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Immáron november óta jelentős mértékben átíródtak a mindennapok a kultúra terén is. A pandémia következményei ezt a
területet sem kerülik el. Az elmúlt hónapok során sem állt meg
azonban teljesen az élet a művelődési központ és a könyvtár
falain belül. A kényszerű helyzethez igazodva mindkét területen
a belső feldolgozások, háttértevékenységek zajlanak. Az intézmény nyitását szabályzó rendelkezések miatt, az előre leszervezett programok átcsoportosítása, pályázati programok újratervezése állandó feladatként van jelen. Ahol az érdeklődők eszköz
és tudásbeli lehetősége megengedi. ott az online térben folyik az
általuk választott tevékenység: mint például a Helytörténeti kör
vagy a Tarot klub, Családfakutató klub foglalkozásai. Ahol
azonban a személyes jelenlét, a gyakorlati folyamat bemutatása
alapfeltételként szükséges, meg kell várni a közös-ségi
színterek, közgyűjtemények megnyitásának engedélyezését.
Bízunk abban, hogy hamarosan visszatérhetünk a személyes
jelenléttel, aktív közreműködéssel zajló tevékenységekhez,
amihez a folyamatban lévő pályázati projekt – EFOP 3.7.3. –
Változó világ: a Te tudásod, a Te jövőd – még hátralévő tartalmait készítjük elő. Ebben szerepel különleges tevékenységek,
mesterségek műhelyfoglalkozás keretében történő megismertetése, kipróbálása. Néhány ezek közül: kovácsműhely,
mézeskalács készítő, bőrműves, nyomdász, bútorkészítő. Folytatódnak a Gasztro klub, a Varró kör, Kertbarát kör, Színjátszó
kör, Népzenei kör foglalkozásai. Szervezés alatt a harmadik
Szenior akadémia programja, mely „Lélektől Lélekig” szeretne
eljutni témáival minél szélesebb körben. Kiemelt vendégünk
Schä ff er Erzsébet magyar Pulitzer-díjas újságíró, író,
publicista. Az esemény tervezett időpontja április 22-23-24.
Jelentős, mintegy 3 millió forintos támogatást sikerült
elnyerni a HUNGARIKUM 2020 évi pályázatán, mellyel a
helyi és nemzeti értékeket megismertető programsorozatot
valósíthatunk meg. Ez a folyamat már az elmúlt év szeptemberében vette volna kezdetét, a magyar pásztorkutyák bemutatójával, de sajnos már akkor is halasztani kényszerültünk,
mint minden eddig eltelt hónapra tervezett eseményét a
programnak, hiszen a vírushelyzet kényszerpályára irányított
bennünket. Február a farsang hónapja, ekkor épp a Mohácsi
Busó Hagyományőrzők érkeztek volna városunkba, hogy
közelről megismerkedjünk a „Jankelével” a sokacok által őrzött
busó hagyományokkal, mely elsőként
került fel a nemzeti
értékek listájára és
egyben az Európai
Örökség része is. Ezt
a programot is sok
egyéb különlegességet ígérővel
kényszerülünk
folyamatosan új
időpontokra áthelyezni az elmaradt
kiállításokkal,
könyvbemutatókkal
együtt.
A kézműves
foglalkoztatás
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dolgozói által szőtt rongy és gyapjú szőnyegek, valamint
kunhímzett textilek forgalmazása is zavartalanul és igen nagy
érdeklődés mellett folyik.
A szokatlan helyzetünket megpróbáljuk előnyünkre is
fordítani, és kihasználni a látogatók nélküli működést arra, hogy
szépítsük a belső tereinket. Így két kisteremben parketta
felújítás és festés, a belső ajtók mázolása és a kiállító terem,
valamint lépcsőház és a konyha tisztítófestése is megtörtént az
elmúlt időszakban. Így megszépült környezetben tudjuk majd
fogadni közösségeinket, civil szervezetek tagjait a programokra
érkezőket.

A könyvtárban is zárt ajtók mellett folyik a napi munka. Az év
végén a könyvvásárlási keret mintegy 700 e. Ft összegű
beszerzést tett lehetővé. Így a teljes olvasói korosztálynak
széles területet felölelő, friss tartalmakat kínálva – általános
tudományok, társadalmi ismeretek, pszichológia, földrajz,
mezőgazdaság, kaland, történelem, életrajzi, szépirodalmi, – az
olvasóközönségnek. Folyamatos az új kötetek feldolgozása,
leltározás, selejtezés és statisztikai feldolgozás. Az olvasókkal
való kapcsolattartás több formája is működik: biztosított a
könyvek cseréje az egészségügyi szabályok betartása mellett, a
könyvtárközi kölcsönzés főként a diákok számára jelent
segítséget. A telefonos igények fogadása főként az idős olvasók
esetében fontos, hiszen számukra ez a lelki segítségnyújtás is.
Mindkét területen szeretnénk felkészülten, új tartalmakkal
fogadni a látogatókat, amint ezt a helyzet lehetővé teszi.
Szentpéteriné Lévai Mária
igazgató

