetõ, borotva. olló.)
kenységek is a munkánkhoz, hogy érdemes volt 1904-ben került a Magyar Nemzeti Múzeum régi-

belevágni, és érdemes volt három éven keresztül
dolgozni, küzdeni a program sikeréért. Most végre .IM aUt HO.Mo"gh zta ., " 1 ' t ' d " bb ' r.lO"'[;1 me o a gyumo cse. mm en nap to mmt ez- ".""O",.,.:)",

ren voltak kíváncsiak ránk.A rendezvény alatt készített felmérés szerint pedig le Pen Club HongrOi' certifie que

szinte mindenki elégedett volt a programokkal. A ~~ G~~-~~-

l,egn,agy°bb, e~~~erés,..amit ,kaphattu,~' hogy .az- est inscrit ou centre de Budopesl.
ota IS megálhtJák a konyvtár dolgoZOlt az utcan, En conséque"ce il prie tous Ie,
hogy elmondhassák, milyen jól sikerült, és mennyire P. E. N. Clubs de lui re,etv.., I'oc,
" 1 ' , cueil confrofernel. qui est de "'ole
JO ereztek magukat. Ennél több garancia nem is don. notre Asoocio"on.

kell a jövõ évi program sikeréhez. Mi már arra I Budopest. 1. 1.1941.

készülünk.
Vass Csaba

Bonyhád
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