MŰHELY
A KESZTHELYI VÁROSI KÖNYVTÁR 60. SZÜLETÉSNAPJA
„A könyvtári szolgálat kulcsa az információs szupersztrádák kiépítésének korában is a
könyvtáros. Ezt a munkát nem lehet raktárosi vagy bolti eladói beállítottsággal végezni.
Ide intellektuális igényesség, differenciált gondolkodásmód, a műveltség folytonos
továbbépítésének belső szükséglete, szellemi és érzelmi nyitottság, szolgálatkészség,
megbízhatóság és türelem kell." (Engel Tibor)
A fenti idézet volt a mottója a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban 2013.
október 12-én, intézményünk létrejöttének 60. évfordulóján tartott ünnepségünknek,
melyet az Őszi Könyvtári Napok keretén belül rendeztünk meg.

Keszthely város polgármestere, Ruzsics Ferenc köszöntötte a megjelenteket. Az
ünnepséget megtisztelte jelenlétével. Sáringer-Kenyeres Tamás országgyűlési képviselő,
a társintézmények vezetői, megyei és városi könyvtárak igazgatói, civil szervezetek
tagjai, jelenlegi és volt kollégáink, valamint olvasóink is. A város vezetője elmondta az
ünnepségen, hogy a lakosságnak nagy biztonságot jelent, hogy a város el tudja tartani a
könyvtárat. A jövőbeni cél pedig, egy új gyermekkönyvtár épületének építése az
anyakönyvtárhoz.
Mint jelenlegi könyvtárigazgató, a köszöntések után felidéztem a 60 év történéseit,
megemlékeztem az első igazgatóról, Bécsi Jánosról, aki 1952–1991 között vezette a
könyvtár munkáját, miután 1952-ben a járási feladatok ellátásával bízták meg.
Magyarországon a II. világháború után, az '50-es években a könyvtárak hőskorukat
élték. Az újonnan alakult könyvtárak száma elérte a háromezret. Keszthelyen a
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könyvtár, mely 1994-ben vette fel a Fejér György Városi Könyvtár nevet, 1953-ban
nyitotta meg kapuit.
A 60-as években szépen nőtt az olvasók száma, míg a népkönyvtárak átadásra kerültek
tulajdonjogilag a községek részére. 1967-ben a Festetics kastély felújítások elé nézett, a
könyvtárnak is költöznie kellett, mégpedig az északi szárnyba.
Ez alatt az idő alatt két fiókkönyvtár is létesült, a Kossuth u. 32. sz., majd a Rákóczi tér
11. sz. alatti helyiségben, melyek fenntartását a városi tanács biztosította.
A kistelepülési könyvtári feladatokat 1970-től Szabó Ilona látta el, először egyedül,
majd később az ellátórendszer keretén belül többedmagával. Az akkori közigazgatási
átszervezések érintették a könyvtárat is: 1971-ben megszűntek a járási tanácsok, a
könyvtár a város hatáskörébe került. 1974-ben költözhetett a könyvtár a kastély
felújított, déli szárnyába. A Kossuth u 28. sz. alatt gyermekkönyvtár működött, itt a
gyermek olvasói létszám 1000 fő feletti volt, a rendezvények száma 100 körüli évente.
1980–1985 között – mivel a tetőszerkezet életveszélyessé lett nyilvánítva – kétszer
kellett költöztetni az intézményt.
Közben a felnőtt könyvtári részben a központi ellátórendszer kiépítése is fontos feladata
volt az igazgatónak. 1979. jan. 1., Keszthely város és járás visszacsatolása Zala
megyéhez szinte ünnep volt. Az ellátórendszer szervezését Zala megye is támogatta, sőt
a keszthelyi kezdeményezést az egész megyében bevezetésre javasolta. A könyvtár
dolgozóinak száma 16 főre emelkedett, mely létszám egészen 2011-ig maradhatott.
Bécsi Jánost nyugdíjba vonulása után igazgatóként dr. Müller Róbertné követte 1992–
2005 között. Az ünnepségen a nyugalmazott intézményvezető nem volt jelen külföldi
tartózkodása miatt, de video üzenetét eljuttatta az ünneplőkhöz, visszaemlékezve a
könyvtár nehéz és küzdelmes, de mindenképpen sikeres éveire. Megemlékezett többek
között a volt kollégákról, az együtt töltött időszak feladatairól, eredményességeiről, az
induló országos és megyei pályázati lehetőségekről, az informatikai fejlesztésekről,
azok olvasói hasznáról. Kiemelte a könyvtár életének két fontos eseményét: az 1998-as
könyvtárköltözést, valamint a könyvtár létrehozásának 50. évfordulóját.
Az est következő részében a vezetésem alatt eltelt 9 év eseményeiről, sikereiről,
pályázatok megvalósulásáról, teendőinkről számoltam be. Kiállítás helyett fotókat,
korabeli és mai pillanatképeket vetítettünk: cikkekről, eseményekről, életünkről,
munkánkról, rendezvényekről, vetélkedőkről, szavalóversenyekről, olvasótáborról, a
vendégkönyvünkből másolt bejegyzésekből, vagy a közös szabadidő eltöltéséről,
egyszóval a 60 évünkről.
Ünnepi estünket Kiss Gábor igazgató előadása tette még rangosabbá "A városi könyvtár
szerepe a megye könyvtári ellátásában" címmel. A Fejér György Városi Könyvtár, mely
31 településen lát el feladatot, szolgálja ki az olvasókat, jelentős tényező Zala megye
életében, kulturális tevékenységében – emelte ki az ünnepi délutánon a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. 40 éven keresztül ellátórendszeri működéssel
végezte a feladatot - megyei szakmai irányítással - a járási-városi könyvtár. 1979-ben
már 59 volt az ellátandó községek száma.
Nagy fordulat 2006-ban következett be, amikor a kistérségek hatáskörébe került az
állami normatíva, mely %-os arányban került elosztásra, a feladatot végző városi
szolgáltató könyvtárak részére. Ez a rendszer 7 éven át működött, melynek
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eredményeképpen a kistelepülések dokumentumszáma szinte megduplázódott,
felújításra kerültek a könyvtári helyiségek, rendszeres heti nyitva tartással működnek,
rendezvényeket tartanak.
A 2013-as év újabb szakmai ellátási formát hozott. A könyvtári törvény és
jogszabályváltozások eredményeként a megyei könyvtár települési könyvtári és
közművelődési célú kiegészítő támogatásából láthatjuk el a 31 községet könyvtári
dokumentummal, tárgyi eszközökkel, rendezvények szervezésével.

A következőkben Sáringer-Kenyeres Tamás országgyűlési képviselő, Ruzsics Ferenc
polgármester, Kiss Gábor könyvtárigazgató és Szabó Ilona ny. igazgatóhelyettes
megkoszorúzta Fejér György és Bécsi János könyvtári emléktábláját.
Az ünnepségen ezután emlékplakettel köszönte meg a könyvtár az együttműködést a
fenntartónak, s mindazoknak a szervezeteknek, civil szervezeteknek, intézményeknek,
magányszemélyeknek, volt és jelenlegi munkatársaknak, akik partnerei voltak a
munkában, előrehaladásban.
Itt mondunk köszönetet mégegyszer mindazoknak, akik ajándékkal kedveskedtek és az
elmúlt 60 évben együttműködő partnereink voltak.
A program este nyolc órától a gyermekeknek szervezett éjszakai könyvtártúra
lámpással: „Nyomozás a könyvtárban" elnevezett kalanddal folytatódott.
Tizennégy fiatal, a legaktívabb könyvtárba járó és olvasó, 4–6. osztályos diák vehetett
részt az izgalmas programon, ahol először a veszprémi egyetemista Gyurácz Tamás
gitározott és énekelt megzenésített verseket a gyerekeknek. A fiatal mérnökhallgató
maga is meglepődött a hangulaton, és szívesen töltött el egy órát a diáksereggel.
Esti lámpafény mellett a "tábortűznél" feladatok megoldására vállalkoztak a gyerekek.
Előtte megismerkedtek a könyvtár minden termével, s indult a játék.
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Boríték...kérdések...betűk keresése sötétben-párban, könyvek, emléktáblák, plakátok,
feliratok között. Este 21 órára meg is találták a megoldásokat. Nagy örömmel rakták ki
az ismert - Olvassatok minden nap! – szlogent.

Késő este. Gyors ágyazás a szőnyegen, s várakozás a diavetítős mesére. Igazi esti mese
volt. Mazsola a fodrász, valamint a Téli berek c. történetet olvasta Magyar Szilvia
gyermekkönyvtáros és Kalmárné Amberg Xénia olvasószolgálati csoportvezető.
Pogácsamajszolás és fogmosás után rövid és kevés alvás, majd jött a reggel retro
reggelivel: zsemlye, házilekvár, méz, házilag készített kakaó, tea és párizsi szelet.
Ennyi élmény! Megélt 60 év! Visszaemlékezések. Siker, kudarc, álmok és vágyak.
Semmi nem maradt ki a Fejér György Városi Könyvtár születésnapi „zsúrjából"!

Pappné Beke Judit
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