
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
Szervezete és az Ukrán Könyvtárosok Egye-
sülete közötti együttmûködési lehetõségek
elindítását a Nemzeti Civil Alapprogram
(NCA) Nemzetközi Civil Kapcsolatok és
Európai Integráció Kollégiumához benyúj-
tott sikeres pályázatunk tette lehetõvé. Eh-
hez támogatásáról biztosított a kijevi szék-
helyû Ukrán Könyvtárosok Egyesületének
elnöke, Sevcsenko Irina Olekszandrivna, a
Lembergi Megyei Gyermekkönyvtár igaz-
gatója, Luhova Larisza Anatolijivna – és a
szervezésben, közvetítésben sokat segítõ
Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete elnöke, a Beregszászi Járási Könyvtár
igazgatója, Varga Éva.

Mind a civil, mind a könyvtári szféra te-
kintetében a két ország kapcsolatrendszere
eddig nem volt eléggé kibontakoztatott, ho-
lott számos figyelemre méltó törekvés indult
el az ukrán könyvtárszakmai területen és a
civil közéletben is. Csak az elismerés hang-
ján szólhatunk azokról az eredményekrõl,
nemzetközi projektekrõl, tervekrõl, követ-
hetõ módszerekrõl, melyeket kollégáink
elõadásaiból megismerhettünk.

A konferencia megrendezésére a mind-
két ország résztvevõi számára legkönnyeb-
ben elérhetõ helyszínen, Lembergben, az
Ivan Franko Nemzeti Egyetem Tudomá-
nyos Könyvtárának hatalmas olvasótermé-
ben került sor 2010. szeptember 16. és 18.
között. Az Ukrán Könyvtárosok Egyesülete
kijevi fõtitkára, Jaroszlava Sosinszka, és a
lembergi kollégák együttmûködõ készsége,
szíveslátása rendkívüli volt. Az esemény
rangját, színvonalát emelte, hogy ebben az
idõben zajlottak Lembergben a 17. Nemzet-
közi Kiadói Fórum eseményei (hasonló a
Budapesti Könyvfesztiválhoz). Ennek kere-
tében került sor a Nyugat-ukrajnai Könyv-
tári Fórum Ember–Társadalom–Könyv–
Könyvtár címû nemzetközi tudományos
konferencia rendezvénysorozatára, aminek
része volt a Magyar–ukrán kulturális pár-
beszéd a regionális fejlesztésekért címû ta-
nácskozás is.

Mindkét ország civil szervezeteinek
nemzeti szintû képviselõi alkották a konfe-
rencia elnökségét: Jaroszlava Sosinszka és
Nagy Anikó fõtitkárok. Gazdagította az
együttmûködõ szakmai kapcsolatokat, hogy
a kijevi és a lembergi kollégák meghívásá-
nak eleget téve részt vett az elnökségben és
elõadást is tartott Jan Krajewski, a Lengyel
Könyvtárak Szövetségének elnöke is.

A résztvevõk száma mintegy 90 fõ volt
(magyar részrõl 35 fõ). A konferencián ki-
lenc elõadás hangzott el két szekcióban: 
A könyvtáros szervezetek szerepe a szakmai
fejlõdésben, illetve A könyvtárak partnersé-
gi kapcsolatai a civil társadalom fejlõdésé-
ben.

Az elõadásokat magyar és ukrán nyelven
Varga Éva tolmácsolta, akinek e lap hasábja-
in is köszönetet mondunk színvonalas telje-
sítményéért. 

Az elõadások rövid, tömör összegzésével
ízelítõt kívánunk adni az elhangzottakról.
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Jaroszlava Sosinszka, az Ukrán Könyvtáro-
sok Egyesületének (UBA) fõtitkára bevezetõ
elõadása átfogó képet tárt elénk a szervezet
mûködésérõl. Az 1876-tól létezõ szervezet
tevékenysége nem csak az ukrán tárdalom-
ban, de a nemzetközi könyvtári közéletben
is elismert. A B. C. Paskovának, az egyesü-
let korábbi elnökének összeállításában
2009-ben megjelent, 332 oldal terjedelmû
kötet az 1876 és 2008 közötti idõszak törté-
netét dolgozza fel. (A könyv ismertetését
szívesen olvasnánk a magyar könyvtári
szaksajtó hasábjain.) A mintegy 50 ezer
könyvtárost, 40 ezer könyvtárat képviselõ
egyesület fõ céljai között szerepel, hogy a
könyvtárak és szakembereik méltó helyet
töltsenek be a társadalomban, legyenek 
hatással az ország kultúrpolitikájára, fejlõ-
désére. Alapvetõ feladata a könyvtárosok to-
vábbképzése, a könyv-, illetve dokumentu-
mellátás, az infrastruktúra-fejlesztés sajátos
eszközeikkel történõ segítése, a tradicionális
könyvolvasás megõrzése, az olvasási kultú-
ra fejlesztése. Új, öt évre szóló stratégiát
dolgoztak ki, melynek fõbb prioritásai az 
információkhoz való nyílt hozzáférés bizto-
sításának fejlesztése, a könyvtárosok képzé-
sének, továbbképzésének biztosítása a hasz-
nálók színvonalas kiszolgálása érdekében,
az élethosszig tartó tanulás szemléletének
elfogadtatása, bevezetése, a PR-tevékenység
fejlesztése, partnerkapcsolatok építése hazai
és nemzetközi szinten egyaránt, a könyvtá-
rak kiadói tevékenységének erõsítése, tudo-
mányos konferenciák, gyakorlati szeminári-
umok szervezése.

Néhány, a gyakorlatban is megvalósult,
illetve folyamatban lévõ projektekrõl tett

említést a fõtitkár. Az egyik ilyen a könyvtá-
rak informatikai infrastruktúrájának fejlesz-
tésében az egész országot árható és nagy 
jelentõségû Bibliomiszt (Könyvtárhíd) elne-
vezésû program, mely az amerikai Bill és
Melinda Gates Alapítvány támogatását élve-
zi. Célja a könyvtárak számítógéppel, inter-
nettel való ellátása, a globális könyvtárak
létrehozása. A másik nagyszabású program
az Ablak a világra címet viseli. Mindkét
projekt létrehozásában érdemi szerepet vál-
lalt az USA ukrajnai, kijevi nagykövetsége.
További jelentõs kezdeményezés az ukrán
parlament és a könyvtárak közötti együttmû-
ködés, melynek célja jogi ismeretterjesztés a
könyvtárhasználók körében, a demokratikus
szemlélet erõsítése, s e tevékenységbe a civil
szervezetek bevonása. Egyéb, széles körû
hazai és nemzetközi együttmûködésrõl is
hallhattunk, így a hazai egyesületekkel, a
Goethe Intézettel – vagy a szomszédos or-
szágokkal (mint Belorusszia, Moldávia, Lit-
vánia) 2010 nyarán Vilniusban rendezett
konferencia. A nemzetközi együttmûködé-
sekben kiemelt jelentõségû a Lengyel
Könyvtárak Szövetségével 2008-ban aláírt
együttmûködési szerzõdés, mely számos 
tudományos konferencia, szakmai tapaszta-
latcsere lebonyolítását generálta mindkét or-
szágban. Külön fejezetet érdemel az IFLA-
val való szakmai együttmûködésük, részt
vettek a 2010-ben Göteborgban megrende-
zett konferencián, s a kapcsolatok és a tudo-
mányos kutatások erõsítésére az IFLA-tól
nyert – a 2010–2012-es idõszakot átfogó –
pályázat nagy jelentõséggel bír az egyesület
életében. 

A fõtitkár asszony elõadását összegezve
hangsúlyozta az UBA elismert szerepválla-
lását, presztízsét az ukrán civil társadalmi
közegben, a 2014-ig meghatározott stratégi-
ák megvalósításának konkrét programjait 
a partnerség, a publikációs tevékenység, a
szakmai információk erõsítésére, a tapaszta-
latcserék bõvítésére, a könyvtárosok érdek-
védelmére. E törekvéseket szolgálja a kon-
ferenciánkat követõen, szeptember 30-án
megrendezett Könyvtárak napja rendezvény
is, mely a könyvtárak megkerülhetetlen sze-
repét hangsúlyozta az ukrán társadalmi élet-
ben. 
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Jólesõ érzés volt mindezeket elmondani,
megosztani önökkel – fejezte be elõadását
Jaroszlava Sosinszka.

Nagy Anikó, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete fõtitkára elöljáróban tolmácsolta
az egyesület elnöke, Bakos Klára üdvözle-
tét. Röviden ismertette az egyesület történe-
tét, fõbb állomásait. A szervezet nemzetközi
szerepvállalása kapcsán szólt az IFLA-ban
való tevékenységrõl és egyéb nemzetközi,
valamint határon túli szakmai szervezetek-
kel való kapcsolatokról. Az egyesület rend-
szeres, illetve utóbbi évekbeli eseményei
közül kiemelten szólt az évenként megren-
dezésre kerülõ vándorgyûlésekrõl, ezek jel-
lemzõirõl, eseményeirõl, a fõbb témákról. 
A 42. alkalommal Baján megrendezett ván-
dorgyûlés választott tematikáját (Kultúrák
találkozása – Könyvtárak és könyvtárosok a
kölcsönös megértés szolgálatában. A ki-
sebbségi kultúra érvényesítési lehetõségei
Magyarországon) kiemelten ismertette,
mintegy illeszkedve a konferencia üzeneté-
hez. Külön beszélt a már tizenhét alkalom-
mal megrendezett Budapesti Könyvfeszti-
válról, melynek a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete kezdettõl partnere. Önálló
könyvtáros klub mûködik gazdag szakmai
programmal a fesztiválon, saját standot állít,
mely lehetõséget ad az egyesület széles kör-
ben történõ bemutatkozására.

Az egyesület mintegy kétezer fõs tagsága
és hatvanfõs testületi tagsága 18 területi, 11
szakterületi szervezetben, illetve három
önálló könyvtáros egyesületben mûködik.
Mind a szervezetek programjai, mind a köz-
ponti programok jól reprezentálják a szak-

ma és a civilség trendjeit, körülírják ezek di-
menzióit. Szólt arról, hogy az egyesület a
könyvtári törvény 1997. évi megjelenése óta
minden stratégiai ciklus elõkészítésében és
megvalósításában jelentõs szerepet vállalt:
mozgósította tagságát és szervezeteit a
könyvtáros pálya vonzóbbá tételének meg-
tervezése és megszervezése érdekében; köz-
remûködött a magyar könyvtárosság etikai
kódexének kidolgozásában; átfogó, az egész
országra kiterjedõ cselekvési programot
kezdeményezett és valósított meg a könyv-
tárosok versenyképességének növelése érde-
kében. Versenyképes ország – versenyképes
könyvtárosokkal címmel kezdeményezte az
európai könyvtárosi minõsítési rendszer, a
CERTIDOC magyar adaptációját; tevéke-
nyen részt vesz a digitális kultúra elterjesz-
tésében, fejlesztésében. Befejezésül az
MKE hetvenöt éves jubileumáról s az egye-
sület történetét feldolgozó kiadványról be-
szélt a fõtitkár. 

Jan Krajewski, a Lengyel Könyvtárak
Szövetségének elnöke Hogyan képviseljük
eredményesen a könyvtárak érdekeit. Tíz év
mûködésének tapasztalatai címmel elõbb
lengyelül tartott dinamikus elõadását a ma-
gyar könyvtárosok közül csak kevesen értet-
ték, de a mondanivalóját átható nagyfokú
szenvedélyességbõl, határozott hangnemé-
bõl a többség számára is nyilvánvalóvá vált
a könyvtárak érdekvédelmi tevékenységé-
ben vállalt elkötelezettsége. Majd Larisza
Luhova, a Lemberg Megyei Gyermek-
könyvtár megbízott igazgatója, az UBA el-
nökségi tagja ukránul foglalta össze és Var-
ga Éva tolmácsolta az elhangzottakat. 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. február22

N
ag

y 
A

n
ik

ó

Ja
n

 K
ra

je
w

sk
i



A Lengyel Könyvtárak Szövetségének az
UBA meghívására érkezett elnökét a magyar
kollégák is örömmel fogadták, hiszen évek-
re visszanyúló szakmai kapcsolatban állnak
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár igazgatójával, Nagy Lász-
lóval.

Jan Krajewski bevezetõjében elismerését
fejezte ki, hogy Ukrajna a fejlõdés útjára lé-
pett, az ukrán könyvtárak is nagyarányú po-
zitív változáson mentek keresztül, s úgy
gondolta, hogy ezért is vannak itt a magyar
kollégák. Mint elõadásának címe is jelzi,
Lengyelországban jelentõs szemléletválto-
záson mentek át a könyvtárak és a könyvtá-
rosok, és ebben meghatározó szerepet vállalt
a Lengyel Könyvtárak Szövetsége, melynek
egyik fõ szervezõje, megalakítója õ volt. Az
1999-es megalakulásakor csupán 35 tagja
volt, ma 105: köz- és tudományos könyvtá-
rak, egyetemek, fõiskolák könyvtárai. Fõ
feladatának tekintette – akkor különösen – a
gazdasági-társadalmi tendenciákkal szem-
ben a konszolidációt, a mindenkori „hata-
lommal” való párbeszédet, a lobbizást.
Nagy átéléssel beszélt arról a kezdeménye-
zésükrõl, akciójukról, amivel sikerült meg-
akadályozniuk a közkönyvtáraknak más 
intézményekkel (iskolákkal, mûvelõdési há-
zakkal, sportintézményekkel) való összevo-
nását. Úgy tanúsítottak ellenállást, hogy
minden megszólított könyvtár e-mailt írt a
kulturális minisztériumnak, jelezve ellenve-
tésüket, mely akciójuk végül is eredménnyel
járt. E szakmai elszántság, elkötelezettség és
alázat az egyébként meglévõ jó szakmai
kapcsolatot csak erõsítette az ágazati irányí-
tással. Vázolta továbbá a szövetség fõ prog-
ramjait, témáit, mint Lengyelország és az
EU, a továbbképzések, tapasztalatcserék
fontosságát, az új prioritásokat, melyek kö-
zül kiemelte a könyvtárak szerepvállalását
az egészséges életre és életmódra való neve-
lésben.

Befejezésként felvetett egy gondolatot. 
E fórum, mivel több nemzet is jelen van, ge-
neráljon egy nemzetközi szintû szakmai ér-
dekérvényesítést az Európai Unió illetékes
szerveinél, legyen utóélete a konferenciá-
nak. Hangsúlyozta a transznacionális
együttmûködési platformok fontosságát a

régióban, melyek hozzájárulnak az informá-
ciós és szakmai-kulturális tapasztalatcserék-
hez. Jókívánságként megfogalmazta, hogy
sok olyan saját cselekedetünk legyen a jövõ-
ben, melyet a társadalom, a nép, a nemzetek
jövõje, boldogulása érdekében teszünk.

Valentina Jaroscsuk, az Ukrán Könyvtá-
rosok Egyesülete Rivne Megyei Szervezet
elnöke, a Rivne Megyei Tudományos
Könyvtár igazgatója A mozgáskorlátozottak
jobb könyvtári ellátása. Az Ukrán Könyv-
tárosok Egyesülete regionális részlegének
tevékenysége címmel tartotta elõadását. 
A 2006-ban bejegyzett szervezetnek 460
egyéni tagja van. A könyvtárak tevékenysé-
gének fõ alapelveként említette a hasz-
nálóbarát körülmények kialakítását, a tanu-
lás és oktatás támogatását, az olvasásra való
nevelést, az esélyegyenlõség segítését. Uk-
rajna 25 megyéjébõl Rivne megye az egyet-
len, ahol egyesítették a köz- és az iskolai
könyvtárakat, s e mûködésrõl jó tapasztala-
taik vannak. Szakmai kezdeményezésekrõl
beszámolva szólt az említett integráció kap-
csán kidolgozott A falusi könyvtár modellje
és a Rivne megye legjobb könyve címû prog-
ramokról, ez utóbbi eredményhirdetése
2010 áprilisában, a könyv és a szerzõi jogok
világnapján volt. Jó szakmai együttmûkö-
désben dolgoznak a lengyel és a dán kollé-
gákkal, ezen országokban tíz ukrán könyvtá-
ros vett részt szakmai továbbképzéseken.

Tevékenységük egyik meghatározó irá-
nya a hátrányos helyzetûek – mozgáskorlá-
tozottak, gyengén látók – könyvtárhaszná-
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latának segítése. Az USA közkönyvtárakat
támogató programjához csatlakozva széles
körû kapcsolatrendszert alakítottak ki ennek
érdekében, együttmûködve különbözõ szak-
emberekkel, így orvosokkal, pszichológu-
sokkal, szociális munkásokkal, közmûvelõ-
dési, jogi, gazdasági szakemberekkel, civil
szervezetekkel, szponzorokkal. Tapasz-
talataikat kiadványban is megjelentetik,
nemzetközi konferenciát rendeztek Fehér-
Oroszországból érkezett könyvtárosok rész-
vételével e témában. Végül is ez adta aztán
számukra az ötletet, hogy az Ukrán Könyv-
tárosok Egyesületén belül megalakítsák a
„Könyvtári szolgáltatások a fogyatékkal
élõk számára” szekciót. A szervezet temati-
kus hírlevelet ad ki, továbbképzéseket szer-
vez a könyvtárosok számára, tevékenységé-
nek tapasztalatait megosztja Ukrajna 
hasonló feladatokat ellátó könyvtáraival. 
A könyvtár ez irányú, illetve egyéb szolgál-
tatatásainak népszerûsítése kapcsán nekem
különösen tetszett az az alkalmazott mód-
szer, hogy nem drágán vett reklámarcok
(színészek vagy más hírességek) közvetítik
a könyvtárakról szóló információkat, hanem
maguk a könyvtárosok. Vallják és tapasztal-
ják, hogy õk a legjobb és leghitelesebb rek-
lámarcok a köz embereinek megszólítására.

A könyvtárosok elõadásainak sorában
nagy érdeklõdés kísérte az ún. állami ható-
ság képviselõjének tájékoztatóját Ukrajna,
illetõleg a szûkebb régió könyvtárügyi hely-
zetérõl, törekvéseirõl. Oreszt Malica, a
Lemberg Megyei Állami Közigazgatási Hi-
vatal Kulturális és Turisztikai Hivatalának
osztályvezetõje bevezetõjében a szokásos

udvariasságon is túlmutató szívélyességgel
köszöntötte a magyarországi könyvtároso-
kat, megtiszteltetését és örömét fejezte ki a
konferencián való részvételükért.

Az ukrán könyvtári törvény demokrati-
kus elveire hivatkozva – miszerint Ukrajna
minden polgárának joga van a könyvtár-
használathoz, az információkhoz való hoz-
záféréshez – lendületes stílusban, számada-
tokkal vázolta az állami és önkormányzati
szféra könyvtártámogatási lehetõségeit, ter-
veit, az eredményeket és a nehézségeket.
Ukrajnában Lemberg megyében van a legki-
építettebb könyvtárhálózat; 3 megyei tudo-
mányos, 3 ifjúsági és 22 járási könyvtárhá-
lózatba tömörülnek. A falusi közkönyvtárak
száma 1146. Elsõdleges feladatuknak tekin-
tik az állománygyarapítás fejlesztését
(2009-es adatot említve az összeg 1,25 mil-
lió hrivnya volt, azaz kb. 37,5 millió forint,
ami messze nem elegendõ, de a korábbiak-
hoz képest már ez is elõrelépés), továbbá a
számítógépes infrastruktúra kiépítését,
elektronikus dokumentumok beszerzését. 
A könyvtárosok képzésére, továbbképzésére
képzési központot hoztak létre Lembergben.
Az e beszámolóban egy korábbi elõadás
kapcsán már említett Bibliomiszt program
keretében eddig több mint 60 könyvtáros
vett részt valamilyen kurzuson, elsõsorban
megyei, illetve egyetemi és fõiskolai könyv-
tárakból, amihez a közigazgatás 20 000 dol-
lár támogatást ad. Rendkívüli eltökéltséggel
beszélt a könyvtárak megfelelõ feltételrend-
szerének biztosításáról, fontosságáról, ami
az információközvetítés, az általános és az
olvasási kultúra fejlõdésének záloga. Fájó
dologként említette, hogy összességében a
számítógépes infrastruktúra kiépítettsége, el-
látottsága a könyvtárak számarányához ké-
pest még nagyon alacsony, de a fejlesztésnek
az is akadálya, hogy a ma már meglévõ 
hazai és nemzetközi pályázati támogatások
fogadására, megfelelõ szolgáltatási körül-
mények kialakítására a járási és a falusi
könyvtárak épületei rossz állapotuk miatt
nem alkalmasak. A helyzet javításának érde-
kében a megyei közigazgatás kérte a járási
és a községi tanácsok elnökeit, keressenek
forrást a felújításokra, biztosítva a könyvtár-
fejlesztési programok fogadásának feltételeit.
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Az eredményeket és a nehézségeket ösz-
szegezve Oreszt Malica alapvetõen optimis-
ta módon fejezte be mondandóját, annak a
reményének adott hangot, hogy a konferen-
cia tudás- és tapasztalatszerzése építõen hat
mindkét nemzet könyvtárosainak szakmai
munkájára, közösségére.

A magyarországi közigazgatás részérõl a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzati Hivatal képviseletében Czakóné
Udud Zsuzsa vezetõ fõtanácsos filmvetítés-
sel egybekötött elõadásban mutatta be a me-
gye kultúrkincseit. Mint mondta; az ország
harmadik legnépesebb megyéje három or-
szággal határos, a közel 600 000 fõs la-
kosság 229 településen él. A globalizáció 
ellenére fontos a kulturális sokszínûség
megtartása, ezért kötelességünknek érezzük
megõrzését, átörökítését a következõ gene-
rációk számára, erõsítve a kötõdést, az ott-
hon érzését. Beszélt a megye sokszínû, gaz-
dag kulturális életérõl, eseményeirõl, a 
mûvészeti együttesekrõl, kiemelve többek
között a nemzetközi hírûeket, mint a Kállai
Kettõs, a Nyírségi Táncegyüttes, a Szabolcsi
Szimfonikusok, illetve a világhírû Cante-
mus kórus. Szólt a Nyíregyházi Fõiskola ré-
gióban betöltött fontos szerepérõl. A határon
átnyúló együttmûködésekkel kapcsolatban
kiemelte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja sokszínû kapcsolatrendszerét,
melyben mindkét fél számára kitörési pontot
jelenthet a fenntartható turizmus kialakítása.
Ez utóbbi megvalósításán különösen sokat
fáradozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Turizmusáért Egyesület.

A megyei önkormányzat nevében egy
újabb partnerségi kapcsolatot alapozva invi-
tálta a Lemberg Megyei Állami Közigazgatá-
si Hivatal Kulturális és Turisztikai Fõosztá-
lyának vezetõjét és az ukrán könyvtárosokat.
Kedves és nagyvonalú gesztusként egy Tu-
risztikai értékek a magyar–ukrán határtér-
ségben címû színvonalas, ukrán, ill. magyar
nyelvû kiadványt ajándékozott a konferencia
résztvevõinek.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerveze-
tének tevékenységét Zselinszky Lászlóné
megyei elnök mutatta be. Szólt a konferencia
megrendezésének elõzményeirõl, szervezé-
sérõl, köszönetet mondva az ukrán kollégák
szíves együttmûködéséért és fogadókészsé-
géért. A megyei szervezet tevékenységének
kapcsán kiemelte; a 38 éve mûködõ szerve-
zet országos viszonylatban is egyike a legna-
gyobb létszámú szervezeteknek. Ismertette
tevékenységének tartalmi elemeit, mint a to-
vábbképzések, szakmai napok, kulturális
rendezvények, tapasztalatcserék szervezése,
szakmai elismerések, pályázatírás – csupán
jelzésértékkel felsorolva néhányat az utóbbi
évek programjaiból. Így: EU és a könyvtá-
rak, Nemzeti Fejlesztési Tervek, ODR,
esélyegyenlõség, olvasáskultúra, könyvtáros
pályakép, könyvtáros etika, szakképzés-
képzés-továbbképzés, területfejlesztés, Nem-
zeti Audiovizuális Archívum, IFLA kong-
resszusi beszámoló (Durban, 2007), Nagy
könyv olvasásnépszerûsítõ program, Márai-
program, könyvbemutatók, író-olvasó talál-
kozók stb. Az utóbbi hét év rendezvényeit
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summázva: 38 alkalommal rendezett a szer-
vezet szakmai programot, 48 vendéget, elõ-
adót fogadott, 66 elõadás hangzott el. A kol-
légák közül 23-an tartottak elõadást, közü-
lük 11-en más hazai, illetve határon túli,
esetenként nemzetközi könyvtáros vagy más
szakmai szervezet rendezvényein. A megyei
egyesület határon túli és nemzetközi kap-
csolatai közül kiemelendõ a 2006-ban a
Kárpátok Eurorégió könyvtáros szervezetei-
vel aláírt együttmûködési megállapodás, 
a 2005-ben Kassán és Szepsiben rendezett
nemzetközi konferencia. De emlékezetes
szakmai tapasztalatokat õriznek, kollegiális
kapcsolatokat ápolnak a szomszédos vagy
távolabbi országok könyvtáraiba tett látoga-
tások kapcsán is. A szervezet tevékenységé-
nek bemutatása a kistérségi fejlesztési ta-
nácsok munkájában való részvétel rövid 
ismertetésével zárult.

Rendkívüli figyelemre méltó elõadást
hallhattunk a nemzeti kisebbségek könyvtá-
ri igényeinek kielégítésérõl, a Csernyivec
megye és Szucsavszk (Románia) kerület
könyvtárainak együttmûködése a Globális
Könyvtárak programban címmel. A téma
elõadója, egyben a projekt vezetõje Anto-
nina Ivanicka, a Csernyivci Megyei Univer-
zális Tudományos Könyvtár igazgatója, az
Ukrán Könyvtárosok Egyesülete Csernyivci
Megyei Szervezet elnöke volt. A megyében
407 állami közkönyvtár van, s ennek mint-
egy harmada nemzeti kisebbségi igényeket
is szolgál. Már 1998-tól állnak – szerzõdés-
ben is deklarált – együttmûködési kapcsolat-
ban a romániai Szucsavszk régió könyvtára-
ival. E kooperáció kibõvült a szomszédos

Moldávia könyvtáraival való együttmûkö-
déssel is, építve az országok között létrejött
kulturális cselekvési programra. Ennek ed-
digi egyik legfontosabb állomása a címben
említett, sikeres európai uniós pályázat,
melynek célja a kulturális és könyvtári kap-
csolatok erõsítése, az ukrán és román nyelvû
dokumentumok cseréje, letéti állományok
kialakítása, aktív könyvtárközi kölcsönzés
és egyéb jellegû könyvtárközi szolgáltatá-
sok szervezése, biztosítása az adott települé-
seken élõ lakosságnak és a könyvtáros szak-
embereknek. Számos íróval és kulturális
közéleti személyiségekkel való találkozóra
került sor mindhárom ország programban
érintett könyvtáraiban ukrán, illetve román
nyelven, de angol nyelvû rendezvényeket is
szerveztek. Külön tematikát dolgoztak ki a
könyvtárosok felkészítésére, a Csernivec
Megyei Tudományos és Univerzális Könyv-
tár bázisára építve képzési központot hoztak
létre, s az érintett területek járási könyvtárai-
val együttmûködve igen aktív egyeztetõ,
szervezõ munkát végeztek, végeznek ma is.
Antonina Ivanicka örömmel vette a magyar-
országi könyvtárosokkal való találkozást, és
nyitottak a szakmai kapcsolatok megalapo-
zására, elmélyítésére.

A nonprofit szektor helyzete Magyaror-
szágon, fejlõdési trendek címû elõadás napi-
rendre tûzését a nyíregyházi megyei könyv-
tár és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
szakmai szervezet, továbbá az egyéb jellegû
civil szervezetek együttmûködõ kapcsolata
generálta. Két elõadó kétféle aspektusból
közelítette meg a témát. Kinyik Margit, a
nyíregyházi Szocio East Egyesület Szolgál-
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tató és Módszertani Központ vezetõje általá-
nosságban szólt a magyarországi civil szek-
torról. Statisztikai számokat említve, közel
65 000 nonprofit szervezet mûködik, me-
lyek domináns része egyesület, alapítvány,
legjellemzõbb tevékenységi területek az ok-
tatás, a szociális ellátás, az egészségügy, 
a kultúra és a szabadidõs tevékenység. 
A szektorban dolgozók száma folyamatosan
növekszik, a fõállásban, teljes munkakörben
foglalkoztatottak száma 78 000 fõ, rész-
munkaidõben közel 42 000. Az önkéntes
segítõk száma 400 000 fõ körül van, az ál-
taluk teljesített munkaóra közel 27 000 fõ-
állású alkalmazott munkaidejének felel
meg. Szólt a finanszírozásról, a támogatási
lehetõségekrõl, a Nemzeti Civil Alapprog-
ram jellemzõirõl, s a jelentõs európai uniós
forrásokban lévõ lehetõségekrõl, illetõleg
ezek elérésének nehézségeirõl. A 2006-ban
elkészült, Civil stratégiák címû programban
megfogalmazottakra hivatkozva ismertette a
magyar nonprofit szervezetek elõtt álló kihí-
vásokat. Ezek a szervezeti fenntarthatóság
növelése; a szervezetek közötti összefogás,
az érdekképviseleti tevékenység fejlesztése;
a folyamatos párbeszédre törekvés az állami
és gazdasági szervezetekkel.

Tóth Miklósnak, a Nemzeti Civil Alap-
program Észak-alföldi Regionális Kollégi-
um elnökének az NCA pályázati rendszeré-
rõl elmondott információi élénk érdeklõdést
váltottak ki az ukrán könyvtárosok részérõl. 

Többek között elmondta, hogy a nemzetközi
partnerségi kapcsolatok lehetõséget biztosí-
tanak magyarországi forrástámogatásra,
ösztönözve is erre a jelenlévõket. Az elõadó
a Nyíregyházi Civil Fórum elnökeként is
szólt – tolmácsolva a 250–270 szervezet üd-

vözletét – beszélt a fórum erõs érdekérvé-
nyesítõ tevékenységérõl, melyet többek kö-
zött a helyi önkormányzati bizottságokba
delegált képviselõkön keresztül lát el. Befe-
jezésként az együttmûködési csatornákon
való kapcsolatépítésre, kapcsolatápolásra,
közös szakmai témákban, programokban 
való együttgondolkodásra és együttes cse-
lekvésekre, nem utolsó sorban ezek megva-
lósítását biztosító pályázati tevékenységre
biztatta a konferencia résztvevõit.

Larisza Luhova, a Lemberg Megyei
Gyermekkönyvtár megbízott vezetõje, az
Ukrán Könyvtárosok Egyesülete elnökségi
tagja az egyik fõ együttmûködõ és segítõ
partnerünk volt a konferencia szervezésé-
ben, személyes találkozásunk egyik kiemelt
pillanata volt a nap eseményeinek. A Kis
könyves fórum tapasztalatait osztotta meg a
kollégákkal, melyet az e beszámoló elején
említett Kiadók Fóruma országos rendez-
vény keretein belül 2005 óta rendeznek
meg. E program fõ szervezõje a Lemberg
Megyei Gyermekkönyvtár, s a rendezvény
során ítélik oda a mintegy 500 000 gyer-
mekolvasót megmozgató pályázat keretében
Az Év Olvasója címet. A szervezõ és elõké-
szítõ munka ún. felmenõ rendszerben törté-
nik. Elõször községi könyvtári szinten, majd
járási, azt követõen megyei továbbjutás
alapján áll össze a rendezvény fináléja, a
Könyvmánia címû országos gyermekkönyv-
tári program, melynek során eldõl, kit illet
meg az elismerõ cím. A rendezvénysorozat-
ban részt vesznek írók, illusztrátorok,
könyvkiadók is. Ez utóbbiakkal való tartal-
mas együttmûködés eredményeként értékel-
hetõ, hogy a Kiadók Fóruma 2010-ben az
Ukrán Könyvtárosok Egyesületének testüle-
ti tagja lett.
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A helyszín házigazdájától, Vaszil Kmety-
tõl, a Lembergi Egyetem Tudományos
Könyvtárának igazgatójától hallottunk az
ukrán felsõoktatási intézmények könyvtárai
nevében rövid tájékoztatót az eddig elért
eredményekrõl, tervekrõl.

Nagy Lászlónak, a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igaz-
gatójának a Közkönyvtári ellátás: a telepü-
lési és a megyei könyvtári ellátás Magyaror-
szágon 2010-ben címû elõadása – tekintettel
arra, hogy a magyar kollégák e témát isme-
rik – csak ukrán nyelven hangzott el. (Ter-
mészetesen magyarul is elérhetõ.) Történeti
visszapillantással kezdte. Elsõként a gróf
Széchényi Ferenc által a nemzetnek adomá-
nyozott gyûjteményrõl, annak adományle-
velérõl szólt, mely megalapozója lett az 
Országos Széchényi Könyvtárnak. A köz-
gyûjtemények szabályozásának kezdetei
kapcsán tett említést azokról a szabályozá-
sokról, melyek biztosították a könyvtárak
állományainak gyarapítását, kötelespél-
dány-szolgáltatását, mûködésük rendjét. (Az
1897. évi XLI., az 1929. évi XI. törvény-
cikk, az 1956. évi minisztertanácsi rendelet,
a 15/1976. törvényerejû rendelet, illetve az
ennek végrehajtását szabályozó 17/1976.
minisztertanácsi rendelet, az 1978-ban alko-
tott kulturális miniszteri rendeletek.) Rész-
letesen szólt a ma hatályos, a nyilvános
könyvtári ellátást szabályozó törvényrõl. Az
alapkövetelményekrõl, alapfeladatokról, a
könyvtárhasználók jogairól, a használat fel-
tételeirõl. A nyilvános könyvtári ellátás terü-
leteit ismertetve beszélt a nemzeti könyvtári

ellátásról, a tudományos és szakkönyvtárak-
ról, és részletezõen a közkönyvtári, települé-
si és megyei könyvtári ellátásról, az önkor-
mányzatok ez irányú kötelezõ feladatairól, a
települési és megyei könyvtárak teendõirõl,
tevékenységérõl. Ismertette a nyilvános
könyvtárak ágazati irányításának elemeit,
egyes szabályozásait, a finanszírozás és a
központi támogatások alapelveit. Elõadását
a könyvtárak pályázat útján támogatható te-
vékenységeivel, illetve ezen források elérhe-
tõségének ismertetésével fejezte be. 

Az A szak- és fõiskolai könyvtárak a ré-
gió könyvtári rendszerében címen V. Koko-
vay Zsuzsa, a Nyíregyházi Fõiskola Köz-
ponti Könyvtár és Szakirodalmi Információs
Központ igazgatója által összeállított elõ-
adást távollétében Gál Józsefné, a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár osz-
tályvezetõje, az MKE Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezet titkára ismertette.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szak-
könyvtári Tudástár TÁMOP-3.2.4 projekt a
megye négy legnagyobb szakkönyvtárának
– a Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyv-
tár és Szakirodalmi Információs Központ-
nak, a Kállay Rudolf Orvosi Szakkönyvtár-
nak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltár Könyvtárának és a Jósa András
Múzeum Könyvtárának – közös programja. 

A nevezett könyvtárak tevékenységének 
rövid bemutatása után a tudástár projekt cél-
jait ismertette: egy közös internetes portál
létrehozása; új, 24 órán át elérhetõ szolgál-
tatások kialakítása, biztosítása; olvasást és
könyvtárhasználatot népszerûsítõ rendezvé-
nyek szervezése. A program várható ered-
ményeiként a konzorciumban részt vevõ
könyvtárak és használóik egy integrált, dif-
ferenciált könyvtári szolgáltatási palettát
biztosító rendszer részeseivé válnak. 
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Az elõadások befejeztével partnerségi
szerzõdések aláírására került sor, elõzetesen
felolvasva a dokumentumok magyar és uk-
rán nyelvû szövegét. A Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete és az Ukrán Könyvtárosok
Egyesülete elnöke által deklarált nemzeti
szintû együttmûködési szerzõdést magyar
részrõl Nagy Anikó fõtitkár, ukrán részrõl
Jaroszlava Sosinszka fõtitkár tolmácsolta és
írta alá. Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területi Szervezete és az Ukrán
Könyvtárosok Egyesülete – mint az általa
koordinált lembergi és ukrán megyei szerve-
zetek képviselõje – között létrejött együtt-
mûködési megállapodást Zselinszky Lász-
lóné megyei elnök és szintén Jaroszlava
Sosinszka fõtitkár ismertette és jegyezte.

A szervezetek között létrejött hivatalos
partnerségi szerzõdések új fejezetet jelente-
nek a két ország könyvtárszakmai együttmû-
ködésében, az interkulturális párbeszédben.
Csak bízni lehet abban, hogy e tanácskozás
alakító tényezõként hozzájárul azoknak az
európai uniós elveknek az érvényesüléséhez,
melyek közelebb hozzák egymáshoz Európa
népeit, legyenek azok EU-n belüli vagy kí-
vüli országok lakói. Hiszem és remélem,
hogy az érintett szervezetek, a konferencián
részt vevõ kollégák élni fognak azokkal a le-
hetõségekkel, melyek a kapcsolatok elmé-
lyítését, további érdemi együttgondolkodást,
akár elméleti kutatást vagy hasznosítható
gyakorlati tapasztalatok kölcsönös alkalma-
zását eredményezhetik. ■
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Magyar emlékek Lembergben
(Lvivben)

• Báthory István erdélyi fejedelem, a
lengyel trón várományosa átutazóban
Lengyelország felé megszállt a város-
ban, ahol három napot töltött el. Ekkor
készült róla a Wojtech Stefanowski által
festett portré.

• Vengrin János, Máramarosszigetrõl
származó mester készítette 1277-ben a
város egyik legfontosabb ereklyéjének
számító díszkardot, mely napjainkban a
Városi Történeti Múzeumban található.

• 1711 februárja és szeptembere kö-
zött Lvivben, illetve Galíciában tartóz-
kodott II. Rákóczi Ferenc. Lviven kívül
járt Drohobicsban, Sztrijben, Zsovká-
ban, Javorivben, Horodokban és Szam-
birben is. Borusziv falú templomát egy
ikonnal ajándékozta meg, ez ma is ott
lálható.

• Martinovics Ignác, a magyar jaku-
binusok 1795-ben kivégzett vezére
1783-tól 1790-ig a Lembergi Akadémi-
án a természettan rendes tanára és a böl-
csész kar dékánja volt.

• Bem József, az 1848–1949-es for-
radalom és szabadságharc résztvevõje
mérnökként részt vett Lvivben az Oso-
linski palota (ma az Ukrán Tudományos
Akadémia könyvtára) építésében.

• Tresser Ferenc építész 16 éven ke-
resztül volt a városi építész céh vezetõ-
je. Tresser Jozef Marklal közösen ter-
vezte és építette fel a városházát
(ratusa), amely azonban 1848-ban el-
pusztult.

• Bolyai János matematikus 1831–
1832-ben az Osztrák Császárság hadse-
regének kapitányaként szolgált a város-
ban. Ennek emlékét õrzi a Lvivi Állami
Egyetem épületén az LMKSZ kezdemé-
nyezésére 1993-ban felavatott emlék-
tábla.

(forrás: Wikipédia)




