
Turabakancs a konyvtarban
Par h6napja a budakeszi konyvtar nem-
csak konyvet kolcsonoz, hanem turakat is
szervez. Hogy keriil a turacipo a konyves-
polcra? - kerdezem Adam Eva konyv-
tarost, a kezdemenyezot.

- A turacipoket termeszetesen nem a
polcon tartjuk, sot: ezekkel meg csak be
sem leplink a konyvtarba. De ertem a
kerdeset, es a mogotte megbuv6 sztereo-
tipih is: a konyvtarost sokan ugy kepzelik
el, mint egy kontyos, az elet hetkoznapi
oromeitol magat tavol tart6, szemliveges
konyvmolyt. Nos, szeretnem innen is
hirdetni, hogy mi, konyvtarosok is sok-
felek vagyunk. Az en hobbim peldaul a
termeszetjaras, szeretem az erdot, az alla-
tokat, a mozgast. Erdei sedim soran tunt
fa1,milyen keyes budakeszi arcot lhok. Es
az is, milyen sokan nem ismerik a kaz-
vetlen karnyezetliket. Amikor egyszer a
munkatarasaimmal megosztottam ezt a
benyomasomat, kialakult egy beszelgetes,
aminek az lett a vegeredmenye, milyen j6
is lenne egylitt kirandulni neklink, mun-
katarsaknak es azoknak az olvas6inknak,

akik ugyancsak kedvet ereznek ehhez. Eb-
bol szliletett meg aztan ez a kezdemenye-
zes, hogy minden h6napban egy szombati
napon falkerekedlink. A kirandulasaink
soran amellett, hogy szep karnyezetben, j6
levegon mozgunk, megismerkedlink kar-
nyezetlink termeszeti szepsegeivel, erdekes
emlekhelyeivel, muemlekeivel is. A kanyv-
tar munkatarsai lelkesen keszlilnek egy-egy
ilyen alkalomra, bujjak a helytarteneti
anyagokat, szakkanyveket, igy a turakon
szakszeru turavezetesben van resze annak,
aki vellink tart. Sot, minden egyes kirandu-
lasunkhoz egy kanyvajan16t is valasztunk.

- Milyen sikere van a kezdeminyezisnek?
- Egyre tabben ismerik meg es mind

nagyobb a resztvevok szama.
- Mikar is hava szervezik a legkozelebbi

setat?
- Januar 17-en a Kossuth utcab61 in-

dulunk, majd a kavetkezo etap a Beka-t6.
Ezutan falkapaszkodunk egeszen az Er-
zsebet-kilat6ig. Onnan irany a Norma-fa,
azdn vissza Budakeszire, kazben utba ejt-
jlik a katonasirokat. Ezt a turat egyszer

mar megcsinaltuk, ez volt az elso, amit
szerveztlink, de mivel akkor tabben meg
nem tartottak veliink a kesobb csatlako-
zottak kaziil, az 0 kivansagukra most meg-
ismeteljiik.

- Mi haszna mindebbOl a konyvtarnak?
- Nem hiszem, hogy mindenben a

kazvetlen hasznot kellene keresnlink, de
mondok nehany szempontot: a kollegak
es az olvas6ink jobban osszebaratkoznak.
A kanyvtar j6 hiret is kelti. A turavezetes-
sel ismeretterjeszto szerepet taltiink be, ez-
zel es a kanyvajan16val uj hiveket is tobo-
rozhatunk a kulturanak, a kanyvek vilaga-
nak. Azari B. Taba
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