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Európaiság – magyarság
Nemzeti kulturális örökség
és integráció

A Magyar Könyvtárosok VI.
Világtalálkozója Budapesten

A szándékból valóság lett, a valóság hagyo-
mánnyá vált. Immár hatodik alkalommal talál-
koztak az idén júliusban a földünk számtalan
országában élõ magyar könyvtárosok. Az ese-
mény otthont adója az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK), fõvédnöke Hiller István kul-
turális miniszter, védnökei Bakos Klára, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnöke;
Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
fõigazgatója, Monok István, az Országos Szé-
chényi Könyvtár fõigazgatója voltak.

Mielõtt a könyvtáros közösség e jelentõs ese-
ményérõl beszámolnék, kívánatos pár szóval
szólni a múltról. Az elsõ összejövetel 1980-ban
volt. Itt fogalmazódott meg a rendszeres találko-
zó igénye. „Kijelentjük, hogy a Magyarok Vi-
lágszövetsége kezdeményezésére kezdetét vette
a külföldön élõ és dolgozó magyar és a Magya-
rországon élõ könyvtárosok eszmecseréje; kívá-
natosnak tartjuk, hogy az eszmecserét folytat-
hassuk a következõ években is” – fogalmazták
meg a találkozó résztvevõi.

Ezt követõen került sor 1985-ben
az Országos Széchényi Könyvtár új
otthonában, a Budavári Palotában a
második világtalálkozóra, a Magyar

könyvtárosok II. tudományos talál-

kozója elnevezéssel. A meghívott
vendégek jellemzõen a szórványma-
gyarság körébõl kerültek ki, velük a
budapesti nagykönyvtárak képvise-
lõi találkoztak. A konferencia tudo-
mányos ülésszakhoz méltó ünnepé-
lyességgel zajlott.

Az 1992-ben, majd ezt követõen
a minden negyedik – az olimpiával
azonos – évben megrendezett talál-

kozók résztvevõi között már rendszeresen ott
találjuk a határon túli magyar könyvtárosokat is.

Az elõzõ találkozók megteremtette hagyo-
mányt folytatva új elemekkel is gazdagítottuk a
2004. évi, sorban a hatodik világtalálkozót, mely-
nek közel százhúsz résztvevõje mintegy húsz
országból érkezett. A Kulturális Intézetek Igaz-
gatóságával kialakított együttmûködés jegyében
a tanácskozáson elsõ alkalommal vettek részt a
külföldi magyar kulturális intézetek könyvtáro-
sai. A külföldrõl érkezõ vendégekhez mintegy
harminc–ötven hazai könyvtáros csatlakozott.

Az idei világtalálkozó tematikáját értelemsze-
rûen meghatározta Magyarországnak az Európai
Unióba való belépése. Ezért a világ minden tá-
járól érkezõ kollégákkal a plenáris ülésen és a
szekciókban azt kívántuk megvitatni, hogy a
könyvtáros szakma a jelenlegi politikai, gazda-
sági, kulturális integrá-
ciós tendenciák köze-
pette hogyan tudja az
általa õrzött nemzeti
kulturális örökséget úgy
felmutatni, egyetemesen
hozzáférhetõvé tenni,
hogy ugyanakkor annak
nemzeti sajátosságait is
képes legyen megõrizni.

A július 11-én, vasár-
nap délután kezdõdött
találkozót Dippold Pé-
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ter, a Könyvtári Intézet igazgatója nyitotta meg
a nemzeti könyvtár dísztermében. Üdvözlõ sza-
vaihoz Lovász Irén elõadómûvész és néprajzku-
tató egy megrendítõen szép, archaikus népdal-
csokrot nyújtott át a vendégeknek, melynek egyes
darabjait maga gyûjtötte a Kárpát-medence folk-
lór kincseibõl.

Koncz Erika,

lent Rády Ferenc

Másnap, július 12-
én, hétfõn kezdõdött
az igazi szakmai mun-
ka. A plenáris ülés
résztvevõit sorrendben
Bálint-Pataki József, a
Határon Túli Magya-
rok Hivatalának elnö-
ke, Koncz Erika, a
Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériu-
ma helyettes államtit-
kára és Rády Ferenc,
az OSZK fõigazgató-
helyettese köszöntötte.

A plenáris ülés fõ
elõadója Granasztói

György, a Teleki Inté-
zet fõigazgatója volt,
aki a tanácskozás címé-
nek megfelelõen az eu-
rópaiság-magyarság

problémakörrõl történeti, filozófiai megközelítés-
ben mondta el gondolatait. Ezt követte Dippold
Péter elõadása, mely a világtalálkozó szakmai
nyitányának tekinthetõen a közgyûjtemények és
a nemzeti kulturális örökség jelenérõl és jövõjé-
rõl vázolt fel izgalmas kérdéseket.

A délutáni szekcióprogramok keretében eze-
ket a gondolatokat fûzték tovább a résztvevõk.
A négy szekcióprogram azonos helyszínen zaj-
lott, tulajdonképpen tematikus blokkok egymás-
utániságát jelentette. A rendezõk arra töreked-
tek, hogy most – a korábbi gyakorlattól eltérõen
– mindenki részese lehessen minden elhangzó
elõadásnak.

Az elsõ témacsoportban, melynek szekcióel-
nöke Kovács Ilona volt, a nemzeti nyelvek és a
globalizáció kérdéskörében James P. Niessen

elõadását hallottuk. A második blokk a külföldi

könyvtárak hungarica gyûjteményeinek kérdése-
it ölelte fel, Gál Julianna szekcióelnök vezeté-
sével Csáky S. Piroska, Deé Nagy Anikó, vala-
mint Schmél Zsuzsa gondolatgazdag elõadásait
hallhattuk. A harmadik témakör, a kulturális
örökség digitalizációja – Moldován István elnök-
letével – szorosan kapcsolódott a délelõtti szak-
mai elõadáshoz. A megszólalók rendszeresen
utaltak a Dippold Péter elõadásában elhangzot-
takra, jelezvén, hogy hasonló szakmai kérdések
megoldása elõtt állnak – ki közelebb egy kicsit,
ki távolabb –, mint a magyarországi kollégák.
Elõadók voltak: Gurka-Balla Ilona, Hollanda

Andrea, Hajnal Jenõ, Papp József, Bakó Anna

és Szilágyi Erzsébet. A Kálóczy Katalin elnökle-
tével következõ negyedik szekcióban a hazai és
a határon túli könyvtárak közötti együttmûködé-
si formák lehetõségeit járta körül Fülöp Mária,

Zsok Gizella, Pillich László, Ianculescu Csilla

és Kiss Jenõ.

A plenáris ülésen és a szekciókban elhang-
zott elõadásokat, illetve a szakmai tanácskozás
teljes anyagát hagyományainknak megfelelõen
kötetben, illetve most elõször CD-n is szeret-
nénk majd megjelentetni.

Július 13-án délelõtt az MKE elnöksége, va-
lamint a Kárpát-medencei könyvtáros egyesüle-
tek tisztségviselõi és tagjai kerekasztal-beszél-
getésen cserélték ki gondolataikat, beszéltek a
csatlakozás adta új tennivalókról, keresték a
hatékony együttmûködés új lehetõségeit.

Az ebben a programban nem érintett kollégák
ezalatt olyan jelentõs budapesti kulturális intéz-
ményeket látogattak  meg, melyek az elõzõ vi-
lágtalálkozó óta eltelt idõben jöttek létre
(Andrássy Gyula Egyetem), vagy jelentõsen
megújultak (Petõfi irodalmi Múzeum – Károlyi
Palota), illetve  a Nemzeti Múzeumot látogatták
meg, ahol a tanácskozásunk témájával  szellemi
rokonságban lévõ Magyarország és Európa címû
kiállítást tekintették meg.

A szorosan vett szakmai program délután a társ-
rendezõ Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtárában folytatódott. Fodor Péter fõigazgató
mutatta be a közelmúltban megújult, Europa Nostra-
díjas intézményt. Az ebben a könyvtárban is alkal-
mazott Corvina integrált könyvtár-automatizálási
rendszerrõl Gyüre Péter és Czoboly Miklós adott
tájékoztatót. Az elõadásokat és a könyvtári sétát
követõen Dippold Péter zárszavával ért véget a
találkozó hivatalos programja.
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Július 14-én Gö-
döllõre kirándultak
a találkozó részt-
vevõi. A városi
könyvtár és a kas-
tély megtekintése
után a Lázár Lo-
vasfarmon tett él-
ményszerû látoga-
tással zárult a fa-
kultatív program.

A világtalálko-
zó megrendezésé-
hez a Nemzeti Kul-
turális Örökség
Minisztériuma Köz-
gyûjteményi és
Közmûvelõdési He-
lyettes Államtit-
kársága, valamint Nemzetiségi és Etnikai
Kisebbségi Fõosztálya, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiuma, az
Illyés Közalapítvány, a Határon Túli Magyarok
Hivatala, a Fõvárosi Önkormányzat és az e-Cor-
vina Kft. nyújtott anyagi támogatást, a sikeres
lebonyolítás érdekében a rendezõ intézmények
is komoly szakmai, anyagi, emberi erõfeszítése-
ket tettek.

A résztvevõket az emlékek megõrzésében
remélhetõleg segíti majd a tartalmas konferen-
cia-csomag, benne a Kõnig Róbert grafikusmû-
vész által tervezett emblémával ellátott tájékoz-
tató és ajándékkiadványokkal, valamint az egyéb
támogatóktól kapott könyvekkel (Balassi Bálint
Intézet, Gazdasági Minisztérium, Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem), a Könyv, Könyvtár,

Könyvtáros címû folyóirat – erre az alkalomra
összeállított – tematikus számával.

Az európaiság-magyarság gondolat jegyében
megtartott három-, illetve négynapos együttlét
emberi kapcsolatokat erõsítõ, szakmai ismerete-
ket gyarapító, eseményekben gazdag találkozó
volt.

2008-ban ismét találkozunk!
Cselényi Imre

Nagyik és unokák
a digitális könyvtárban

Programok és tapasztalatok két
korosztály számítógép-használati
és internetezési szokásainak
vizsgálatakor

Együttmûködés és célok

2003 szeptemberében közvetve a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtárral (FSZEK – http://www. fszek.hu)
és közvetlenül a Budapesti Mûvelõdési Központtal
(BMK – http://www. bmknet.hu) együttmûködve
elindított a Neumann Könyvtár egy olyan prog-
ramsorozatot, melynek keretén belül két korosz-
tály igényeinek kielégítését és felkeltését célozta
meg. A nyugdíjasok és a gyerekek számára szer-
veztünk programokat.

A két korosztállyal két különbözõ célunk volt:
a senior korosztály számára valami pluszt akartunk
hozzáadni ahhoz a tanfolyamhoz, amit a FSZEK
és a BMK szervezett. A Kattints rá, Nagyi! néven
ismertté vált tanfolyam számítógépes alapismere-
tek elsajátítására indult a Mûvelõdési Központban
– és számunkra viszonylag kényelmes megoldás-
nak tûnt a tanfolyamhoz csatlakozni. Praktikus is
már mûködõ, bejáratott programokhoz kapcsolód-
ni valami újnak a bevezetése elõtt, mivel így biz-
tosítva van a közönség, többnyire tisztázott, hogy

(A Nagyik és unokák  a digitális könyvtárban
c. írás elhangzott a könyvtárosok 2004. évi
vándorgyûlésén, Miskolcon.

Vándorgyûlési beszámolónkat szeptemberi
számunkban olvashatják. – A szerk.)


