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Valóban, a sárospataki Zrínyi Ilona Városi
Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok
Szervezete nyolcadik alkalommal rendezte meg
2003. szeptember 9-ll-én a határon túli magyar
könyvtárosok nemzetközi tanácskozását.A könyvtár igazgatójának, a kedves, ötletes, dinamikus,
szeretetreméltó Halász Magdolnának volt bátorsága, hogy még 1996-ban kezdeményezze az ismerkedést, barátkozást és nem utolsó sorban a
szakmai tapasztalatcserét nem csak a közvetlen
határ melletti szlovákiai, kárpátaljai könyvtárosokkal, hanem a távolabbi szlovéniai, vajdasági,
erdélyi kollégákkal is.
Az ötlettól a megvalósításig sok munkára és
odafigyelésre volt és van szükség minden alkalommal. Az elsõdleges szempont a jó, változatos
program kialakítása. Szakmai elõadások, beszámolók, könyvbemutatók mellett hangverseny,
könyvtár- és múzeumlátogatás,városnézés,kirándulás teszi felejthetetlenné e tanácskozásokat.
Külön-külön minden találkozó egyszeri és
megismételhetetlen.
Az idén a város polgármesterének helyettese,
Bárándi István köszöntötte a tanácskozást. Szavaiból kiderült, a város vezetõi figyelemmel kísérik és értékelik a könyvtár tevékenységét(szerintem ez nem mindenhol ilyen természetes). Az
ismerkedés, a barátság valódi
szimbólumainak tekinthetjük I
azokat a köszöntó'ket, ame- i

térium könyvtálfejlesztésiprogramjáta határontúli
közgyûjtemények számára.Különös figyelemmel
támogatják a képzéstés a továbbképzést,biztosítják a szaksajtó terjesztésétés eljuttatásátezekre a
területekre, kezdeményezték a báziskönyvtárak
kiépítését, pl. Erdélyben Sepsiszentgyörgyön,
Kolozsváron; a Vajdaságbana Kapocs Könyvtári Csoportot támogatják, HorvátországbanEszék,
Muravidéken Lendva, Szlovákiában Somorja,
Kárpátalján Beregszászkönyvtárait segítikkiemelten is. A támogatásokeredményei között említésre méltó a már az ötödik évfolyamába lépett zentai
Vajdasági Könyvtári Hírlevél címû, színvonalas
szaklap kiadása, vagy dr. Deé Nagy Anikó könyve a marosvásárhelyi Teleki Könyvtárban található ex librisekról.
Míg a honi könyvtárak anyagi és szakmai elvárásai az NKÖM-mel szembenteljesenjogosak
és megalapozottak, addig a' határokon kívüli
könyvtárak támogatása áldozattal jár, s akármilyen mértékû legyen is, nagyon-nagyon hasznos,
köszönet jár érte.
A szakmai konferenciák, értekezletek,továbbképzésekmindenképpen erõsítik a nyelvi kötõdéseket,a magyarságtudatot,és kitágítják a szakmai
látóhatárt, a pályázati lehetõségekáltal pedig jelentõs szakmunkák készülhetnek, amelyek feltárják, számba veszik a határontúli szellemi értékeinket. Lehetõvé válik, hogy a dolgozni tudó és

lyeket a kassai könyvtár igazgatónõje, PhD Klara Ker-

nerová és a Maros Megyei
Könyvtár igazgatója, Dimitrie
Poptama$ mondott.
A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma amellett, hogy pályázat útján el,;

nyerhetõ anyagiakkal támogatja a tanácskozás lebonyolítását, jeles munkatársaival is
rendszeresenképviselteti magát. Az idén Kálóczy Katalin
fõtanácsosismertettea minisz-
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könyvtáros gárdával
mú'ködnekés kapcsolatteremtõ szakmai szervezeteik vannak. Bõvíteni,
fejleszteni kell a könyvtári szolgáltatásokat, az
infrastruktúrát, biztosítani a minõségi szakképesítést és a szaktudást. A
szakmai kapcsolatok kiépítése lehetséges és
szükséges feltétele az
esetleges közös projek-

tekbe való bekapcsolódásnak.
Az újvidéki Szerb
Matica Könyvtárábanfellelhetõ könyvtári kincseket Heinermann Péter
fó'könyvtáros,míg a szabadkai Városi Könyv-tár
XVII. századi magyar
vonatkozásúértékeitKwzkin ZsUZ5anna
könyv-tárigazgató szemléltette és
mutattabe.

A szerencsiés a sá-

akaró határon túli könyvtárosok is hasznosmunkákat végezzenek el.
Szerencsésnektartom azt a megoldást, hogya
zempléni könyvtárak, könyvtárosok mellett sor
kerül az ország más könyvtárainak, jeles könyvtárosainak bemutatkozás ára is. A kecskeméti
Katona József Könyvtár igazgatója, Ramháb
Mária lehengerlõen dinamikus, jól dokumentált,
új gondolatokkal, meglátásokkal, tervekkel teli
elõadásbanmutatta be az európai uniós csatlakozás szakmai kihívásait. Kiemelte a magyar könyvtárügy értékeit, azt, hogy a rendszertörvényi szinten szabályozott, a könyvtárak hálózatba szervezettek, alapvetõen gépesítettek, szakképzett
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rospataki városi könyvtár az idén ünnepelte ötvenedik születésnapját.
Ebból az alkalomból dr.
Gerõ Gyula ny. fõszerkesztõ a sajáttapasztalatai és az összegyûjtött
dokumentumok tükrében
mutatta be az elmúlt ötven év magyar könyvtártörténetét és benne a szerencsi és a sárospataki
városi könyvtárét. A kultúrtörténeti múltat idézte
a szerencsi könyvtár ny. igazgatója, Várhelyi
Gyula is. Az idén további öt évre újraválasztott
Halász Magdolna a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár
jelenét, sokoldalú tevékenységét,jövõbeni terveit
ismertette.
A tanácskozáson több, különbözõ mûfajú
könyv bemutatására is sor került. Dr. Csáky S.
Piroska ismertette a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság égisze alatt megjelent, A nemzet
könyvtárának szerepemûvelõdési életünkbencímû
tanulmánykötet, amely a hasonló címen rendezett
tanácskozás anyagát tartalmazza. A rendezvény

lembe vesszük a javaslatait. Ez úton is köszönet
elismerõ szavaiért: "óriási információs anyagot
sikerült föltárni, s ezáltal hallatlanul tartalmassá,
gazdaggátenni a végeredménybenmégiscsakegy
évtizednyi kiadványtermést." E bibliográfia kapcsán vetõdik fel az a javaslat, hogya két- vagy
többn~elvûterületekenkészítettbibliográfiák szerkesztésévelösszefüggõgondok, módszertanikérdésektisztázásamegérdemelne egy szakmai eszmecserét.
Aki már ismerte, örülhetett, aki most találkozott vele elõször, boldog lehetett, hogy megismerhette a Kárpátalján élõ könyvtáros-gyermekíró Weinrauch Katalint és alkotásait. Dr.
Komáromy Sándor irodalomtörténész, sárospataki fõiskolai tanár értõ, meleg szavakkalismertette
életútját, megjelent történeteit, meséit és verseit,
és hosszú alkotó éveket kívánt még neki, hisz
csak nyolc éve kezdett írni mindenki, de fõleg a
gyermekek örömére.
A beregszásziP. Punykó Mária fõszerkesztõ
mutatta be IRKA címû, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusok Szövetsége kiadásában megjelent
tisztelgés volt az Országos Széchényi Könyvtár szépirodalmi gyermeklapját. 1994-tól jélenik meg
alapításának kétszázadik évfordulója elõtt. Az ötezer példányban a "mindenes" lap. Ma már
OSZK történetére, mûködésére, terveire vonat- harminchatoldalon szól az óvodástól a kiskamaszkozó tanulmányok mellett a bánsági magyar és korig minden gyermekhez, a családhoz, a nagyszerb, sõt a marosvásárhelyi kulturális és szellemi szülóKböz. A tisztes szegénységnyomait viselõ
lap rovatai vonzóak, tartalma "hagyományos",
életbe is betekintést nyerhetünk e kötet révén.
Muraszombaton élõ, tevékeny könyvtáros kol- tevékenységesokoldalú: van IRKA klub, IRKA
légánk, Papp Józse! Híres személyiségek, neves tábor, IRKA karácsony stb. A bájos és irigylésre
emberek a Muravidéken cím alatt gyûjtötte egy- méltóan lelkes fõszerkesztõ szintén hozzászokott
be, állította összeés a mai kor szellemének meg- a tisztes szegénységhez,vidám arccal intett búfelelõen internetre vitte az irodalmi és életrajzi csút nekünk, amikor egyedül hagytuk a határhoz
VIVO
'
orszaguton.
lexikont. A gyûjtõ és feldolgozó munka folyamaA szakmai megbeszélések mellett jutott idõ
tos, eddig sikerült elérhetõvé tennie kronológiai
városnézõ
sétáraa "virágok városában", láthattuk
sorrendben negyven személy életrajzi adatait,
fotóját, mûveit, a róluk szóló irodalmat, kiegészít- a Rákóczi-várat, a Vízkaput, a Vártemplomot, az
ve a mûvek látványos borítóival, valamint a szer- iskolamúzeumot és természetesena híres Nagyzómek a Magyar Elektronikus Könyvtárból át- könyvtárat, megcsodálhattuk a szép szobrokat, a
vett könyveivel. A szépírók, a képzõmûvészek, a Makovecz Imre tervezte mûvelõdési házat, Ártudomány jeles mûvelõi egyaránt bekerülnek e pád Vezér Gimnáziumot stb. Voltunk a neves
valós és virtuális irodalmi és életrajzi lexikonba. mézeskalács-készítõ mester, Veres Sándorné
múnelyében, áhítattal hallgattuk meg Nagy CsaRemek kezdeményezés, példaértékû munka.
Dr. Gyuris György, a szegedi könyvtár nyu- ba tárogatómûvész Rákócziról szóló elõadással
galmazott igazgatója igen tárgyilagos ismertetõ egybekötött hangversenyét.
Ellátogattunk Kisvárdára, ahol Szivák Gá~or
bírálattal mutatta be jelen sorok írójának Maros
megye a könyvekben, 1990-1999 címû helyisme- igazgató megismertetett a könyvtárral és helytörreti bibliográfiáját. Jobbító szándékúkritikai ész- téneti gyûjteményével, az õ és a kollégák venrevételei megfontolandók, a következõ retrospék- dégszeretetével. Vezetésével megnéztük a XV.
tiv helyismereti bibliográfia összeállításakorfigye- századbanépült várat is. A kirándulás folyamán
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felkerestük Pácinban a bodrogközi kastélymúzeumot, a XII. századi karcsai református templomot és Tákoson az 1766-ban épült, "mezítlábas
Notre-Dame"-nak nevezett református templomot.
Közben jókat ettünk, borkóstolón ízlelgettük a
hegyaljai bort és a kialakuló új barátságokat. És
sokat-sokat beszélgettünk.
Hihetõ, hogy mindez belefért két és fél napba?

f"--ot

Fülöp Mária

határon túli ny. könyvtáros

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Borsod
Megyei Szervezete háromnapos erdélyi kirándulást szervezett tagjai számára. A tapasztalatcsere
ötletét négy fiatal székelyudvarhelyi könyvtáros
kolléganõ háromhetesmagyarországi tanulmányútja adta, akik 2002 és 2003 tavaszán érkeztek
Miskolcra, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárba, ahol a könyvtár különbözõ tevékenységeivel és szolgáltatásaival ismerkedtek meg. Tartalmas és szép élmények birtokában tértek vissza
szülõföldjükre.
A megyei könyvtár néhány munkatársának
kezdeményezéséreaz intézmény vezetéseis szorosabb kapcsolat kialakítására törekedett, sehhez
csatlakozott az MKE Borsod Megyei Szervezete
is, amely 1990 óta több szakmai együttmú'ködést
épített ki a határon túli könyvtárosokkal. Az egyesület a kassai és a zilahi összeköttetés kiépítése
után a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárral is
erre törekedett.
A konkrét tervek megvalósításánakegyik kezdeti lépésevolt a székelyudvarhelyiVárosi Könyvtárba tett látogatás. A könyvtár igazgatója,
Hermann Gusztáv Milwly és kolléganõi nagy szeretettel kalauzolták a csoportot az intézményben.
A nagy látogatottságú, mintegy százhúszezres
állománnyal rendelkezõ közmûvelõdési könyvtár
korszerû körülmények között mú'ködik. Az állománygyarapítás egyik legfontosabb forrása számukra a helyi könyvesbolt. Könyvtári integrált
rendszerként a TinLibet alkalmazzák., Saját
weboldallal még nem rendelkeznek, de elkészítését tervezik. Igen ötletes a gyermekek számára
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kialakított kuckó, ahol egy óvónó'kból és tanítónó'kból álló csoport tart rendszeresfoglalkozást a
hét minden napján (bútorfestés, makramézás,
üvegfestés,gyöngyfûzés, szövés-fonás).Rendkívül ötletes a "Látvány- és hangzótár", melyet egy
Budapestenvégzett, filmrendezõ szakos munkatárs vezet. Itt havonta új kiállításokat és foglalkozásokatrendeznek.
A szakmai program után a könyvtár munkatársait a Református Diákotthon Alapítvány Kollégiumában látták vendégül.

