Kedves Szülők!
Bizonyára hallották már gyermekeiktől, hogy az iskola energetikai beruházása mellett, (s attól
függetlenül) az iskola könyvtára is átalakításra kerül.

Bevezető
Engedjék meg, hogy néhány sorban bemutatkozzak, és képekkel illusztrálva elmeséljem e megújulás
történetét és a tervezett jövőt.
Dr. Kiss Zoltán vagyok, Kiss Richárd (10a) és Kiss Ádám (8b) édesapja. Ezt a levelet tehát szülőként
írom Önöknek, remélve, hogy hamarosan együtt Indíthatunk értékes programokat egy megújult
könyvtárban, mely méltó a Ciszterci Rend keresztény szellemiségéhez, s egyben modern hátteret
nyújt gyermekeink kulturális programjaihoz, oktatásához.

A könyvtár átalakításának rövid háttere

A „régi” könyvtár

Az iskola könyvtárát akkor láttam először, amikor
az Önök gyermekeihez hasonlóan, fiaim is
felvételiztek a gimnáziumba. Már ekkor felmerült
bennem a gondolat, hogyan lehetne ezt az akkor
még három teremből álló teret egységesebbé,
modernebbé tenni? Külön ihletet adott a
gondolatokhoz, hogy azon a nyáron látogattuk
meg a Ciszterci Rend zirci könyvtárát. Az ötlettel
megkerestem Orosz Ágoston Igazgató Urat, aki
nagy örömmel fogadta az átalakításra tett
javaslatot. Több egymást követő találkozó
alkalmával megfogalmazódott, milyen céllal lenne
érdemes felújítani a könyvtárat.

A nézőpontok között szerepelt az iskola keresztény szellemiségének tükrözése, modern
könyvtárfunkció biztosítása, csendes, világos olvasóterem kialakítása. Olyan teret terveztünk, ami
előadó- és tanteremként is jól
használható, és iskolai programoknak is helyet biztosít.
Emellett a diákok részére
szellemi
műhelyként
is
szolgálhat, előadóestek, beszélgetések szervezését is lehetővé
téve.
Ha már nekiláttunk a
feladatoknak, természetesen azt
is célként tűztük ki, hogy a
könyvtár egyben a város egyik
nagy presztízsű, élő közösségi
tere legyen, ami akár kiállítások
Az első elképzelés a könyvtár átalakítására

megrendezésének is otthont adhat. Ezeket az ötleteket, terveket Polgármester Úr is támogatta. E
szempontok alapján készült el az első látványterv-javaslat, melyet öcsém, Kiss Tamás, (aki Bécsben
építész) ajándékként készített a könyvtár rehabilitációjához.
Amikor vizuálisan láthatóvá vált a két terem egybenyitásával kialakítandó könyvtár-elképzelés,
felgyorsult a történet. Sixtus Apát Úr felajánlotta a Ciszterci Rend támogatását, dr. Cser-Palkovics
András Polgármester Úr pedig biztosított minket, hogy a város is a felújítás mögé állt. Az iskola
energetikai felújítását végző T.Á.M. építész iroda térítésmentesen felvállalta, hogy a kiviteli terveket,
a statikai felmérést és a hivatalos engedélyeztetést is elvégzi. A tanári kar több tagja segítette a
tervezést szakmai tanácsaival.
E folyamat során kiderült, hogy az iskola jelentős, 40 ezer példányt meghaladó könyvtárállománya a
fenti látványtervben szereplő galériás megoldásban nem fér el, ezért egy neves budapesti
belsőépítész, Tolnai Zsolt elképzelései szerint a könyvtár tervezett arculata az alábbi képeken látható
módon átalakult.

Az új koncepció – modern, galériás könyvtár, mely követi az egybenyitott tér ívelt vonalát
Az új terv is galériás megoldásban gondolkodott, a korábbi olvasó-, és könyvtártermet egybenyitva
kialakuló tér ívét követő polcrendszerrel elegendő helyet biztosítva az iskola értékes
könyvállományának, és egyben kellő teret hagyva előadások és órák megtartására, amit a mobil
bútorzat gyors átrendezése is segít.

A galéria részen külön olvasó – tanuló termi rész lesz kialakítva, ami mégsem válik el az egésztől
A tervezés során egy statikai vizsgálat miatt kiderült, hogy az épületszárny födémszerkezetét is meg
kell erősíteni, így a biológia terem és szertár is felújításra került, hiszen falait (amik a könyvtár hátsó
falát adják) teljes egészében le kellett bontani és újra kellett építeni. Így a biológia oktatás

körülményei is javultak, sőt, a szertárban található értékes preparátum gyűjtemény restaurálására is
mód nyílik.

Néhány kép az átalakítás előtti állapotokról s könyvtár kipakolása után
Az átalakítás költségeit eddig Sixtus Apát Úr a rend részéről, Polgármester Úr a város oldaláról, és
részben az iskola szülői munkaközössége biztosította. Orosz Ágoston Igazgató Úr és Zártok Attila, a
Ciszterci Rend műszaki vezetője mindvégig szívén viselte a felújítás munkálatainak koordinálást, és
nem hagyták, hogy a felmerülő nehézségek megakasszák a könyvtár felújítását. Azt gondolom,
köszönet jár mindannyiuknak egy ilyen nagyszabású terv megvalósításának aktív támogatásáért, és
külön köszönet azoknak, akik szabadidejükkel is támogatták a néha reménytelen tervek
megvalósulását.

Hol tartunk most?
Elkészültek a szerkezeti munkák, megerősítették a födém szerkezetét. A fehérre festett falak állnak,
az ablakokat is kicserélték. Már jó látszik az egybenyitott tér által nyújtott íves perspektíva, el lehet
képzelni a leendő galériás könyvtár dimenzióit. A rendelkezésre álló átalakítási keret előreláthatólag
fedezni fogja a könyvtár teljes megvalósítását.

Elkészült a szerkezeti átalakítás – jól látszik a kialakult hatalmas tér

Mikor készül el a könyvtár?
A tervek szerint decemberben elkezdődik a könyvtárbútorzat vasvázának beszerelése. Ezt követően
január-február időszakban a látványterveknek megfelelően befejeződnek a könyvtár asztalos
munkái. Február végére egy kisebb ünnepség keretében tervezzük az átadást. Tehát az elmúlt két és
fél éves tervezési, kivitelezési folyamat a befejezéséhez közeledik, a könyvtár hamarosan alkalmas
lesz a tervezett funkciók betöltésére. Külön köszönet jár a diákoknak is, akik segítették a könyvek
kipakolását és türelemmel viselték az átalakítás munkálatait.

Mi következik ezután?
Természetesen a könyvek ismét kölcsönözhetővé válnak, és izgalmas órák tarhatóak a modern
térben. Az új funkciók kialakítása azonban még előttünk áll.
Ahhoz kérem az Önök segítségét, hogy minél többet nyújtson gyermekeinknek az iskola könyvtára.
Kérem, hogy aki megteheti, segítsen érdekes programok tervezésében, pályázatok, versenyek
szervezésében gyermekeinknek, a könyvtár tulajdonában lévő régi könyvek restaurálásban,
bemutatásában, kiállítások szervezésében. Ily módon egy igaz szellemi műhely kelne életre
gyermekeink fejlődését szolgálva
Hamarosan elindul a könyvtár munkáját, a programok szervezését támogató Alexandriai Szent
Katalin Alapítvány. Ennek megszületéséről, részleteiről, az iskola vezetésével egyeztetett 2015-ös
programtervekről és a könyvtár munkálatainak további lépéseiről hamarosan, egy következő
levélben szeretném tájékoztatni Önöket.
Addig is, akit további részletek érdekelnek, és részt szeretne venni a könyvtár programjainak
szervezésében, kérem, írjon a dr.zoltan.kiss.privat@gmail.com e-mail címre.
Üdvözlettel és tisztelettel:
Kiss Zoltán

