A Kossuth Lejos ut 50. szám alattI. épUlet agyo..
mai embe~ szemében szeml~letes változáson ment
keresztül ebben az évben.
!lUnd kÜlsej$ben, mind. funkc1ójában teljesen ujjáfo~málÓdott ~
A TITÁSZ régi telephelyén ma impozáns könyvtáx v~
ja az olvasni szeretőket.
ft A könyvtár a müve lóC! és egyik alap1ntézménye, embe~ és j(JlIGmformáló hatása nélkülözhetetlen li mondotta Dr. Csende Béla a megye1 .tanács aüvelódésügyi osztályánek helyettes vezetője augusztus 18án a könyvt~ ünnepélyes felavat6..sán.
Cimszavakban igy lehetne· tömö~en megfogalmazni egy
létesitmény kialakulását, de ettól eokkal többet
érd emel a könyv és annak intézménye.·
Többet éxdemel, mert nagyrészben tá1:sadalmi munká--o
val készült el, mert olyan emberek kerültek kapcso~
latba a könyvvel, aklk bizony elég t~vol álltak tő
le, mert a mai formájában hatásosabban tudja szolgálni a gyomai ember tanuln1v~ását.
Az uj könyvt~ kialaklt~sát két ok tette szükségessé.
Egyrészt kinőtte már a régl helyét - ugy te~ületben~
mint koxsze~üségben, - má~részt csak igy lehet megoldani az óvoda b~vitését.
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A látogatoknsk előszö~ a hangulatos székely kapu-

bej ir ó tünik fel.
Az udvar még nem xenqezett, de időközben az is megk2pj8 végső formij~t. A~ épület belső kiképzése célszcrüen egysze.rti.
A 328 négyzetméter összterületU termekben 26000 könyv,
91 féle folyóirat és 310 hanglemez várja az érde!.:lőa: őket • A pvc. p:::;dlóburkQlat, az állványok és a falek
szinharmónié'.ja kellemes.
A könyvek $z2kszerüen, iróként, témakörönként vannak
elhelyezvc e
..A felnőtt Bza1~- é 9 szépirodalom cl legnagyobb teremben kopott helyst.
Az s.llom.J.l1.ybcm mcgtalálhat6 a klass.zikus-, a modern-,
:J m2gY8l' és l~ülföldi szépirodalom / regények, novellik , ver 8e1:/ •
.A szc~:irodc.::loL1,· mely az anyag 30 %-át teszi ki a legkülbnbözőbb érdeklődéaü embereknel' nyujt segi-uégct.
T2l~lh8tnJk horg~szok, k1sál1attenyésztők, kézimunk~zók, sportot, tö~t~nelroetf utlelrást szeretők r~
gukn21~ s z eld::önyvel:ct •
Az ifjusági részlegben a gyerekek téma szerinti 080portositásban ta1~lják a kalandokat, élet~ajzokat,
f2,nttsztLkus történeteket , ismeretterjesztő irodalmat.
' a J:l
. 't'k
1
Külön vann2k elhelyezve a me s e' kes
e o.:.:.
A zenei xészleg 2 félnőtt és az lfjusági részleg között t("'lálható.
A 310 ha~glemczből katalógus alapján lehet választ~-
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ni. A kivl1csztott lemez fUlhallgot6v21 hallhat 6
2nélki.5.1, hOGY él z olvesgJ.tó embereket zav8rn-i.
A leQozck tácii: m3s~k, i~odalmi válogatások,
klasszikus és modern zene.
A~ olvasótereruJcn egyszerre 20 gyerek tanulhat mQgfclclQ viljgiticscl fclszcrelt tc~ulóasztaloknál•
.A ten1J.l?st 500 }:8zil:önyv segiti~
A folyóiré~to~v8sót b:irki, minden beiratkozás nélLül
~1 JS znílhatj 2, e
.A 600 péld {myos GS egyre növekvő F..ne~ kiadV9nyok
gyüjtoménye a könyvt·~ 8zinfoltját jelenti.
Az uj l-:ön:;vt ir: 1::ioLJkit is E'. l mil11ó 200 e ze~ fol.' intba ker Ul t",
A butorz2t 150 ezer, mig a zenei részleg 40 ezex forint ki8dást jelentett. Ezeket az összegeket részben
8. Vlogyci l!mvclőd·~:3i Oszt:íly, részben 8. Negyei Könyvt~ biztocitotts.
J. l:ivitelezési tervet Lipták Pál, a,mogye1 Könyvtáxr
Kossuth-dij~s ig2zg8.tója készitette~
uj ,moder:i.1. létositménynek 1800 tagja v8n, rp.elyből
132 olvasó m~.1' 2.Z uj épületben Lratkozott be.
1979., j[mu:ú' l-től mindenki mi'nden ellenszolgáltat;Íc
nélki.H be ir 2tkozh2t, e.ki 2. L:ölc~önz~s- E'.18pvctő sznb :\....
lY2it betcrtj2a
li zenei J:rj;jzleg negy vonzerőt jelent a diákok között ..
Külön örömet jelent, mikor egy-ogy csoport jelenik
i.Z
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meg és buvárkodik az olvasntvalók között;
Az uj könyvt~ ki.alaki tásában nagyon sok válla"',

lat, szocialista b.l'igád és egyén mül~öd.ött köz.:re.
Tál.tsadalmi munl>:-~lj ukért köszönet illeti őket, hiszen munkájuk nyomán egy olyan intézmény alakult
ki~ mely az általános müve~tség~t, szórakozást,
a t~s2d.alm1 h2l2dist szolgálja.

Köszönet azoknek a pedagógusoknak ~kik sUl'vez.ik,
irányttják a di~cokat a könyvt~ba.
Köszönet a könyvt3i hiram dolgozójának, akik a
költöz~stól
a teljes berendezésig nagyon sokat
tettek.
Remélj ük az uj létesi. tményt -sokan látogatj ák, mert
esek ugy t~dja betölteni rendeltetését.
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