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Kedves Kolléganõk és Kollégák!

A segítségeteket szeretném kérni a BMTK
által meghirdetett BékésWiki szócikkíró
verseny népszerûsítéséhez, hiszen az ország
bármely részben élhetnek olyan Békés
megyéhez szorosan kötõdõ emberek, akiket
az átlagosnál jobban érdekel Békés megye
helytörténete, helyismerete és szívesen
megosztanák ismereteiket másokkal, akár
egy szócikkíró verseny keretén belül is.

Arra kérlek benneteket, hogy ha tehetitek
nyomtassátok ki és a könyváratokban
tegyétek ki az alábbi URL címen elérhetõ
felhívást. (A3-as méretben is nyomtatható,
csak meg kell adni az A3-as nyomtatónak,
hogy a bemenet A4-es méretû a kimenet vi-
szont A/3-as méretû legyen.)

http://bit.ly/yuFVMD

Facebook használóknak:
https://www.facebook.com/pages/
BékésWiki/197663233603683

A kommunikáció és a tájékoztatás megköny-
nyítésére három BékésWikihez kötõdõ
Facebook csoportot is létrehoztunk. Minden
érdeklõdõ könyvtárost és olvasót szeretettel
várunk a csoportok bármelyikébe (akár min-
degyikbe), a vállalkozó szellemûeket pedig a
szócikkíró versenybe.

Békés Megyei Helyismereti Klub
https://www.facebook.com/groups/
351913698171482/

BékésWiki szócikkíró verseny
https://www.facebook.com/groups/
bekeswiki.szv/

BékésWiki szerkesztõk
https://www.facebook.com/groups/
169049419864464/

Köszönettel és üdvözlettel:
Vincze Andrea

Tu d j o n  r ó l a

Megtelt a kincsesbánya

Helyhiánnyal küzd Erdély és
Székelyudvarhely egyik legértékesebb
muzeális könyvgyûjteménye, a Haáz Re-
zsõ Múzeum Tudományos Könyvtára.
A székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis
Gergely Református Gimnázium épületé-
ben található tudományos könyvtár egy-
idõs a református kollégiummal. A 342
éve, 1670-ben alapított könyvtárban az
évek során annyi kötet összegyûlt már,
hogy a helyszûke miatt nem tudják újab-
bakkal bõvíteni az állományt. 
Mivel a református egyház visszakapta
régi épületét, a korábbi tanítóképzõt,
ezért az ingóságok, benne a könyvtári ál-
lomány sorsa bizonytalan – nyilatkozta a
Hargita Népe címû csíkszeredai közpon-
tú napilapnak Róth András Lajos, aki
1990 óta vezeti a könyvtárat, amely jogi-
lag a református gimnáziumé, adminiszt-
rációs szempontból pedig a rendszervál-
tás után átkerült a Haáz Rezsõ Múzeum-
hoz mint muzeális gyûjtemény.
Az állományával a 17. és 20. század kö-
zötti erdélyi magyar kultúrát hûen tükrö-
zõ 80 ezer kötetes könyvtár túlélte az
1848-as forradalmat és a világháborúkat.
A könyvek nagyobbrészt 1950 elõttiek.
Az 1700-as évek közepétõl kezdõdõen ti-
zenhét személyi téka került a könyvtár
tulajdonába: ez adja ki a régi gyûjtemény
legnagyobb részét. A könyvek 85 száza-
léka magyar nyelvû, a maradék pedig la-
tin, német, francia és angol.
A kétszintes könyvtár annyira túlzsúfolt,
hogy a legújabb köteteket kénytelenek a
polcok között, dobozokban tárolni. 
A könyvtáros szerint a református gim-
názium vezetõsége a jogi kérdések tisztá-
zása után egy termet még fel tudna sza-
badítani a gyûjtemény számára az épület-
ben.

Forrás: nyest.hu


