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1990. május 14-én ünnepélyes keretek között 
nyitották meg a Magyar Kulturális, Tudományos 
és Információs Központot. A tényleges munka 
azonban már jóval a hivatalos megnyitó előtt el
kezdődött: különböző kulturális rendezvények 
szervezése ugyanis akkor már több mint fél éve 
rendszeresen folyt, és a könyvtár is már meg
kezdte tevékenységét.

Az intézet a város központjában, a Mitnaja 
utca 1. szám emeleti helyiségeiben fogadja a lá
togatókat. A kedvező körülményekkel magyaráz
ható, hogy már a megnyitás előtt is nagy szám
ban jártak ide ismert történészek, nyelvészek, 
gazdasági szakemberek, egyetemi tanárok, aspi
ránsok és diákok, valamint a magyar nyelvet is
merő, kultúránk iránt érdeklődő látogatók. A Ma
gyar Kulturális, Tudományos és Információs Köz
pontban -  az intézet feladatából adódóan -  
igen gyakoriak az irodalmi esték, az író-olvasó 
találkozók, klubdélutánok. Ilyenkor a könyvtár lá
togatottsága is érezhetően megnő. A moszkvai 
sajtóban is gyakran megemlékeznek az intézet 
jelentősebb rendezvényeiről. Az utóbbi időkből 
Gyurkovics Tibor önálló estjét és az Állami Ide
gen Nyelvű Könyvtárral közösen rendezett élet
mű kiállítását érdemes megemlíteni.*

Meglepően sokan érdeklődnek az intézet 
nyelvtanfolyamai iránt. A tanfolyamok sikerét jól 
képzett, tapasztalt tanárok biztosítják.

A könyvtárat viszonylag rövid idő alatt kellett 
felállítani, és a gyűjteményt visszakereshetővé 
tenni, ami nagy feladatot rótt a munkatársakra. 
Az állomány rendezését és teljes felállítását az 
1990-es évfolyamán sikerült befejezni. 1991 első 
felében 3000 körüli könyv és 160 hangzó anyag 
tartozott a könyvtár gyűjteményébe.

Az idén ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés 
a magyar sajtótermékek iránt. Ez azzal magya
rázható, hogy a dollár-elszámolásra való áttérés 
miatt sok magyar érdekeltségű moszkvai intéz
mény nem tudta előteremteni a folyóiratok előfi
zetéséhez szükséges összeget. Azt lehet monda
ni, hogy Moszkva csaknem teljesen magyar nyel
vű periodikum nélkül maradt, ez pedig nemcsak 
az általános érdeklődésű olvasókat, hanem az 
egyes szakterületeken dolgozó magyarokat is 
hátrányosan érintette. A Kulturális Központ 
könyvtára viszont sokak számára az egyetlen for
rást jelentette a sajtótermékek hozzáférhetőségé
hez. Ez a gyakorlatban úgy mutatkozott meg, 
hogy egyes olvasók nyitástól zárásig élvezték a 
könyvtár által kínált olvasási, tájékozódási lehető
ségeket, bár a megnövekedett keresletnek nem 
mindig tudunk megfelelni. Jó lenne, ha növelni 
tudnánk a Magyarországról érkező időszaki kiad
ványok számát, s szükségünk lenne aktuális tájé
koztató anyagokra is.

A beiratkozott olvasók száma nem mondható 
magasnak (csak 130 fő), de a látogatottság mér
téke ennél lényegesen nagyobb. Szétsugárzó 
szolgáltatásaink közül igen népszerűek az új ki
adványokról folyamatosan szervezett bemutató 
kiállítások.

Könyvtárunk jó munkakapcsolatot épített ki 
az Állami Lenin Könyvtárral, az Állami Idegen 
Nyelvű Könyvtárral, a Moszkvai Művészeti Köz
pontok Szakkönyvtárával, a különféle kiadókkal 
és a magyar irodalom fordítóival. A tájékoztatás, 
kapcsolatépítés mellett a központ és a könyvtár 
egyik legfontosabb feladata a hungarika anyagok 
gyűjtése, a finnugor népek irodalmának és a 
nyelvrokonság irodalmának beszerzése, aminek 
a könyvtár igyekszik is eleget tenni.

Munkánkhoz jelentős szakmai támogatást 
kaptunk az OSZK-KMK-tól, továbbá nélkülözhe
tetlen anyagi segítséget a Művelődési és Közok
tatási Minisztériumtól.

* A cikk 1991. első felében íródott.
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