Értékmentés – Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
közös tanácskozás a nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésérõl
✒ Prokai Margit

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés alelnöke, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Riz Gábor nyitotta meg
azt a szakmai tanácskozást, amelyet a
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárral együtt, 2013. november 21én, a megyeháza dísztermében rendeztünk meg.A megyei értéktárak munkájáról, a nemzeti értékek és a hungarikumok
gyûjtésérõl szóló konferencián a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
vendégként vett részt.
Horváth Zsolt országgyûlési képviselõ, a Hungarikum Bizottság Értéktár
koordinációs megbízottja, a veszprémi
értékgyûjtés mintaadó programjairól számolt be.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Értéktár Bizottság elnöke, Lakatosné
Sira Magdolna, és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Riz Gábor, a saját, helyi tapasztalatait, eddigi eredményeit ismertette.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet (NMI)
képviseletében Polyák Albert, valamint
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az NMI Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Irodájának munkatársai mûködtek közre.
A társszervezõ részérõl a megyei és
városi könyvtárat az igazgató képviselte
elõadásával, amely a könyvtárak értékmentést támogató szolgálatáról szólt.
A konferencián a két megyébõl több
mint hatvan fõ vett részt, a könyvtári és
mûvelõdési szakembereken kívül polgármesterek, az értékgyûjtésben közremûködõ szervezetek képviselõi, határon túli
érdeklõdõk is megjelentek.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a megyei feladatai között
fontosnak tartja, hogy támogassa a megye és a város területén a nemzeti értékek
és hungarikumok gyûjtéséhez kapcsolódó munkát. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében jelenleg is 297 településen áll kapcsolatban az önkormányzatokkal, a helyi munkatársakkal és
látja el szerzõdés keretében, állami támogatással a könyvtári szolgáltatásokat.
A településeken hagyományosan a
könyvtárak gyûjtik a helyismereti, helytörténeti anyagokat, hiszen ez a feladatuk
részét képezi. A rendszerváltozás után
sok település tartotta fontosnak, hogy
a múlttal szembenézve újra hitelesítse a
történeti ismereteket, elkészítse saját települése monográfiáját vagy a friss ismereteket közvetítve saját idõszaki kiadványt, újságot jelentessen meg. Ezek
gyûjtõ- és õrzõhelye a könyvtár. A megyét és a megyei jogú várost is szolgáló
könyvtár helyismereti részlege az értékek
gyûjtésében, dokumentálásában, hiteles
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információk és bibliográfiai adatok szolgáltatásával, szakmai tapasztalatai alapján támogatja az értékgyûjtõ munkát.
A 2012. évi XXX. törvény és a
114/2013-as kormányrendelet alapján
a nemzeti értékek gyûjtésére szolgáló
adatlapokon elvárásként szerepel a dokumentálás, a hiteles információk, bibliográfiai adatok föltüntetése minden egyes
értékjelölés esetén.
Ezt a munkát és a gyûjtés népszerûsítését szeretné támogatni a megyei és városi könyvtár, nem csak azért, mert ez az
alapfeladataihoz szorosan kapcsolódik,
hanem azért is, mert ebben hagyományosan jelentõs szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A rendezvényhez a könyvtár munkatársai olyan rövid prospektust állítottak
össze, amely az értékgyûjtést segítve röKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. december

vid útmutatást nyújt ahhoz, hogyan
gyûjtsük össze a területünkön lévõ megyei, nemzeti értékeinket.
A szakmai tanácskozáson részt vett és
a megszervezéséhez hozzájárult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hungarikum Munkacsoportjának elnöke, Zselinszky Lászlóné, valamint az országos
kulturális ágazati szakbizottság tagja,
Halász Magdolna. A Szabolcs-SzatmárBereg megyei kollégák közül Kührner
Éva és László Gézáné is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
A tanácskozás megszervezésében, lebonyolításában közremûködtek a megyei
és városi könyvtár részérõl a helyismereti gyûjtemény munkatársai, az MKE Borsod Megyei Szervezete részérõl Gulyás
Lászlóné elnök, a prospektus összeállításában Bede Katalin segített. ■
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