
Egyéves kihagyás után az idén május vé-
gén ismét megrendezték Csongrádon a
Kárpát-medencei könyvtárosok konfe-
renciáját, ez alkalommal két napba sûrít-
ve programjait, tekintettel a magyar
könyvtárosok közvetlenül utána, Buda-
pesten megkezdõdõ világtalálkozójára.

Mindkét összejövetelen képviseltették
magukat a szlovákiai magyar könyvtá-
rosok is. Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség (IKSZ), valamint a Csongrádi
Információs Központ Csemegi Károly
Könyvtár és Tari László Múzeum meghí-
vására kilenc szlovákiai magyar könyvtá-
ros vett részt a csongrádi rendezvényen:
a komáromi Szinnyei József Könyvtárból
Bajnok Milány Éva, a Szlovákiai Magyar
Könyvtárosok Egyesületének elnöke,
Csiffáry Zsuzsanna és Tóth Andrea a pár-
kányi Városi Könyvtárból, Dudás Anita a
köbölkúti községi könyvtárból, a somor-
jai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárból
Németh Eleonóra és Pirk Ilona, a Fórum
Kisebbségkutató Intézet könyvtárát kép-
viselve Roncz Melinda szintén Somorjá-
ról, valamint Polák Margit a szenci Váro-

si Könyvtárból. Kis csapatunk lelkesen
hallgatta a konferencia szakmai napjának
inspiráló elõadásait.

Fodor Péternek, az IKSZ elnökének és
Kõrösi Tibornak, a város polgármeste-
rének a nyitóbeszéde után Szarka László
tartott elõadást a határ menti országok ki-
sebbségi politikájáról, majd Sörény Edi-
na, az Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma Könyvtári Osztályának munkatársa
tájékoztatott a magyarországi könyvtári
rendszer fejlesztési irányairól és eddigi
eredményeirõl. 

A konferencián Bánkeszi Katalin, a
Könyvtári Intézet igazgatója beszélt az
elkövetkezendõ stratégiai idõszak (2014–
2020) megvalósításra váró feladatairól.
Többek között kiemelte, hogy az új idõ-
szak fontos eleme lenne egy közös digi-
talizálási koncepció kidolgozása határon
innen és túl. Hangsúlyozta, hogy a hatá-
ron túli könyvtárosok számára tartott to-
vábbképzéseket a Könyvtári Intézet 
továbbra is szívügyének tartja, és lehetõ-
ségeikhez mérten igyekezni fognak en-
nek megvalósításában részt venni, ha
másképp nem, a modern kor kihívásainak
megfelelve és az anyagi forrásokhoz al-
kalmazkodva e-learning formájában.

Ramháb Mária a Nemzeti Kulturális
Alap bizottságának tagjaként örömmel
számolt be a Márai-program immáron
harmadik alkalommal történõ meghirde-
tésérõl. A pályázat elnyerésével a határon
túli könyvtárak is jelentõs segítséget kap-
hatnak könyvállományuk gyarapításá-
hoz.
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Redl Károly, az Országgyûlés Hivata-
lának munkatársa a Kövér László házel-
nök által életre hívott Könyvtár, ami ösz-
szeköt – Kárpát-medencei fiatal magyar
könyvtárosok együttmûködése elnevezésû
ösztöndíjprogramról számolt be. A prog-
ramot ebben az évben harmadik alka-
lommal hirdették meg, határon túli és
magyarországi ifjú könyvtáros kollégák
jelentkezését várták. Az Országgyûlési
Könyvtár ösztöndíja az elmúlt két év so-
rán már húsz fiatal magyar könyvtáros
szakmai fejlõdését segítette elõ az Or-
szággyûlési Könyvtár, valamint több
meghatározó fõvárosi és vidéki könyvtár
munkájának megismertetésével. A prog-
ramnak mindkét alkalommal volt szlová-
kiai résztvevõje, Roncz Melinda és
Baranyovics Borisz személyében.

A konferencia záró részében a határon
túli könyvtáros egyesületek vezetõi –
köztük Szlovákia magyar könyvtárosait
képviselve Bajnok Milány Éva – tartottak
beszámolót tevékenységükrõl, majd a ta-
lálkozó végén együttmûködési szándé-
kukról biztosították egymást.

A rendezvény szakmai részén túl a
szervezõk színes programokról is gon-
doskodtak, amelyek során lehetõség nyílt
a régi és új kapcsolatok ápolására, kiépí-
tésére. A konferenciáról minden résztve-
võ gazdag élményekkel tért haza, vagy
folytatta útját a magyar fõvárosba, a vi-
lágtalálkozóra. ■
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