
A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és
a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató In-
tézet 2012. szeptember 25-én Gyõrben
rendezte meg a BiblioNet. Könyvtárak
közötti együttmûködés címû projekt nyi-
tókonferenciáját. A rendezvényrõl szóló
beszámoló elõtt röviden ismerkedjünk
meg azzal az uniós pályázati lehetõség-
gel, ami a program megvalósításának
pénzügyi hátterét biztosítja.

A Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttmûködési Program az Eu-
rópai Unió támogatásával a magyar
–szlovák határ menti térségek közös fej-
lesztését célozza. Szlogenje „Partnersé-
get építünk...”, küldetése: „[…] javítsuk a
magyar–szlovák határtérség integrációját
gazdasági, humán, környezetvédelmi és
közlekedési szempontból. Az Európai
Unió pénzügyi segítségével megkísérel-

jük elõsegíteni közös helyi és térségi, ha-
táron átnyúló kezdeményezések felszínre
kerülését.”

A magyar–szlovák határtérség sze-
replõi földrajzi elhelyezkedésüknél fogva
a 2007–2013-as idõszakban nyolcféle
programban vehettek, illetve vehetnek
részt, így a Magyarország-Szlovákia
(HU-SK) Európai Területi Együttmûkö-
dési (ETE) Programban is. A pályázati
lehetõségekrõl a program honlapján
(www.husk-cbc.eu) további hasznos in-
formációt találnak az érdeklõdõk.

A nemzetközi pályázatok megvalósí-
tásában jártas konzorciumvezetõ Fórum
Kisebbségkutató Intézet és a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár közösen adta
be pályázatát az 1.7.1 Emberek közötti
(People to people) kapcsolatépítés
altémára. A 2008. október 15-én közzé-
tett program altémáira benyújtott pályá-
zatok között a víztisztítási rendszerektõl
a kerékpárutakig, a kompközlekedéstõl a
munkaerõpiaci témákig széles skálán
mozgott a pályázók programja. A pro-
jektek kiválasztásáról a programokat 
felügyelõ és azok stratégiai döntéseit
meghozó közös monitoringbizottságok
gondoskodnak, melyekben a részt vevõ
országok egyenlõ arányban képviseltetik
magukat. 

A HUSK/1101 pályázati forduló mo-
nitoringbizottsága 2012. március 29-ei
ülése döntött a támogatásokról, ami áp-
rilis 27-én vált hatályossá. A 9 nyertes
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között szerepelt a két intézmény
BiblioNet-pályázata is. További 24 pá-
lyázó várólistára került. 

A BiblioNet. Könyvtárak közötti
együttmûködés projekt megvalósítási
ideje 2012. szeptember 1. – 2013. au-
gusztus 31. Teljes költségvetése 140 466
euró, ebbõl 5-5% önrészt vállat a két in-
tézmény, valamint 14, ill. 10%-ban a
szlovák és a magyar állam is támogatja 
a pályázatot. Az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap 116 131 eurót biztosít a
program megvalósításához.

A program stratégiai célja olyan határ
menti kulturális együttmûködés kialakí-
tása, amely hosszú távon biztosítja a két
ország kulturális szakemberei, különösen
a könyvtárosok szakmai együttmûködé-
sének feltételeit, lehetõséget teremtve
egymás kultúrájának jobb megismerésé-
re. A program Szlovákiában elsõsorban a
Dunaszerdahelyi járást, Magyarországon
pedig Gyõr-Moson-Sopron megye terü-
letét öleli fel.

A projektben megvalósuló tevékeny-
ségek 4 fõ terület köré csoportosíthatók: 
1. Könyvtárak közötti együttmûködés ke-
retében korszerû szakmai tudást elõsegí-
tõ konferenciákat, workshopokat (mû-
helymunkát) rendezünk, elsõsorban a határ
menti térség falusi könyvtárosai számára.
Közös katalógust mûködtetünk a már meg-
lévõ Kisalföldi Tudástár portálon.
2. Ötfordulós online vetélkedõt szerve-
zünk a két ország kulturális értékeirõl, a
vonatkozó térség helytörténetérõl az ér-
deklõdõk, az olvasók számára. A nyerte-
sek közös kiránduláson vesznek részt,
melynek keretében felkeresik a két régió
legfontosabb, de kevésbé ismert kulturá-
lis értékeit.
3. A dokumentumállományok kölcsönös

kihasználása érdekében a Kisfaludy Ká-
roly Megyei Könyvtár által jelenleg már
mûködtetett Kisalföldi Tudástár portálon
elérhetõ Kisaföldi Katalógust Duna men-
ti közös katalógussá fejlesztjük, amely
lelõhely-adatbázisként is fog mûködni. 
A szoftverfejlesztések lehetõvé teszik a
digitális tartalmak (a térségre vonatkozó
irodalom, bibliográfiák, levéltári doku-
mentumok, sajtó) minél szélesebb körû
megismertetését. 

4. A régió kulturális örökségét érintõ 
digitalizálási stratégia és a közös digitali-
záló mûhely kialakítása hosszú távon
biztosítani fogja a vonatkozó irodalom,
valamint a régió helyismereti, helytörté-
neti anyagának megjelentetését az inter-
neten. A pályázat keretében digitális tar-
talmakat hozunk létre, azok feltárását és
online elérhetõvé tételét elvégezzük, és
megjelentetését biztosítjuk az Europea-
nában. Többek között elérhetõ lesz az
interneten az 1928 és 1936 között megje-
lent Somorja és Vidéke társadalmi, köz-
gazdasági és szépirodalmi hetilap; az
1872 és 1875 között hetente kétszer meg-
jelenõ Szabad Polgár címû, A gyõr-
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megyei és városi ellenzék közlönye alcí-
mû lap teljes anyaga, valamint a Gyõri
Közlöny címû lap számai 1881-tõl, to-
vábbá számos egyéb kiadvány.

A BiblioNet. Könyvtárak közötti
együttmûködés címû projekt sajtótájé-
koztatóval egybekötött nyitókonferenciá-
ján a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ képviseletében
Kissné Heller Ilona köszöntötte a megje-
lenteket, majd a házigazda intézmény
igazgatója, Horváth József, A BiblioNet-
projekt helye a Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztésé-
ben és a határon átnyúló könyvtári
együttmûködésben címmel tartott elõ-
adást, melyben konkrét példákon keresz-
tül mutatta be az évekre visszanyúló ha-
tár menti könyvtári és könyvtárosi
együttmûködés formáit és lehetõségeit.
Utalt arra, hogy a megyei könyvtár sike-
resen megvalósított TIOP- és TÁMOP-
pályázatai megfelelõ alapot biztosítanak
a nemzetközi uniós pályázatban vállalt
feladatok szakmai teljesítéséhez.

A BiblioNet-projektben megvalósí-
tandó feladatokról, azok ütemezésérõl
Mennyeiné Várszegi Judit, a megyei
könyvtár osztályvezetõje, a projekt szak-
mai megvalósítója adott tájékoztatást.

Végh László, a Bibliotheca Hungarica
igazgatója, a csallóközi vonatkozású do-
kumentumok digitalizálási programjáról
számolt be. 

A Szlovákiai Magyar Digitális
Könyvtárat Tóth Károly, a Fórum Intézet
igazgatója mutatta be. A Fórum Kisebb-
ségkutató Intézet a tavalyi év folyamán
az Arcanum Adatbázis Kft.-vel közösen
175 szlovákiai magyar könyvet digitali-
zált és jelentetett meg az interneten a Ma-
gyar Nemzeti Digitális Archívum és

Filmintézettel (MaNDA) közösen. Az
1918-tól megjelent, elsõsorban kézi-
könyveket, lexikonokat, a szlovákiai ma-
gyarok szempontjából fontos tudomá-
nyos és szépirodalmi munkákat tartalma-
zó gyûjtemény a http://www.foruminst.sk
/hu/1/fooldal /0/2012-07-05/1/747
/szlovakiai_magyar_digitalis_konyvtar
oldaláról, vagy a http://www2.arcanum
.hu/2011 oldalon érhetõ el.

A továbbiakban egy-egy elõadás ke-
retében két olyan szakember számolt be
kutatásainak legújabb eredményeirõl, aki
rendszeresen együttmûködik a Fórum In-
tézettel, és kutatásaik az érintett határtér-
séggel szorosan összefüggnek. Hardi 
Tamás, az MTA KRTK Regionális Kuta-
tások Intézet Nyugat-magyarországi Tu-
dományos Osztály tudományos fõmun-
katársa A szlovák–magyar határtérség –
az összekapcsolódás útjai és nehézségei
címmel tartott elõadást. A határtérségek
összekapcsolódásának négyféle szintjét
bemutatva megtudtuk, hogy a Duna men-
te integrált határtérség. A határ menti
mozgások egyik alapja a nemzeti rend-
szerek különbsége, a másik alap a tér-
szerkezeti szükségszerûség, és ezek a
mozgások konjunkturálisan, átmenetileg
és hosszú távon érvényesülõk lehetnek.

Vörös Ferenc nyelvész, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központjának tanára, közel egy évtizedig
a nyitrai Konstantin Egyetem vendégta-
nára volt. Fõ kutatási területei a névtan és
a szociolingvisztika. Megindítója és ve-
zetõje az areális szemléletû onomatodi-
alektológiai programnak. Szlovák–ma-
gyar nyelvi érintkezések a személynevek
tükrében címû elõadásában beszámolt a
szlovákiai magyarság körében végzett
kutatásairól, kiemelve a fõbb név(élet)-
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tani sajátosságokat, amelyek alapján
szlovák–magyar viszonylatban ez a be-
szélõközösség köztes helyzetûnek minõ-
síthetõ.

Az elõadó bemutatta az ezredforduló
utáni teljes magyarországi lakónépesség
családnévállományát felölelõ 2009-es,
több mint tízmillió alapadatot tartalmazó
adatbázist, érzékeltetve azt is, hogy mifé-
le lehetõségeket rejtenek magukban a tér-
informatika által megtámogatott nyelv-
és névföldrajzi vizsgálódások.

A szakmai program után a közösen
elköltött ebéd alatt jó hangulatú beszél-
getésekre is sor került a határ menti
könyvtáros kollégák között.

Végezetül elmondhatjuk, hogy az Eu-
rópai Unió által támogatott szlovák–ma-
gyar határ menti program keretében elsõ
ízben kerül sor olyan kulturális együtt-
mûködésre, amely két könyvtár digitális
tartalmainak közzétételét, a régióban ta-
lálható könyvtárak együttmûködését és
az olvasók aktivitásának növelését céloz-
za meg. Ennek a fontosságát azért kell
hangsúlyozni, mert ezek a régiók az el-
múlt évszázadokban együvé tartoztak, és
most az uniós integráció kapcsán újra le-
hetõség nyílik a kulturális értékek közös
hasznosítására. ■
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Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a
család gyászában osztozni kívánók ilyen
szép és némán is sokat mondó körében
vehetek búcsút Surján Miklóstól, akit 80.
életévében szólított magához a Teremtõ.
Talán sikerül könnyek nélkül szólnom
Miklós úgyszólván életre szóló munka-
helye, a Baranya Megyei Könyvtár, a mai
Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár,
valamint a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Pécsi és Baranyai Szervezete nevé-
ben.

És a magam nevében is. Kerek fél év-
százados ismeretségünk, baráti és mun-
kakapcsolatunk, úgy érzem, feljogosít er-
re. Kivált, hogy családjaink kapcsolata
ennél is korábbi. Miklós özvegy édesany-
ja és feleségem szülei ugyanabban a ház-
ban laktak a Kinizsi (ma Juhász Gyula)
utcában, így majdani feleségem gyer-
mekként fültanúja lehetett a nála nyolc
évvel idõsebb Surján-fiú hangszeres pró-
bálkozásainak. Tudjuk, Miklósnak végül
is a saját hangja lett a hangszere. Így le-
hetett alapító tagja, majd elnöke a nem-
zetközi szinten is elismert Pécsi Kamara-
kórusnak. 

Amikor az egyetemi évek után, 1961-
ben Pécsre kerültem, Miklós már ötödik
éve dolgozott a megyei könyvtárban, mi-
után a Somogy megyei társintézmény-
ben letöltötte gyakorlóévét. Könyvtáros 
diplomáját rövidesen „magyar szakos kö-
zépiskolai tanár” képesítéssel is kiegészí-
tette, s bár szívesen vállalt intézményi, il-

Búcsúszavak Surján Miklós (1933
–2012), a Csorba Gyõzõ Megyei-Városi
Könyvtár nyugalmazott igazgatója
temetésén, 2012. október 27-én
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letve fõiskolai szintû oktatási feladato-
kat, a könyvtárhoz, melynek a kötelékébe
1956. augusztus elsején belépett, hû ma-
radt nyugdíjba vonulásáig. Sõt azon túl
is, hisz nyugdíjasként tovább dolgozott a
helyismereti osztályon. Nem véletlen,
hogy amikor már, mondjuk így, nem volt
állományban „hivatalosan”, egykori kol-
légái akkor is fenntartottak számára egy
munkaasztalt a helyismereti osztályon.
Örömmel fogadták nap mint nap a
Szabolcsiné Orosz Hajnalka által vezetett
új könyvtárban is, és szomorúan vették
tudomásul, hogy egyre fogyatkoznak
ezek a látogatások.  

Én a Tudásköz-
pont elõtt találkoztam
vele utoljára. Felné-
zett az épületcsodára,
s meglehet belema-
gyarázás, de a tekin-
tete mintha ezt mond-
ta volna: „Tán csodál-
lak, de a szívem visszahúz az Apáca utcá-
ba.” Nem csoda, hisz egy fél életet töltött
az Apáca utcára nézõ, majd a Székesfe-
hérvár utcára is kiterjedõ könyvtárépület-
ben, mely – nyugodtan mondhatjuk –
eleven tanúja a legújabb kori pécsi és
nem csupán pécsi irodalom történetének. 

Ahol az elsõ igazgató, Weöres Sándor
örökébe léphetett, ahol Csorba Gyõzõ,
Tüskés Tibor és még számtalan értékes, a
könyvet, a könyvtárat és a könyvtárossá-
got becsülõ ember lehetett a munkatársa.
S bevallom, nem volt szívem megmutat-
ni Miklósnak azokat a „retro”-fotókat,
melyeket nem sokkal azelõtt készítettem
az elhagyott és egyre szomorúbb látványt
nyújtó épületegyüttesrõl, melynek két
„eleme” rangos mûemlék a XVIII. szá-
zad végérõl. 

Szeretett halottunk szakmai életútja
mondhatni nyitott könyv. A Ki kicsoda
Baranya könyvtáraiban címû fontos ki-
adványban, melynek õ volt a kezdemé-
nyezõje és összeállítója, mintegy félezer
könyvtáros-címszó betûrendjében az õ
neve is szerepel, életútjának és munkás-
ságának tömör ismertetésével. A Pécs Le-
xikonban is olvasható egy Surján Miklós-
szócikk Horváth Eszter tollából. Eszter
és az ugyancsak helytörténész Kerekes
Imre voltak Miklós legmeghatározóbb
munkatársai a megyei könyvtárban,
amint korábban Huber Kálmánné, Vali,

aki sajnos már nincs
az élõk sorában. Mik-
lós könyvtári pálya-
futásáról most csak
annyit, hogy miután
1978-ban Román
Lászlóné vette át a
könyvtár vezetését,
igazgatóhelyettesként

neki is jelentõs része volt a könyvtár bõ-
vítésében és szakmai megújításában. 
Tevékenységét több kitüntetéssel is elis-
merték, nem utolsó sorban a könyvtáro-
sok legfõbb szakmai elismerésének szá-
mító Szabó Ervin-emlékéremmel, a mai
Szinnyei József-díj elõdjével, 1987-ben. 

Erre az idõszakra esett két cikluson át
tartó elnöksége a könyvtáros-egyesület
területi szervezetében. Az egyesületet ak-
kor sem hagyta cserben, amikor 1991-
ben (Román Lászlóné utódjaként és
Kalányos Katalin elõdjeként) õ lett a me-
gyei könyvtár igazgatója. Én pedig a he-
lyettese lehettem ebben az l994-ig tartó,
viszonylag rövid, de számomra rendkívül
emlékezetes idõszakban. Együtt munkál-
kodtunk azon, hogy, amennyire lehet, or-
vosoljuk az épületegyüttes leginkább az
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olvasószolgálatot érintõ hiányosságát.
Hogy mást ne mondjak, a könyvtár olva-
sószolgálati bejáratát a Székesfehérvár
utcából „áthelyeztük” az Apáca utcába,
hogy lehetõség legyen a könyvtárba lépõ
olvasók jobb kiszolgálására.

A könyvtárigazgatás gondját letéve
Miklós újra „fõhivatású” helytörténész
könyvtáros lehetett a helyismereti osztá-
lyon, melynek a mûködése, mûködõké-
pessége mindig is a szívügye volt. Erre a
tulajdonképpen 2011-ig tartó idõszakra
esik Surján Miklós két helytörténeti-
helyismereti, nyugodtan mondhatjuk,
alapmûvének a megjelenése. Elõbb,
1992-ben, a Baranya megyei sajtó fél év-
századára visszatekintõ sajtóbibliográfia
látott napvilágot a könyvtár és a
Pannonia Könyvek kiadásában, majd
2008-ban (Kerekes Imre, Tengely Ad-
rienn és Laky Judit közremûködésével) a
több mint félezer oldalas Pécs-bibliográ-
fia, melynek közreadása a Pécs Története
Alapítvány érdeme. Részt vett A könyv-
és könyvtárkultúra ezer éve Baranyában
címû tanulmánykötet szerkesztésében is,
mely 2000-ben látott napvilágot az akkor
már Csorba Gyõzõ nevét viselõ megyei
könyvtár kiadásában és a Pannónia
Könyvek gondozásában. Eközben mások
munkásságára is odafigyelt Miklós. Jó
lehetõséget adott erre majdnem két évti-
zeden át tartó elnöki feladatköre a Szirtes
Gábor által igazgatott Pro Pannonia Ki-
adói Alapítvány kuratóriumában. 

Mindezeket figyelembe véve 2009
novemberében javasoltam, Surján Mik-
lós, a pécsi születésû és szülõvárosához
mindvégig hûséges helytörténész könyv-
táros Tüke-díjjal való kitüntetését. Indok-
lásomat a következõ sorokkal zártam:
„Surján Miklós, úgy vélem, a méltók közt

is méltó a kitüntetésre. »Tükesége« vitat-
hatatlan, de ennél is többet nyom a lat-
ban, hogy tudományos igényû helytörté-
neti munkásságával és publikációival
hozzásegít bennünket ahhoz, hogy többet
tudjunk a helyrõl, ahová (tükék és nem-
tükék) élni rendeltettünk.”

Búcsúzom tõled, kedves Miklós, egy-
kori munkahelyed, a rád hálás szívvel
emlékezõ könyvtárosok és könyvtáros-
egyesületünk nevében. Isten nyugosztal-
jon. Nem felejtünk. ■
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Legyen ünnep!

Adventi est 
az Országos Idegennyelvû

Könyvtárban

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
és a „Hogy az idegen nyelv ne legyen

idegen” Alapítvány szeretettel
meghívja Önt a 

2012. december 14-én, pénteken 
tartandó ünnepi estjére.

Program:
16–17 óráig: Az Olvasni jó – Nevetni

jó – Fotózni jó címû fotópályázat
eredményhirdetése, díjátadó, illetve
a nyertes képekbõl összeállított 
kiállítás megnyitója.
17–18 óráig: Senki többet?

Jótékonysági árverés az OIK javára 
a könyvtár részére felajánlott
mûalkotásokból
18.30–19 óráig: Az Év Olvasója

cím ünnepélyes átadása
19 óra: MS3 Karácsonyi koncert –
Mester Sándor gitármûvész estje

Helyszín: 
Országos Idegennyelvû Könyvtár, 
1056 Budapest, Molnár utca 11.
Részletes program: www.oik.hu


