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A Jóv6 iv tav8$lira -a k6t
tárca közö. finanszíruzá..
b8I\ -kIadJák Bart6k Béla
szlovákJa I n6pdalcyOJtését
Hlller I.tvin macyar 61
Rudolf Chmel "lovAk kul-

turi!" minINter mepll..
podán aJapJAn.

Mrgállapodtunk arról,
hogy az ~ddig kiadatlan
egykori Bartók népdalgyfij-
t~ményt, amelyr! BaMók
Béta m~g ifjúkonban gyfij-
tött össze. közös finanszíro-
zású kotetben kiadjuk -kö-
r.ölt~ HiIl~r István. Utalt ar-
ra. bogy a sok száz oldalnyi
dokum~ntumot jelenleg ol
S7.lovák NelIlzeti Könyvtár
õrzi. A kulturális miniszl.er

magyar kulturális tárca fi.
nanszírozza. A felújítás
hozzávetólegt'st'n 10 millió
forintos té\eltjt'lt'nt a Nem-
zetí Kulturális ÖrDk5ég Mi.
nisztériumánik (NJCÓM)
jfgyt'zte meg. Szólt arTÓI is.
hogy megbeszrl~sükón
dóntötttk arTÓl: míndket.
ttn ösztonzik a szlovák-
magyar. magyars7Jovák
nagysz6tAr elkrszitését.
Hiller István reményei sze-
rint a nagyszótár 200~. má
jus t.jpre.azunió~c.satbkcr
%ás ('Isó évfordulöjára elké-
szulhet.

A sz6tár összeállítását.
ki~dását a két miniszté-
rium 50-50 5záulékba,n fi.
nanszírozza. (MTI)

szólt arr61. hogy Rudolf
Olmel igé~tet tett .[Ta: az
eredeú anyagok másolatát
eljutlatja a magyar kulturá-
lis tárcáho1. Hi!lpr István a
gyûjteményt a Magyar Tu-
dományos Akadimia üne-
tudományi Intézetének ad-
ja ál kuu~sra.

Hiller István kozõlte:
szlov~k kollégájával meg~.I.
lapodotl arról is. hogy a jö-
vö m Balassi Bálint emlék.
tv ús1.teleté~ közös finan-
s1.íroúsban felújítják a köl.
t6 szlovákiai nyughelyét é$
az annak közelében I~vö
templomot.

A rekonstrukciót kéthar.
mid aranyban a $1.lov~k,
egyharm;ld mzben pedíg a

november. 4Könyvtóri Levelezõ/lop. 2003

Megállapodtak a kultuszminiszterek
Budapest (mti) -Hi/ler lst~ Bartók Béla mélf ifjlí korában
,'án magyar és Rudolf Chmel ?ytijtött iis$ze. kö;:ösfinans:;íro-
!Ozlovák kul1uráli~ mini"z.tcr =ÓSI; kötetben kiadjuk" .-köz.öl.
m~gálIQpod:i!iu alapján ajövó év te a miniszter. Hiller István utalt
tava~,.árCl -ct két tárca köz.ös fi~ alTa. hogy a sok száz oldalnyi
nan$zírozásában -kiadják dokumentumot jelenleg a Sz.lo
Bartók Bi/a szlovákiai népdal- vák Nemzeti Könyvtár õrzi. A
gyûjtését. kulturális miniszter szólt arról,

Híller I$tván a Magyar Nem- hogy Rudolf ChmeJ igéretet tett
uti Múzeumban berendezett arra: az eredeti anyagok másola-
Fóúri terilékek az. Andrássyak tát eljuttat ja a magyar kulturális
asztalán t:ímú kiállítás megnyi- tárcához.
(ója után tárgyalt. erról- és több. Hiller IstVán köz.ölte: szlovák
már korábban egyeztetett pro- kollégájával megállapodott ar
jektról -szlovák kollégájával. rój is. hogya jövó fvi Balassi
"Megállapodtunk arr61. hogy Bálint emlékév tíszteletére kö-
az eddig kiadatlan egykori Bar- z.ös finanszírozásban felújítják a
tók-népdalgyújtemén)", amelyet költõ nyughelyét.


