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A tizedik

Április harmadikán, immár tizedik alkalommal,
Halász Magdolna, a Zrinyi Ilona Városi Könyv-
tár igazgatója tanácskozásra hívta Sárospatakra
a felvidéki, a kárpátaljai,a szerbiai és az erdélyi
magyar könyvtárosokat. Gondolom, mindnyájunk
nevében írhatom:  nagy-nagy örömmel fogadtuk
el a meghívást, hiszen reméltük – nem reméltük,
tudtuk! –, hogy ez alkalommal is, akárcsak ed-
dig minden találkozáson, sokat fogunk gazda-
godni szakmai ismeretekben, a sajátos, de mégis
közös gondok, tapasztalatok, eredmények  meg-
osztásának hasznában és örömében, lélekerõsítõ
élményekben. És így is történt.

Az elõadók – a találkozó meghirdetett köz-
ponti témájával összhangban (Könyvtárak és
könyvtárosok  a huszonegyedik században) azok-
ról a kérdésekrõl, feladatokról, kihívásokról szól-
tak – történeti beágyazásban olykor –, amelye-
ket a huszonegyedik század állít az anyaországi
és határon kivüli könyvtárosok elé.

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) fõigazgatója, szemléletesen vázolta fel –
képekkel, táblázatokkal illusztrálva – az általa ve-
zetett intézmény eddig megtett útját, feladatait, a
Wenckheim-palotába történõ beköltözését, korsze-
rû és sokszínû szolgáltatásait, az igénybe vevõk
számának fokozatos növekedését, a fõváros és a
különbözõ típusú könyvtárak közötti információ-
cserében betöltött kiemelkedõ szerepét.

A Magyar könyvtárosok etikai kódexét kidol-
gozója, Papp István, a FSZEK ny. fõigazgató-
helyettese mutatta be. Remélhetõleg a kódex
categoricus imperativusként fogja meghatározni a
huszonegyedik század magyar – nemcsak anyaor-
szági! – könyvtárosainak magatartását, munkáját.

Bényei Miklós, a Debreceni Egyetem docen-
se, A helyi szellemi értékek megõrzésének és köz-
vetítésének jelentõsége címmel színvonalas elõ-
adást tartott a helyi értékek szerepérõl, fontossá-
gáról, gyûjtésérõl, feltárásáról, amelyek a helyi
döntések, tervezések, a helytörténeti kutatómun-
ka és könyvtári tájékozató munka elengedhetet-
lenül fontos segédeszközei.

Nagy érdeklõdéssel hallgattuk meg Pintér
Katalin fõigazgató-helyettes elemzõ tájékoz-
tatását is, amelynek Az európai uniós külön-
gyûjtemények szerepe a közkönyvtárakban volt
a címe. Megtudhattuk, hogy az Országgyûlési

Könyvtárban egyedülálló európai uniós gyûj-
temény áll az unió iránt érdeklõdõk rendelke-
zésére. A Miniszterelnöki Hivatal EU Kom-
munikációs Fõosztálya (korábban a Külügy-
minisztérium – a szerk.) már több éve pályá-
zati támogatással segíti az EU-s külön-
gyûjteménnyel rendelkezõ városi, községi
könyvtárak állománybõvítését és a rendezvé-
nyek szervezését is.

Hajnal Jenõ, a zentai Vajdasági Magyar
Mûvelõdési Intézet igazgatója a vajdasági

Késik a Zsolnay
kulturális negyed

Késnek azok a pécsi beruházások, melyek az
Európa kulturális fõvárosa pályázathoz kapcso-
lódnak. Nem írták még ki az öt kulcsprojekt,
köztük a regionális könyvtár nemzetközi tervpá-
lyázatát, sõt, a könyvtárnak még az elhelyezése
sem dõlt el végleg. A döntéselõkészítéssel meg-
bízott társaság egyik tagja szerint a tervpályáza-
tot a városnak még a nyár folyamán ki kell írnia
ahhoz, hogy tartani tudják az ütemtervet. (For-
rás:  Magyar Hírlap)
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könyvtárosok KAPOCS nevû szervezetét, az
összefogás, az összetartozás biztosítékát, an-
nak feladatait, szolgáltatásait és kiadványait
mutatta be.

Kiss Jenõ, a sepsiszentgyörgyi Kovászna
Megyei Könyvtár igazgatója, a Romániai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, az
erdélyi magyar bibliotékák nehéz helyzetét és
a könyvtárakban folyó helyismereti tudomá-
nyos kutatómunka problémáit taglalta.

Simon András, az MTA SZTAKI könyvtári in-
formatikusa a KözTéka integrált könyvtári rend-
szer egyik kifejlesztõje és forgalmazója a rendszer
felépítését, mûködését, használatát mutatta be.

A hagyománynak megfelelõen a határon kivüli
magyar könyvtárosok tudományos munkáiból
ezen a tanácskozáson két megjelent új könyvvel
ismerkedhettek meg a jelenlevõk. Tóth-Báthori
Erzsébet könyvtáros, az újvidéki Magyar Szó
munkatársa Csáky S. Piroskának, az újvidéki
egyetem nyugalmazott professzorának – aki saj-
nos nem lehetett jelen a tanácskozáson – Köny-
vek világában címû tanulmánykötetét mutatta be.
Halász Magdolna pedig Fülöp Máriának és
Ferencz Klárának, a Maros Megyei Könyvtár nyu-
galmazott könyvtárosainak Bibliografia local� ret-
rospectiv�  a Jude�ului Mureº = Maros megye
retrospektív helyismereti könyvészete címû, a me-
gyei könyvtár 1945 elõtti állományát helyismereti
szempontból feltáró mûvét ismertette.

A programban szerepelt volna egy kassai ki-
rándulás – hiszen száz éve hozták haza II. Rákó-
czi Ferenc hamvait –, de sajnos a vajdasági és a
kárpátaljai kollégáinknak ehhez nagyon nehezen
beszerezhetõ vízumra lett volna szükségük. Ezért
a szervezõk – nagyon helyesen, mindnyájunk

egyetértésével – lemondták a kassai kirán-
dulást, s a Nagy Fejedelem sírja helyett
sárospataki szobrát koszorúztuk meg.

Természetesen a „kötelezõ“ borkóstolás
sem maradhatott el a Rákóczi pincében, s az
igen jó hangulatú  ünnepi vacsora és a jubi-
leumi torta sem.

A második napon pedig egy zempléni
kiránduláson vettünk részt, leróttuk ke-
gyeletünket Széphalomban Kazinczy Ferenc
emléke elõtt, megcsodáltuk a részben már
helyreállított füzérradványi kastélyt, gyönyör-
ködhettünk a hollóházi porcelánokban.

 Együttlétünk jó hangulatát csak az ár-
nyékolta, hogy néhány kollégánk – talál-

kozóink mindenkori rendszeres résztvevõi – sze-
mélyes problémája miatt nem jöhetett el.

Köszönet Halász Magdinak azért a kitartásért,
amellyel ezt a számunkra nagyon sokat jelentõ
találkozót tizedszer is megrendezte. Mivel fe-
jezhetnénk ki legjobban köszönetünket és elis-
merésünket? Azzal, hogy alig várjuk a tizenegye-
dik tanácskozást.

Fülöp Géza
Marosvásárhely

Bibliografia local  re

trospectiv   a Jude ului Mure  


