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Könyvtárosok rosai voltak jelen a szervezõk mellett. A kastély. és
, .., a szlovákiai várak és kastélyok makettjeibõl álló

a szlovakial Csuzon kiállítás megtekintése után jött az érdemi munka.
Célunk az volt, hogy egy civil szervezetet hozzunk

A Kárpát-medence könyvtárosai egyre többet létre közös terveink megvalósítására.
hallatnak magukról, határontúli együttmûködé- Rögtön megtörtént a "keresztelõ" is -Bél
sükrõl. Apró, de talán annál biztosabb lépések- Mátyás Nem Beruházási Alap néven. A bejegy-
kel haladunk mi is, szlovákiai könyvtárosok az zéssel járó ügyes-bajos dolgokat a révkomáromi
"összedolgozásban". könyvtár vállalta. Ezután a kollégák beszéltek a

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtáraikban folyó helyismereti munkáról. A
(NKÖM), a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a bevezetõ elõadásban dr. Beck Máriát, az OSZK
Magyar Könyvtárosok Egyesülete segítségével tájékoztató könyvtárosát hallhattuk, akitõl rész-
rendszeres résztvevõi lehetünk a vándorgyûlések- letes áttekintést kaptunk a Csehszlovákia, illetve
nek, továbbképzéseknek és minden hasznos és jó Szlovákia területén 1918-tól megjelent folyóira-
könyvtáros dolognak. Néhány rendezvénnyel pró- tokról.
bálunk mi is hozzájárulni az ügyhöz. A Magyarországi helyismereti munkáról eI-

A nyári, Vácott megtartott helyismereti könyv- hangzottakat nem kevés jóindulatú irigységgel
táros találkozón született az ötlet, hogy közös követtük. A Duna bal partján még a kezdeteknél
múltunkból kiindulva s remélve a közös jövõt tartunk, de a sok hasznos információ és az együtt-
szervezzünk egy, a Duna két oldalán mûködõ mûködés segítheti elõbbrejutásunkat.
helyismereti könyvtárosokat összehozó összejö- Természetesen több ötlet is született arra, hogy IveteIt. Tervünk október elején valósággá vált. milyen területen dolgozhatunk együtt. Például

/?: közös idõszaki kiadványok szerkesztése, a hely-
~~ ismeret néhány témájának mélyebb feldolgozása
lIegY~:!An akár évfordulók kapcsán, a nagy régió személyi-
:'::--'.~~ ségeinek szótára stb. Tervben és ötletben sze-

NOV , b " lk d " k ' l "' k h'{ÉRS rencsere ove e un , reme JU, ogy nem ma-
--~:.;,: radnak csupán papíron.
;~ A társaságot vendégül látta a község polgár-
=; '. mesterasszonya is, aki egyébként hosszú éveken

-át a település könyvtárosa volt.
A találkozó szervezõje a révkomáromi Duna Miként búcsúztunk Csúztól? Azzal, hogy

Menti Könyvtár és a szintén helyi Mûvelõdési 2003-ban Révkomáromban találkozunk, hogy ott
és Kultúrtörténeti Intézet volt. Csodálatos volt a megismerjük a helyismereti gyûjteményt.
helyszín, az Érsekújvár járásbeli Csúz község Az eltelt pár hétben megkezdõdött az alap
kastélyában. A felújított kastélyrészek remek bejegyzési folyamata. Az elhangzott elõadáso-
otthont adtak számunkra. kat egy kiadványba szerkeszt jük, a révkomáromi

Magyarországról az Országos Széchényi KT Kiadó pedig kinyomtatja. Mindez nem jöhe- IKönyvtár, a gyõri megyei, a gyõri városi, a tatabá- tett volna létre a lelkes könyvtárosok, valamint
nyai megyei, az esztergomi városi, az esztergomi az NKÖM és a Szlovák Köztársaság Kulturális
fõszékesegyházi, a váci városi és a szentendrei Minisztériuma támogatása nélkül. Csupán raj-
megyei könyvtár képviseltette magát. Szlovákiá- tunk áll vagy bukik, miként élünk lehetõsége-
ból a somorjai városi, a dunaszerdahelyi regioná- inkkel. Reméljük, nem leszünk osztályismétlõk!
lis, a nagymegyeri városi, az érsekújvári regioná- Zsok Gizella
lis, a párkányi, a zselízi, az ipolysági városi Podunajska kniznica v Komáme -Duna
könyvtár, valamint a nagyobb községek könyvtá- Menti Könyvtár, Révkomárom
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