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Európaiság – magyarság:
könyvtárak a közösségi lét
szolgálatában

A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Borsod megyei
Szervezetének
felvidéki tanulmányútja

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod
Megyei Szervezete a Nemzeti Kulturális Alap
segítségével 2007. szeptember 20–22-én könyv-
társzakmai programot szervezett Szlovákiában.
Háromnapos szakmai tanulmányutunkon Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei városi és községi könyv-
tárosok vettek részt Ózdról, Kazincbarcikáról,
Edelénybõl, Mezõkeresztesrõl, Krasznokvajdáról,
Tiszaújvárosból, Miskolcról. A szervezés során
legfontosabb célkitûzésünknek tekintettük, hogy
támogassuk a kollégák szakmai fejlõdését, vala-
mint elõsegítsük a hosszabb távú együttmûködé-
sek kialakítását a határon túli magyar és más
nemzetek könyvtárosaival.

Utunk elsõ állomása Rimaszombat volt. A
Mateja Hrebendu Városi Könyvtárban Tana

Mikitova igazgatónõ elõadásában bemutatta a
járási és városi könyvtárat. Megtudtuk, hogy a
város fõterén található, a volt megyeháza épüle-
tében elhelyezett intézményt az 1990-es évek elsõ
felében felújították és kibõvítették. A mûemlék-
épületben található megyei fenntartású járási

könyvtár ötvenöt éves, 1991-tõl egy vándor
könyvkereskedõ, Mateja Hrebendu nevét viseli.
Az intézmény módszertani feladatainak gerincét
a nyolcvanhét városi és községi könyvtárnak,
valamint egy szomszédos új járás könyvtárainak
szakmai és gyakorlati segítése jelenti. E felada-
tán kívül fiókkönyvtárat mûködtet egy nyolc-
százfõs alapiskolában.

A könyvtári munkafolyamatok automatizál-
tak. A közeljövõben új integrált könyvtári rend-
szert fognak alkalmazni. Az épületben biztonsá-
gi rendszer mûködik. Egy kormányzati projekt
segítségével nyolc számítógép áll a könyvtárlá-
togatók rendelkezésére. A költségtérítés nélküli
internet-hozzáférés a könyvtár egyik legnépsze-
rûbb szolgáltatása. Az intézmény népszerûségét
az igazgatónõ az alábbi statisztikai adatokkal
illusztrálta: Rimaszombat huszonötezer lakosá-
ból tizennégyezer beíratkozott olvasó. Közülük
hatezer az aktív könyvtárhasználó. Õk a könyv-
tár állományából alkalmanként – négy hétre –
tizenkét dokumentumot kölcsönözhetnek ki.

A gyûjtemény 160 ezres nagyságrendû, nyolc-
vanféle periodikumot járatnak. Az intézményveze-
tõ rendkívül részletes elõadása a könyvtár gazdál-
kodására is kitért. A 6,7 millió szlovák korona
költségvetésbõl 500 ezer szlovák korona saját be-
vételt kell produkálniuk. Állománygyarapításra 250
ezer koronát fordítanak. Az 1400 négyzetméter
alapterületû könyvtárban húsz alkalmazott dolgo-
zik, közülük egy a fiókkönyvtárban.

A könyvtár bemutatása után Gulyás Lászlóné,
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod
Megyei Szervezetének elnöke ismertette a me-
gyei szervezet határon túli kapcsolatait, kiemel-
ve a szlovákiai magyar könyvtárosokkal ápolt
hagyományosan jó, baráti együttmûködést. Az
elnök hangsúlyozta a szervezet azon szándékát,
hogy a jövõben is segítik a magyar nyelvû doku-
mentumok eljutását a szlovákiai könyvtárakba.
A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
vel – tagjai közül néhányan jelen voltak Rima-
szombaton – szorosabb együttmûködést kíván ki-
építeni a Borsod megyei szervezet.

Az utolsóként megszólaló Halász Péter, a
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete
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elnöke bemutatta az egyesület törté-
netét, programját, végül kitért a két
könyvtáros szervezet gyümölcsözõ jó
kapcsolatára. A hivatalos program
után a figyelmes és kedves vendég-
látás jó hangulatában köszöntünk el
a rimaszombati kollégáktól. A nyel-
vi nehézségek áthidalásában – a tel-
jes út során – Halász Péter segített.

A szakmai programot városláto-
gatás követte. Egy Rimaszombaton
élõ muzeológus érdekes és szuggesz-
tív kalauzolásával megismerkedhet-
tünk a város történetével és neveze-
tességeivel.Az önmagában is tartal-
mas nap után – Losoncon át – Zó-
lyom következett. A fenséges vár mellett csak
elhaladtunk, mert kis csoportunkat a Krajská
Kniznica L’Udovíta Stúra megyei könyvtárban
már várta Katarína Durovcová igazgató asszony.
A megyeszékhely Besztercebánya, de 1986 óta
a zólyomi könyvtár látja el a városi és a járási
funkciókat is. Az intézmény az idén három jubi-
leumot ünnepelhetett: a könyvtárat százhetven
éve említették elõször, nyolcvanöt éves mint
városi könyvtár, ötvenöt éves mint járási könyv-
tár. Az intézménynek 1984 óta az 1928-ban épült
kézmûvesek háza az otthona.

Az igazgató asszony szuggesztív elõadásában
részletesen ismertette az általa vezetett könyvtár
feladatait. Megtudtuk, hogy a megyei fenntartá-
sú könyvtárhoz öt járási, hatvanöt községi és két
fiókkönyvtár tartozik. Harminc alkalmazottal, 9,5
millió szlovák korona (SK) költségvetéssel mû-
ködik. Zólyom 45 ezres lakosságának mintegy
harminc százaléka – 13 400 fõ – beíratkozott
olvasó. Naponta átlagosan hatszáz látogató for-
dul meg a könyvtárban. Az évi kölcsönzések
száma 450 ezer körüli.

A város igazi iskolaváros. Erdészeti egyete-
me, hét középiskolája, kilenc alapiskolája van.
A könyvtár 280 ezres állományával, háromszáz-
féle folyóiratával fontos feladatának tekinti a
felsõ- és középfokú oktatás igényeinek kielégí-
tését. Évente átlagosan 250 rendezvényt – köz-
tük országosat – is tartanak. A könyvtári munka-
folyamatok automatizáltak.1996-tól számítógép-
pel kölcsönöznek, 2000 óta saját szerveren érhe-
tõ el katalógusuk. 2005-tõl az internetes kapcso-
lat optikai kábelen valósul meg. Az adatátvitel
gyors, a használat ingyenes, ezért óriási az ér-

deklõdés. A már említett nemzeti projekt kereté-
ben itt is nyolc gépen lehet ingyen internetezni.
2003 óta biztonsági rendszer mûködik az épület-
ben. A kedves megvendégelés, a kölcsönös kö-
szöntések és ajándékozás után újabb tapasztala-
tokkal gazdagodva folytattuk utunkat.

Délnek fordulva értünk Selmecbányára, ebbe
a gyönyörûséges mûemlékekkel teli bányaváros-
ba, amely egy emelkedõ völgybe ékelõdik. A
csoport szállása egy hangulatos panzióban volt.
Másnap délelõtt a közeli Szent Antal nevû tele-
pülésen megtekinthettük a fenséges, barokk
Koháry-kastélyt, melyben nem található jelleg-
zetes barokk teremkönyvtár, csak az egyik szo-
bában van néhány könyves szekrény. Egyik ré-
szében helyreállított szobákat, termeket lehet
megcsodálni, a másik részében vadászati, halá-
szati kiállítás található.Visszatérve Selmecbányá-
ra, a Bányászati Múzeumban tartott hivatalos
program keretében Ébert András muzeológus a
város és a környékbeli bányászat történetével is-
mertette meg csoportunkat. Elõadásában kitért a
Miskolci Egyetem és a múzeum közötti kiváló
szakmai kapcsolatra. Köztudott, hogy a XVIII.
században alapított selmecbányai erdészeti és
bányászati akadémia a jogelõdje a soproni erdé-
szeti és a miskolci mûszaki egyetemnek.

Következõ elõadóként a Miskolci Egyetem
Központi Könyvtárának fõigazgatója, Burmeister

Erzsébet – csoportunk tagjaként – mutatta be a
Selmeci Mûemlékkönyvtár XVI–XVIII. századi
mûszaki és természettudományos kincseit. A
színes elõadásokat követõen megtekintettük az
oktatási célokat is szolgáló ásványtani kiállítást,
majd végigmentünk egy, a múzeum épülete alatt
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húzódó, megközelítõleg száz méter hosszú, pat-
kó alakú bányavágaton. A nap hátralévõ részé-
ben szabad program volt. Gyönyörködhettünk a
mûemlékek és a táj szépségeiben.

Másnap Észak felé haladva mesés hegyek
között értük el Túrócszentmártont. Útközben
Halász Péter részletesen szólt a Szlovákiai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének mindennapi
gondjairól. Az 1999-ben alakult, mintegy száz
aktív tagot számláló egyesületnek a székhelye
Kassa. Nagyon nehézkes az „összeszervezés”,
mert a kis könyvtárakban egyedül van a könyv-
táros, ezért „mini vándorgyûléseket” tartanak,
inkább az ország középsõ részén, a megközelít-
hetõség miatt.

A könyvtáraknak is van országos egyesüle-
tük. Igyekeznek magyarországi rendezvényekre
is eljutni.

Halász Péter munkahelyérõl, a kassai ifjúsági
könyvtárról is megtudtunk egyet s mást. A könyv-
tár 1955-ben vált ki a megyei könyvtárból.

A központi könyvtárhoz huszonöt fiókkönyv-
tár tartozik, ezek hat kivételével iskolákban ta-
lálhatók. A negyvenkét munkatárs évi 11 millió
SK költségvetésbõl gazdálkodhat. A 230 ezres
állományt 14 500 beíratkozott olvasó használja
(a potenciális olvasók hatvanöt százaléka). Az
egyesület elnökének lelkes beszámolóját szíve-
sen hallgattuk volna tovább, de már vártak ben-
nünket Szlovákia nemzeti könyvtárában.

Túrócszentmártonban alakult meg 1863-ban
az elsõ jelentõs nemzeti, kulturális, tudományos
intézmény, a Matica Slovenská, és ennek része-
ként a nemzeti könyvtár. Ezért a történelmi ha-
gyományokra tekintettel a szlovák nemzeti

könyvtár nem a fõvárosban, hanem a
fent említett településen található. Az
1974-ben épült tízemeletes épület a
hegyoldalban, az erdõ szélén úgy néz
ki, mint egy szálloda. A plusz kétszin-
tes pincével együtt is szûkössé vált
mára, ezért egy régi kaszárnyát fog-
nak felújítani a nemzeti könyvtár cél-
jaira. A raktárak és a digitalizációs
részleg kapnak majd benne helyet. A
könyvtárat Darina Janovská, a szol-
gáltatórészleg igazgatónõje mutatta be.

A nemzeti könyvtár 2000-ben vált
ki a Matica Slovenskából (a 183/2000
számú szlovák könyvtári törvény alap-
ján). Más intézetek, illetve épületek is

tartoznak hozzá: irodalmi levéltár, nemzeti iro-
dalmi múzeum, Puskin szláv irodalmi múzeum.
A könyvtár szorosan együttmûködik a zsolnai
egyetem kulturális hagyományok õrzése karával,
például munkatársai tanítanak ott könyvtári is-
mereteket, digitalizációt, könyvrestaurálást. A
nemzeti könyvtár élén vezérigazgató áll, a kü-
lönbözõ részlegeket igazgatók vezetik.

Az általános ismertetõ után itt is lényegre törõ
képet kaptunk a nemzeti könyvtár szervezeti
felépítésérõl, költségvetésérõl és nem utolsó sor-
ban szolgáltatásairól. A nemzeti könyvtár néhány
fontos részlege érintõlegesen: az állományfejlesz-
tõ és feldolgozó, a megõrzési, a régi könyves és
a restaurálási részleg. Az intézmény 4 624 157
állományegysége kötelespéldányból származik.
A nemzeti könyvtár két kötelespéldányt kap,
további tíz könyvtár két-két példányt a kiadók
folyamatos zúgolódása kíséretében. Az egyik
példányt archiválják, a másikat kölcsönzik. Kül-
földrõl csere útján jutnak dokumentumokhoz.
Magyarországon az Országos Széchényi Könyv-
tárral, az Országos Idegennyelvû Könyvtárral, a
békéscsabai szlovák nyelvû könyvtárral és a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal állnak kap-
csolatban. Az ISBN iroda itt, az ISSN iroda a
pozsonyi egyetemi könyvtárban mûködik. 2005-
tõl a Virtua integrált könyvtári rendszert hasz-
nálják, mely a muzeális és a levéltári anyagot is
kezeli. Jelenleg tizennégyféle könyvtári rendszer
mûködik Szlovákiában. A jövõben szeretnék
elérni, hogy az állami könyvtárak kötelezõen a
Virtua rendszert vezessék be.

Érdekesnek találtuk, hogy a nemzeti könyv-
tárból lehet kölcsönözni, vonalkódos olvasó-
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jeggyel. A késedelmet nagyon komolyan veszik,
a harmadik késedelmes nap után igazgatói fi-
gyelmeztetés jár, tizennégy nap után bíróságra
kerül az ügy. A könyvtárban természetesen biz-
tonsági rendszer mûködik, a chipeket leltározás-
kor is fel lehet használni. A csupa ablak olvasó-
terem hatalmas, egyszemélyes, praktikus aszta-
lokkal, számítógépekkel van berendezve. Egy
másik helyen (egy tágas lépcsõfordulóban) nyolc
gépen lehet ingyen internetezni. Megtekintettük a
mikrofilmolvasó termet, a referátum-szolgáltató,
valamint az európai uniós információs központot.

Hosszú órákat eltölthettünk volna a hatalmas
intézményben, de idõnk véges volt. A fõbejárat
elõtt csoportképet készítettünk, s indultunk im-
már hazafelé. Csodálatos tájakon keresztül, a
Magas Tátra és az Alacsony Tátra között, a Vág
völgyében vezetett az utunk. Tanulságos és él-
ményekben gazdag könyvtárszakmai programun-
kért köszönettel tartozunk a Nemzeti Kulturális
Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának.

Stoytcheva Éva, Gulyás Lászlóné

A magyar népmese napja
Gyergyószentmiklóson

„Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk
örökségbe […] fényesítsük újra és adjuk tovább
az eleinktõl kapott, mesebeli kincseket!” – ol-
vashattuk a Magyar Olvasástársaság felhívásá-
ban már 2005-ben, amikortól határon innen és
túl ünnepeljük a népmese napját. A Gyergyó-
szentmiklósi Városi Könyvtár már az elsõ évben
bekapcsolódott a rendezvénysorozatba, azóta is
minden évben ünnepel. 2007-ben erre október 3-
án került sor.

A magyar népmese ki másnak a nevéhez
kötõdne, mint Elek apóéhoz. Hiszen neki kö-
szönhetjük, hogy a mese szerepe a nevelésben
és a gyermekek kommunikációs készségének
fejlesztésében megnõtt, az õ tolla alatt váltak a
népmesék igazán gyermekirodalommá – nyelve-
zetükben és meseszövésükben. Idei népmese napi
rendezvényünkben sem feledkeztünk meg Bene-
dek Elekrõl, a nagy mesemondóról, elõkészítet-
tük meséskönyveit, ezekkel vártuk kilenc órától
a könyvtárba látogató gyerekeket. Ajándékot is
készítettünk vendégeinknek, mintegy kétszáz
könyvtárlátogató vitte haza Ferencz Anikó meg-
ható történetét, mely a Gyilkos-tó keletkezésérõl

szóló legendák
egyik változata.
Ezzel a legendá-
val egyúttal a tó
keletkezésének
százhetven éves
évfordulójára is
emlékeztünk.

A 2007-es év
nekünk, gyergyó-
szentmiklósiak-
nak kettõs év-
fordulót jelent:
négyszáz éve an-
nak, hogy Rákó-
czi Zsigmond vá-
sárjogot adomá-
nyozott a telepü-
lésnek, száz éve

pedig várossá nyilvánították. Népmese napi ren-
dezvényünket igyekeztünk bekapcsolni a cente-
náriumi ünnepségsorozatba, ezért rajzkiállítást
rendeztünk Gyergyó-környéki legendákhoz ké-
szített gyermekrajzokból. A rajzpályázatot Le-

gendák városa címmel, május közepén hirdettük
meg. Június 30-áig szép gyûjtemény állt össze,
mely tovább bõvült szeptember 3. és 7. között a
„Mese, mese, mátka…” olvasótáborunkban ké-
szült rajzokkal. A kiállítás megnyitójára dél-
után 16 óra 30 perckor került sor, amikor át-
adtuk a díjakat a huszonkét legjobb rajzért.
Közülük Berszán Árus Dániel  az I–IV.,
Berszán Árus Bence pedig az V–VIII. osztá-
lyosok fõdíját nyerte.

A mesemondás sem maradhatott el errõl a
napról: Domokos Erika, a Figura Stúdió Színház
ifjú mûvésznõje két Gyergyó-környéki legendát
mondott el, de voltak szép számban fiatal mese-
mondóink is, a gyergyószentmiklósi általános
iskolákból.

Kisné Portik Irén néprajzkutató elõadása a
Salamon Ernõ Irodalmi Körben a mese késõi üze-
netérõl inkább felnõtteknek szólt. „A mese nem
helyettesíthetõ, és nem pótolható” – mondta a
gyergyószentmiklósi néprajzkutató. Elõadásában
hangsúlyozta, hogy a népmese ma is érvényes
igazságokat hordoz. Ezért nem kell hátat fordí-
tani a meséknek felnõtt korunkban sem: gyere-
keinkkel együtt újraélhetjük saját gyerekkorun-
kat, mélyebben megértve azt.

Bákai Magdolna




