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(Folytatás a J 4. oldalról.) odaát élõ és dolgozó kollégák elõtt nyílt meg.

N ' (Az emlitett bibliográfia az elmúlt hónapokban

" agyon szep jelent meg.)
elgondolás volt'" Tavaly az 1945 utáni magyar irodalmat és

.történelmet igyekeztünk megismertetni határon
Ezek az elismerõ szavak -sok más mellett -túli könyvtáros kollégáinkkal, hisz erre szerve-
Kárpátaljáról érkeztek egyik kolléganõnktõl, aki zett keretek között aligha volt, illetve van lehe-
részt vett a 2002. október 6. és 9. között Nyír- töségük odahaza.
egyházán szervezett szakmai továbbképzésen. Ez év októberében csaknem kivétel nélkül
Mondhatni, már hagyománya van, hogy október olyan kollégák érkeztek hozzánk, akik még egy-
elsõ hetében a határokon túlról fogadhatunk ma- általán nem jártak Nyíregyházán, vagy legalább-
gyar könyvtáros okat a Nemzeti Kulturális Alap- is nem szakmai céllal.
program jóvoltából. Mind a magunk, mind a ven- Immár az is hagyomány, hogy a kurzust meg-
dégek nevében ezúton is köszönetet mondunk elõzõ vasárnap egy kisbusszal elmegyünk a ha-
érte, s bízunk benne, hogy további elképzelése- tárra. A másfél-kétórás autóút visszafelé a kollé-
inket is támogatásra méltónak ítélik majd. gákkal mindig kiváló alkalom az ismerkedésre.

Az idén harmadik alkalommal hívhattunk meg Itt találkozik elõször vendég és vendéglátó, ven-
vendégeket. Míg az elõzõekben csak Szatmárból dég és vendég. Ez alkalommal hétfõn még két új
és Kárpátaljáról érkeztek az érdeklõdõk, most -kolléga csatlakozott, akik a Felvidékrõl érkeztek.
egy korábbi jelzésre reagálva -a Felvidékrõl is Az elsõ munkanap reggelén Nagy László igaz-
invitálhattunk kollégákat. Ez utóbbiról kettõ, a gató köszöntötte a vendégeket, majd igen kiadós
másik két területrõl négy-négy fõt-tudtunk fo- baráti beszélgetés következett. Vendégeink na-
gadni- Az az érzésünk, hogy évrõl évre érdeklõ- gyon nyitottak és nagyon érdeklõdõ ek voltak.
dõbb a csapat, de lehet, hogy a témákat sikerült Mód nyílt arra, hogy kérdéseket tegyenek fel az
úgy megválasztanunk, hogy egyre jobban kíván- igazgatónknak s egymásnak is. A könyvtár meg-
ják az odafigyelést. Az elsõ alkalmat jobbára csak tekintése, a helyi kollégákkal történõ ismerkedés
ismerkedésnek, kísérletnek szántuk. Nagyon jól már teljesen oldott légkörben zajlott. Számukra.
sikerült, mert számtalan olyan pontot találtunk, ez a könyvtár, amely több mint negyedszázada
ahol késõbb segíthettük egymás munkáját. Test- mûködik ebben az épületben minden komolyabb
vériskolák könyvtárosai ismerhették meg egymást felújítás nélkül, csodásnak tünt. Kicsit szégyen-
-véletlenül. Az egyformán Kölcsey Ferenc ne- keztünk is állandó elégedetlenkedésünk miatt,
vét viselõ szatmárnémeti középiskola és nyíregy- hisz nap nap után apró bosszúságok teszik ké-

.házi gimnázium kapcsolata nem újkeletû. A nyelmetlenné életünket ezen épület korszerûtlen-
könyvtáros ok azonban mindaddig nem ismerték sége miatt, számukra pedig még ezek a körül-
egymást, mert a korábbi cserelátogatásokon õk mények is elérhetetlenek.
nem voltak a delegációk tagjai. Közvetlenül a Egy rövid frissítõ után C. Tóth János (Hatá-
határ két oldalán levõ települések könyvtárosai ron Túli Magyarok Hivatala) tartott tájékoztatót
is itt találkozhattak elõször. A kialakult szemé- azokról az intézményekrõl, szervezetekrõl, ala-
lyes kapcsolatoknak sok apró hozadéka volt pítványokról, amelyek a határon túli könyvtárak
megfigyelhetõ már az elsõ évben is. Gyakran -és nem csupán könyvtárak -munkáját hivatot-
kerestek telefonon, levélben, e-mailben bennün- tak segíteni. A legnagyobb érdeklõdést a pályá-
ket, hogy apróbb szívességeket kérjenek, ame- zati lehetõségekrõl szóló fejezet váltotta ki. Ezek
lyek egy-két szakmai cikk fénymásolásától elte- teljesen ismeretlenek voltak a résztvevõk szá-
kintve inkább még személyes jellegûek voltak, mára, és nem volt sokkal több információjuk az
de biztonságérzetet nyújtottak a határon túli- otthoni lehetõségekrõl sem. A magyarországi
aknak: van, aki segít. pályázatok megismerése komoly segítséget je-

Könyvtárunk is igen nagy segítséget kapott a lent számukra.
megyei sajtóbibliográfia végleges formába önté- Ebéd után -dacolva a csípõs, hideg széllel
séhez, hiszen a gyûjtõmunka igen jelentõs részét -gyakorlott idegenvezetõvel indultak megis-
a történelmi Magyarország területén kellett elvé- memi a város nevezetességeit. Átfagyva, de
gezni. Sok levéltár és múzeum ajtaja csak az odaadó lelkesedéssel érkeztek vissza A szép-
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irodalom határtalan lehetõségei címû elõadás- míthatatlanul jelenik meg valami, vagy egyálta-
ra, melyet Karádi Zsolt PhD fõiskolai tanár lán nem. (Ezen II1egállapítások a határon túliaktól
tartott számukra. származnak.) A Szatmár megyei kollégáknak van

.A második nap délelõtt jén dr. Fábián Ger- talán legkevesebb okuk a panaszra. Náluk öt
gely szociológus, tanszékvezetõ fõiskolai docens. országos szaklap jelenik meg, melyek közül az
tartotta idei pá.iyázati metodikai továbbképzésünk Országos Könyvtár lapját minden könyvtár meg-
bevezetõ elõadását, a pályázatírás elvi-módszer- kapja a megyében. A börbelyi kolléganõ szerint
tani kérdéseirõl. Aligha hiszi el egy kívülálló, ezt a megyei könyvtárnak köszönhetik, mert nincs
hogy egy ilyen, száraznak tûnõ témáról milyen ez így minden megyében. A gond csupán az,
élvezetesen lehet elõadni, ha kellõ tapasztalat is hogy a magyar könyvtáros ok ezt kevésbé tudják

: járul az elméleti tudáshoz. Fábián Gergelynek használni. (S akkor még csak a szakmai problé-
i van tapasztalata, hisz évek óta vezetõje vagy mát érintettük.)

részese különbözõ nagyságrendû pályázatokat Több megyei, városi s még néhány községi
készítõ szakértõi csoportoknak. Az általa össze- könyvtárnak is van lapja. E megyében rendsze-
állított szempontrendszer, s a különbözõ segéd- resen összegyûlnek a könyvtárosok, a módszer-
anyagok, amelyeket a résztvevõk is megkaptak, tanosok is gyakran járják a telepûlések könyvtá-
jó kapaszkodót nyújthatnak számukra eljövendõ rait, s nem ritka a minisztériumi ellenõrzés sem.
pályázataikhoz (az egyik kassai kolléganõ már A könyvtáros ok továbbképzése talán itt a leg-
fordítja szlovákra a kapott anyagokat). Ezt segí- szervezettebb. Az újonnan belépõ könyvtáros-
tendõ, délután a pályázatírás könyvtárszakmai nak, ha szakképzetlen, nagyon rövid idõn belûl
sajátosságaival ismerkedhetett a hallgatóság, egy alapfokú képzésen kell részt vennie, s egy
betekintve néhány korábbi, sikeres pályázatunk- éven belül egy magasabb szintû kurzuson is. igy,
ba is. Ez már azt a célt is szolgálta, hogy elõké- elvileg, számos olyan probléma kiküszöbölõdik,
szítse a másnapi csoportmunkát. ami nálunk sokszor gondot jelent a szakképzet-

Három különbözõ témakörben "hirdettünk len könyvtáros ok esetében. Ebben a megyében
meg" számukra pályázatot: állománygyarapítás, majdhogynem biztosítottnak látszik az informá-

I továbbképzés szervezése, könyvtárberendezés. ciók szétsugárzása, ha legtöbb esetben csak ro-
II Gyakorlott pályázók irányításával, de önálló mán nyelven is.
I m~át ;égeztek. Viszon~lag rövid id? alatt, az A m~gyar nyelvû könyvek ,kiadásával sincs
, elozo ket nap szerzett Ismereteket erdemben gond, hIszen a legtöbb nagyvarosban -Buka-
: hasznosítva készültek el a pályázatokkal. rest, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad stb.-

Ezt követõen minden csoport ismertette, hogy van magyar nyelvû kiadó. Sõt, tudjuk, hogy
milyen munkát végzett, s értékelték egymás ered- kolozsvári központtal mûködtetik az Erdélyi
ményeit. Magyar Könyvklubot is, legújabb értesüléseink

Mielõtt a gyakorlati munkára sor került vol- szerint pedig a Pont Kiadó kiadványai is közvet-
na, "kiképzést" kaptak az internetes pályázatfi- lenül elérhetõk már Romániában. A nehézséget
gyelésre is. Megismerkedhettek azokkal az viszont az jelenti, hogy nincs fedezet a könyvek
internetes eszközökkel, amelyek segítségével vásárlására.

[1 f~l~amat,?san tájékozódhatnak a pályázati lehe-

~; tosegekrol.
Abban a reményben köszöntünk el vendége-

inktõl, hogy az itt szerzett tapasztalataikat oda-
haza továbbadják. Jószándékukban, akaratukban
nem is kételkedünk. Ami miatt kissé szkeptiku-
sak vagyunk -s nem csupán mi, hanem vendé-
geink is -, az az, hogy a szervezeti keretek hi-
ánya miatt az ismeretátadás csak esetleges. Nin-
csenek jól mûködõ egyesületek, csak elvétve
vam1ak továbbképzések, nincsenek magyar nyel-
vû szakmai folyóiratok. Példa van rá, hogy még
az adott ország hivatalos nyelvén is csak kiszá-
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Van könyvesbolt is, ahol magyar nyelvû kiad- Kárpátalja. Az más világ. Ott mások az idõ-

ványokat lehet vásárolni, csak a könyvtárak11ak viszonyok. Ugyanakkor, amikor mi itthon mun-
nincs mibõl. Ha egy két-háromezer lakosú telepü- kánkat bénító, de legalábbis hátráltató jogsza-
lés könyvtára húsz kötetet tud vásárolni egy évben, bályokról beszélünk, ott azzal a problémával kell
az már nagyon jónak számít. S ebben benne van- küzdeni, hogy nincsenek jogszabályok, amelyek-
nak a román nyelvûek is, ha nem színtiszta magyar hez igazodni vagy amelyekre hivatkozni lehetne.
a település. Pedig nagyon vágynak a magyar be- Mindenki csinálja, amit tud, vagy amit a tempe-
tükre. Van rá példa, hogy a könyvtáros összegyûjti ramentuma diktál. Míg Romániában az Orszá-
a magyar nyelvû könyveket ismerõsöktõl, a saját- gos Könyvtár lapjában, Szlovákiában a Törvény-
jaival együtt beviszi a könyvtárba, s adomány cí- táfból kimásolva/befûzve teszik közzé a szak-
mén leltárba veszi. Így aztán a gyermekei a könyv- mára vonatkozó jogszabályokat, addig az innen
tárból kölcsönzik saját könyveiket. Természetesen érkezett kollégák nem tagadták ugyan könyvtári
itt is sok függ az önkormányzatoktól. jogszabályok létét, de nem tudtak azokról. Pedig

A Felvidéken négy szlovák nyelvû szaklap három -nem kis -település négy könyvtárából
jelenik meg, különbözõ rendszerességgel. A na- érkeztek. Szakmai folyóiratról nem tudnak, bár
gyobb könyvtárak itt is próbálkoznak lapkiadás- feltételezik, hogy ukrán nyelven bizonyára van.
sal. Sok esetben az anyagiak miatt elakadnak. A Magyar nyelvû nincs, s nem tudnak róla, hogy
kassai nyilván.üs könyvtár ezt úgy igyekszik át- valaha is lett volna. A továbbképzések a nyolc-
hidalni, hogy saját internetes honlapján terjeszti vanas évek végéig, a kilencvenes évek legelejéig
a jobb napokban nyomtatásra szánt információ- elég rendszeres ek voltak, aztán megszûntek.
kat. Azonban ez sem magyar nyelvû, s csak a A Kárpátaljai Magyar Fõiskola és a Kárpátal-
kelet-szlovákiai körzetet érinti -természetesen jai Magyar Pedagógusszövetség most kezdi eze-
itt is csak azokat, akik rendelkeznek internet- ket újjáéleszteni. Már ebben az évben két kur-
hozzáféréssel. Az információk továbbadására, rust szerveztek. (A nyáriról e lap augusztusi szá-
szakmai segítségnyújtásra ezért leginkább a mód- mában lehet olvasni.) E két intézmény szervezi
szertanosok látogatásai szolgálnak. A könyvtár a kárpátaljai magyar iskolák könyvtárosainak
esetében a rendszeres képzések, továbbképzések egyesületét is. (A legtöbb esetben kettõs funkci-
szervezése nem jellemzõ. ót látnak el az intézmények.) Ehhez persze szük-

A magyar könyvkiadás a Madách és a ségesek azok a személyi feltételek, melyek je-
Kalligram kiadók nevéhez fûzõdik. Ezek átme- lenleg adottak. Három igen aktív és nagyon fia-
neti nehézségek után újraéledtek. A kassai könyv- tal kolléganõ fogja össze ezen tiszteletreméltó
tár gondjain ez sem segít, hisz az utóbbi öt esz- munka szálait. Bízzunk benne, hogy követõkre
tendõben alig tudtak könyvet vásárolni. Ha még- találnak, mielõtt lelkesedésük alábbhagy, vagy
is, akkor inkább szlovák nyelvût. Bizonyára más jellegû elfoglaltságuk -tanulás, anyaság stb.
Szlovákiában is vannak jobb és rosszabb sorsú -, ha átmenetileg is, de elvonja õket a munkától.
könyvtárak is. Talán hiányoznak azok a nagy egyéniségek, akik-

tõl mi itthon sokat tanulhattunk vagy akiknek,
személyes kapcsolat híján, legalább szellemi

örökségét továbbvihetjük.
Itt is nagyon hiányoznak a könyvek. A ma-

gyar nyelvûek. Vásárlásra gondolni sem mernek,
hisz még az osztály termek festése -falak, táb-
lák, padok stb. -is az osztályfõnök irányításá-
val, a tanulóktól begyûjtött pénzbõl történik. Ha
nem jõn össze, akkor fedezi a tanító. Nem je-
lenthetnek segítséget a kiadók sem, hisz a ki-
lencvenes évek közepén megszünt a Kárpáti
Kiadó magyar szerkesztõsége is. A Kárpáti Ka-
lendárium negyvenöt éven át jelent meg rend-
szeresen, 1996-ban utoljára... Egy másik kiadó,
melynek lengyel, magyar és román szerkesztõ-
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sége is van, halódik. A 2002. évre tervezett húsz A Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyvtárá-
magyar címbõl eddig csak ötöt tudtak megjelen- nak kérésére a 3K szerkesztõsége is csatlakozik
tetni, s nem is látják a lehetõségeiket tovább. e sorozathoz. Szintén e könyvtár megrendelt még
Aki tud, Magyarországon keres ilyen irányú kap- egy napilapot és két gazdasági jellegû lapot is a
csolatokat. beregszászi magyar fõiskola könyvtára számára.~ A fent leírtakat tekintsék az olvasók apró További lehetõséget jelenthet még a test-
szösszeneteknek a határ másik oldalán ragadt vértelepülési kapcsolatok kiépítése, illetve a
kollégák egy részének életérõl. Ezek a tapaszta- korábban már meglévõk felélesztése. Ezeknek

" latok nem általánosíthatók, de talán elgondol- fontos vonzatai lehetnek a könyvtárak számára, koztatók. is. Sok esetben létezik is már ilyen, csak a könyv-

, Melyek is azok a területek, melyeken a leg- táros valahogy kimaradt belõle. Megint csak a
I
I több segítségre lenne szükség? Könyvtárakat kollégák elhivatottságára tudunk apellálni: szor-
; építeni mi sem tudunk számukra, sem berendez- galmazzák, hogy ezek a kapcsolatok lépjenek túl

ni õket, s állományukat sem tudjuk teljessé ten- a barátságos focimérkõzéseken, s legyenek a
ni. Tudunk viszont szakmai ismereteket, tapasz- könyvtáros ok is tagjai a küldöttségeknek.
talatokat átadni, s ezen alkalmak során lehetõsé- Számos, a fentihez hasonló kapcsolatra derült
get találni esetleg a szemlélet befolyásolására is. fény egyközelmúltbeli megyei szakmai összejö-
Tudunk példával is szolgálni. Az elõzõ évben a vete len, s úgy gondoljuk, nem csak megyénkben
továbbképzés egyik témaköre a gyermekkönyv- fordul elõ hasonló. Ugyanakkor többen jelezték,
tári munka, a foglalkozások elméleti-módszerta- szívesen válaszolnak a határon túlról könyvtá-
ni kérdései és azok gyakorlati megvalósítható sá- runkhoz érkezett megkeresésekre. Eddig még
ga volt. mindenkinek találtunk partnert. Bízunk benne,

Karácsonyra már olyan köszönõ, köszöntõ hogy hosszabb távra szervezõdnek e kapcsola-
képeslapot kaptunk, amit a továbbképzésen ta- tok, aminek eredménye lehet majd egy-egy sike-
nultak alapján készítettek a gyerekek a könyvtá- res pályázat is, melynek megvalósításával aztán
ros kolléganõ segítségével. újabb tartalommal tölthetõk meg az együttmû-

I Más. A beregszászi fõiskola könyvtárosai ködések.
Nyíregyházán végeztek mint könyvtár-assziszten- December elején pályázati forrásból vásárolt

i sek. Itt találkoztak elõször az ETO-val, hisz a könyveket viszünk Beregszász-környéki telepü-
I régi birodalom területén az egyetemes szó jelen- lésekre. Mi ezt tesszük a karácsonyfa alá.
i tése más volt. Most nap mint nap szembetalálják Szívesen olvasnánk e lap hasábjain vagy sze-

magukat ennek az elvnek a hátrányaival. Ezért a mélyre szóló levelekben (vraukone@mzsk.
júliusi továbbképzésre azért hívtak meg bennün- nyirbone.hu) más megyék gyakorlatáról, tapasz-
ket, hogy másokat is megismertessünk ennek a talatairól. Nem kétséges, hogy egymást segítve

i rendszernek a lényegével. tudjuk õket is a legjobban segíteni.*
1, Továbbá: az új ETO-táblázat elõrendelését Dr. Vraukóné Lukács Ilona

." könyvtárunk módosította, hogy mind a felvidé- Nyíregyháza
\' ki, mind a kárpátaljai, mind pedig a szatmári

könyvtárosok rendelkezhessenek egy-egy magyar
! nyelvû változattal is.
!' A Könyvtári Levelezõ/lap szerkesztõsége au-

gusztustól minden számból juttat el hozzánk
példányokat, amelyeket mi továbbítunk Bereg-
szászra. A Kelet-Magyarország szerkesztõsége * A Könyvtári Levelezõ/lap természetesen

napi öt példányt ad ugyanezzel a céllal. Intézmé- örömmel segíti a tapasztalatcserének ezt a mód-
nyünk a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (3K) egy ját cikkek, beszámolók közlésével, de akár annak
példányát rendelte még meg a szatmáriak szá- is szívesen adunk teret, hogy például a lapon
mára, s folyamatban van, hogy az egyesület keresztül keressenek maguknak partnert azok a
megyei szervezete is hasonló módon segítsen határon kivüli könyvtárak, amelyeknek Szabolcs-
szakmai információkhoz juttatni egy másik hatá- Szatmár-Bereg megyében már nem jutott társ -
ron túli területet. a szerk.
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