Kedves Szülők!
Ismét jelentkezem a könyvtár megújulása kapcsán, hogy röviden beszámoljak az elmúlt 2-3 hónap
eseményeiről, a könyvtárat támogató Alexandriai Szent Katalin alapítvány megalakulásáról.
Egyben segítségüket is szeretném kérni az alapítvány támogatására, melynek módját a levél
második felében részletezem.
Legutóbbi levelem óta a munkálatok sokat haladtak, decemberre elkészült a galériás könyvtár
vasszerkezete, az újévben elkezdődött a könyvtár bútorzatának felépítése. Az alábbi képeken jól
látható a könyvtár galériáját tartó vasszerkezet, a 3 terem egybenyitásából alakuló nagy, íves tér, a
hatalmas polcrendszerek, amik 40 ezer kötetet meghaladó könyvállománynak adnak majd helyet. Az
utolsó két honapban nagy ütemben zajlottak az asztalos munkálatok, egyre inkább megmutatva a
látványterveken megálmodtot könyvtár képét.

Márciusra elkészült a teljes könyvtárbútorzat, mely galériás megoldással használja ki a rendelkezésre
álló teret, előadóteremként, tanteremként is funkcionálhat majd a tavaszi átadás után.

A könyvtár megvalósulásához széleskörű összefogásra volt szükség.
Szülőként köszönettel tartozunk az apátságnak, és személyesen Apát Úrnak a források
megteremtéséért, Igazgató Úrnak a teljes felújítás lehetőségének megteremtéséért és folyamat
többnyire kihívásokkal teli folyamatának menedzseléséért. Hálásak vagyunk a tanári kar és külön a
könyvtárat gondozó pedagógus kollégák türelméért és szakértő tanácsaiért, az iskola vezetésének
támogatásáért, a városi önkormányzatnak, akik a nehéz pontokon több alkalommal túlsegítették a
felújítást. Még számos önzetlen segítség kellett ahhoz, hogy elkészülhessen ez a modern és
egyedülállóan szép könyvtár.

Az Alexandriai Szent Katalin alapítvány
Mindeközben 2014 év végén az Alexandriai Szent Katalin alapítvány megtartotta az
alakuló ülését is. Elsődleges célja, hogy munkájával gyermekeinkhez közelebb
hozzuk a könyveket, segítsük a könyvolvasás iránti igény kialakulását. Ezért
támogatni szeretnénk a könyvtár és iskola gazdag kulturális programjait, csakúgy,
mint a könyvtár állományának bővítését. Amennyire időnk és energiánk engedi,
felvállaljuk saját programok szervezését is.
Az alapító maga a Zirci Ciszterci Apátság, az alapítvány civil szervezetként működik
a kuratórium irányítása mellett, melynek elnöke és tagjai: Dr. Kiss Zoltán, Dr.
Vargha Tamásné, Dr. Kerekes Szilvia. A kuratórium Felügyelő Bizottságának tagjai:
Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna elnök, Dr. Ocsenás Zoltán János és Pinke László. A
kuratórium tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben nem részesülhetnek.

Alexandriai Szent Katalinra azért esett a választás, mert többek közt a könyvtárak
védőszentje lett, miután hitéért Maximus császár idejében mártírhalált halt.
Programok - pályázatok:
Az első hónapban máris körvonalazódott néhány programlehetőség. Volt
egy Egyiptomból származó múmia a biológiai szertárban, ami azóta eltűnt.
Ezért kiírtunk egy pályázatot a gyerekeknek, hogy oknyomozó riport,
rövidfilm keretében járjanak utána, hová is tűnt ez az értékes darab.
Emellett egy anyuka, Farkasné, Sárközi Éva vers és meseíró versenyt
szervez az alsóbb évfolyamosok részére, aminek értékelésében,
elbírálásában remélhetőleg Kányádi Sándor költőnk is részt vesz majd.
Az első adomány keretében szerveztünk egy kirándulást a Szépművészeti
Múzeum Rembrandt kiállításának meglátogatására, ahol 24 diák
nézhette végig a gazdag németalföldi kiállítást.
Pályázunk az I. világháború 100 évfordulójára szervezett programok,
vetélkedők szervezése is, melyet remélhetőleg a Honvédelmi
Minisztérium támogatni tud majd, s szeretnénk, ha a érdeklődő diákok
eljutnának a korai magyar hadszínterekre, Isonzóba, Doberdóba is.
Hogy mennyi programot, támogatást tudunk nyújtani gyermekeinknek, az
azon múlik, mekkora forrást tudunk teremteni mindezekre. Pályázatokra,
öreg diákok és városi intézmények segítségére támaszkodhatunk, de
leginkább rajtunk szülőkön fog múlni, milyen színes programokat, funkciót
tudunk a könyvtárhoz
Ehhez kérem az Önök segítségét, támogatását.
Kérem, erejükhöz mérten támogassák az Alexandriai Szent Katalin
alapítványt melynek számlaszáma:

11600006-00000000-68393744
Szívesen vesszük a segítséget, javaslatot pályázatok megírásában, támogatók keresésében is. Ezek
nagy segítségek. Több szülő ajánlotta már fel szabadidejét programok szervezésére, a könyvtár
hangtechnikájának kiépítésére, a könyvek restaurálására is. Ezúton köszönjük mindezt a nagyvonalú
felajánlást!
Üdvözlettel és tisztelettel: Kiss Zoltán (dr. zoltan.kiss.privat@gmail.com – 30-681-7524)

