
rendeléséveI, melyek helyben olvashatók, próbál-
juk azokat a lakosokat is becsalogatni, akik eddig
kevésbé szerettek olvasni.

Bízunk abban, hogy aki ide betér majd egy
újságot elolvasni, egy-egy könyvet is a kezébe
vesz, és így észrevétlenül olvasóvá válik.

;-.. ,

Németh Eva

könyvtárvezetõ

ségi önkormányzatok egyaránt használhatják,
mú"ködjön közösségi házként. Használjuk közö-
sen, érezzük otthon magunkat benne, és vigyáz-
zunk is rá közösen, hogy ne jusson arra a sorsra,
amelyre az alsó tagozatos iskola épülete! Erre
hívok fel ma itt mindenkit" -mondta a polgár-
mester asszony.

Ozora, december 1. Profi könyvtáravató szer-
vezése, profi pályázatírás után. Az iskolai és köz-
ségi könyvtár felújítására az NKÖM "Korszerû
könyv.tárakkal..." pályázati támogatásából, illetve
öneróoõl került sor. (Az épületrészben festés, új
burkolat, berendezés, számítógépek, internet-hoz-
záférés, és a könyvtárban két részmunkaidõs
könyvtáros alkalmazása.) Egy rendkívül hátrányos
helyzetû faluban több intézmény felújítása után a
település önkormányzata irodalmi, történelmi tá-
jai örökségének õrzéséhez (Petõfi Sándor, Illyés
Gyula, Ozorai Pipo, Csapó Vilmos) s természe-
tesen a lakossághoz méltó könyvtárat nyitott.

Döbrököz. Avatás december 9-én, a téli gyer-
mekkönyvhét gazdag irodalmi-mûvészeti megyei
programsorozatába illeszkedõen. Korábban a
mûvelõdési ház (könyvtárral) használhatatlanná

Könyvtá,ravatások loInában

Új, felújított könyvtárhelyiségeket, korszerû szol-
gáltatások fogadására, közvetítésére képes, Csip-
kerózsika-álmukból felébresztett könyvtárakat
adtak-adunk át az ünnepek elõtti hetekben Tolná-
ban.

A kedvezõ változásoknak Váraiján, Ozorán,
Döbröközön, majd Õcsényben, Kisszékelyben,
Kakasdon örülhetnek az olvasók. Hõgyészen épül
kb. tízmillió forintos beruházással az új nagyköz-
ségi könyvtár (pályázati támogatás: Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma /NKÖM/,
"Korszerû könyvtárakkal az Európai Unióba").

Mindenütt bõvítették a nyitvatartási idõt, iga-
zodva a lakosság (várható) igényeihez.

Ízelítõ az eseményekból

Váraija, november 16. Ködös vasárnap reg-
gel. Aggódunk, lesz-e közönség. S jönnek, isten-
tisztelet elõtt, sokan. Búcsú, Erzsébet-naphoz kö-
zel, évszázados sváb hagyományok szerint.
Kerbájtolás. A templomi búcsú szokásai szerint
egy-egy pohár bor kínálása az ünnepi mûsor
közben (a köszöntó'k között az utolsó vagyok,
így szerényen eltakarom a poharam a töltögetés-
kor). A magyar-német nyelvû irodalmi-zenei
mûsor után birtokba veszik az olvasók a hat szá-
mítógéppel felszerelt "búcsúfia" könyvtárt.

A váraljai bibliotéka emeleti, zsúfolt raktár-
könyvtárból került új helyre.

"Nagyon fájó momentum volt mind jómagam,
mind a képviselõ-testület, mind a falu életében
az, hogy ez év szeptemberében a testület az isko-
la bezárása mellett kellett, hogy döntsön. Aztán
rögtön felmerült a kérdés, hogy mi történjen az
épülettel. Több ötlet is kavargott a fejekben erró1,
végül úgy döntöttünk, hogy legyen az épület
mindenkié. Fiatalok, idõsek, egyesületek, kisebb-
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Sióagárd és Fácánkert jegyzõje kapott oklevelet,
elismerést a könyvtáros egyesületi tagságtól a helyi
könyvtárak korszerûsítésének kezdeményezéséért,
gyors kivitelezéséért, vagy éppen a szolgáltatá-
sok felébresztéséért.

Remélhetem az eddigi "könyvtárkerülõk" mind
gyakoribb megnyerését, az információs hátrány
csökkentését, sõt, ezeken a településeken a könyv-
tárak kínálta versenyelõny érvényesülését.

Régi-új könyvtárosainknak tanulniuk kell.
Helyben szolgáltatni ténylegesen és virtuálisan,
kihasználva a könyvtári rendszer elõnyeit.

Mi pedig felkészülünk kistérségenként is, egye-
di szerzõdéskötések alapján, az egyéb elõnyök
mellett szakmai megerõsítést jelentõ beszerzési
társulások, ellátórendszerek kialakítására, a regio-
nális szolgáltatások bõvítésére. Tudjuk, a vidék
iránt megmutatkozó érdemi szolidaritás segíthet
hozzá egy harmonikusabban fenntartható területi

fejlõdéshez.
Felújított, bõvített, gazdagított könyvtárainkat

-az egyik polgármesterasszony szavaival-vala-
mennyiünk karácsonyfája alá tesszük ajándékként.

Van, aki úgy osztotta szét a szeretetét,
hogy megéreztük. Van, aki úgy érezte meg
a szeretetét, hogy szétosztotta...
(Pére de Sophie Blaise: Karácsonyi ajándék:

Kívánok boldog karácsonyt
Elekes Eduárdné

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma százezer
forint értékben pályázatot hirdetett nappali tago-
zatos, az elsõ diploma megszerzésére irányuló
képzésben részt vevõ könyvtár-informatika sza-
kos egyetemi és fõiskolai hallgatók számára. Pá-
lyázni a Kovács Máté életmûvéhez kapcsolódó
témákban (a professzor által mûvelt könyvtári
szakterületek: könyvtártörténet, -szociológia, -po-
litika stb.) készült, befejezett tanulmánnyal, TDK-
és szakdolgozattallehetett. Az október közepéig
beérkezett dolgozatok közül az alapítvány kura-
tóriuma kettõt ítélt egyenlõ díjazásra érdemesnek:
a Debreceni Egyetem Matematikai és Informati-
kai Intézetének Komputergrafikai és Könyv-
tárinfonnatikai Tanszékén idén végzett Balla Ildi-

vált, a települési könyvtári szolgáltatás is elsor-
vadt (az iskolai könyvtári funkció ellátásáról gon-

doskodtak).
Az új Qnkonnányzat pályázatokkal próbálko-

zott a könyvtár megfelelõ elhelyezésének megol-
dására, nem sikerült. A helyi lakosság sürgetésé-
re(!) a volt gyógyszertárba költöztették a községi
könyvtár állomány át, s az Informatikai és Hír-
közlési Minisztérium pályázatán két számítógépet
nyertek, hamarosan a közösségi internethasználat
is megvalósulhat. Kell még sok minden, falbon-
tás, új bútorzat, berendezés..., de van egy hely,
ahol a tudás kincsét kínálják, s ez a szórakozás,
az együttlét, a találkozások szinte egyetlen helye
is a faluban. Az összefogás öröme, az újdonság
varázsa érzékelhetõ volt a szerény avató ünnep-
ség, B. Horváth István zenés irodalmi mûsora
minden pillanatában. A könyvtár zsúfolásig meg-
telt gyerekekkel, fiatalokkal és sok-sok nyugdí-
jassal; jöttek bottal, járókerettel, kíváncsian és
meghatottan, várakozással, nem szervezetten.

A megyei könyvtár munkatársaiként jó volt
érezni a visszaigazolást, hogy érdemes segíteni:
állományt megtisztítani, selejtezni, központi be-
szerzéssei gyarapítani, raktári rendet kialakítani,
tanácsot adni, ajánlani, mûsort szervezni ott, ahol
megmutatkozik a helyi akarat, van fogadókész-
ség. (Ez természetesen minden településre, ön-
kormányzatra vonatkozik).

Kisszékely. Egy 408 lakosú, üdülõfaluvá szé-
pített kistelepülésen közösségi házat -könyvtá-
rat, teleházat alakítottak ki a Földmûvelési és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium táInogatásával s jelen-
tõs helyi költségvetési forrás igénybevételével, s
adnak át 14 millió forintos beruházással.

Kakasdon szebb, tágasabb helyre költözik a
székely-sváb együttélést szimbolizáló, Makovecz
Imre építette faluházban, s új internetszobával
egészül ki a községi könyvtár (bútorzata, beren-
dezése a Soros Alapítvány támogatásával korsze-

rûsödött).
Az építkezések, felújítások megvalósulásánál

központi pályázati támogatások elnyerésér61, a
Tolna Megyei Önkormányzat s a megyei könyv-
tár segítségér61, valamint a helyi források összemé-
hecskézésér61 van szó. Összetartozásról és aka-
ratról. A megtartó erõ hitér61. Én így gondolom.
Nemcsak hiánypótlásról, kötelezettségekr61, lel-
kiismeret-furdalás ideiglenes gyógyításáról, alkal-
mi felbuzdulásról. S fontosak az apró biztatások.
Novemberi hagyományos Illyés-ünnepségünkön


