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A Deák Ferenc
Megyei Könyvtár
együttmûködése a

határon túli
könyvtárakkal*

Könyvtárunknak � akárcsak
más, hasonló intézményeknek �
igen szerteágazó kapcsolatrend-
szere van a Kárpát-medencében,
s ezek a kapcsolatok szerencsé-
re folyamatosan gyarapodnak,
gazdagodnak. Ezt a hálószerû
kapcsolatrendszert magyaror-
szági és határon túli könyvtá-
rak, szakmai szervezetek és
kormányzati hátterû munkabi-
zottságok alkotják. Az elmúlt
évtized legnagyobb vívmányá-
nak egyébként személy szerint
azt tartom, hogy ennek a háló-
nak természetes alkotóelemévé
váltak � és válnak folyamatosan
� a jelenlegi határokon túl mû-
ködõ könyvtárak, szakmai szer-
vezetek és képzõ intézmények.
Ennek figyelembevételével
könyvtárunk kapcsolatrend-
szerét is többféle szempontból
lehet megközelíteni.

Határon túli kapcsolataink
legrégebbi fejezete � hasonló-
an más, határ menti megyékhez
� az egykor hozzánk tartozott
területekhez kötõdik. Zala me-
gye délnyugati sarka 1920, il-
letve 1945 után a Szerb�Hor-
vát�Szlovén Királysághoz,
majd Jugoszláviához került, ma

pedig Horvátország, illetve
Szlovénia része. Magyar nyel-
vû lakosság fõként az utóbbi
országban él, a határ menti kes-
keny sávban. Ez a szóban for-
gó terület azonban nemcsak
Zala, hanem Vas megye része
is volt a történelem során, így
történt, hogy jó néhány évtized-
del ezelõtt Zala és Vas megye
tanácsai közösen vették fel a
kapcsolatot a szlovéniai terület
magyarjaival, s az együttmûkö-
dés kereteit egy szabályos
szerzõdésbe foglalták, melyet
azóta is évrõl évre megújítanak,
ünnepélyesen aláírnak. Egy sok-
színû, oktatási, zenei, múzeumi,
levéltári, könyvtári, képzõ-
mûvészeti tartalmú kapcsolat-
rendszer alakult ki, melynek
könyvtárunk is része, de velünk
együtt vagy önállóan a többi
Zala megyei könyvtár is. Leg-
fõbb rezidensünk például a ha-
tár mentén fekvõ, Lendvával
szomszédos lenti városi könyv-
tár, amely � a napi könyvtári
munkán kívül, melyet az ottani
lakosok számára végez �, pos-
taláda és átrakóhely is.

Nincs módom minden tevé-
kenységünket felsorolni, ezért
csak a legfontosabb elemeket
idézem fel:

� Együttmûködünk a hely-
történeti kutatásokban, kiad-
ványok készítésében. A millen-
niumi idõszak egyik legfonto-
sabb közös alkotása volt példá-
ul a Zala György szobrászmû-
vészrõl készült monográfia ki-
adása.

� Az ottani könyvtárak fo-
kozatosan beléptek a Zalai

Gyermekkönyvtáros Mûhelybe,
így részeseivé válnak mindazon
rendezvényeinknek, tovább-
képzéseinknek, melyeket a
mûhely keretei között szerve-
zünk. Az utóbbi idõben pl. már
önálló fordulót tartanak a Mura-
vidéken a több évtizedes hagyo-
mányú, Zala megyei József
Attila szavalóverseny keretében,
de részt vesznek az olvasás éve
programsorozatában is.

� Rendszeresen tartunk
könyvbemutatókat, író-olvasó
találkozókat a határ mindkét
oldalán. Kiállításokat rendezünk
Lendván, Muraszombatban;
néhány éve legbecsesebb régi
könyveinket állítottuk ki a
könyvtárak szervezésében.

Mindezeken túl napi kapcso-
latban vagyunk, amit fõleg az
internetnek lehet köszönni. Na-
pirenden van a tanácsadás,
referensz kérdések megválaszo-
lása, továbbképzési segítség;
ezenkívül évente kicseréljük ki-
adványainkat a lendvai könyv-
tárral, így is gazdagítjuk állo-
mányunkat.

A történelmi determináltsá-
gon túllépve, a rendszerváltozás
utáni idõszakban tovább fejlesz-
tettük�terjesztettük kapcsolata-
inkat. Ez elõször spontán ala-
kult, hiszen mi is könyvgyûj-
téssel kezdtük: Könyvtárpárto-
ló Alapítványunk közremûködé-
sével több teherautónyi könyvet
szereztünk a kiadóktól, amit
azután Erdélybe, illetve a Kár-
pátaljára juttattunk el, a legkü-
lönbözõbb módokon. A 90-es
évek elsõ felében kerültünk
kapcsolatba a kolozsvári Heltai

* A IX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Könyvtáros Klub
rendezvényén elhangzott elõadás szö-
vege.
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Gáspár Könyvtári Alapítvány-
nyal, illetve a marosvásárhelyi
Teleki Tékával � a kettõt egyéb-
ként összekapcsolja Spilmann
Mihály történész-könyvtáros
személye, akinek kuratóriumi
elnökként fontos szerepe van e
kapcsolatok ápolásában. A ta-
lálkozásból egy érdekes kezde-
ményezés született 1994-ben:
könyvtárunk � más zalai könyv-
tárakkal együttmûködve � vál-
lalta, hogy minden õsszel egy-
hetes tanulmányutat szervez a
kolozsvári Babe��Bolyai Egye-
tem könyvtár szakos hallgatói-
nak azért, hogy megismerjék a
magyarországi közgyûjtemé-
nyek, közkönyvtárak szolgálta-
tásait, mûködését. Az erdélyi
szervezõ a kolozsvári Heltai
Alapítvány volt, a költségeket
a Nemzeti Kulturális Alap pá-
lyázataiból biztosítottuk. A kez-
deményezés nagyon sikeres
volt, fõleg, hogy a hódmezõvá-
sárhelyi fõiskola könyvtára is
csatlakozott hozzá, mert õk meg
a számítógépes gyakorlatot biz-
tosították a hallgatóknak. Saj-
nos a Nemzeti Kulturális Alap-
program tavaly megváltoztatta
támogatási lehetõségeit, így pil-
lanatnyilag nem tudjuk folytat-
ni ezt a népszerû és � a részt-
vevõk nyilatkozataiból ítélve �
hasznos kurzust. Talán a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma tud majd segíteni, hogy
ne haljon el ez a kezdeménye-
zés. Mindazonáltal a Heltai Ala-
pítvány és könyvtáraink kapcso-
latai továbbra is igen intenzí-
vek, például a zalaegerszegi
József Attila Városi Könyvtár
közremûködésével készítik el
elektronikus katalógusukat. A
marosvásárhelyi Teleki Tékával
is szorosabbra fûztük az együtt-
mûködést � jelenleg mi kezel-
jük a magyarországi pályázata-

ikon nyert pénzeszközöket. Ter-
mészetesen a kiadványok cse-
réjét, a könyvtári tanácsadást
(más könyvtárakhoz hasonlóan)
továbbra is végezzük.

Újabb kapcsolataink közé
tartoznak a felvidéki könyvtá-
rakkal kialakuló együttmûködé-
si formák � ezek azonban már
annak a kapcsolatrendszernek
köszönhetõk, amelyek az után
alakultak ki, hogy könyvtárunk
is belépett abba a minisztériu-
mi programba, amelyet a kultu-
rális minisztérium etnikai és
kisebbségi fõosztálya, valamint
a könyvtári osztály közösen
szervez, a korábban vázolt, há-
lószerû együttmûködési rend-
szer kiépítésére. Ebben a mun-
kában elsõsorban én veszek
részt, de kollégáimmal folya-
matosan tanácskozunk a meg-
oldandó feladatokról. Errõl a
programról leginkább Kálóczy
Katalin hivatott beszélni, én sze-
mély szerint úgy gondolom, hogy
az egyik legnagyobb jelentõségû
tette a könyvtáros szakmának az
elmúlt évtizedben ez a kapcsolat-
építés, majd a fejlesztési támo-
gatás elindítása volt. Ennek elvét
a hazai hálózati gondozás min-
tájára fogalmaztuk meg: vagyis
hogy legyenek olyan szakmai
központok, amelyek képesek arra,
hogy a környezetükben könyvtá-
ri szolgáltatásokat hozzanak lét-
re, támogassanak vagy mûködtes-
senek. Úgy érzem, hogy az el-
képzelés bevált, és ahol sikerült
a megfelelõ intézményt vagy ala-
pítványt és a rátermett személye-
ket megtalálni, ott sikeres lett a
program is.

Munkatársaimmal együtt so-
kat dolgozunk azért, hogy ez így
legyen azokon a területeken is,
ahol még fehér foltok vannak �
és köszönjük az MKE Olvasó-
szolgálati Szekciójának, hogy

ezt az együttgondolkodást itt a
könyvfesztiválon lehetõvé tette.
Novemberben Lendván, febru-
árban Kolozsváron találkoz-
tunk, és lám, megint együtt
vagyunk. Ez nagy erõt ad a
munka további folytatásához.

Kiss Gábor

Mit tehet egy
referenciakönyvtár?*

(A székesfehérvári
megyei könyvtár

tapasztalatai az IKB
pályázatán)

Elsõsorban pályázik...
és segít

Mit tesz, tehet egy megyei
könyvtár, amikor a Miniszter-
elnöki Hivatal Informatikai
Kormánybiztossága Az informá-
ciós társadalom megvalósításá-
ban közremûködõ közmûvelõdé-
si könyvtárak támogatása címû
pályázati kiírásáról tudomást
szerez? Tudva tudjuk, hogy a
közkönyvtárak között kiemelt
szerepet betöltõ megyei könyv-
tárak sem tudják fejlesztéseiket,
így az informatikai fejlesztést
sem saját erõbõl megvalósítani.
Nem lehet kétséges tehát, hogy a
megyei könyvtár ezt a lehetõsé-
get nem hagyhatja ki. Igen ám,
de a pályázati feltételek nagyon
szigorúak. Végig kell tehát gon-
dolni, hogy el tudja-e a könyvtár
helyezni a felnõtt látogatók szá-
mára hozzáférhetõ helyen majdan
a tíz számítógépet, képes lesz-e
a könyvtár teljesíteni a könyv-
tárosi és olvasói tanfolyamokra

* A IX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Könyvtáros Klub
rendezvényén elhangzott elõadás szö-
vege.


