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Az illyefalvi várdomb lábánál, az 1990-es évek
elején létrehozott modern konferenciaközpontban
került sor a romániai magyar könyvtárosok eddig
legnagyobb létszámú összejövetelére. Mint kö-
szöntõ beszédében Kiss Jen~ az egyesület elnö-
ke, a Kovászna Megyei Könyvtár igazgatója és a
tanácskozás fõ szervezõje elmondta, eredeti szán-
dékuk az volt, hogy a magyarországi példát kö-
vetve a romániai magyar könyvtárosok elsõ ván-
dorgyú1ését szervezik meg, ám nem láttak garan-
ciákat arra, hogy a következõ évre is sikerül meg-
teremteni az ehhez szükséges anyagi fedezetet,
ezért inkább csak "tanácskozás"-ra invitálták a
résztvevó'ket. Az elõadások tematikai változatos-
sága, az azokhoz kapcsolódó viták, a megjelen-
tek köre (Partium 10, Kolozs megye 9, Maros
megye 14, Hargita megye 30, Kovászna megye
28, Magyarország 8 fó') mindenesetre biztosítot-
ták azt, hogy a tanácskozás minden tekintetben
felért egy hazai vándorgyú1éssel.

Az elsõ, beköszöntõ elõadás a múltba tekin-
tett. Róth András (Haáz Rezsõ Tudományos
Könyvtár, Székelyudvarhely) a két világháború
között mú'ködött erdélyi magyar könyvtárakat mu-
tatta be. Érdemes megenilitenünk: a versailles-i bé-
keszerzõdést követõen Magyarország 1348 tudo-
mányos és közmûvelõdési könyvtárából 326
(25%) került át Romániához. Róth András az
egykori népkönyvtáraktól az egyházi, tudományos
könyvtárakig -számot vetve az újabb intézmé-
nyekkel is -ezek sorsát, tevékenységét tekintette
át. (Elõadásának rövidített változata a Korunk
2002. évi áprilisi számában jelent meg.) Ezt kö-
vetõen e sorok írója A kortárs magyar irodalom
olvasottsága avagy ajánlási lehetõségei a közmû-
velõdési könyvtárakban címmel ismertette azokat
a felméréseket, amelyek a mai magyar szerzó'k

fogadtatását vizsgálták a széke~fehérvári Vörös-
marty Mihály Megyei Könyvtárban, majd szólt.
azokról az olvasási programokról, rendezvényso-
rozatokról, amelyek -mintegy válaszadásként a
felmérések nem éppen szívderítõ eredményeire -

sikeresen népszerûsítették a kortárs ( határon in-
neni és határon túli) magyar mûveket. Praznovszky

Mihály (Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Ve~zp-
rém) -csatlakozva ahhoz a véleményhez, hogya
könyvtáraknak a korszerû információs szolgálta-
tások mellett súlyt kell helyezniük a szépiroda-
lom népszerûsítésére is -XXI. századi olvasmány-
élményünk: Krúdy Gyula címmel tartott elõadást,
arra is emlékeztetve, hogy az író 125 éve szüle-
tett. Véleménye szerint a közvéleményben állan-
dósult egy bizonyos Krúdy-kép (amiben a
Szinbád címû film is szerepet játszott), ám Krúdy
klasszikus regényeinek, a személye köré fonódó
életrajzi legendáknak, mûvei újabb értelmezései-
nek (hogyan jelenik meg azokban az erotika, a
szürrealizmus stb.) megismerése, megismertetése
változásokat hozna a hagyományos Krúdy-képben.

Másnap kiállításmegnyitóval kezdõdött a prog-
ram. Róth András mutatta be az 50x70 cm-es
tablókon kifüggesztett szellemes, Könyv a könyv-
ben címû kiállítását. A tárlat -változatos forrás-
mûveket felhasználva -azt mutatta be, hogyan
jelenik meg a könyv mint illusztráció.

Fehér Miklós (Könyvtári Intézet) Könyvtár-
jövõ -jövõ könyvtár címû elõadása lapunk koráb-
bi számában jelent meg, legfeljebb aIll1yiban egé-
szíthetjük ki, hogy elõadásának nem csak legfon-
tosabb szöveges részeit vetítette le a hallgatóság
elé, hanem grafikai illusztrációkkal és zenei alá-
festéssel is kísérte azokat, s ezzel még meggyõ-
zóöbé tette szubjektív jövó'képét.

Dippold Péter (Könyvtári Intézet) egy közvet-
lenebb jövó'képet rajzolt elénk a könyvtárügy
európai távlatairól. Kifejtette: a könyvtár szerepe
változatlan, ám a fogalmak átértékelõdnek, a te-
vékenységek átalakulnak, a közgyûjtemények
között új típusú kapcsolatok jönnek létre. Szólt a
nemzetközi kapcsolatok különbözõ típusairól, az
EU projektjeiben való részvétel nehézségeirõl és
azokról a projektekró1, amelyekben Magyarország
is részt vesz, valamint a.rról is, hogy mit tehet a



vaiból, személyiségébõl sugárzó ügyszeretet,
elhivatottság feltehetõen hozzájárul majd ahhoz,
hogy fiatal hallgatói körében valóban követõk-
re találjon.)

A Bihar megyei közkönyvtárak helyzetérõl
szólt Tavaszi Hajnal, a megyei könyvtár mun-
katársa. A megye nyolcvanöt községi könyvtá-
ra közül mintegy huszonötben alkalmaznak fõ-
hivatású könyvtárost, sok a névlegesen mûkö-
dõ könyvtár, kevés az állománygyarapítási ke-
ret, a kétmillió lejes összeg (kb. tizennégyezer
forint) már jónak mondható. Az értelmiség ki-
vonult a falvakból (a tanárok is ingáznak), a
helyi kulturális élet a korábbihoz képest hanyat-
lóban van. Sajnos a megyei könyvtárban is
visszaesett a magyar nyelvû irodalom keresett-
sége, holott Nagyvárad lakosságának huszon-
két százaléka magyar. Örvendetes viszont, hogy
újabban kötelezték a könyvtár igazgatóját arra,
hogya gyarapítási keretbõl a lakosság arányá-
nak megfelelõen vásároljon magyar nyelvû

könyveket.
Jobb a helyzet Kovászna megyében -mint

Kiss Jenõtõl hallottuk -, ám az elõzõ idõszak-
hoz képest jelentõsen romlott. 1990-ben har-
minckét település bõl huszonnégyben volt fõál-
lású könyvtáros, ám amikor a könyvtárak 1997-
ben önkonnányzati alárendeltségbe kerültek, "el-
kezdték nyirbálni a béreket", így ma már csak
tizenhat településen van fófiivatású könyvtáros.
(Ennek kapcsán megemlítette: mivel az RMDSZ
jelöli a polgármestereket, az egyesület elnöksé-
ge javasolni fogja a szövetség legfelsóöb veze-
tõségének, hogy a könyvtárak fenntartásának,
fejlesztésének a programja, kötelezettsége ke-
rüljön be a választási programokba.) A könyv-
tárak mintegy felében nincs gyarapításra fordít-
ható összeg. Ebben az esetben a megyei könyv-
tár vásárol részükre könyveket, illetve a külön-
bözõ alapítványok által adományozott könyve-
ket osztják szét közöttük. Sajnos ez utóbbiak
nem mindig felelnek meg a célnak, jóval több
gyermekkönyv kellene. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a testvérkönyvtári kapcsolatokat is
sokkal jobban ki kellene használni, bõvíteni. A
könyvtárak mú'ködési körülményeit, nehézségeit
is tükrözõ, ugyanakkor tárgyilagos számveté-
sek után -afféle pozitív jövõképet is elõreve-
títve -a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
igazgatójának az elõadásával zárult a romániai
magyar könyvtárakról szóló beszámolók köre.

szakma azért, hogy a romániai magyar könyv-
tárakat is bevonhassák azokba.

Barto." Éva (Könyvtári Intézet) szintén a
könyvtárügy, könyvtári szolgáltatások változá-
sairól szólt -ezúttal a könyvtáros személyét
megközelítve -A könyvtárosság a változó vi-
lágban címmel. Újra kell gondolni a könyvtá-
ros szerepét (pl. kell-e a lexikális tudás vagy
elég az információkeresõ rendszerekben való
jártasság stb.), a könyvtáros kifejezés gyûjtõfo-
galom, a munkaterületek specializálódtak, ezért
a képzésnek is differenciáltnak kell lennie,
ugyanakkor a könyvtárost mentesíteni kell az
adminisztrációs munkától.

Bartos Éva elõadására utalt Sebestyén Mi-
hály (Teleki Téka, Marosvásárhely), amikor ör-
vendezését fejezte ki a felett, hogy milyen sok
fiatal és új arcot lát a jelenlévõk között, ám
nem tudja, hogy ez azt jelenti-e, hogy ilyen
vonzó a könyvtáros szakma vagy csak azt, hogy
az alacsony bérek miatt magyarokat is kényte-
lenek alkalmazni a romániai könyvtárak. Elõ-
adásában -A XVI-XVII. századi könyvtári ka-
talóguL'Iszerkesztés kérdései -egyébként arról
tett tanúságot, hogy viszonylag keveseket érin-
tõ szakmai kérdésekrõl hogyan lehet élvezetes,
ironikus és önironikus (hiszen saját munkássá-
gának mûhelykérdéseirõl beszélt) elõadást tar-
tani.

Ezt követõen Fülöp Géza, az erdélyi infor-
matikai szakemberek jól ismert doyenje Digita-
lizálás a könyvtárban címmel tartott a történeti
elõzményekre is utaló, a használó és a könyv-
táros számára egyaránt szemléletes, a romániai
és a nemzetközi gyakorlatra is kitekintõ elõ-
adást. Megállapította: a jövõ könyvtára hibrid
könyvtár lesz, ahol a hagyományos és elektro-
nikus dokumentumok egyaránt hozzáférhetõk
lesznek.

Az utolsó nap délelõtt jén a romániai magyar
könyvtárak gondjairól, teendõirõl esett szó.

Fülöp Mária, aki nyugdíjba vonulásáig,
1991-ig negyven éven át volt a Maros Megyei
Könyvtár munkatársa, a könyvtárban az elmúlt
évtizedben újra meginduló helyismereti mun-
káról, annak múnelykérdéseiról, kiadványokról,
köztük az általa szerkesztett legújabb bibliog-
ráfiáról (Maros megye a könyvekben 1990-
1999, Ma ros vásárhely, 2002), további tervek-
rõl tartott sokoldalú, követésre méltó módszer-
tani kérdéseket is tartalmazó elõadást. (A sza-
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A városi könyvtár 2001-ben készült el. Há-
romszintes, alapterülete 11 893 m2, állománya
százhúszezer kötet, a beíratkozott olvasók száma
4728 (a lakosság tizennégy százaléka). A hagyo-
mányos könyvtári dokumentumok mellett gazdag
"Hangzó- és látvány tár" is található a könyvtár-
ban. Gyermekfoglalkozások (a Kuckó játszóház-
ban), könyvbemutatók, kiállítások, szabadegyete-
mi elõadások rendezése mellett különbözõ közös-
ségeknek (a legnépszerúbb a régiséggyûjtó'k klub-
ja) is helyt ad a könyvtár, amely egy helyi tudo-
mányos múnelyt is kialakított, s ennek eredmé-
nyeként a közelmúltban közreadták az Aeropolis
címû tanulmány kötet harmadik kötetét.

A továbbiakban magyarországi tájékoztatókat
hallgattak meg az érdeklõdóK. Kálóczy Katalin, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fõ-
osztálya tanácsosa ismertette a minisztérium tá-
mogatási formáit. A határon túli könyvtárak állo-
mánygyarapítására nyújtott támogatás mellett na-
gyobb súlyt fektettek és fektetnek majd a szolgál-
tatások korszerûségét, minõségét elõsegítõ prog-
ramokra (internetes kapcsolatok kiépítése, szoft-
verek vásárlása, továbbképzések szervezése).

Monok István, az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) fõigazgatója elmondta, hogy az in-
tézmény feladata a határon túli könyvtárak támo-
gatása is, igyekeznek a központi szolgáltatások
közül minél többet biztosítani a részükre, ezt szol-
gálja például a Magyar Elektronikus Könyvtár
Kolozsváron elhelyezett tükörszervere, amely
sokkal olcsóbbá teszi a hozzáférést. Sajnos -mivel
a számuk csökkent -a kötelespéldányokból már
nem tudnak küldeni a könyvtáraknak. Kérte a
könyvtárosokat, hogy gyûjtsék össze az OSZK
részére a magyar vonatkozású dokumentumokat,
keressék fel a helyi kiadókat, hogy kiadványaikat
ajánlják fel a MEK-nek.

Köszöntötte a tanácskozást Koncz Erika, az
NKÖM közgyûjteményekért felelõs államtitkára
is, aki felvázolta a minisztérium határon túli könyv-
tári stratégiáját, s -többek között -ígéretet tett a
következõ évi "vándorgyûlés" támogatására is.

A tájékoztatókat élénk konzultáció követte,
amelyen számos gyakorlati kérdést sikerült tisz-
tázni, többek között azt, hogy azok a könyvtáro-
sok, akik hungaricumokat, köztük aprónyomtat-
ványokat gyûjtenek, valamint eljárnak a kiadók-
nál, hogy kiadványaikat flopin ajánlják fel a MEK-
nek, megbízó levelet kaphatnak az OSZK-tól.

A tanácskozás hivatalos programja ezzel vé-
get ért. Kiss Jenõ, az egyesület elnöke zársza-
vában hangsúlyozta: a tanácskozás hozzájárult
ahhoz, hogy a szétszórtságban élõ magyar
könyvtárosok összetartozását megerõsítse, s jó

volt (természetesen nem elõször) megbizonyo-,
sodni arról is, hogy ennek az összetartozásnak
fontos részét jelentik a magyarországi kollégák,
intézmények, a könyvtárügy irányítói is. Hang-
súlyozta, hogy a szakmai elõadások, konzultá-
ciók nemcsak a szakmai ismereteket bõvítették,
hanem sok esetben konkrét tennivalókra, a helyi
együttmûködés új formáira is ösztönözték a
jelenlévõket. Az együttlét öröme, az új, szemé-
lyes kapcsolatok kialakítása vagy megerõsítése
jellemezte a három napot.

Mit tehet mindehhez hozzá e sorok írója? El-
sõként azt, hogy az elõadások a következõ fon-
tosabb tárgykörökben hangzottak el: könyvtártör-
ténet (1), digitalizálás-számítógépesítés (l), hely-
zetelemzés a romániai magyar könyvtárakI"ól (3),
könyvtári jövó'kép (3), Magyarország és a romá-
niai magyar könyvtárak kapcsolatai (3), a könyv-
tári munka módszertani kérdései (4).

Azt hiszem, az arányok megfeleltek a tanács-
kozás céljainak, annál is inkább, mert a viszony-
lag elméleti megközelítésû elõadások is a gyakor-
lati teendó'ket szolgálták.

Másodikként még azzal kell kiegészítenem e
kissé hosszadalmasnak tûnõ tudósítást, hogya
tanácskozás (miként a vándorgyûlések) természe-
tesen kiegészült kellemes kulturális (és kulináris)
programokkal: a résztvevó'k megtekintették (a ki-
állítás rendezõ jének, Praznovszky Mihálynak a
kalauzolásával) Jókai Mór és Mikszáth Kálmán
illyefalvi állandó kiállítását, a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeumot, kirándultak Cser-
nátonba (újabb múzeumlátogatások), ahol pazar
vendéglátásban volt részük, s kiváló népszenei
mûsort hallgattak meg, ami azonban rövidesen
átváltott tánczenévé, így az eló'bbiekben említett
kapcsolatok kiépítésére immár közvetlen testkö-
zelben kerülhetett sor. Harmadikként -s gondo-
lom, minden résztvevõ nevében -már csak azt
szeretném megemlíteni, hogy köszönet a szerve-
zõknek, a támogatóknak (NKÕM, Kovászna
Megyei Könyvtár, Kovászna Megye Tanácsa,
Communitas Alapítvány).

További hasonló együttléteket, eredményes
nk , ,mu at. 1
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