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A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) Pécsi
és Baranyai Szervezetének
horvátországi kapcsolatai

Több mint fél évtized telt el azóta, hogy szerveze-
tünk felvette a kapcsolatot a Horvát Könyvtárosok
Egyesülete (HKE) tagszervezetével, a Szlavóniai
és Baranyai Könyvtárosok Egyesületével, melynek
székhelye Eszék (Osijek), tagságát pedig a mi
Baranyánkkal is határos horvátországi régió, ezen
belül négy megye könyvtárosai adják.

Kezdeményezésünket, mely akkoriban fõként
a Horvát–magyar könyvtári konferencia (Pécs,
1998. szeptember 23–24. ) elõkészítésére irányult,
támogatásukról biztosították a pécsi nagykönyv-
tárak, mindenekelõtt a Csorba Gyõzõ Megyei
Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár. S persze
a Mohácsi Jenõ Városi Könyvtár is, mely –
báziskönyvtári feladatkörébõl és a határ menti
helyzetébõl következõen – a lehetõségekhez
képest mindig is igyekezett elevenen tartani ha-
táron túli kapcsolatait. Megjegyzendõ, hogy a
délszláv háború elõtt a megyei könyvtár horvát-
országi kapcsolatai is „mûködtek”. Egy szemé-
lyes adalék! Mindmáig él bennem annak a „szom-
szédolásnak” az emléke, melyet még dr. Román

Lászlóné igazgató vezetésével folytattunk a
Drávaszögben, úgyszólván a
huszonnegyedik órában. (Ma is
fellapozhatom az egykori Ma-
gyar Képes Újságban fotóimat,
melyeket a háborútól akkor
még érintetlen Szentlászlón ké-
szítettem.)

1998 tavaszán – a két
könyvtáros szervezet közti kap-
csolat felvétele és az említett
pécsi konferencia elõkészítése
céljából – hárman utaztunk
Eszékre, illetve Pélmonostorra:
Kalányos Katalin megyei
könyvtárigazgató, Kovács

Sándorné báziskönyvtáros (a

mohácsi könyvtár képviseletében) és jómagam,
mint az MKE Pécsi és Baranyai Szervezetének
elnöke. A konferencia megrendezésébõl jelentõs
részt vállaló Pécsi Városi Könyvtár igazgatója,
Újváriné Fûzy Ágnes ekkor nem utazhatott ve-
lünk, de képviseletét (kívánságára) igyekeztünk
ellátni a megbeszéléseken.

A pélmonostori Városi Könyvtárban Varga

Ernával, a Horvátországi Magyarok Központi
Könyvtárának akkori vezetõjével találkoztunk.
Az eszéki Városi és Egyetemi Könyvtárban pe-
dig, mely otthont ad partner egyesületünknek is,
a könyvtár igazgatója, Dragutin Katalenac úr
fogadott bennünket Silva Pavlinic, az egyesület
akkori elnöke társaságában. A magam részérõl
itt találkoztam elõször Ferenc Mária eszéki
magyar könyvtárossal, aki ma is az egyik leg-
fõbb segítõnk a horvátországi kollégákkal való
kapcsolatok ápolásában. (Nagy örömömre szol-
gált, hogy Máriát mint a Horvátországi Könyv-
tárosok Egyesülete küldöttét láthattam viszont a
miskolci vándorgyûlésen.)

Az új együttmûködés eredményeképp meg-
valósult pécsi rendezvény, a Horvát–magyar
könyvtári konferencia, nem csupán a magunk,
de a szaksajtó megítélése szerint is szép sikerrel

A pécsi Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárba is ellátogatott
a horvát küldöttség 2004. április 29-én.
Középütt (áll) Emilija Prezer, a horvát egyesület elnöke.
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zárult.  Két munkanapon – négy ülés keretében
– 17 elõadás hangzott el a Városi Könyvtár
Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárában és a Csorba
Gyõzõ Megyei Könyvtárban, s emellett még
különbözõ országos és helyi szervek, illetve szer-
vezetek képviselõi is köszöntötték a rendezvényt.
Az elõadók (a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma, az Országos Széchényi Könyvtár,
az Országos Idegennyelvû Könyvtár, az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kara, az MTA Irodalomtudományi Intézet, a Janus
Pannonius Tudományegyetem Horvát Tanszéke, a
HKE Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egye-
sülete, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete, az
eszéki Városi és Egyetemi Könyvtár, a Horvátor-
szági Magyarok Központi Könyvtára, a Mohácsi
Jenõ Városi Könyvtár, s nem utolsó sorban a társ-
rendezõ pécsi nagykönyvtárak munkatársai) részint
a horvát–magyar mûvelõdéstörténeti kapcsolatok-
kal, részint a „határon átívelõ” könyvtári együtt-
mûködésnek, valamint a kisebbségek könyvtári el-
látásának  idõszerû kérdéseivel foglalkoztak. Ez
utóbbi témacsoportba tartozó elõadásokból terje-
delmes (kétnyelvû) összeállítást tett közzé horvát
társszervezetünk, Knjiznicarstvo címû folyóiratá-
nak 1998. évi 2. számában.

A pécsi konferenciát követõen az a megtisz-
teltetést ért, hogy én képviselhettem a Magyar
Könyvtárosok Egyesületét Zadarban, a Horvát
Könyvtárosok Egyesülete 31. „vándorgyûlésén”.
(Idevonatkozó beszámolóm a jelen folyóirat

1999/2. számában olvasható.) Külön ajándék volt
számomra, hogy Eszéktõl Zadarig a horvát kol-
légák autóbuszával és társaságában utazhattam.

A következõ években, miközben az 1998 szep-
temberi konferencián szerzett tapasztalatok két-
oldalú intézményi kapcsolatok formájában hasz-
nosulhattak, többször is felmerült egy újabb hor-
vát–magyar könyvtári konferencia megrendezé-
sének gondolata., de csak mostanában sikerült
megtenni az elsõ – határozottabb – lépéseket.
Elõbb egy – az anyagi alapok szélesítését célzó
– pályázattal próbálkoztunk, majd ez év január-
jában szervezetünk küldöttsége egynapos láto-
gatást tett Horvátországban, Emilija Pezer, a
Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egyesüle-
te (Društvo knjiznicara Slavonije i Baranje) új
elnöke meghívására. Nyolctagú delegációnk és
vendéglátóink hasonló létszámú küldöttsége rész-
vételével mondhatni egy „elõkonferenciára” ke-
rült sor az eszéki Városi és Egyetemi Könyvtár-
ban (Gradska i sveucilišna knjiznica, Osijek).
Elõtte Pélmonostoron is megálltunk, hogy a
Városi Könyvtár (Gradska knjiznica, Beli Manastir)
igazgatójával, Marija Kretic-Nad asszonnyal talál-
kozhassunk, aki fiatal munkatársa, Miklós Renáta

társaságában fogadott bennünket.
A folytatás Pécsett, április 29-én következett,

társszervezetünk küldöttségének viszontlátogatása
formájában. Nagy örömünkre szolgált, hogy
Emilija Pezer elnök asszonnyal és mindazokkal
együtt, akikkel januárban már találkozhattunk
Pélmonostoron majd Eszéken, városunkban üd-
vözölhettük Vera Erlt, az Eszéki Tudományegye-
tem Könyvtár Tanszékének vezetõjét, több vá-
ros (Posega, Vinkovci, Vukovar) könyvtárának

a vezetõjét, Andrea Bozicot, az
egyesület titkárát és Silva Pav-
linicot, az eszéki könyvtár te-
rületi könyvtárfejlesztési szer-
vezetének vezetõjét, az egyesü-
let korábbi elnökét. S hogy ki
ne felejtsem: a magyarul és hor-
vátul egyaránt kitûnõen beszé-
lõ Zabján Andrea, akit még
február elején megbíztak a
Horvátoszági Magyarok Köz-
ponti Könyvtára (Pélmonostor)
vezetésével, ugyancsak tagja
volt a küldöttségnek. A küldött-
ség fogadásának a Városi
Könyvtár Várkonyi Nándor

A horvát egyesület közgyülése Orehovicában,
2004. június 16-án
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Fiókkönyvtára és
a Csorba Gyõzõ
Megyei Könyvtár
rendezvényterme
adott méltó kere-
tet, ugyanúgy,
mint az 1998-as
konferencia al-
kalmával. Hor-
vát vendégeink

örömmel nyugtázták, hogy Barics Ernõ, a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
(PTE-BTK) Horvát Tanszékének vezetõje is je-
len van a találkozón, továbbá azt is, hogy meg-
ismerkedhetnek a Városi Könyvtár új vezetõjé-
vel, Kereszturi József igazgatóval.

Az április 29-ei találkozón megegyezés szü-
letett a következõ „lépcsõ”, az õszre tervezett
pécsi konferencia tartalmi súlypontjairól és né-
hány módszerbeli kérdésrõl, miközben Kalányos
Katalin és Dragutin Katalenac a két könyvtár
további együttmûködésérõl is szót válhatott a
megyei könyvtárban. Kovácsné Bõsz Erzsébet

igazgatóhelyettes (Mohácsi Jenõ Városi Könyv-
tár) felhasználhatta az alkalmat arra, hogy a
pélmonostori kollégákkal konzultáljon, míg dr.

Szénászky Mária igazgató (PTE-BTK-TTK
Könyvtára) az Eszéki Tudományegyetem tan-
székvezetõjének jelenlétét észrevételezte látható
örömmel.

Miután a horvát elnök asszony meghívott,
június 16-án részt vettem és számos – nálunk is
hasznosítható – tapasztalattal lettem gazdagabb
a Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egyesü-
lete közgyûlésén, melynek Orehovica város
könyvtára volt a házigazdája. Itt az elnök
asszonnyal egyetértésben megállapítottuk, hogy
mielõbb határoznunk kell a tervezett konferen-
cia idõpontját, idõtartamát és részletes tematiká-
ját illetõen. E rendezvény sikere esetén ugyanis
már teljes bizonyossággal állítható, hogy van
értelme és jövõje a két könyvtáros szervezet
további együttmûködésének.

Boda Miklós elnök
MKE Pécsi és Baranyai Szervezete

Elismerés a megyében
végzett kiemelkedõ
munkáért

Vasné Mészáros

Katalin, a Katona
József Könyvtár
igazgatóhelyettese,
a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete
(MKE) Bács-Kis-
kun Megyei Szer-
vezetének elnöke
2004. július 29-én,
az egyesület 36.
vándorgyûlésén,
Miskolcon kapta
meg a Magyar
K ö n y v t á r o s o k
Egyesületének Emlékérmét, melyet – rendhagyó
módon – nem az egyesület elnökétõl, hanem a ta-
nácskozás vendégeként és egyik elõadójaként jelen
lévõ Hiller István kultuszminisztertõl vehetett át.

Vasné Mészáros Katalin 1976 óta könyvtáros.
Szakmai tevékenysége sokrétû és változatos volt az
elmúlt évtizedekben. 1976 és 1979 között a Budake-
szi Nagyközségi és Járási Könyvtár módszertanos
könyvtárosaként kezdte a pályáját, majd 1978–1979-
ben a könyvtár megbízott igazgatója volt. Ahhoz a
nemzedékhez tartozik, amelybõl sokan végeztek a
debreceni népmûvelõ-könyvtár szakon, és a mai napig
meghatározó szerepet játszanak a magyar könyvtári
szakmai gyakorlatban. 1979-ben került Kecskemét-
re, ahol a Katona József Könyvtár munkatársa lett.
1984-ig gyûjteményszervezéssel foglalkozott. Ennek
a szakmai idõszaknak jelentõs eredménye volt a gyer-
mekkönyvtárak katalógusrendszerének korszerûsíté-
séért végzett munka, amely egy országos kiadvány-
ban is megjelent. Ezért talán nem is meglepõ, hogy
1989-tõl a gyermekkönyvtár vezetõje lett. Vezetése
alatt a gyermekekkel történõ egyéni és csoportos
foglalkozások többféle módszerét próbálták ki. A
könyvtár nagy hagyományokkal bíró rendezvényeit
– mesemondók találkozója, Kazinczy-verseny, mû-
fordítói pályázat – folytatták és megújították. Az
egyéni könyv- és könyvtárhasználati játékokkal si-
került sok új gyermekolvasót és pedagógust meg-
nyerniük és megtartaniuk a könyvtár számára.

1991-tõl az igazgatóhelyettesi szakmai felada-
tokat látja el. Tevékenysége révén 1994-ben a
könyvtár gyûjteményének feltárásáról adott hely-
zetképet, amelyet az integrált könyvtári szoftver

Zabján Andrea,
a Horvátországi
Magyarok Központi
Könyvtárának új
vezetõje


