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Az Országos Könyvtári Napok évtizedes múltra visszatekintő, idén 2014. október 13. és 

október 20. között zajló programsorozata keretében a celldömölki KMKK Kresznerics Ferenc 

Könyvtára is több eseményt szervezett. Hagyományosan ebben az időszakban hirdetik meg a 

könyvtárak az ingyenes beiratkozási lehetőséget érvényes tagsággal nem rendelkező használóik 

számára illetve a késedelmes dokumentumok térítésmentes visszavitelének lehetőségét. Idén új 

elemekkel is bővült az igénybevétel formája és természetesen nem hiányozhattak a palettáról az 

irodalmi közönségtalálkozók sem. Október 15-én este Bán János, a Hunyadi című, immár 6 kötetet 

számláló népszerű történelmi regényt Bán Mór néven jegyző író-újságíró érkezett a könyvtárba. Az 

utóbbi évtizedek legsikeresebb sorozata Celldömölkön is közkedvelt az olvasók körében, amit 

Németh Tibor könyvtárvezető is hangsúlyozott bevezetőjében. Az író-olvasó találkozó 

különlegességét fokozta, hogy beszélgetőtársként Dr. Bellérné Horváth Cecília, a celldömölki 

könyvtár 1991 és 2006 közötti igazgatója érkezett a bibliotékába. A találkozón az érdeklődők Bán 

János írói és szakmai életpályájának felelevenítése után betekintést nyerhettek a sodró erejű, 

monumentális regényfolyam születésének műhelytitkaiba. Az egyelőre 10 kötetre tervezett regény 

filmadaptációja is szervezés alatt áll, amely talán televíziós sorozat formájában ölthet testet. 

 

 
 

Október 16-tól 19-ig lehetőségük volt az érvényes tagsággal nem rendelkezőknek arra, hogy 

ingyen iratkozhassanak be a könyvtárba. A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek egész évben 



ingyen lehetnek tagok, amit jogszabály tesz lehetővé. E néhány nap alatt közel félszáz új olvasóval 

bővült a bibliotéka olvasótábora. Az új használók kisebb része még sohasem volt tag a városi 

könyvtárban, többségük pedig hosszabb szünet után veszi igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. A 

nyitás jegyében külső helyszínen is lehetőséget biztosítottak a könyvtár munkatársai a 

beiratkozásra.  

 

 

 

A rossz idő miatt csütörtökön és pénteken a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 

teraszán, szombaton délelőtt pedig az eredetileg tervezett helyszínen, Illés Erika „Kemenesalja 

szellemisége" című, könyvespolcot is magában foglaló térkompozíciójánál ismerkedhettek meg a 

könyvtár új dokumentumaival. A közvetlen igénybevétel mellett rendkívül hasznos információkkal 

szolgáltak a forgalmas téren sétálgatókkal folytatott, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését is 

szolgáló beszélgetések. 

A Könyves Vasárnapon immár hagyományosan a bibliotéka 14 és 17 óra között rendkívüli 

nyitva tartással várta olvasóit. A délután folyamán Pacskovszky Zsolt celldömölki származású író 

várta könyvbemutatóra az érdeklődőket. Az erős celldömölki vonatkozásokat felvonultató 

„Szabadesés" című kötete a Móra Kiadó „Tabu könyvek" sorozatában látott napvilágot. A Németh 

Tibor könyvtárvezetővel folytatott beszélgetés során az érdeklődők megismerkedhettek a regény 

születésének motívumaival, a kényes témának számító tanár-diák szexuális kapcsolat exponálásával, 

valamint a képmutató kisvárosi társadalom fojtogató légkörének írói ábrázolásával. 
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