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Két új Állami-díjasunk

Tavaly örömmel üdvözöltük Arató Attilának, a debreceni Megyei Könyvtár igazga
tójának magas kitüntetését: az Állami Dijat. Ez év április 4-én egyedülálló m egtisztel
tetés érte  a magyar könyvtárügyet: két ism ert szem élyisége kapta meg az Állami Dij 
П. fokozatát.

A lapokban is megjelent rövid indokolás szerin t MARTONOSI Pál, a kiskunhalasi 
váro si-já rási könyvtár igazgatója a "tanyai lakosság kulturális e llátása érdekében vég
zett m unkájáért", MÁTRAI László akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Egyetemi Könyvtárának főigazgatója pedig "tudományos és tudom ányszervezési tevékeny
ségéért, egész életm űvéért" részesü lt a magas kitüntetésben. A közművelő és a tudós 
a könyvtárügynek két jellegzetes és egymást mindenképpen kiegészitő munkása, -  a k e t
tős kitüntetés jelképesen tényleg az egész magyar könyvtárügy legmagasabb e lism erését 
jelenti.

A szerkesztőbizottság -  ha a folyóiratok hosszú átfutásából adódó késésse l is  -  
melegen gratulál a kitüntetetteknek.

Magyar könyvtárügyi kiállítás Bulgáriában
PELEj TEI Tibor

A m agyar-bolgár közös kulturális munkaterv nyomán az Országos Széchényi Könyv' 
tá r  Könyvtártudományi és M ódszertani Központja valamint a szófiai Kyrill és Method 
Nemzeti Könyvtár- kölcsönös könyvtárügyi kiállítás m egrendezését vállalta. Könyvtár
ügyünknek Prága után ez a második külföldi bem utatkozása. Ez a k iállítás úttörő vállal
kozás. Európában M agyarország elsőként javasolta, hogy - az ipari szakmai bem uta
tók m intájára - a szomszédos baráti országokkal kölcsönösen ism erte ti könyvtárügyének 
fejlődését, a legfontosabb szakmai kiadványtípusokat, a s ik eres  olvasószolgálati, tá jé 
koztatási és propagandamódszereket, azzal a szándékkal, hogy a könyvtárosok tanulja
nak egymástól és kölcsönösen hasznosítsák a tapasztalatokat.

A m agyar-bolgár vállalkozás első k iállítása az OSzK KMK közreműködésével
1975. julius 8-án nyílt meg Szófiában, s komoly eredményekkel zárult, mind a szakma
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további fejlődése, mind a m agyar könyvtárügy eredményeinek külföldi népszerűsítése 
szempontjából. Az eseménynek különös jelentőséget adott két, nem mindennapi évfor
duló, Az egyik: 1975 áprilisában ünnepeltük hazánk felszabadulásának 30. évfordulóját, 
s ennek kapcsán megemlékeztünk az eltelt 30 év könyvtári eredm ényeiről i s . A másik:
1975. julius 10-én ünnepeltük a Bolgár Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság 
közötti barátság i, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés a lá írá sának 
évfordulóját.

A m agyar könyvtárügy eredm ényeit ism ertető  k iállítást julius 8-án délután d r. 
Havasi Zoltán e lv tá rs, az OSzK főigazgatóhelyettese nyitotta meg. Megnyitó beszédé
ben tömören felvázolta a k iá llítás célját és áttekintette a magyar könyvtárügy 30 éves 
fejlődésének főbb jellem zőit, majd felhívta a figyelmet a kiállítás fontosabb ré sz le te i
re . Bolgár ré sz rő l V ladim ir Popov e lv tá rs, a Kyrill és Method Könyvtár igazgatóhe
lyettese köszöntötte a résztvevőket és m éltatta a k iállítás jelentőségét és úttörő je lle 
gét. Az ünnepélyes megnyitón a bolgár és m agyar kulturális élet mintegy 200 képvise
lője vett ré sz t. A televízió riportfelvételeket készített, e sti kiadásában pedig ré sz le te 
sen ism erte tte  a k iá llítás m egnyitását. Másnap 4 országos lap közölt hosszabb-rövidebb 
h iradást az esem ényről. P elejtei T ibor -  a megnyitás után - részle tesen  bemutatta a  
k iállítást az érdeklődőknek. Havasi Zoltán, Pelejtei T ibor és V. Popov vezetésével a 
Kyrill és Method Könyvtár szakmai sajtótájékoztatót rendezett a könyvtári folyóiratok, a  
K ulturális M inisztérium  és a vezető könyvtárosok szám ára. A k iá llítást számos könyv
táros csoport tekintette meg.

Különös érdeklődést keltett az a tábla, amely az elmúlt időszak könyvtárépitési és  
felújítási adatait tarta lm azza . E táblánál sokan kértek tájékoztatást, ezé rt külön is el kellett 
mondani, hogy az eredmények alakulását -  a központi pénzeszközökön túl - nagyon j e 
lentősen befolyásolták a különféle mozgalmak is (100 falu - 100 könyvtár, Petőfi Em lék- 
könyvtár s tb .) . Azok a fotók, amelyek egy-egy könyvtár régebbi és felújított állapotát 
szem léltették, nagyon jó hatást váltottak ki a nézőkből.

A könyvtárügy fejlődését, az egyes könyvtártípusok, hálózatok helyzetét és a la 
kulását szem léltető  tárlók m ellett a kiállításon helyet kaptak az irodalom  és könyvtár- 
propaganda eszközei, a m ódszerek ism erte tése i is . A bolgár nézők szám ára újdonság 
volt, hogy a m agyar könyvtári propagandisták - központi ajánlás alapján -  munkájuk so
rán figyelembe veszik a reklám lélektan, a figyelemfelkeltési motivációk, a public r e 
lation legújabb kutatási eredm ényeit és alkalmazzák azokat a szóbeli- és a szem léltető 
Propagandában. A k iállítás értékes plakátanyaga - a szövegeket bolgár nyelvre fordítot
ták -  jó l illu sz trá lta  ezeket a törekvéseket.

Érthető módon azt a tá rló t k isérte  a legnagyobb figyelem, amely a világirodalmi 
olvasómozgalom anyagát szem léltette. Bemutattuk itt a magyar nyelven kiadott legszebb 
bolgár könyveket és az Uj könyvek bolgár anyagokra vonatkozó recenzióit. Szemléltette 
ez a ré sz  azt is ,  hogy olvasómozgalmaink eredményesen ajánlják, olvasóink pedig sz í
vesen olvassák a bolgár irodalom klasszikus és mai alkotásait.

A bolgár kollégáknak a magyar könyvtárügy irán ti őszinte érdeklődése és baráti 
segítőkészsége további ösztönzést ad a magyar könyvtárosoknak mind a bolgár irodalom 
további népszerűsítéséhez, mind a bolgár könyvtárügy tüzetesebb m egism eréséhez.
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