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Testvérvárosok
könyvtárosainak
találkozója

Paksiak délvidéki barangolása

A paksi Pákolitz István Városi Könyvtár mun-
katársai az elmúlt években meglátogatták a test-
vértelepülések könyvtárait. Viszonzásul június
közepére három napra Paksra hívták a galántai,
kézdivásárhelyi, szabadkai, zentai, viski kollé-
gáikat, akik bemutatták intézményüket, majd
megismerkedtek Pakssal és a városban mûködõ
könyvtárakkal.

A szakmai találkozó keretében
Fehér Miklós A Könyvtári Inté-
zet lehetõségei a testvérvárosok
könyvtárainak támogatásában
címmel, Zongor Attila, a Kul-
túrpont Iroda vezetõje pedig a
könyvtárak unióbeli kilátásairól
tartott tájékoztatót.

A vendégek nem csak a Ba-
bits-emlékházat és a Mészöly
Miklós-kiállítást nézték együtt
Szekszárdon, hanem ellátogat-
tak a paksi kistérség irodalmi
emlékhelyeire: Uzdra, Borjádra,
Sárszentlõrincre és Rácegresre
is. Esténként pedig Pákolitz Ist-
ván és Kormos István mûvei-
bõl összeállított mûsorokon vet-
tek részt.

Júliusban a paksi könyvtáro-
sok keltek útra: ezúttal Délvidék-
re látogattak. Hajnal Jenõ, a
Vajdasági Magyar Mûvelõdési
Intézet igazgatója gazdag prog-
ramot állított össze számukra.
Zenta bemutatása után az Árpád-
kori pusztatemplom romjaihoz is
elvezette a csoportot. (A XI. szá-
zadban épült, romjaiban is fensé-
ges templom falai alatt találkoz-
tak az anyaországi látogatók Vaj-
da János tanár úrral, aki 1999-
ben alakította meg az Aracs Tár-
saságot, hogy támogatókat tobo-
rozzon a templom megmentésé-

re. Vajda János megírta a Pusztatemplom ezer-
éves történetét is.

Tornyoson a Vajdasági Magyar Folklórköz-
pont vezetõivel találkoztak a paksi könyvtáro-
sok, akiket nem csak vacsorával vártak a hely-
beliek, hanem a citera- és a tamburazenekar, az
asszonykórus mûsorával is.

Tanulmányútjuk során meglátogatták a felújítás
alatt álló óbecsei és a felújított magyarkanizsai
könyvtárat. Adán megkoszorúzták Szarvas Gábor
nyelvész, a Magyar Nyelvõr elsõ szerkesztõje szob-
rát. Jártak Szenttamáson, Gion Nándor szülõházá-
nál és a Virágos katona címû regényének több
helyszínén. Vendégeskedtek a Magyar Szó újvi-
déki szerkesztõségében, megtekintették a pé-
terváradi vár nevezetességeit.
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Szabadkát és a városi könyvtárat Ágoston
Pribilla Valéria igazgató mutatta be. (Szabadkát
és Paksot elsõsorban Jámbor Pál személye köti
össze. Az 1821-ben Pakson született költõ, író,
pap, tanár… 1861-tõl 1869-ig a szabadkai gim-
názium igazgatója volt, 1897-ben Szabadkán halt
meg, a nevét viselõ paksi társaság halálának
száztizedik évfordulójára emlékalbumot jelente-
tett meg.)

Gutai István

Európai Unió –
lehetõségek
a könyvtárak számára

A Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgálta-
tó Centrum Megyei Könyvtára a Heltai Gáspár
Könyvtári Alapítvánnyal együttmûködésben 2007
novemberében konferenciát rendezett Kolozsvá-
ron, amelynek megvalósításához elnyerte a Nem-
zeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégi-
umának támogatását. A konferencián negyven
fõ vett részt, romániai magyar könyvtárosok,
egyetemisták és a kulturális élet szereplõi. A
tanácskozás témája a könyvtárak számára elér-
hetõ uniós pályázati lehetõségek, tapasztalatok
és eredmények bemutatása, valamint a digitali-
zált kulturális örökség hasznosítása volt.

Pillich Katalin, a Heltai Gáspár Könyvtári
Alapítvány ügyvezetõ titkára és az alapítvány ber-
keiben mûködõ Gróf Mikó Imre Könyvtár veze-
tõje megnyitójában bemutatta az erdélyi-romá-
niai magyar közösség intézményét, amely támo-
gatja a tradicionális kultúra értékeinek megõrzé-
sét, fejlesztését. Az alapítvány tevékenységét ti-
zenöt éve kezdte meg, azzal a szándékkal, hogy

mintául szolgálhasson az erdélyi magyar kultúra
önszervezõdéséhez.

Az elsõ elõadó, Gurka Balla Ilona, a Babes-
Bolyai Tudományegyetem tanársegéde, A könyv-
tár és virtuális közönsége címû elõadásában ki-
emelte, hogy az internet széles körû elterjedése,
az információhordozók megjelenése jelentõs mér-
tékben megváltoztatta a könyvtárakkal, illetve a
könyvtári szolgáltatásokkal szemben megfogal-
mazott igényeket. Az átalakuló technikai lehetõ-
ségeknek és olvasói elvárásoknak megfelelõen a
kolozsvári Egyetemi Könyvtár szolgáltatásai szin-
te teljesen automatizáltak, beleértve a számító-
gépes adatbázisokat és az on-line információszol-
gáltatást.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás
könyvtári hatásait ismertette Dippold Péter, az
Országos Széchényi Könyvtár tudományos
igazgatója. Hangsúlyozta, hogy csak folyama-
tos fejlõdéssel, nyitással, változtatással marad-
hat fenn a könyvtári rendszer. Az uniós tagság
számos elõnyt és lehetõséget biztosít a kultúra
területén mûködõ szervezetek számára. „Új
jövõ vár ránk, hiszen az EU-s programok,
pályázatok, irányelvek alapvetõen befolyásol-
ják könyvtáraink mûködését” – mondta az elõ-
adó. Az uniós projektek szorgalmazzák a köz-
gyûjteményi területek összefogását, és kieme-
lik a digitalizálás jelentõségét. A közeljövõ-
ben megvalósulhat a határokon átívelõ euró-
pai kulturális tartalmak összefogása az Euró-
pai Digitális Könyvtár létrehozásával.

Esélyteremtés, hozzáférés, minõségi szolgál-
tatások címmel tartott elõadást Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet igazgatója. A hazai könyvtár-
ügyben megvalósítandó célok megegyeznek az
európai könyvtárügy céljaival – emelte ki az
elõadó. A legfontosabb az információhoz és a
dokumentumokhoz való hozzáférés növelése. A
gyorsabb és jobb hozzáférhetõség, a digitalizá-
lás elõsegíti a demokratizálódást a tudatos ál-
lampolgári lét érdekében. Igen fontos az esélyte-
remtés, az esélyegyenlõség biztosítása, ami el-
sõsorban a hátrányos helyzetûek, a veszélyezte-
tett társadalmi csoportok esélyeinek megterem-
tését jelenti. A könyvtáraknak a fogyatékkal élõk
számára elérhetõ szolgáltatásokat kell nyújtani-
uk, megfelelõ eszközparknak, speciális dokumen-
tumoknak és a dolgozók speciális felkészültsé-
gének biztosításával. Az elõadó hangsúlyozta a
könyvtárak lényeges szerepét a gyerekek és fia-
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