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A NEMZETISÉGI KÖNYVTÁRAK SZLOVÉNIÁBAN ÉS 
PARTNERKAPCSOLATAIK AZ EURÓPAI UNIÓ TERÜLETÉN 

 
2008. április 11-én került megrendezésre Lendván  a városházán „A nemzetiségi 

könyvtárak Szlovéniában és partnerkapcsolataik az Európai Unió területén” című  
nemzetközi konferencia, amelyet a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság 
szervezett azzal a céllal, hogy szakmailag erősítse a kétnyelvű (magyar-szlovén), illetve 
a nemzetiségi programmal működő könyvtárak jelenlegi helyzetét a Muravidéken. A 
nemzetközi konferencia felkért vezetői voltak dr. Bence Lajos, a Muravidéki Magyar 
Tudományos Társaság igazgatója, dr. Dippold Péter, az OSZK  Tudományos és 
Különgyűjteményének igazgatója (a konferencia elnöke), mag. Sonja Tošić-Grlać, a 
muraközi könyvtárosok szaktanácsosa és Halász Albert, a Muravidéki Magyar 
Tudományos Társaság elnöke. 
  Dr. Zágorec-Csuka Judit a MMTT titkára ünnepi megnyitó beszédében 
elmondta, hogy fontos az, hogy az együttműködő felek felismerjék az együttműködésük 
lehetőségeit társadalmi, szakmai és  nemzetközi szinten, vagyis Szlovénia, 
Magyarország és Horvátország könyvtáros társadalmában, és közvetlen 
környezetükben. Szlovéniában, a Muravidéken nemzetiségi területen öt általános iskolai 
és egy középiskolai kétnyelvű könyvtár, egy kétnyelvű városi könyvtár és egy 
regionális könyvtár működik nemzetiségi programmal. Ezek a nemzetiségi könyvtárak 
összességében 120 000 magyar dokumentummal rendelkeznek. A magyar 
könyvállománynak csekély része van digitalizálva és elektronikus úton közvetítve a 
világhálón, általában online hozzáféréssel kaphatunk bibliográfiai leírást ezekről a 
dokumentumokról a COBBIS integrált szlovén könyvtári hálózat által. A nemzetiségi 
könyvtárak is az információs társadalom alapintézményei Szlovéniában, integrálódásuk 
a könyvtárak között, a szlovén és a magyar könyvtárügyön belül is szükséges. Az 
információs és kommunikációs technológia előretörésével, a jogi szabályozás 
jelentőségének és hatásának növekedésével pedig  elengedhetetlen az integrálódásuk az 
Európai Unió tagállamaihoz, elsősorban Magyarországhoz. A könyvtárhasználók száma 
nő, növekednek az olvasói elvárások is, a globalizáció egységedést vár el a könyvtári 
szolgáltatások terén, a költségvetési források pedig szűkülnek. Az új együttműködési 
formák kialakítása szükségszerűvé vált a nemzetiségi könyvtárak léthelyzetében. Fel 
kell ismerniük az együttműködésük érdekeit. Az érdekeknek objektíveknek kell lenniük, 
reális szükségletet kell tükrözniük. Melyek lehetnek ezek a lehetséges érdekek? 
Szakmaik, pl. állománygyarapítás, közös katalogizálás, vagy gazdasági érdekek, pl. 
konzorciumok teremtése, netán társadalmi érdekek, közös szakmai vélemény 
nyilvánítás, közös érdekképviselet? Milyenek a nemzetiségi könyvtárak együttműködési 
lehetőségei?  Véleménye szerint együttműködés ott van, ahol érdek van. 
Együttműködés csak jól megfogalmazott stratégiai elképzelések mentén lehet.  Az 
együttműködés alapja az egymás iránti kölcsönös bizalom, a mások véleményének 
tiszteletbentartása, a konszenzusra való hajlam. Az együttműködés célja az erők 
összpontosítása, a lehetséges források összeadása, párbeszédek kialakítása, a szakmai 
kérdésekben való közös fellépések és közös pályázatok megvalósítása.  
 Természetesen, mindezt megcélozva feltehetjük azt a kérdést is, hogy  mi az 
együttműködés haszna? A magasabb szintű szolgáltatások, szakmai presztízs és az 
emberi kapcsolatok erősödése. Érdemes és szükséges nemzetiségi könyvtárügyet 
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teremteni és ez adjon szakmai erőt ahhoz, hogy jobban kibontakoztathassuk 
küldetésünket, mert tudjuk, hogy nekünk nemzetiségi könyvtárosoknak dolgunk van itt 
a Muravidéken és az egyetemes magyar könyvtárügyben. Ezekkel a gondolatokkal 
nyitotta meg a konferenciát dr. Zágorec-Csuka Judit. 
 Ezt követően előadások hangzottak el magyar és szlovén nyelven, amelyet 
szinkrontolmácsok  le is fordítottak mindkét nyelvre. Dr. Dippold Péter, az Országos 
Széchényi Könyvtár Tudományos és Különgyűjteményi Igazgatóság igazgatója „A 
kulturális dialógus lehetőségei az Európai Unió könyvtárai közt” címmel tartotta meg 
bevezető előadását.1 Ezt követte Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár 
Magyar Digitális Könyvtár igazgatójának „A Magyar Digitális Könyvtár (MEK)  és 
határon túli kapcsolatai” című előadása. Mag. Karmen Štular, a ljubljanai Nemzeti és 
Egyetemi Könyvtár informatikai osztályának vezetője „A Szlovén Digitális Könyvtár – 
dLib.si és partnerkapcsolatai az Európai Unióban” címmel mondta el előadását.  Bánfi 
Szilvia, az Országos Széchényi Könyvtár Régi magyar nyomtatványok osztályának 
tudományos munkatársa „Az Országos Széchényi Könyvtár nyomdászattörténeti 
adatbázisa tekintettel Lendva nyomdászattörténetére” címmel tartotta meg az 
előadását.2 Mag. Franci Pivec a maribori Információtudományok Központjának 
szakanácsadója „A multikulturális könyvtárak a kultúrák közti dialógusban” című 
előadásával mutatkozott be a szakemberek előtt.  
 Az előadásokat az együttműködési szerződés aláírása követte, amelyet  a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, Bakos Klára, a Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség alelnöke, Göntér Ferenc és dr. Zágorec-Csuka Judit 
könyvtáros írtak alá azzal a céllal, hogy a Muravidéken működő nemzetiségi könyvtárak 
szakmailag egységesen lépjenek fel a magyar-magyar könyvtári kapcsolatok területén 
és erősítsék az emberi és szakmai kapcsolataikat, hogy még nagyobb figyelemmel 
összpontosíthatnak egymás tevékenységeire. A szerződés a következő feltételeket 
tartalmazta. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vállalja a szakmai kapcsolattartást és a 
magyarországi könyvtárügyi információs közvetítést a muravidéki (szlovéniai)  
kétnyelvű városi könyvtár, a nemzetiségi programmal működő regionális (megyei) 
könyvtár és a kétnyelvű iskolai könyvtárok könyvtárosai számára, amelyet a 
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a muravidéki magyarság 
csúcsszervezete által és annak segítségével valósít meg. A Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete a meglevő információs csatornáin keresztül: a MKE honlapján, levelező 
listáin, nyomtatott szakmai kiadványai, valamint közvetlen kapcsolattartással szakmai 
információkat nyújt. Az együttműködő felek törekednek arra, hogy részt vegyenek 
egymás szakmai rendezvényein, s ezeket előadókkal is támogatják. Mindkét fél vállalja, 
hogy jövőbeni pályázatokon az Európai Unió térségében együttműködő partnerként 
támogatják egymás törekvéseit, esetleg együttesen indulnak pályázatokon – különös 
tekintettel a közös szakmai programok szervezésére, egymás programjain történő 
részvételre; szélesebb körben lehetővé téve ezzel a szakmai tapasztalatcserét.  
 Az együttműködési szerződés aláírását vita követte, amelyben részt vettek Mag. 
Jelka Gazvoda, a szlovén és a nemzetiségi könyvtárügy szaktanácsosa, a Szlovén 
Kulturális Minisztérium államtitkára, Mag. Franci Pivec, az IZUM az  
Információtudományok Központjának szaktanácsosa Mariborból, mag. Sonja Tošić-
Grlać, szaktanácsos Csáktornyáról, Žoldoš Zsuzsanna, könyvtárigazgató Lendváról, 
mag. Karmen Štular Sotošek Ljubljanából,  dr. Dippold Péter, Bánkeszi Katalin, Bakos 
                                                           
1 Szöveges változatát lásd e kiadvány 32. oldalán. 
2 Szöveges változatát lásd e kiadvány 35. oldalán. 
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Klára, Budapestről, Czupi Gyula könyvtárigazgató Nagykanizsáról, Kiss Gábor 
könyvtárigazgató Zalaegerszegről,  Német Józsefné könyvtárigazgató Lentiből, 
Pallosiné dr. Toldi Márta könyvtárigazgató Szombathelyről, Leona Jug könyvtáros 
Mursko Središčeről, valamint  Amalia Petroneli könyvtáros Koperből és Flavio Forlani 
az olasz nemzetiség képviselője Koperből. 
 A nemzetközi konferencián részt vettek a kétnyelvű általános iskolák és a 
kétnyelvű középiskola igazgatói és könyvtárostanárai Lendváról és a kétnyelvű 
területről, valamint  a lenti iskolák igazgatói és könyvtárostanárai.  Másnap, április 12-
én a szervezők szakmai kirándulást szerveztek a meghívott vendégeknek és az 
érdeklődőknek Lendvára, ahol megtekintették a Lendvai Könyvtárat és Muraközbe, 
Csáktornyára, ahol Kepe Klára lendvai könyvtárostanár vezetésével megtekintették az 
Zrínyi-emlékhelyeket, Štrigován (Bánffyak vára), Šenkovecen (Szentilonán, Zrínyi 
sírok, mauzoleum) és Csáktornyán a Zrínyi várat, valamint a városi könyvtárat, ahol a 
könyvtárosok szeretettel fogadták a magyarországi és lendvai vendégeket.  
  
 
        
        Zágorec-Csuka Judit 
 
 

 
A nemzetközi konferencia résztvevői Lendván a Városháza előadótermében. 

 
 
 




