A megújult könyvtár
Vannak olyan helyek, ahol az ember úgy érzi, megállt az idı. Számomra az egyik ilyen hely
volt a recski könyvtár, ahol évtizedek óta ugyanaz az illat és látvány fogadott, ha beléptem.
Mostanra viszont megváltozott a helyzet. A Közkincs 2008 pályázattól a Recsk Nagyközségi
Könyvtár 4.000 000 Ft-t nyert, amibıl egy magas színvonalú, a mai igényeket kielégítı
információs helyet alakítottak ki, ahol a könyvtári szolgáltatást kellemes, kulturált
környezetben vehetik igénybe az olvasók. Eme összeghez a Recsk Kulturális Életéért
Alapítvány 500.000 Ft-tal, a Recsk Nagyközség Önkormányzata 850.000 Ft-tal egészített ki,
önerı gyanánt.
A változásokról kérdezem Nemes Mariannát, a könyvtár vezetıjét.
- Februárban kezdıdött az átalakítás és június 2-án vehették ismét igénybe az olvasók a
felújított könyvtár szolgáltatásait. Ajtók, ablakok cseréje, falfestés, a laminált padló lerakása,
a világítás korszerősítése, mosdó helyiségek kialakítása, ezek voltak a legnagyobb
munkálatok. Ezek mellett kicseréltük a polcokat, bútorokat, székeket, asztalokat.
Idıszerő volt már ez a felújítás, mivel a könyvtárban 20 éve nem volt nagyobb átalakítás, a
falak voltak csupán többször átfestve.
- A külsı-belsı átalakításokon kívül változott a könyvtári szolgáltatás?
- Bıvült a könyvtár tárgyi, technikai eszközeinek az állománya, fénymásolóval, zenei
berendezésekkel ugyanis hamarosan beindítjuk zenei könyvtár részlegünket, ami
egyedülállónak számít a régiónkban. DVD kölcsönzést is tervezünk és egy helyismereti
dokumentumtárat. Igénybe lehet majd hamarosan venni a NAVA-port Nemzeti Audiovizuális
Archívum szolgáltatásait is, ami válogatott magyar filmek ingyenes letöltését jelenti, ezáltal
egy több funkciós, az Európai Uniós elvárásoknak is megfelelı könyvtárral büszkélkedhet
Recsk.
- Mennyire látogatott a könyvtár?
- Sokan jönnek, de nem elegen. Próbálok az olvasók igényeinek megfelelı könyvállományt
kialakítani, szívesen fogadok ötleteket, hogy milyen könyveket vásároljak meg ill. a
könyvtárközi kölcsönzéssel szinte minden könyvet meg tudok szerezni. A szomszédos falvakból
is sokan járnak ide, szerintük a környékünkön, a recski könyvtárban van a legnagyobb
választék olvasnivalókból és szakkönyvekbıl. A gyerekeket is igyekszem ide csábítani.
Rendszeresen tartok bemutató órákat, iskolásoknak, óvodásoknak egyaránt. Mőködtetem a
kézmőves foglakozásokat. Februárban már hagyománnyá vált a gipszalapú velencei álarcok
készítése, kiállítást is állítottunk össze belılük a Mővelıdési Házban. Valóban fantázia dús,
színes álarcokat készítettek a gyerekek. És a Kommunikációs Tábort immáron harmadik
alkalommal rendezzük meg, idén a
Várbükkben, olvasó- és kézmőves
tábor jelleggel.
Hogyan ünnepeltétek meg a
megújult könyvtár átadását?
- 2009. május 21-e volt a
hivatalosan a pályázati felújítás
befejezésének
a
napja.
Ez
többszörösen is jelentıs nap volt a
könyvtár életében, egyrészt a
sikeres átalakításé, másrészt az
egy éve aktívan mőködı olvasó
körünk
ünnepelte
az
elsı
évfordulóját, harmadrészt pedig
fıként a Nık Lapja hasábjaiból
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ismert, de sok önálló könyvet
is megjelentetı írónı, Schäffer
Erzsébet volt a vendégünk. A
nagy létszámú látogatókból
kiderült, nálunk is sokan
olvassák a könyveit, cikkeit.
Elıadásának címe az volt: „ A
csoda
bennünk
van”
Felejthetetlen estét töltöttünk
vele, és minden mondatából
átsütött az az öröm, hogy itt
lehet velünk, megismerhetett
minket, és segíteni akar
nekünk, életünk apró örömeit
felismerni
és
értékelni.
Gyakran volna jó találkozni ilyen emberekkel!

Végig sétálva a kissé kibıvült termeken, ismerıs könyveken akad meg a szemem, de van hely
az újaknak is, amik, -ki tudja -mennyi csodát ígérnek még. Nehéz gazdasági helyzetünkben jó
megoldás könyveket kölcsönözni, ingyen. Üres órákban, pihenés gyanánt, egyoldalú
tévémősor helyett, mennyivel többet ér egy jó könyv! Fıként, ha ilyen könyvtárunk van, és
ennyi szolgáltatást tud nyújtani! Éljünk a lehetıséggel!
Jó olvasást!
Bolykiné Szabó Marianna
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