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A KÖNYV A LEGJOBB BARÁT 

a Megyei Könyvtár munkájából 
(Zalai Hírlap, 1958. január 31.) 

 
 A megyei könyvtár egyik fellegvára, tárháza a tudománynak és a szórakozásnak. 
Magas polcain halhatatlan alkotások sorakoznak egymás mellett. Hány szellemóriás 
életét, vívódását, munkáját, elgondolását őrzik ezek a sárga, kincset érő lapok… 
 A könyvtár munkájáról érdeklődtünk Bangó Bélától, a megyei könyvtár helyet-
tes vezetőjétől. 
 – Mennyi kölcsönzésre alkalmas könyvet tartanak a megyei könyvtárban? 
 – Könyvállományunk – ami az olvasók kezén megfordul – 20 ezerre tehető. 
Ezenkívül van még 14 ezer kötet könyvünk, amit még nem dolgoztunk fel. Az ilyen 
könyvek közé soroljuk a régi könyvtárakból megmaradt, de még használható könyveket. 
Ezeket most katalogizáljuk és ami használható, azt az olvasók rendelkezésére bocsátjuk. 
 – Az elmúlt évben mennyivel bővítették a meglévő könyvállományt? 
 – A megyei tanácstól az év végén kaptunk 30 ezer forintot beszerzésre. Ebből az 
összegből 1200 darab könyvet vásároltunk. A keresett és a hiányzó köteteket szereztük 
be elsősorban. Kevés volt az ifjúsági és a szépirodalmi mű, ezeket vettük nagyobb részt. 
 – A megye községeiben milyen könyvmennyiség áll az olvasók rendelkezésére? 
 – A községi népkönyvtárainkban és a járási székhelyeken lévő könyvtárakban 
135 ezer kötet várja az olvasókat. Ezek jelentős része kölcsönzött könyv, amit a megyei 
könyvtár meghatározott időre ad ki és annak leteltével kicserél. 
 – Szeretik-e a könyvet a megyében? 
 – Ezt legjobban az olvasók megszaporodott száma mutatja. Megyénkben a me-
gyei könyvtár olvasói létszámán kívül 28 421 olvasót tartanak nyilván. Ez a szám a 
jelentések alapján napról napra nő. Hiszen így télen a legjobb barát és szórakoztató a 
könyv még falun is. 
 – A megyei könyvtár helyi kölcsönzésében mennyi könyvet olvasnak? 
 – Nálunk 2169 olvasó van számontartva. Ez az olvasógárda nemcsak a város 
lakóiból tevődik össze, hanem van közöttük sok vidéki olvasó is, akik a kisebb könyvtá-
rakban nem találtak megfelelő könyvet vagy már azt kiolvasták. 
 – Melyek a legkeresettebb könyvek? 
 – Elsősorban is a szépirodalmi alkotásokat kedvelik. A kölcsönzési arány is ezt 
mutatja. Ebből a műfajból 32 174 darab forgott az olvasók kezén. Az ifjúsági könyvek, 
amelyeket főleg diákok olvasnak, szintén nagy keresettségnek örvendenek, mintegy 15 
017 darabot vittek el az elmúlt évben. 
 – A szépirodalmi könyvek közül a legkeresettebb alkotások Tolsztoj „Anna 
Kareniná”-ja Illés Béla „Ég a Tisza” című alkotása, Viktor Hugó „Nyomorultak” című 
könyve és a „Svejk” állandóan közkézen forognak. Aztán nagyon szeretik az olvasók a 
világjáró sorozatot. Ez természetes is, hiszen így megismerkednek a világ különböző 
részeivel, tájaival… Az ifjúság körében még mindig keresettek a Verne könyvek. Eddig 
még sikerült az olvasók kívánságát, igényeit kielégíteni, s reméljük, hogy ezután sem 
lesz panaszuk – mosolyog Bangó elvtárs. 
 Halomra gyűlnek előtte a könyvek… Folytatja tovább a munkát. Rendezi a kata-
lógust, a kimutatásokat az újonnan érkezett szépirodalmi könyvekről, hogy aztán pár 
nap múlva ezek a könyvek a rajongó olvasók tanítói, szórakoztatói legyenek. 
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