Berzsenyi Dániel Könyvtár – Szombathely, a 2012-es Könyvtárút utolsó állomása
Amikor Budai László, a várpalotai városi könyvtár vezetője megkérte könyvtárunkat, hogy
legyen Veszprém megye partnere a III. Könyvtárút szervezésében, már készen voltunk az
Országos Könyvtári Napok helyi programtervével, sőt azt is tudtuk, hogy a staféta
fenntarthatósága érdekében szóba jöhető szomszéd városok – Celldömölk és Sárvár –
ugyancsak megtervezte már az októberi hét programjait. Mégis természetes volt mindhárom
könyvtár számára, hogy élünk a lehetőséggel, vállaljuk a következő „láncszem” szerepét. A
mi feladatunk viszonylag egyszerű volt, hisz a túra életben tartása a celldömölki és a sárvári
kollégáktól kívánt látogatásra motiválást, mi pedig örömmel készültünk a vendégfogadásra,
2012. október 7-én, a Könyves Vasárnapon.
A főszervező Volekné Temesi Zsuzsától május 9-én kaptuk az első, de már akkor is alaposan
kimunkált túratervet, és a zarándoklat tényleges időpontjához közeledve a megyehatáron
átnyúló kapcsolat igencsak megélénkült. Lelkes telefonok és minden részletre kiterjedő
elektronikus levelek érkeztek Zsuzsától, amelyben tájékoztatott a Veszprém megyei szervezés
aktuális állapotáról, a békéscsabai kezdeményezők által kialakított Könyvtárút wiki-vel
kapcsolatos teendőkről, aztán a zarándoklat startjáról, állomásairól. Mindezt nagy átéléssel,
lelkesen, az elektronikus felületek szerkesztési munkáit is vállalva. Zsuzsa megszólalásai
mögött gyakran felfedezni véltem könyvtára névadója, Krúdy Gyula, irodalmi alakjainak
utánozhatatlan képességét a szépség, a jóság, a kaland, a bűvölet átélésére. A szombathelyi
könyvtárigazgató ezt személyes ajándéknak tekintette!
Szeptember 9-én a Vasi Könyvtári Portálon jeleztük először a Könyvtárút Vas megyébe
érkezését, kinyilvánítva a programok nyitottságát is.
http://www.vasidigitkonyvtar.hu:8080/web/guest/43/-/blogs/konyvtarut-2012?_33_redirect=
%2Fweb%2Fguest%2F43
A megvalósulás napján azután két csoportot volt szerencsénk fogadni. Örömmel üdvözöltük
Veszprém megye népes küldöttségét, a várpalotai kollégákat és a velük érkező civileket.
Érkezésükkor a kedvezményes beiratkozásra váró sokaság tovább fokozta jókedvünket.
A Könyvtárút könyvét a sárvári Sylvester János Könyvbarát Klub kíséretében hozták el
kollégáink 2012. október 7-én. A Veszprém megyei és a sárvári csoport ismerkedését
követően a vendégek élénk érdeklődéssel járták végig könyvtárunk tereit, hallgatták az
igazgatónő kommentárjait. Néha össze is keveredtünk azzal a népes érdeklődő csoporttal,
amely a Könyves Vasárnapra meghirdetett Pincétől a padlásig című könyvtárbejárásra
verbuválódott.

A sárvári Sylvester János Könyvklub

Együtt a Veszprém megyei és a sárvári zarándokok

Könyvtárutasok

„Pincétől a padlásig”

A könyvtárút zarándokait a könyvtári sétát követően művelődéstörténeti kalandozásra hívtuk.
Dr. Baráthné Molnár Mónika abból a gazdag régi könyves anyagból válogatott bemutatásra és
a múlt felidézésére néhányat, amelyet a Berzsenyi Dániel Könyvtár 132 esztendős
gyűjteménye őriz. E kincsek legnevesebb darabjait mappába is foglaltuk, amelyet szerény
ajándékként emlékeztetőül átnyújtottunk vendégeinknek. Hogy miről is szólhatott a múltbéli
kalandozás? Akinek kedve támad utólag részese lenni az emlékezésnek, az pillantson bele
online lexikonunk „Vépi kántorkönyv” és „Bánffy-krónika” szócikkébe:
http://www.vasidigitkonyvtar.hu:8080/web/guest/4/-/wiki/Main/V%C3%A9pi%20K
%C3%A1ntork%C3%B6nyv
http://www.vasidigitkonyvtar.hu:8080/web/guest/4/-/wiki/Main/Az%20als%C3%B3lendvai
%20B%C3%A1nffy%20nemzets%C3%A9g%20napl%C3%B3ja

Ismerkedés a BDK „kincseivel”

Bődi Piroska, Pallósiné Dr. Toldi Márta és Budai László
a Könyvtárút könyvével

A várpalotai könyvtár gazdag ajándékcsomaggal érkezett

Terített asztal a zarándokoknak házi süteményekkel

Végül finom házi süteménnyel vendégeltük meg a haza induló túrázókat. Miközben lelki
szemeink előtt megjelent a 2013-ban ránk váró nagy feladat: Vas megyében könyv- és
könyvtári kultúra iránt érdeklődő további közösségekre találni, izgalmas útvonalat kialakítani,
egyidejűleg megtalálni azt a szomszédos megyét, amelyik átveszi a stafétát.
Pallósiné Dr. Toldi Márta
igazgató
Berzsenyi Dániel Könyvtár
Szombathely

További információk és fényképek a III. Könyvtárútról:
http://konyvtarut.bmk.hu/index.php/V%C3%A1rpalota_-_Szombathely

