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Pályázat keretében
megvalósított nemzetközi
együttmûködés
Az Eötvös József Fõiskola Könyv- és Médiatára
pályázatot nyert a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Kollégiumától kiállításokkal egy-
bekötött programok megrendezésére tapasztalat-
csere céljából.

Két helyszínen (Baján és Pélmonostoron) és
két könyvtárban (az Eötvös József Fõiskola
Könyv- és Médiatárában és a Pélmonostori Vá-
rosi Könyvtárban) kiállításokat szerveztünk és
szakmai beszélgetéseken vettünk részt. A két
várost évszázados kulturális és gazdasági kap-
csolat fûzi össze. Mindkét település multi-
kulturális régióban helyezkedik el, mely külön-
bözõ nemzetiségek és etnikai csoportok lakóhe-
lye. Mindkét fél számára nagy jelentõségû ez a
nemzetközi együttmûködés. Reményeink szerint
ez a sikeres pályázat egy további folyamatos
kapcsolatot indít el.

A kiállításokat Maria Kretic Nad, a Pélmo-
nostori Városi Könyvtár és Majorné Bodor Ilo-

na, az Eötvös József Fõiskola Könyv- és Média-
tára igazgatója mutatta be.

A Baján megrendezett kiállítás címe A szla-

vóniai írásbeliség – a kezdetektõl máig.
A szlavóniai és a baranyai könyvtárosok

egyesülete keretein belül különbözõ típusú
könyvtárak együttmûködésének az eredménye
a kiállított anyag. A kiállítással az összes szla-
vóniai íróra emlékeztek a vendégek, akik
munkásságukkal nemcsak a horvát, hanem az
európai irodalmi kontextust is gazdagítják,
betekintést adtak Szlavónia írástudásába. A
Pélmonostori Városi Könyvtár az egyetlen
mûködõ közkönyvtár a horvátországi Baranya
területén, és egyben a Horvátországi Magya-
rok Központi Könyvtára is. A rendezvényen
megismerkedhettünk Delimir Rešicki költõvel,
akinek néhány versét felolvasták. A költõ lírá-
jában és prózájában szövegeit „tájékoztatási
szinten” építi, arra törekszik, hogy mûvei nyi-
tottak legyenek. Radikális nyelvezetével az
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egyik legolvasottabb horvát költõ. A kiállított
anyag nemcsak hallgatóinknak, hanem külsõ
olvasóinknak is hasznos információkat nyúj-
tott, találkozási helyszínt biztosított a horvát
kisebbséggel foglalkozó szakemberek – Hepp

Mihály (Pécsi Horvát Kisebbségi Önkormány-
zat), Markovics Józsefné elnök, Kling József

osztályvezetõ (Bajai Horvát Kisebbségi Önkor-
mányzat, Dél-Alföldi Régió Horvát Kisebbsé-
gi Önkormányzat), Osztrogonácz József elnök
(Magyarországi Horvátok Szövetsége) – és a
Baján, valamint környékén élõ horvát nemze-
tiségû lakosok számára is.

A Pélmonostoron megrendezett Baja város

helytörténete és helyismerete címû kiállítással
megismertettük a Horvátországban élõ magya-
rokat és minden érdeklõdõt Baja városával, az
Eötvös József Fõiskolával, valamint az itt élõ
horvát kisebbséggel foglalkozó dokumentumok-
ból válogatott anyaggal, prezentációval (felvéte-
lek és régi képeslapok Bajáról) színesítettük prog-
ramunkat. Baja sokszínû nemzetiségi város,
amelynek lakói nyelvüket, hitüket megõrizték.
A magyarok mellett hosszú idõn keresztül lak-
tak egész negyedeket bunyevácok, németek.
Baján és környékén sok általános iskolában fo-
lyik horvát oktatás (Bácsbokod, Bácsalmás, Bá-
tya, Csikéria, Dusnok, Gara, Hercegszántó,
Katymár). A régió és a fõiskola számára is hasz-
nos és aktuális ez az együttmûködés.

A kiállításokat szakmai beszélgetések követ-
ték. A szakmai beszélgetéseken a kollégákkal
tapasztalatainkat, ötleteinket vitattuk meg. Konk-
rét eredmények, javaslatok hangzottak el, ame-
lyek reményeink szerint egy további sikeres,
tartalmas együttmûködés kezdetei lehetnek.
Majdán János fõigazgató, Albertné Herbszt

Mária fõigazgató-helyettes és Ramháb Mária

könyvtárigazgató, a Nemzeti Kulturális Alap-
program Könyvtári Kollégiumának elnöke tisz-
telt meg bennünket a rendezvényeken való rész-
vétével.

Mivel Eszéken, Pécsen és Baján is folyik
könyvtárosképzés, ezen a területen további
együttmûködés várható, ennek reményével és
lehetõségeivel zártuk a megbeszélésünket. A ter-
vek jövõbeli együttmunkálkodást, mûhelymun-
kát, élõ kapcsolatot feltételeznek, és mindez fon-
tos a kisebbség megmaradásáért.

Majorné Bodor Ilona

könyvtárigazgató

Csak tiszta forrásból...

Angol nyelvi forrásgyûjtemény
a Deák Ferenc Megyei

Könyvtárban

A British Council (BC) Hungary, vagyis Nagy-
Britannia Magyarországon mûködõ kulturális és
oktatási intézete régóta tart fenn sokszálú és tar-
talmas kapcsolatot a magyar könyvtári rendszer-
rel. Ennek a kötelezõ udvariassági szinten messze
túlmutató, baráti-kollegiális kapcsolatnak egészen
egyedülálló fejezete az az együttmûködés, mely
1998-tól az intézet (és annak könyvtára), vala-
mint a megyei könyvtárak között áll fenn.

A könyvtárakban kialakított GatewayUK tá-
jékoztató pontok, az intézet által adományozott
számítógépek segítségével közelebb hozták az
olvasókhoz, érdeklõdõkhöz az Egyesült Király-
ságot, annak kultúráját, idegenforgalmi, munka-
vállalási lehetõségeit.

A kinyitott kapu nemcsak virtuálisan mûkö-
dik – folyamatosan érkeznek rajta keresztül köny-
vek, lemezek, kiállítások, író-olvasó találkozók.
E kapcsolat jó lehetõséget kínál a nyelvgyakor-
lásra is – ez vezette a BC vezetõit abba az irány-
ba, hogy tovább bõvítsék a könyvtárhasználók
lehetõségeit. Az együttmûködés következõ lép-
csõje az angol nyelvi forrásgyûjtemények
megyei könyvtárakba történõ telepítése volt.
Ezek korábban más keretben mûködtek, de a
tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagy for-
galmú, széles kapcsolatrendszerû közkönyvtá-
rak tudják állományukat leginkább hasznosí-
tani. A gyûjtemények igen gondosan váloga-
tott anyaga a nyelvtanítást és a nyelvtanulást
szolgálja, könyvek, kazetták, CD-k egyaránt
megtalálhatók bennük.

A szolgáltatás jelentõségét mutatja, hogy
egyes helyeken maga a brit nagykövet adta át
a használóknak a különgyûjteményt.

Sajnos a november 16-án tartott zalaegersze-
gi megnyitón John Nichols nagykövet bár ter-
vezte, de nem tudott jelen lenni – neki is vannak
fõnökei, máshová rendelték. Nagy volt pedig a
készülõdés, a megyei közgyûlés elnöke és a város
polgármestere is hivatalos volt az ünnepségre, s
a program szervezésébe három gimnázium, több
nyelviskola is bekapcsolódott. Tulajdonképpen
ez a széles körû összefogás, az angol nyelv és


