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Regionalitás
és a könyvtárak

Beszámoló két lengyelországi
konferenciáról

A lengyel Nemzeti Könyvtár Könyv és Olvasói
Intézete (Biblioteka Narodowa Instytut Ksiazki I
Czytelnictwa) és a Krosnói Közkönyvtár
(Krosnienska Biblioteka Publiczna) közösen szer-
vezte a Könyvtárak a Kárpátok Eurorégióban

címû konferenciát (Varsó, 2004.
október 26.). E szakmai konfe-
rencia része volt egy programso-
rozatnak, melyet azzal a céllal
indított a fent említett intézet, hogy
a nemzeti könyvtár és intézet
munkatársai megismerhessék a
Lengyelország különbözõ régió-
iban mûködõ könyvtárak tevé-
kenységét: részben a helyi szol-
gáltatásokat, részben a határokon
átnyúló kapcsolataikat.

Könyvtárunk, a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár a krosnói kollé-
gák közvetítése révén kapott
meghívást e konferenciára, mert
a Kárpátok Eurorégió 1993-as
megalakulása óta rendszeres és
tartalmas kapcsolatot építünk és
ápolunk a régió könyvtáraival. A
vezetõ, szervezõ szerep a kezde-
tektõl a megközelítõleg ötvenezer
lakosú, a Wistok és a Lubatowka
folyók, valamint a Kárpátok által
határolt város, Krosnó közkönyv-
táráé. Teresa Lesniak igazgatónõ
nevéhez fûzõdik a régió könyv-
tárosai elsõ találkozójának meg-
szervezése is, s azóta is õ a kapcsolatok mozga-
tója. Egy bõ tízórás autózás után október 25-én
este érkeztünk meg a varsói nemzeti könyvtárba.
A sötétségben már csak egy monumentális épület
körvonalait láttuk, igazi méreteivel csak másnap

szembesültünk. A konferencia elõtt a nemzeti könyv-
tár igazgatója, Michala Jogiette és az intézetvezetõ,
Oskar Czarnik személyesen üdvözölte valamennyi
vendéget. Rendkívül szívélyes fogadtatásban volt
részünk. Kis túlzással mondhatjuk, díszvendégként
kezeltek bennünket. Talán mint a legtávolabbról ér-
kezõket is.

A nemzeti könyvtár igazgatója köszöntötte a
résztvevõket, majd átadta a szót Czarnik pro-
fesszornak, aki a levezetõ elnök szerepét látta el.
Elsõként Teresa Lesniak felolvasta Krosnó pol-
gármesterének levelét, melyben üdvözölte az in-

tézet kezdeményezését s a részt-
vevõket.

Ezt követõen egy tájékoztató
tartott a Kárpátok Eurorégióról
(továbbiakban KEUR); annak
felépítésérõl, mûködésérõl s cél-
jairól. Az igazgatónõt Dawid

Lasek, a KEUR lengyelországi
irodájának vezetõje követte, aki
az iroda mûködési struktúráját is-
mertette. Szólt a szervezeti fel-
építésrõl, folyamatban lévõ prog-
ramjaikról, stratégiájukról és ter-
veikrõl.

Az elõadás néhány fontos ele-
mét  emelném csupán ki:
– 1999-tõl minden korábbinál
nagyobb hangsúlyt fektettek a
környezet- és természetvéde-
lemre;
– kiemelt szerepet kap a prog-
ram-menedzselés;
– az eddigieknél is nagyobb
hangsúlyt helyeznek a partner-
kapcsolatok erõsítésére.

Megjegyzendõ, hogy legin-
kább Ukrajnával és Szlovákiá-
val tudnak közös programokat
szervezni, de vannak olyan te-

rületek – s ilyen például a könyvtár is –, melyek
esetében határon is átnyúlhat a tevékenységük.

Az is érdekes számunkra, hogy Lengyelor-
szágban már a programfinanszírozási elv érvé-
nyesül az EU részérõl, Magyarországon pedig
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még két évig a te-
rületfinanszírozási
elv van érvényben.
Így az õ gyakorla-
tuknak eredménye-
képpen az ukránok
és a szlovákok is
több forráshoz jut-
hatnak. Olyanok-
hoz, amelyekhez
önállóan nem tud-
nának támogatást
szerezni.

A KEUR-nak
egy rendkívül elkö-
telezett és hozzáér-

tõ hívét ismerhettük meg az elõadó személyében.
Számos kérdés is érkezett hozzá az elõadás végén.

Zofia Kordela-Borczyk, a Kárpá-
tok Eurorégió Alapítvány lengyel-
országi elnöke a régiótagok közös
pályázati lehetõségeirõl, annak még
talán nem teljes egészében ismert
elõnyeirõl beszélt. Komoly érdeklõ-
dés volt az általa elmondottak iránt is,
bár a varsói kollégák aligha lehetné-
nek „élvezõi” az e pályázatok nyújtot-
ta lehetõségeknek.

Még a rövid kávészünet is na-
gyon hasznosnak bizonyult. Lehe-
tõségünk adódott a résztvevõkkel
való kötetlenebb beszélgetésre, ami
az idõ rövidsége miatt máskor nem
is adatott meg.

A konferencia a nyíregyházi
könyvtár igazgatója, Nagy László

Együttmûködõ könyvtárak a Kár-

pátok Eurorégióban címû elõadá-
sával folytatódott. Ebben röviden
vázolta a KEUR felépítését, egy-
részt a szakmai bizottságok mun-
kájára irányítva a figyelmet, más-
részt – s ez kapott igazán nagy
hangsúlyt – ismertette a KEUR
könyvtárosainak együttmûködését.
Hallhattak a résztvevõk az 1996-
tól rendszeresen – különbözõ hely-
színeken – szervezett eurorégiós
könyvtáros konferenciákról, azok
témáiról s az elért eredményekrõl.
Részletes tájékoztatást adott a Mó-

ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
KEUR-on belüli tevékenységérõl is: eredmé-
nyeinkrõl, nehézségeinkrõl és további terveink-
rõl. Végül kiegészítéseket tett, hiszen az elõ-
adás anyagát még a nyár elején kérték a szer-
vezõk, s azóta történtek újabb fejlemények, vagy
tisztázódtak akkor még nyitott kérdések.

A svidniki nyilvános könyvtár igazgatója,
Kamil Benko sajnos nem tudott jelen lenni hiva-
talos hazai elfoglaltsága miatt, de a szövegét el-
küldte, s T.  Lesniak felolvasta.

Nagy érdeklõdéssel vártuk Igor Meniok elõ-
adását. Meniok kolléga lengyel származású, de
Drohobyczból (Ukrajna) érkezett. Az ottani pe-
dagógiai fõiskola lengyel tudományos-informá-
ciós központjának vezetõje. Ukrán–lengyel
kapcsolatokat elemzett a KEUR-on belül, illetõ-
leg ukrán–magyar, román–magyar viszonylatban.
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Továbbá arról szólt, hogy intézete mit vállalt a
KEUR-os feladatokból. Több érdekessége is volt
ennek az elõadásnak. Elõször is, hogy az elõadó
lengyelként megéli a kisebbségi sorsot Ukrajná-
ban. Másodszor, mint olvasásku-
tató, gyakran dolgozik ösztöndíjas-
ként Varsóban, tehát az átlagostól
kissé eltérõ relációban tudja szem-
lélni a két nép, illetve a kisebbsé-
gek helyzetét. Továbbá számos
olyan tapasztalatról számolhatott
már be a lengyel programfinanszí-
rozási rendszer kapcsán, amelyek-
kel mi itt, Magyarországon, még
nem találkozhattunk.

Wanda Belcik, a krosnói
könyvtár helyismereti részlegének
vezetõje – aki egyébként angol tol-
mácsunk is volt – könyvtáruk re-
gionális szerepérõl szólt; arról,
hogy könyvtári vonalon milyen lé-
péseket tettek õk a KEUR keretein belül a szak-
mai együttmûködés, egymás munkájának segíté-
se érdekében.

Maciej Lokaj, a Jelena Gorában mûködõ nyil-
vános könyvtár igazgatója azokról a hasonlósá-
gokról és különbségekrõl beszélt, melyek a KEUR
és a Jelena Gorát is magában foglaló Nysa
Eurorégió munkáját jellemzik. A Jelena Gorában
mûködõ könyvtár szerepe azért is speciális, mert
földrajzi helyzetébõl adódóan német és cseh ajkú
lakosokat is ki kell szolgálniuk helyben is, de
regionális feladataikat is erõsen meghatározza ez
a tény. (Illusztrációként kaptunk is egy kis köny-
vecskét, mely az olvasást kívánja népszerûsíteni
a gyermekek körében).

Talán éppen szokatlan, de az általánostól min-
denképpen eltérõ tevékenysége miatt a Jelena
Gorában mûködõ könyvtárat s a mi könyvtárun-
kat bemutató elõadások váltották ki a legnagyobb
érdeklõdést. Már azért is, mert a varsói kollégák
számára – történelmi ismereteik ellenére – sok
újdonsággal szolgálhattunk a „határmentiség”
problémáját illetõen. Akár a lengyel–ukrán, akár
a lengyel–szlovák vagy a lengyel–cseh és a len-
gyel–német határmenti kapcsolatokat vizsgáljuk,
mindegyik más-más sajátosságokkal rendelkezik.
Azok a „terhek” azonban, melyek a magyar–szlo-
vák, magyar–ukrán és a magyar–román (de me-
hetnénk a határon körbe) határmentiséget jellem-
zik, sehol nem jelentkeznek. Többeket megérin-

tett az a „fogadtatás”, amiben sokszor részesü-
lünk, amikor a hivatalos szerveket azzal keressük
meg a szomszédos országokban, hogy segíteni
szeretnénk.

Már bõven benne voltunk a
délutánban, amikor T. Lesniak
összefoglalta a délután hallottakat
és Czarnik professzor bezárta az
ülést. Reményét fejezte ki, hogy
az a sok információ, ami a konfe-
rencián elhangzott, nem hagyja
érintetlenül a nemzeti könyvtár je-
lenlévõ munkatársait, s a késõb-
biekben munkájuk során támogat-
ni fogják a régiós programokat,
ha arra lehetõségük adódik.

Végezetül a professzor úr egy
fogadásra invitált bennünket, ahol
ismét adódott egy kevés lehetõ-
ség részben az elõadás témáit is
érinteni még, de inkább a kötet-

len beszélgetés volt a jellemzõ. A fogadás a késõ
délutánba nyúlt, s úgy jöttünk el a könyvtárból,
hogy annak csak elõadótermével s a szolgálati
szobák némelyikével ismerkedhettünk meg.

Egy ilyen hosszú, fárasztó nap után már házi-
gazdáink idejét sem kívántuk rabolni, de legin-
kább az elõttünk álló út gyõzte le kíváncsiságun-
kat, hogy bejárjuk az épületet. No, meg az opti-
mizmus, hogy nem utoljára jártunk ott, s pótol-
hatjuk e mulasztásunkat.

Azért is siettünk annyira, mert másnap délelõtt
Ostrow-Wiekopolskiban kellett lennünk. A Var-
sótól nagyjából háromszáz kilométerre fekvõ,
százötvenezer lakosú városban október 25. és 27.

között tartották a Lengyel Könyvtári Szövetség

(Polskiego Zwiazku Bibliotek) harmadik nemzet-

közi konferenciáját.
E szakmai találkozó záró napjára érkeztünk,

ahol Nagy László a Regionalizmus elvének ér-

vényesülése a magyar könyvtárügyben címmel
tartott elõadást, melybõl egy részlettel illuszt-
rálhatnánk leginkább a regionalitás lényegét.
„…a regionális politika lényege – paradox
módon – a határok nélküliség, a határok nél-

küli régiók, mint például a Kárpátok Eurorégió.
Elsõsorban azért, mert a valóságos térkapcso-
latok e formája különbözõ természetes kapcso-
latrendszereivel – amilyen a közlekedés, a kul-
turális és sok esetben nyelvi közösség, a termé-
szeti viszonyok stb. – belesimul a környezetbe.
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A helyi gazdaságfejlesztés, a térségi infrastruk-
túra-politika, a területi válságkezelés olyan esz-
közrendszert követel, amelyet nem feltétlenül il-
letékességi területekkel és szakigazgatási hatás-
körökkel lehet leírni, miként azt a hagyományos
államigazgatási szervezéstan teszi. Ez esetben a
regionális eszközrendszer olyan dinamikus
eszközegyüttes, melynek mûködtetése nem

hierarchizált közigazgatási mechanizmusokat igé-
nyel.”

Ezen a délelõttön még két elõadást hallottunk.
Plock város könyvtárának vezetõje, Dorota Kobus

ecsetelte könyvtárának a régióban betöltött szere-
pét. Majd Wanda Belcik a krosnói – egykoron
megyei – könyvtár regionális szerepvállalásáról
beszélt. Arról a munkáról, melyben nem csupán
a határmentiség elve érvényesül, hanem erõtelje-
sen jelen van a több határon való „átnyúlás” szán-
déka is. Sõt, nem csak a szándék, hanem számos
konkrét tett is, amelyrõl Varsóban hallottunk, il-
letve amelyet 1996-tól folyamatosan saját magunk
is tapasztalunk.

Útban hazafelé a krosnói könyvtárat már volt
szerencsénk megismerni. A kívülrõl kevésbé von-
zó épület egy nagyon hangulatos, színes belsõt
takar. Minden részlegben más-más az uralkodó
szín, s más-más típusú bútorok várják az olvasó-
kat és a könyvtáros kollégákat. Meggyõzõdésünk,
hogy e környezet pozitívan befolyásolja a kutató-
kat, dolgozókat.

Négy csodálatos napot töltöttünk lengyel ba-
rátainknál. Az idõjárás is kedvezett nekünk, így
csodálatos napsütésben ismerkedhettünk a Zemp-
lén és a Tátra varázslatos vidékeivel, s az erõsen
õszbehajló lengyel alfölddel. A szakmai kapcso-
latok ápolása, bõvítése szempontjából pedig fel-
becsülhetetlen értékû volt e két találkozó nem
csupán számunkra, akik részesei lehettünk a prog-
ramnak. Hiszen azon leszünk, hogy sok más
kolléga is profitáljon ebbõl az útból.

Végezetül ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani vendéglátóinknak a szíves fogadtatásért,
s nem utolsó sorban a krosnói kollégáknak a le-
hetõségért, hogy eljuthattunk most Varsóba és
Ostrowba, s számos kedves kollégával ismerked-
hettünk meg. Ugyanúgy, ahogy egy évvel ezelõtt
a Suwalki melletti Wigryben, ahová a téma ha-
sonlósága révén kaptunk meghívást egy az Or-
szágos Idegennyelvû Könyvtárban dolgozó kol-
léganõvel együtt.

Dr. Vraukóné Lukács Ilona

A Kárpátok Eurorégió
könyvtárosainak
együttmûködésérõl
I. eurorégiós könyvtáros konferencia,
1996. szeptember, Íwonicz Zdroj
(Lengyelország)

A monarchia korának stílusjegyeit még ma is
markánsan viselõ, dél-nyugati gyógyfürdõ város-
kában találkoztunk az érintett országok delegáci-
óival. A lengyel kollégák szlovák, ukrán és ma-
gyar könyvtárosokat láttak vendégül. Hazánkat
Borsod, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye képviselte.

A konferencia célkitûzései: a körzet könyvtá-
rainak kapcsolatfelvétele, a KEUR-ban mûködõ
könyvtárak rendszerének és törvényes státusának
elismertetése, közös szakmai területek megneve-
zése a jövõbeni kapcsolatépítés céljából.

A konferencia összegzése: az érintett országok
nagyjából egy csónakban eveznek. Persze az ál-
lami felügyelet és a mecenatúra különbözõ foko-
zatai eltérõek lehetnek. Lényeges különbség csak
Ukrajna és a többi érintett ország könyvtárügye
között volt/van. Az informatika alkalmazásában
és a könyvtárak számítógépes ellátottsága tekin-
tetében mi, magyarok akkor lényegesen elõbbre
jártunk. Vonatkozott ez a programok egységesí-
tésére, konvertálhatóságára és a használat intenzi-
tására is.

Megállapodás született arról, hogy a követke-
zõ találkozót Magyarország szervezi, s Heves
megye lesz a házigazda.

Az elsõ tanácskozás egyik következménye volt

egy meghívás Bártfára (Bardejevo). A járási
könyvtár akkori igazgatója meghívta a résztvevõ-
ket könyvtára számítógépes rendszerének avató-
jára. Erre a tanácskozást követõen két hónappal
került sor. Ebben a középkori kereskedõvároská-
ban olyan rendszert helyeztek üzembe, amilyen
nálunk is már régebben tervben van, s az új
könyvtárépület átadásával meg is valósítjuk. A
rendszer a városi televízió hálózatán keresztül
mûködik: a lakásokat kapcsolja össze a könyvtár
adatbázisával. Akkor még csak az alapokat rak-
ták le, tehát csak a helyi szolgáltatások voltak
elérhetõek, de tervezték a szlovák központi szol-
gáltatások bevezetését is. Az átadás pillanatától a
lakásokban lévõk egy tévé és egy telefonkészü-


