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településsé vált. A reformáció térhódításával az
egykori kolostor református templom lett. A
források szerint 1642-ben a templom leégett, az
itt élõk helyreállították, késõbb a törökök gyúj-
tották fel. Leégett a tetõ. Csaknem száz évig te-
tõzet nélküli templomban tartották az istentisz-
teletet. A XVIII. század elején új tetõt kapott a
monostor, és a tornyokra barokkos zsindelyes
sisakot raktak. Ezután a különbözõ természeti
csapások  (földrengés, tûzvész) okoztak jelentõs
kárt a templom épületében. A református egy-
ház a templom  helyreállításáért az Országos
Mûemléki Bizottsághoz fordult. Schulek Frigyest,
a híres építészt bízták meg a feladat végrehajtá-
sával. A restaurálás 1896-ban kezdõdött és 1902-
ben fejezõdött be. A nyers vörös téglából ké-
szült háromhajós, bazilikás elrendezésû templom
teljes szépségében várja az érdeklõdõket. Hosszú-
sága 29,5 m, szélessége 14 m, a tornyok magas-
sága is 29,5 m. Az ajtókeret és az ablakosztó
oszlopok kõbõl vannak. A kazettás berendezés
és a korsóból kinõtt virágmotívum az erdélyi

késõi virágos reneszánszt idézi. 1953-ban mû-
emlékké nyilvánították. Kimondhatatlan nagy él-

mény volt a román építészeti stílus e gyöngy-
szemének megismerése, amely a világörökség
része is lehetne.

Késõ este élményekben gazdagon érkeztünk
haza.

A kör nevében nagy tisztelettel köszönjük meg
Muhi Sándornak a lelkiismeretes, színvonalas
idegenvezetést és a lebilincselõ mûelemzéseket.

Halász Magdolna

Olvasási kultúra
és identitás – a kultúrák
közötti dialógus Lendván

Az Olvasási kultúra és identitás a kétnyelvû álta-

lános iskolában címû továbbképzést 2007. no-
vember 24-én szerveztük meg Lendván az I.
Számú Kétnyelvû Általános Iskolában. A tovább-
képzésen hét elõadó adott elõ: Czupi Gyula, a
nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igaz-
gatója, Kardos Ferenc, a nagykanizsai Halis Ist-
ván Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, Tóth

Judit, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatóhelyettese, Tóth Renáta és
Fejesné Szabó Piroska könyvtárosok a zalaeger-
szegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárból, Vesna

Radovanovic a muraszombati Területi és Tanul-
mányi  Könyvtárból és Livija Horvat a Lendvai
Kétnyelvû Könyvtárból.

A továbbképzésen húsz pedagógus, könyvtá-
ros vett részt Lendváról és Muraszombatból. A
továbbképzés egynapos volt, és beszélgetéssel
zárult. A pedagógusok elmondása szerint az elõ-
adásokon elhangzottakból sokat tudnak felhasz-
nálni a munkájuk során. Az elõadásokat gyakor-
lati mûhelymunka követte (60–40%-os arányban),
tehát a pedagógusok nemcsak elméleti tudással
gazdagodhattak, hanem gyakorlati tudással is. Ez
a képzési forma jónak bizonyult, mivel a peda-
gógusok az olvasási trendek feltérképezésén túl
általános könyvbemutatót is kaptak a magyar
ifjúsági könyvtermésbõl, és ez fontos volt szá-
mukra, mert a könyvújdonságokkal is megismer-
kedhettek.

A továbbképzés formáját és kivitelezését,
valamint az azt követõ felmérést pozitívan érté-
kelem, köszönetet mondunk a magyar Oktatási
és Kulturális Minisztériumnak, hogy ezt lehetõvé
tette számunkra.
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A kultúrák közötti kommunikáció és dialógus.

A muravidéki kétnyelvû iskolai könyvtárak és part-

nerkapcsolataik címû tanácskozásra 2007.
december 7-én került sor Lendván, az Elizabeta
Szállodában, amelyet a Lendvai I. Számú Két-
nyelvû Általános Iskola és a Kétnyelvû Közép-
iskola Iskolai Könyvtára szervezett. Az alábbi
iskolai könyvtárak vettek részt: Szlovéniából
Lendva/Lendava, Göntérháza/Genterovci, Dob-
ronak/Dobrovnik, Pártosfalva/Prosenjakovci,
Murska Sobota, Tisina, Crensovci; Magyarország-
ról Lenti, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombat-
hely, Szentgotthárd, Budapest; Horvátországból
Mursko Sredisce, Csáktornya/Cakovec, Zágráb/

Zagreb. A tanácskozás fõ tá-
mogatója a Lendva Községi
Magyar Nemzeti Önkor-
mányzati Közösség volt, tá-
mogatói a Terme Lendava
d.d., I. Számú Kétnyelvû
Általános Iskola, a Kétnyel-
vû Középiskola Lendva, a
Keops energija d.o.o. Zagreb.

A tanácskozás célja az is-
kolai könyvtárak bemutatko-
zása, partnerkapcsolatok te-
remtése és elmélyítése, a
pozitív példák elsajátítása és
a partneri együttmûködések
kialakítása volt. A tanácsko-
zást Zágorec-Csuka Judit és
Kepe Klára könyvtárosok
vezették.

A regionális tanácskozás
kultúrprogrammal kezdõdött,

amelyet a lendvai I. sz. SZKÁI és a KKI tanulói,
továbbá a Zeneiskola Lendva tanulói adtak elõ.
Azt követõen köszöntõt mondott Pozsonec Má-

ria országgyûlési képviselõ, Szobocsán Gabriel-

la, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkor-
mányzati Közösség képviselõje és Hozjan Bojan,
a Lendvai I. Számú Kétnyelvû Általános iskola
m.b. igazgatója.

Majd bemutatkoztak a könyvkiadók: a Zrí-
nyi Könyvesház Nagykanizsáról, Magyarné

Hohl Etelka képviseletében, a ljubljanai Rokus
Klett Kiadó Slavica Bela képviseletében és a
zágrábi Klett Ferlag Kiadó. Ezt követték a
horvátországi partneriskolák és partnerek be-

Fent: Tóth Judit, a

zalaegerszegi Deák Ferenc

Megyei Könyvtár

igazgatóhelyettese

ismertette a magyar

könyves szakma

újdonságait, digitális

könyvkultúráját.

Lent: Fejesné Szabó

Piroska, a zalaegerszegi

Deák Ferenc Megyei

Könyvtár könyvtárosa ad

elõ a lendvai tanároknak

a könyvújdonságokról.
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mutatkozásai: Csák-
tornyáról Sonja To-

sic-Grlac (szakmai
együttmûködés a
lendvai és a murakö-
zi iskolai könyvtárak
közt), Muraszerda-
helyrõl Sonja Vrsic

(»Nas mali kaj« –
Murania, a Muravidéki Horvát Egyesület),
Danino Kutnjak (fakultatív horvát nyelvoktatás
a lendvai középiskolában) és a zágrábi Horvát-
országi Magyar Tudományos és Mûvészeti Tár-
saság. A muraszombati Területi és Tanulmányi
Könyvtárból Vesna Radovanovic tartott elõadást
Mesemondás iskolai környezetben címmel.

A tanácskozás fõ témájához tartozott a ma-
gyarországi partneriskolák és könyvtárak be-
mutatkozása.

Budapestrõl Rakonczás Szilvia a Könyv-
tárostanárok Egyesületét, Mohai Lajos pedig a
Szirén programot mutatta be, Zalaegerszegrõl
Tóth Judit igazgatóhelyettes a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár képviseletében, Nagykanizsá-
ról Czupi Gyula igazgató és Kardos Ferenc
igazgatóhelyettes a Halis István Városi Könyv-
tárból, Lentibõl az Arany János Általános Is-
kola könyvtárosai, Pintér Lászlóné és Miklós

Tiborné , a Vörösmarty Mihály Általános
Iskolaából Horváth László igazgató, a Gönczi
Ferenc Gimnáziumból Horváth Edina könyv-
táros, a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és
Szakiskolából Horváth Éva könyvtáros, Szent-
gotthárdról a Városi Könyvtárból Molnár Pi-

roska igazgatónõ, a Széchenyi István Általá-
nos Iskolából Virágné Farkas Judit könyvtá-
ros, az Arany János Általános Iskolából Csehné

Farkas Marietta, a Vörösmarty Mihály Gim-
náziumból Ernstné Molnár Valéria könyvtáros
tisztelte meg a tanácskozást.

Bemutatkoztak a szlovéniai partneriskolák és
könyvtárak is: a Lendvai Könyvtárból Livija
Horvat, Lendváról Zágorec-Csuka Judit, könyv-
tárostanár (I. SZKÁI), Kepe Klára, könyv-
tárostanár (KKI), Kuhar Nives tanár (KKI
Lendva) szlovén–magyar szótárát ismertette,
Magdic Vida, a KÁI II. könyvtárosa, Gön-
térházáról Toplak Rudolf könyvtáros, Dob-
ronakról Horvát Ágota könyvtárostanár, Murska
Sobotából (Muraszombatról) Danica Kostrica

könyvtáros a Közgazdasági Középiskolából
tisztelte meg a jelenlévõket. A kétnyelvû isko-
lai könyvtárosoknak Mohai Lajos mutatta be a
Szirén programot és annak telepítését az isko-
lai könyvtárakba.

A kultúrák közötti kommunikáció és dialó-
gus az Európai Unió által meghírdetett prog-
ram, amelyet 2008-ban is valóra szeretnének
váltani Európa-szerte. A muravidéki kétnyelvû
iskolai könyvtárak Szlovéniában már ezen a ta-
nácskozásukon is felmérték a partnerkapcsola-
taikat, amelyek lehetnek jók vagy kevésbé jók,
de abban mindenki egyetértett, hogy a jó part-
nerkapcsolatnak mindenképpen aktívnak kell
lennie! Az erre való törekvés kitûnt a szakmai
tanácskozáson s az azt követõ beszélgetésen is,
amelyen három ország könyvtárostanárai,
könyvtárosai, könyvtárigazgatói és könyves
szakemberei vettek részt Lendván, egy mul-
tikulturális környezetben.

Zágorec-Csuka Judit

A tanácskozáson

könyvtárosok,

pedagógusok és

diákok közösen

vettek részt.




