
zetévé" (Csoóri Sándor) emeljük, ahhoz egy önismeretében erősen összefogott, erkölcsében 
és szellemiségében forrástisztaságú, sok etnikumú kultúrájában pedig toleráns eszmeiségű 
nemzetté kell válnia. Csak így tudjuk az új millennium második századában kiépíteni nemzetté 
válását Közép-Európában a magyarságnak! 

, (létrehozta az Új Szó vállalkozói közössége, a Vox Nova Rt.) 
S O M O R J A 931 oi Samorín, skolská 2, CSFR 

Magyarországi folyószámla: Rákóczi Szövetség Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, Szent 
István út 16., OKHB Győr, 335-8887 (a szelvény hátlapjára szíveskedjenek ráírni: „Bibliotheca 
Hungarica") 

A Bibliotheca Hungarica önszerveződéssel létrejött, alapítványi formában működő nemze-
tiségi tudományos kutatókönyvtár, gyűjteményének törzsanyagát a felvidéki-szlovákiai hun-
garikák alkotják. 

A Bibliotheca Hungarica az alábbi részlegekből áll: 
1. KÖNYVTÁR, az alábbi gyűjtőkörökkel: 
a) az egykori Felvidék magyar vonatkozású honismereti, helytörténeti, művelődéstörténeti, 

néprajzi, egyszóval: önismereti irodalma; 
b) szlovákiai magyar szerzők szépirodalmi és társadalomtudományi művei; 
c) a szlovákiai magyarság történelmére, a nemzetiségi kérdésre vonatkozó magyar és ide-

gen (szlovák, cseh, angol stb.) nyelvű szakirodalom (szociológiai, politológiai, demográfiai 
stb.); 

d) magyar-szlovák, magyar-cseh kapcsolattörténeti irodalom; 
e) a hungarológiai diszciplínák műveléséhez szükséges alapmunkák, monográfiák, kézi-

könyvek, lexikonok, szótárak stb. 
2. KISNYOMTATVÁNYTÁR, felöleli a szlovákiai magyarság szellemi-művészeti életével 

kapcsolatos dokumentumokat (színházi műsorfüzetek, múzeumi kalauzok, Csemadok-doku-
mentumok, iskolai évkönyvek stb.). 

3. LEVÉL- ÉS KÉZIRATTÁR, a szlovákiai magyarság életével kapcsolatos levéltári dokumen-
tumok; közéleti személyiségek, írók, művészek levelezése; írói hagyatékok stb. 

4. FOLYÓIRATTÁR 
1992 márciusában létrehoztuk a Bibliotheca Hungarica Alapítványt, melynek célja, hogy 

megteremtse az anyagi feltételeket a hazai magyar könyvtártudomány kibontakozásához, 
olyan információs központ és báziskönyvtár kiépítéséhez, amely nélkül nem képzelhető el a 
szlovákiai magyarság történelmének, társadalmi és kulturális életének, irodalmának a kutatá-
sa, a nemzeti(ségi) tudattal összefüggő hungarológiai diszciplínák művelése. Az 1990 őszétől 
folyó gyűjtőmunka eredménye mintegy kétezer könyv, több száz kisnyomtatvány, értékes 
nemzetiségpolitikai levéltári anyag, a mai szlovákiai magyar sajtó szinte teljes anyaga. Alapít-
ványunk pénzvagyona jelenleg kb. 25 000 korona - huszadrésze az optimálisnak. Támogatási 
kívánalom: a BH rezsiköltségeinek fedezésére évi 50-60 000 koronás kamatnyereségre, ehhez 
viszont mintegy 500 000 koronás zárolt alaptőkére volna szükségünk. Szeretnénk remélni, 
hogy a kívánt összeg - nem egyetlen, hanem több különböző forrásból - előteremthető, s 
működőképessé válhat egy új - eleddig fájón hiányzó - szlovákiai magyar tudományos mű-
hely, a Somosai Bibliotheca Hungarica, elősegítve a nemzetiségi tudományosság kibontako-
zását, s betagozódva az anyaország megfelelő könyvtár- és intézményközi kapcsolatrendsze-
rébe, hasznosan szolgálja majd az egyetemes magyar művelődés ügyét. 

Dr. Zalabai Zsigmond kandidátus, 
a BH alapító tagja 
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