MÚZEUM A KÖNYVTÁRBANKÖNYVTÁR A MÚZEUMBAN
Kedves Borsodiak!
Tisztelt Vendégek!
A Városi Önkormát1y~t Képviselólestülete és a magam nevében
is szereleltel köszöntöm Onöket, akik e szerény, de Borsod településrész kulturális életében jelentőséggel bíró ünnepi összejövetelre eljöllek.
Valamennyiünket jó érzés tölthet eL hogy az oklató-nevel6 munkát1k színvonalát javító iskola és új tornaterem avatása utá.11, ha kissé
megkésve is, de a mai napon új helyen, tágasabb, kulturáltabb körülmények közölt folytathatja működését fiókkönyvtárwlk, mely
mostantól a Ragályi Tamás Fiókkönyvtár nevet viseli.
Köszönet és hála a borsodi Református Egyházközség vezetői
nek, akik biztosílollák számunkra a helyet és köszönet a Városi
Könyvtár dolgozóinak, akik színvonalasan berendezték a helyiséget.
A könyvtárral egy teremben nyert elhelyezést a Bódva-völgyi
Könyv- és, Könyvtártörténeti Gyujlemény, mely korábban Trizsben, majd Egerszögön mú.ködölt.
Etmek anyagát már második éve szükséghelyzetben, raktárakban
őrizték. Most a borsodi Református Egyházközség és a Galyasági
Településszövetség segítségével nyerhetett elhelyezést Sorsodon.
A gyűjtemény alapítója Slezsák Imre, volt könyvtárigazgató, aki
célkitú~seiról így vall:
.Ugy gondoltuk, hogy miként a különböző korok műemlék könyvtárai
örzik egy-egy korszak könyv- és könyvtári emlékeit, ugyanúgy meg
kellene örizni a kistelepülések könyvtári emlékeit is, mert, mint ahogy a
nagy könyvtárak megtették a maguk szolgálatát a müvelödés érdekében, a kis falvak könyvtárai is nagyon fontos feladatot látnak el."

E gondolatok jegyében gyújlöllék össze a környék kis könyvtárainak emlékét és helyezték el előbb a trízsi, majd az égerszögi volt
iskolai tanteremben.
A vonzáskörzet, a volt Edelényi járás 63 településéről is sok,
megőrzésre érdemes tárgyat, dokumentumot sikerült megszerezni.
A tájház mellett egy újabb idegenforgalmi állomás lehet ez a hely.
A gyűjtemény bemutatása tehát fontos.
Slezsák lm.re nyugdijas könyvtárigazgató fáradhalalla.1.1 alkotó
munkáját e helyről is csak meleg szavakkal köszönhetjük és köszönjük meg:
KönyvtárU11k névadója Ragályi Ta.tnás reformkori lapszerkesztő,
politikus és Borsod vármegye hírneves kövele volt. Munkássága
szervesen kapcsolódott városU11khoz, a.tmak környezetéhez.
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Az 1825. évi refom1-országr;yúlésen a ncmzeli ügy egyik vezérbajnoka lell, s az 1830. évi orszá_Y.gyúlés vezéralakja, őérte rajongott
az ifjúság. Az 1832-es országgyűlésen mcgvállozla.k a személyi viszonyok, új erők támadtak, akik mellelt ell1omályosult.
Ragályi nem akart konlár lenni olt, ahol valamikor mesler volt.
Félrevonult, elnémull. A haladást akarla, de a Lcmpó Lúl eyors, volt
neki, nem tudolt Kossulhlal és a 48-as eszmékkel lépésl larla.ni. Elete,
munkássága napjainkban is példaérlékú, időszerű.
1785-ben születelt Balajton, 1849-ben halt meg Parasznyán,
Balajton temették el. Ó és családja emlékét a balajti temetőben őriz
zük kegyelettel.
JS.iskönyvtárunk mostoha körülményei a mai nappal megszfu1tek. Uj köntösben, újabb tartalommal végezheti munkáját.
Meg vagyok róla győződve, hogy Borsod tanulóifjúsága és felnőtt lakossága rendszeres látogatója lesz a könyvtárnak, mert ezek a
korszerűbb emberi körülmények nem önmagukért, hanem az itt élő
emberek érdekében leremtődtek meg.
Be kell láhmnk, hogy csak kiművelt főkkel lehet fejlett országot
építeni. Ez mindig is így volt. Ma méginkább így van.
Tanulásw1k, ismeretszerzésünk, kulturális fejlődésünk érdekében
fogadjuk el néhány n eves író, költő véleményét a könyvek, az olvasás
fontosságáról:
Kosztolányi Dezső mondja: .A könyvet mindig ketten alkotják, az író
aki írta, s az olvasó, aki olvassa."

Comenius így vall erről: „A könyvek révén sokan lesznek műveltté az
iskolán kívül is, könyvek nélkül senki sem lesz művelt még az iskolában
sem."
De Goelhe szavát is érdemes meghallgahti: .A könyvtárban úgy érzi
magát az ember, mint a nagy töke birtokában, amely hangtalanul megszámlálhatatlan kamatot hoz."
~edves Jelenlévők!

Onkormányzalw1k feladala lesz, hogy a szúwonalas működési
feltéleleket bizlosílsa, a kulturális szolgáltatást pedig bízzuk a könyvtárosra, aki mindent el fog követtti azért, hogy otthon érezhessük
maglfnkat a könyvlárban.
Aldásos, eredményes mwlkálkodást kívánok mindenkinek!
Elmondta: Sztankóné Sándor Ibolya önkonnányzati képviselő, a kulturális bizottság vezetője.
Elhangzott Edelény-Borsodon, 1997. november 16-án a Bódva-völgyi Könyv- és
Könyvtártörténeti Gyűjtemény megnyitóján.
Nyitvatartás: kedd, csütörtök 15 - 18 óráig.
A könyv- és könyvtártörténeti gyűjtemény a Borsodi Tájházban, illetve a Városi
Könyvtárban tett előzetes bejelentésre látogatható.
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