
Vajdasági helyismereti gyűjtemények 

A Vajdaság Szocialista Autonóm Területen 28 helyismereti gyűjtemény található; 
többségük a központi körzeti (matiőna) könyvtárak része. E gyűjtemények általában 
a hatvanas évek közepe tá ján jöttek létre, de vannak közöttük később keletkezettek 
is. Ez persze nem jelenti azt, hogy a vajdasági könyvtárakban korábban nem gyűjtöt-
tek helyismereti anyagot. A helyismereti gyűjtemények megalapítása pi l lanatában 
már gazdag „rej tet t" anyag volt, főleg azokban a régebbi könyvtárakban, amelyek-
nek az élén egykor olyan személyek álltak, akik maguk is foglalkoztak helyismereti 
kutatásokkal, mint például Szabadkán, ahol a könyvtár alapjait Iványi István, a vá-
ros kétkötetes történetének írója rakta le, vagy Versecen, ahol hosszú időn keresztül 
Félix Millöcker, ismert tudományos kutató volt a könyvtár vezetője. Míg a régebbi 
és nagyobb könyvtárak úgyszólván máról holnapra létrehozták helyismereti gyűjte-
ményüket, addig a többi könyvtár ebből a szempontból igen kedvezőtlen helyzetben 
volt. 

Már a bevezetőben meg kell jegyeznünk, hogy a nyomtatott helyismereti anyagot 
korábban más kulturális intézmények, múzeumok, levéltárak is gyűjtötték, mentet-
ték a pusztulástól. Másrészt azonban, éppen annak következtében, hogy a régi hely-
ismereti anyag jelentős részét múzeumokban és levéltárakban őrizték, olyan kettős-
ség alakult ki, amit még a mai napig sem tudtunk teljesen fölszámolni. Az utóbbi 
időben ugyan mind erőteljesebb az a törekvés, hogy a nyomtatott helyismereti anya-
got a könyvtárakban összpontosítsuk — már sok anyag kerül t át a könyvtárakba más 
intézményekből —, ez a kettősség azonban kisebb-nagyobb mértékben még mindig 
fönnáll. Hadd említsünk itt szélsőséges példát: Szabadkát és Zentát. Míg Szabad-
kán minden 1918 előtt megjelent helyismereti periodikát helyismereti gyűjtemény-
ben, illetve a könyvtárban őriznek (kivéve az egyedi példányok gyűjteményét, ami-
nek a múzeum ad otthont) és ott a helyszínen tanulmányoznak, addig Zentán ennek 
az időszaknak a periodikáit levéltárban őrzik és ott tanulmányozzák. Versecen pél-
dául a könyvtár és a múzeum megállapodást kötött, amelyben rögzítették, hogy me-
lyikük mit gyűjt. 

Mégis, az elmúlt tíz évben a vajdasági könyvtárak helyismereti gyűjteményeinek 
többségében sikerült a munka kezdeti nehézségeit leküzdeni. A gyűjtemények a le-
hetőségeken belül kiegészítették állományukat, könyvtári értelemben rendezték anya-
gukat, és sikerült azt a helyismereti kutatás megbízható támaszaként elismertetniük. 
Már eddig is egy sor publikált és nem publikált munkát , bibliográfiát, sőt doktori 
disszertációt dolgoztak fel a helyismereti gyűjtemény alapján. 

Egy évtized, természetesen, nem elegendő idő ahhoz, hogy a helyismereti gyűjte-
mény kialakításával és annak munkájáva l kapcsolatos minden kérdés lekerüljön a 
napirendről. 

Örömmel ál lapí that juk meg, hogy az alapvető kérdések egyike: korunk helyis-
mereti anyagának gyűjtése minden könyvtárban véglegesen megoldódott. Minden 
nyomdával rendelkező helységben sikerült elérni a helyi kötelespéldány biztosítását; 
ami pedig a többi helyismereti művet illeti, ezek a könykereskdelmi hálózatból köny-
nyen beszerezhetők. I lyenformán sok apró könyvtári anyag is bekerül a helyismereti 
gyűjteményekbe, ami különösen a kisebb könyvtárak számára igen fontos. Ezen kí-
vül minden helyismereti gyűjtemény rendszeresen megkapja a helyi sajtót vagy a 
területén megjelenő lapokat a mellékletekkel együtt. Ezért nyugodtan áll í thatjuk, 
hogy korunk helyismereti anyagának gyűjtésében csak kivételes esetekben keletkez-
hetnek rések. 

Ami a régebbi anyagot illeti, gyűjtésében már vannak hiányok, annak ellenére, 
hogy mindent elkövetnek az anyag beszerzése érdekében. Minél mélyebbre hatolunk 
a múltba, annál nagyobbak a hiányok. Ez azt jelenti, hogy még az ország felszaba-
dulása és a helyismereti gyűjtemények létrehozása között eltelt időszak, azaz azoknak 
az éveknek az anyaga, amelyek még a legújabb korhoz tartoznak sem olyan teljes, 
mint amennyire az elvárható, és még hiányosabb az ezt megelőző, a két világháború 
közötti és az 1918-ig terjedő Osztrák-Magyar Monarchia korszakának az anyaga. 

Az anyag könyvtári feldolgozásának kérdését is kedvezően oldották meg. A na-
gyabb könyvtárakban a helyismereti gyűjteményt egyetemi végzettségű, tapasztalt 
könyvtárosokra bízták. A helyismereti gyűjtemények többsége saját leltárral és kü-
lön katalógussal rendelkezik. A nagyobb gyűjtemények többségében a szerzői kataló-
guson kívül még szak- és tárgyszó-katalógus is van, továbbá rendelkeznek ilyen vagy 
olyan „saját" információs eszközzel is: házilag sokszorosított részletes sajtó-kataló-
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gussal, helybeli ós más helységekben lé^ő intézmények és könyvtárak helyismereti 
kiadványainak jegyzékeivel, képek regiszterével (helységekről készített régi felvételek, 
kiemelkedő személyiségek fényképei) stb. A kisebb könyvtárakban viszont, ahol a 
helyismereti kiadványok száma igen alacsony, a helyismereti anyagot nem különítet-
ték el a könyvtár ál lományának egészétől, ós nem készítettek hozzá külön katalógust. 

Itt kell megemlíteni, hogy nagyobb helyismereti gyűjtemények kézikönyvekkel 
és a szükséges bibliográfiai irodalommal is rendelkeznek; ma jdnem minden könyv-
tár kézi ál lományában fellelhető több régebbi és ú jabb keletű lexikon, Jugoszlávia 
kurrens bibliográfiája és a saját szélesebb területéről szóló monográfia. Több könyv-
tárban megvan az ismert Szinnyei-íé\e életrajzi bibliográfia, a Magyar írók élete és 
munkái, vagy Petrik: Magyar könyvek bibliográfiája 1712—1910. 

A helytörténeti gyűjteményeket különböző módokon egészítik ki. A beszerzés 
meggyökeresedett formáinak tekinthet jük a könyvtárak közötti cserét, valamint az 
újvidéki Matica srpska Antikváriumán keresztül történő beszerzést. A régebbi hely-
ismereti gyűjtemények, mint például a szabadkai és a verseci (de néhány ú jabb gyűj-
temény, mint a paincsovai is) másolatokat készítenek vagy f i lmre vesznek minden 
olyan anyagot, amely vásárlás ú t ján nem szerezhető be. Ilyen módon megszerezhetik 
az ország területén egyébként hozzáférhetetlen anyagot is. 

A vajdasági könyvtárak helyismereti gyűjteményeinek legjellemzőbb vonása az, 
hogy soknyelvűek; szerkezetükben is tükröződik a terület etnikai és kulturális össze-
tétele. A népek egyenjogúsága teljes mértékben kifejezésre jut a helyismereti állo-
mány s t ruktúrá jában. Éppen ezért minden helyismereti gyűjteménynek megvan a ma-
ga egyéni arculata, amit létrejöttének helye határoz meg. Ebben az értelemben nem-
csak a bácskai és a bánáti helyismereti gyűjtemények térnek el egymástól, hanem 
egyazon nagyobb közigazgatási terület gyűjteményei is különbözőek. így például a 
szabadkai helyismereti gyűjtemény annyiban tér el a zentaitól, hogy a szabadkaiban 
megvannak a bunyevác publikációk is: bunyevác szerzők művei, szótárak, tanköny-
vek, naptárak, imakönyvek, különféle egyesületi alapszabályok, valamint az egész 
bunyevác sajtó. Ugyanígy kötődnek a Bánátban a román és a német kiadványok az 
egyes helytörténeti gyűjteményekhez. Ebben az összefüggésben külön kell megemlí-
teni a magyarnyelvű helyismereti anyagot, amely minden gyűjteményben jelentős 
helyet foglal el. 

A helyismereti gyűjtemény anyagának legnagyobb részét a könyvek és brosúrák 
teszik ki. Az anyag zöme személyiségekhez kapcsolódik — írók, tudósok művei, vete-
ránokról és általában a munkásmozgalomról és felszabadító harcokról szóló művek, 
tankönyvek, kiállítási katalógusok —, tekintet nélkül kinyomtatásuk vagy megjele-

i nésük helyére. Az oktatásügy szempontjából fejlett helységekben a helyismereti gyűj-
temények az iskolai jelentések viszonylag teljes sorozatával rendelkeznek. Sok helyütt 
megvannak a közigazgatási és egyesületi szabályzatok, olvasókörök, temetkezési egy-
letek alapszabályai, az ún. szabályrendeletek, valamint a vállalatok, sportklubok és 
más egyesületek jubileumi kiadványai, továbbá naptárak és vallásos kiadványok. 
Azokban a helységekben, ahol nyomdai vagy kiadói tevékenység folyt vagy jelenleg 

I is folyik, szerzőtől és tartalomtól függetlenül gyűjtenek minden a helységben nyom-
tatott vagy kiadott művet. 

Mint már említettük, a jelenlegi periodikákat rendszeresen gyűjtik. Néhány he-
lyen már cikk-bibliográfiákon is dolgoznak, azaz a használók munká jának megköny-
nyítése érdekében regisztrálják a fontosabb cikkek címeit. A fejlet tebb területek 
helyismereti gyűjteményeiben rendszerint megvan a régebbi helyi sajtó, ha nem is 
minden lap, de legalább azok a legfontosabbak, amelyek több éven keresztül megje-
lentek és a közgondolkodásra hatottak. 

Néhány helyismereti gyűjtemény (például a verseci és a szabadkai) kéziratokat 
is gyűjt, s ezek között még kiadatlanok is vannak. Helyismereti anyagnak (tekintjük 
a kiemelkedő személyiségek magánkönyvtárait , az egykori egyesületek és intézmé-
nyek könyvgyűjteményeit is. 

Ha a helyismereti gyűjteményeknek arról a szerepéről beszélünk, amelyet kör-
nyeze tünkben betöltenek,, első helyen kell említenünk nevelő-oktató funkciójukat, 
részvételüket az iskolai if júsági politikai tudatának kialakításában, szocialista ha-
zafiságának kifejezésében. Az iskola, munkája során mindig a helyismereti gyűjte-
ménybe irányít ja a tanuló ifjúságot, ahol konkrét tájékoztatást kap a múlt eseményei-

, ről, a helyi társadalmi ellentétekről, a munkásmozgalomról, a megszállók elleni harc-
ról. A házifeladatokat, a vizsgadolgozatokat, az iskolai beszámolókat, a szemináriumi 
dolgozatokat a helyismereti anyag alapján ír ják, annak segítségével készítik elő az 
iskolanapi ünnepélyt, valamint szerveznek kiállításokat és ünnepségeket. A helyisme-
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reti gyűjtemények ilymódon jelentős tényezőkként kapcsolódtak az i f júság nevelésé 
nek és oktatásának széles rendszerébe. 

A helyismereti gyűjtemények munká jának egyéb formáit korábban érintettük 
már. Az összegyűjtött és rendszerezett nyomtatott helyismereti anyag nemcsak meg-
könnyíti a helyi sajátosságok felkutatását, hanem bizonyos esetekben kizárólag ezek 
a gyűjtemények teszik az ilyen kutatásokat lehetővé. A kulturális megnyilvánulások 
(például a színházi élet) tanulmányozásához a helyismereti gyűjtemény semmivel sem 
pótolható forrásanyag. Ennek illusztrálására megemlítjük, hogy a szabadkai és a zom-
bori helyismereti gyűjtemény tette lehetővé e két városnak a legrégibb időktől nap-
jainkig terjedő színházi életéről szóló tanulmányok elkészítését. 

A fejlett környezetben működő nagyobb könyvtáraknak módjukban van, hogy 
a helyismereti gyűjteményeket önálló kiállítások rendezésére, vagy más kulturális in-
tézmények kiállításán való felhasználására hasznosítsák. Tekintettel arra, hogy a ki-
állítások általában tematikus jellegűek, a helyismereti állományból mindig más vá-
logatásban áll í t ják össze a kiállí tásra kerülő anyagot. Az ilyen kiállítások lehetővé te-
szik, hogy a helyismereti gyűjtemények nagyobb és rendszeresen ismétlődő kulturális 
megnyilvánulásokban érdekeltek legyenek (mint például Szabadka, Zombor és Eszék 
városok évenkénti találkozója). 

E vázlatos ismertetés befejezéséül rá kell térnünk egy kérdésre, melynek meg-
oldása lényegesen előmozdítaná a vajdasági helyismereti gyűjtemények munkájá t . 
A Vajdaság lakosságának régi sajtótermékeiről van szó, amelyeket Budapesten a Szé-
chenyi Könyvtárban, Szegeden a Somogyi Könyvtárban és még néhány magyarorszá-
gi könyvtárban őriznek. E sajtótermékek másolását már megkezdték, s ezt országaink 
kulturális egyezménye keretében tovább folytat juk. Itt csak annyit szeretnénk meg-
említeni, hogy igény mutatkozik ennek az együttműködésnek a kiszélesítésére, azaz 
hogy azokat a helyiségeket is bevonjuk ebbe a munkába, amelyek eddig még nem 
vettek benne részt. Véleményünk szerint ez a közös munka — a tapasztalatok és a 
szakirodalom cserjével együtt — tovább erősítené országaink könyvtárainak együtt-
működését. 

Viktorija Cvencek — Szentgyörgyi István 
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