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Az Országos Könyvtári Napok keretében
2014. október 15-én múltidézõ kerekasz-
tal-beszélgetéssel és könyvtártörténeti
kamarakiállítással ünnepeltük a várpalo-
tai Krúdy Gyula Városi Könyvtár fennál-
lásának hatvanadik évfordulóját. Meg-
tiszteltetésnek érezzük, hogy a könyvtár
olvasótermét zsúfolásig megtöltõ olva-
sók körében idézhettük fel az elmúlt év-
tizedeket.

Meghívott vendégeink jelentõs szere-
pet töltöttek be a könyvtár különbözõ
korszakaiban, illetve partnerei, segítõi
voltak a munkánknak. Részt vett a be-
szélgetésen Koncz Józsefné és Szajp
Istvánné nyugalmazott könyvtárigazgató,
az egykori szakszervezeti könyvtárat ve-
zetõ Kriszt Istvánné, a rendszerváltásig
tanácselnökként a várost irányító, majd
1992 óta a Könyvtárpártoló Alapítvány
elnökeként tevékenykedõ Csõvári János,
az önkormányzat mûvelõdési osztályát
évtizedekig vezetõ Madaras Annamária,
valamint Huszár Pál tanár, nyugalmazott
egyetemi docens, akit történészként, a
honismereti mozgalom résztvevõjeként,
illetve a rendszerváltás után a Páneurópa
Unió Várpalotai Szervezetének elnöke-
ként szintén közeli munkakapcsolat 
fûzött a városi könyvtárhoz. Neményi
László nyugalmazott könyvtárigazgató
betegsége miatt nem tudott jelen lenni 
a rendezvényen. A kötetlen, kellemes
hangulatú beszélgetésen minden vendég
személyes élményein átszûrve szólt a

könyvtárhoz és a könyvekhez való kötõ-
désérõl, s felidéztük a városi könyvtár
történetének, fejlõdésének múltbeli állo-
másait.

Az egykori várpalotai iparos olvasó-
kör könyvtárának megmaradt köteteire
építve 1954. augusztus 20-án egy kisajá-
tított cipészmûhelyben, 28 m2 alapterüle-
ten kezdte meg mûködését a szocialista
iparvárosként gyors fejlõdésnek indult
Várpalota elsõ települési könyvtára,
melynek fejlõdésére nagy hatást gya-
korolt az 1956-os tevékenységéért Várpa-
lotára „számûzött” Könczöl Imre, aki
1963-tól 1980-ig irányította a könyvtárt.
Kiterjedt irodalmi kapcsolatainak kö-
szönhetõen legendássá váltak az általa
szervezett könyvtári esték és irodalmi
majálisok, amelyek kapcsán Várpalotát
ekkoriban a „költõk Mekkájának” nevez-
ték. Ugyancsak az õ érdeme volt a hely-
történeti kutató- és gyûjtõmunka meg-
indítása, valamint a város kulturális és
irodalmi múltjának tudományos igényû
feldolgozása (Bán Aladár emlékezete,
Petõfi útjain Veszprém megyében, Várpa-
lota irodalmi kistükre stb.). Könczöl Imre
a megalapozója városunkban a Krúdy-
hagyomány ápolásának is, amely mára
sokrétû és a mindennapokban is élõ „iro-
dalmi kultusszá” vált.

A nyomdokaiba lépõ Neményi László
elõdje szellemiségében folytatta a meg-
kezdett munkát. Az 1980-as években a
városi könyvtár tovább bõvítette közön-
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ségkapcsolatait (ifjú könyvbarátok klub-
ja, vers- és prózamondó stúdió megszer-
vezésével, a Tudományos Ismeretterjesz-
tõ Társulattal való sokrétû kapcsolatok
kiépítésével), így nem meglepõ, hogy a
könyvtár kebelén belül alakult meg
1985-ben a város elsõ „civil” szervezõdé-
se, a Tudományos Ismeretterjesztõ Társu-
lat Várpalotai Szervezetének értelmiségi
klubja: a Gondolkodó Klub. A Városi Ta-
nács felajánlására 1985. április 11-én új
otthonba költözhetett a városi könyvtár.
A Szent István úti épületben 650 m2-en
tágas, korszerûen felszerelt könyvtár nyi-
totta meg kapuit, ahol nagy sikere volt az
ekkor kialakított zenei részlegnek, a rep-
rográfiai szolgáltatásnak, valamint ek-
kortól indult meg az irodalomkutatás, a
tájékoztató szolgálat és a helyismereti
gyûjtemény szakszerû feltárása. 1991-
ben Neményi László hozta létre a Könyv-
tárpártoló Alapítványt a városi könyvtár
tevékenységének társadalmi segítése ér-
dekében.

1991-tõl vette át a könyvtár irányítását
Koncz Józsefné, aki a beszélgetés során
örömmel és büszkeséggel emlékezett
meg többek között a helyismereti állo-
mány különgyûjteményként való tovább-
fejlesztésérõl és a Krúdy-hagyomány-
õrzés erõsítésérõl. 1998-tól újszerû 
kezdeményezéssel gazdagítottuk a Krú-
dy-emlékek ápolásának sorát: az évente
megrendezésre kerülõ Szindbád-va-
csorákkal. Az idén már tizenötödik alka-
lommal megtartott s nagy népszerûség-
nek örvendõ vacsorákon a Krúdy Gyula
mûveibõl ismert ételek és italok mellett
nagy szerepe van Krúdy írásainak. Az
irodalmi szemelvényeket hol cigányzene,
hol harmonikaszó színesíti, de minden
egy célt szolgál, hogy Krúdy korát, szel-
lemét és kötõdését a városhoz újra és új-
ra felidézze, a hallgatóság elé varázsolja.
1990-tõl kezdõdtek el a veszprémi Pros-
pektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára so-
rozatának bemutatói a városi könyvtár-
ban, s e rendezvények révén is sikerült a



könyvtárhoz vonzanunk és összefognunk
a helyi „Krúdy-hívõk” lelkes közösségét.
1999 és 2003 között a Tudományos Is-
meretterjesztõ Társulattal karöltve évente
irodalmi barangolásokat tettünk a felvi-
déki tájakon, írók, költõk nyomában.
A Palotai Alkotók Körével való jó kap-
csolatnak köszönhetõen az elõadóte-
remben rendszeressé váltak a képzõmû-
vészeti kiállítások, ahol bemutatkozási
lehetõséget kaptak a kistérség alkotói is.
1997-ben szerveztük meg elõször a mára
nagy hagyományúvá vált Olvasólámpa
pályázatunkat gyerekeknek, melynek ke-
retében napjainkban már „fülszövegelés”
és blog formában is igyekszünk az érté-
kes gyermek- és ifjúsági irodalom olva-
sására buzdítani a fiatal olvasókat. 1991
és 1998 között évente megrendezett iro-
dalmi pályázatainkkal pedig fõként a kö-
zépiskolás korú fiatalok irodalmi szárny-
próbálgatásait karoltuk fel Széki Patka
László költõ szakmai közremûködésével.
Az évek során négyszáz ifjú szerzõ küld-
te el alkotásait, s ezek legjobbjaiból két
antológiát jelentettünk meg (Tizenhatodik
születésnapomon, Befõtt szerelembõl).
Erre az idõszakra esik a könyvtár infor-
matikai fejlesztésének elindulása is:
1999-ben kezdtük meg az állomány szá-
mítógépes feldolgozását, 2000-tõl vezet-
tük be az internetszolgáltatást, 2003-ra
befejeztük a retrospektív katalóguskon-
verziót, majd 2004. január 1-jétõl áttér-
tünk a számítógépes kölcsönzésre. 

Szajp Istvánné felidézte a 2003 és
2008 közötti idõszak eseményeit, ame-
lyekre sikerként emlékezik vezetõi te-
vékenységére visszatekintve. Fontos 
elõrelépés volt 2004-ben a Belügymi-
nisztérium kistérségi társulások számára
kiírt pályázatának köszönhetõen a kata-

lógusunk interneten történõ közzététele.
2003-ban hoztuk létre európai uniós
különgyûjteményünket az EU-s köz-
könyvtári hálózat tagjaként, amelyet az-
óta is folyamatosan fejlesztünk. Ezen
idõszak alatt tovább erõsödtek a város
hagyományápoló civil szervezeteivel és a
helytörténeti kutatókkal kialakított kap-
csolatok, amelyek révén helyismereti
gyûjteményünk újabb hagyatékokkal bõ-
vült, s helytörténeti könyvkiadásunk is új
kötettel gyarapodott (Várpalotai Füzetek
6. kötete: A Kossuth utca és lakói). 2004
novemberében ünnepséggel és jubileumi
kiállítással emlékeztünk meg könyvtá-
runk alapításának övenedik évfordulójá-
ról, majd 2005-ben megjelentettük
A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 50 éve
címû emlékkönyvünket. 2008 januárjától
csatlakoztunk a közösségi internet-hoz-
záférést nyújtó eMagyarország pontok
hálózatához, s különbözõ pályázatok ré-
vén kapcsolódtunk be a számítógép- és
internethasználati tanfolyamok szervezé-
sébe, melyek keretében hozzávetõleg há-
romszáz fõnek segítettünk megszerezni a
legalapvetõbb digitális írástudási készsé-
geket és megismerni a világháló haté-
kony használatát. Sikeresek voltak a Vár-
palotai Írisz Nõegyesülettel közösen a
nõolvasóknak megrendezett olvasópályá-
zatok (Fátyol és tûsarok, Seherezádé lá-
nya), s ezek folytatásaként 2010-ben már
blog formában, illetve a könyvekbe kerü-
lõ könyvjelzõkön is továbbadhatták véle-
ményüket az elolvasott könyvekrõl a
Könyvek a retikülben olvasópályázat
résztvevõi.

Az interaktív beszélgetés végén, miu-
tán a közönség körébõl is többen hozzá-
szóltak és felelevenítették a könyvtárral
kapcsolatos élményeiket, az intézmé-
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nyünk jelenérõl is szó esett. 2008. április
1-jétõl a városi könyvtár a THURY-VÁR
Nonprofit Kft. intézményegységeként
mûködik Budai László könyvtárvezetõ
irányításával. Az utóbbi években a jelen-
tõs pályázati támogatásoknak köszönhe-
tõen (TÁMOP 3.2.4-08, TIOP-1.2.3-11)
fejlett informatikai infrastruktúra épült
ki, korszerû digitalizálóeszközzel és
szoftverekkel kiegészítve, interaktív por-
tállá fejlesztettük korábbi honlapunkat,
és az online katalógus is a használók ké-
nyelmét szolgáló új funkciókkal bõvült
(távoli foglalás, elõjegyzés stb.). Integrált
könyvtári programunk kistérségi modul-
jának megvásárlása lehetõséget nyújtott a
dokumentumok egységes adatbázisban
történõ feltárására a részt vevõ helyi is-
kolai könyvtárakkal, valamint a pétfürdõi
Közösségi Ház és Könyvtárral való kon-
zorciumi együttmûködés keretében.
A könyvtári miliõ barátságossá tételét
szolgálja, hogy megújult a városi könyv-
tár bútorzatának egy része: elegáns új fo-
gadópultot alakítottunk ki. Az utóbbi idõ-
ben különösen nagy hangsúlyt fektetünk
az olvasói igények erõteljes figyelembe-
vételére a gyarapításnál és a szolgáltatá-

sok tervezésénél, amire a szûkülõ doku-
mentum-beszerzési keret is ösztönöz
bennünket. A közfoglalkoztatásban ná-
lunk dolgozók hatékony segítségével fel-
gyorsult a helyismereti állomány digitali-
zálása, melyet a honlapunkról elérhetõ
Várpalotai Helyismereti Portálon teszünk
közzé. 

A közösségi oldalakon való aktív je-
lenléttel, például a Facebookon létreho-
zott Várpalota Helytörténeti Albuma se-
gítségével igyekszünk ösztönözni a vá-
roslakókat, hogy a településünk múltja
szempontjából történeti értékkel bíró ar-
chív fotóikkal és egyéb személyes doku-
mentumaikkal (vagy azok digitális máso-
latával) segítsék a gyûjtemény bõvülését.
Gazdag helyismereti gyûjteményünk
anyagára támaszkodva két fontos hely-
történeti mû került ki a közelmúltban a
könyvtár „szellemi mûhelyébõl”: Várpa-
lota – egy mezõváros metamorfózisa és a
helyi értéktár kötet (Várpalota múltból
örökölt értékei). Jövõ évi terveink között
szerepel, hogy a könyvtártörténeti jubile-
um kapcsán egy fotó- és dokumentum-
anyagban gazdag kiadványban állítunk
emléket az elmúlt hatvan évnek. ■


