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Könyvtárosképzés

Szlovéniában a ljubljanai bölcsészettudományi karon folyik 4 éves kétszakos, nappali tagozatos könyvtárosképzés.Akik munka mellett végzik egyetemi tanulmányaikat, egyszakos képzést is választhatnak. Mintegy 6- 7 évvel ezelőtt a ljubljanai Pedagógiai Főiskolán is folyt 2 éves könyvtárosi képzés, ami később 4 évesre bővült.A 12 szlovéniai főállású magyar, illetve magyarul is beszélő könyvtáros közül háromnak van szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettsége, ketten a magyar nyelvtanári képesítés mellett szerezték meg a könyvtárosi képesítést.A többi főállású magyar könyvtárosnak főiskolai és egyetemi végzettsége van, nyelvi vagy más társadalomtudományi szakon. Könyvtárosi szakvizsgát két könyvtáros tett le -  az egyikük Muraszombaton, a másikuk Lendván dolgozik.

A ljubljanai Nemzeti és Egyetemi Könyvtár módszertani osztálya évente egy-két alkalommal szervez 2 hetes alapfokú könyvtárosképzést azok számára, akiknek nincs kellő szakképesítésük. Ezzel párhuzamosan ez az intézmény szervezi meg a szakvizsga-előkészítő tanfolyamot és a szakvizsgát is. A szakvizsgán a jelöltnek 7-8 könyvtárosi szak- tantárgyból, 2 idegen nyelvből s számítógépes alapismeretekből kell vizsgát tennie.
Továbbképzés

A könyvtárosok továbbképzése a ljubljanai Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, valamint a maribori ÍZŰM intézet keretében folyik. Ljubljanában jobbára elméleti tanfolyamokat szerveznek, pl. ún. I. és II. fokú számítógépes katalogizálást. Egy tudásfelmérő vizsga után kaphat a jelölt engedélyt arra, hogy a számítógépes hálózaton keresztül belépjen a szlovén könyvtárak központi katalógusába.
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Ezen kívül néhány napos tanfolyamokat is szerveznek könyv, folyóirat, aprónyomtatványok, nem hagyományos könyvtári dokumentumok számítógépes feldolgozására.Mariborban, az IZUM központi könyvtári adatbázis székhelyén, pl. az 1997-es esztendőben 28 különféle tanfolyamot szerveznek a könyvtárosok részére, pl. hálózat használata, elektronikus katalógus, katalogizálás, könyvkölcsönzés, VMS operációs rendszer, bibliográfia, aprónyomtatványok, szakcikkek feldolgozása, az Internet alapjai, Internet WWW, Windows, Word 7.0 alapjai stb.A maribori IZUM intézet keretében működik a központi szlovén könyvtári adatbázis, amelyhez jelenleg mintegy 160 kisebb, nagyobb, regionális, szak-, községi, városi könyvtár, intézeti, vállalati és iskolai könyvtár kapcsolódik. A rendszeren belül lehetőség van az online katalógus, a könyvtárközi kölcsönzés, az e-mail használatára, illetve Internet kapcsolatra az országon belül és kívül. A rendszert a Művelődési, az Oktatásügyi, valamint a Tudományügyi Fejlesztési Minisztérium finanszírozza.
A könyvtári tö rvényA szlovén könyvtári törvényt, mely a Szlovén Hivatalos Közlöny 1982. évi 27. számában jelent meg, megjelenését követően több alkalommal módosították. A törvény külön foglalkozik a könyvtár alapítójának, fenntartójának, valamint a könyvtár mint intézmény feladataival és kötelezettségeivel. A törvény megjelenése óta eltelt idő szükségessé tette új szempontok érvényesítését. Jelenleg az új könyvtári törvény tervezetén dolgoznak.
Szakkáderek, könyvvásárlás

A magyar és az olasz őshonos nemzetiségre vonatkozóan az alkotmány biztosítja a művelődési élet

nariüiRoifáŷ
terén való különjogokat. Ennek keretében a mura- szombati könyvtárban 1, míg a lendvai városi könyvtárban 5 magyar és a magyar nyelvet is beszélő könyvtárost alkalmaznak. A négy elemi és az egy középiskolában 5 olyan könyvtáros dolgozik, akik mind a két nyelvet ismerik és beszélik. A muraszombati és a lendvai könyvtárban dolgozó 2 könyvtáros részére a fizetést a Művelődési Minisztérium, míg az iskolai könyvtárosként dolgozó öt kolléga fizetését az Oktatásügyi Minisztérium biztosítja. Hasonlóképp oldották meg a magyar nyelvű könyvek és folyóiratok vásárlásának támogatását is.A muraszombati könyvtárhoz tartozó 4 fiókkönyvtárban 4 tiszteletdíjas könyvtáros látja el a munkát heti egy órában, míg a lendvai könyvtár vonzáskörébe tartozó fiókkönyvtárakba a lendvai könyvtárosok járnak ki hetente.
A m agyar nyelvű könyvállom ány

A muraszombati könyvtárban és a hozzá tartozó 4 fiókkönyvtárban mintegy 20 000 magyar nyelvű könyv található, a lendvai városi könyvtárban és a hozzá tartozó fiókkönyvtárakban 28 000, a lendvai középiskolában 7275, a lendvai 1. számú kétnyelvű iskolában 12 000, a dobronaki, a göntérházi és a pártosfalvi kétnyelvű elemi iskolákban 2500, 3000, illetve 4325 magyar nyelvű könyv van a polcokon. Ily módon Szlovéniában a kétnyelvű területen mintegy 77 100 magyar nyelvű könyv áll az olvasók rendelkezésére, ami a lakosság számarányához viszonyítva 9,5 könyvet jelent egy magyar nyelvű olvasóra.Tudomásunk van arról, hogy a maribori Pedagógiai Kar Magyar Tanszékén is van pár ezer könyv, amellett egyéb intézmények, egyesületek, könyvtárak keretében is van néhány száz magyar nyelvű szak -  vagy szépirodalmi könyv.
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N em zetközi együttm űködésA muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár immár 36 éve együttműködik a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral (könyvcsomagok cseréje, könyvtárközi kölcsönzés, folyóiratcsere, szakmai tanulmányutak és továbbképzés folyik a két könyvtár között), míg a lendvai Városi Könyvtár a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárral működik együtt. Az iskolák Vas és Zala megyei iskolákkal tartják fenn a kapcsolatot. A muraszombati és a lendvai könyvtár évek óta cserekapcsolatban áll az Országos Széchényi Könyvtárral is.
A m agyar nyelvű könyvek és a 
fo lyó iratok  beszerzéseA muraszombati és a lendvai könyvtár minden évben egy bizonyos összeget kap a Művelődési Minisztériumtól magyar nyelvű könyvek és folyóiratok vásárlására, hasonlóképp az iskolák pedig az Oktatási Minisztériumtól. Sajnos, a könyvek vásárlása és külföldről való behozatala már nehézségekbe ütközik egyes intézményeknél. A muraszombati és a lendvai könyvtár nagyobb tételekben, vámkezelve hozza be a könyveket. Az iskolák a Magyar Nemzetiségi Közösség segítségével bonyolítják le a könyvvásárlást.
Problém ák és nehézségekSajnos, az iskolák nem tudják beszerezni a magyar- országi gyermeklapokat, újságokat s folyóiratokat. A budapesti HELIR-rel a muraszombati könyvtárnak rossz tapasztalatai vannak: egy évre előre kell devizában fizetni, s mintegy 120%-os felárat számolnak fel (nemzetközi postadíj, banki átutalási

költségek). Ha közvetlenül forintban fizetnénk, akkor is majdnem a duplájába kerülnek a lapok a magas postadíj miatt, de Szlovéniában mint intézmények nem vásárolhatunk forintot, s a két ország között nincs közvetlen banki átutalás tolár-forint viszonylatban. Ha megszerveznék, bizonyára lenne rá igény, ám addig minden intézmény oldja meg a beszerzést és a behozatalt úgy ahogy tudja.
A könyvtárak te rve i

Muraszombat -  Murska Sobota A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár jelenlegi helyiségei nem felelnek meg az előírásoknak, zsúfoltak a raktárak és nem szabadpolcos az állomány elhelyezése. Várhatóan 2-3 év múlva megkezdik az új könyvtár építését, ahol nagyobb lehetőségek nyílnak a magyar nyelvű részleg kialakítására. E könyvtárnak igen gazdag helytörténeti könyv -  és folyóirat-gyűjteménye van -  részben szlovén, részben magyar nyelven az 1750-es évektől kezdődően egészen napjainkig.Igen hasznos lenne, ha a magyar művelődési minisztérium lehetőséget biztosítana arra, hogy a Magyarországon megjelent könyvek köteles példányaiból a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár egy példányt kapjon, mivel ez az intézmény a régió legnagyobb könyvtára, s egyben a szlovén nyelvű köteles példányokat is itt találják meg Muravidék középiskolásai, egyetemi hallgatói, a kutatók s más érdekeltek.
Lendva -  LendavaA lendvai könyvtár számítógépes kapcsolatot szeretne létesíteni a nagyobb magyarországi könyvtárak adatbázisaival, ezzel egyidőben közveden együttműködést szeretnének kialakítani egyes magyarországi könyvtárakkal különféle rendezvények (kiállítások, írótalálkozók, könyvbemutatók stb.) megszervezésében.
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Lendva, I. sz. Kétnyelvű Iskola Zökkenőmentesebb könyvbeszerzést szeretnének, tervezik az állomány számítógépes feldolgozását, s a közeljövőben új helyiségekbe költöznek.
A dobronaki, göntérházi és a pártosfalvi kétnyelvű elemi iskolákban hiányolják a magyar nyelvű gyermek -  és ifjúsági irodalmat, a különböző lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, s itt is szeretnének áttérni a számítógépes feldolgozásra és kölcsönzésre.
Sajnos, a magyarországi könyvtárak rosszabbodó anyagi helyzete miatt évről évre mind nehezebbé válik számunkra az együttműködés. Évekkel ezelőtt

(B in n iiK D K ra lC '

a Magyar Könyvkiadók Egyesülése és az újvidéki Fórum (ma Szerbia) évente több alkalommal szervezett könyvbemutatókkal egybekötött könyvvásárt -  de ez 1991-ben megszűnt. Érdemes lenne felújítani.A Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség a Vas és a Zala megyei önkormányzatokkal aláírta a határmenti kulturális kapcsolatokról szóló együttműködést, mely különféle akciók, rendezvények keretében jut kifejezésre.Nehézségekbe ütközik a magyarországi könyvtárakkal való számítógépes kapcsolat felvétele, mivel ott majdnem minden könyvtár más-más könyvtári programot használ.

MEGSZŰNT AZ INTERNATIONAL TRANSLATIONS CENTRE 1997 végén. 36 évi 
működés után. Legfőbb produktumának, a World Translations Indexnek az előfizetői úgy 

megfogyatkoztak, hogy már nem volt miből fedezni a deficitet. -  A fordítás-nyilvántartás iránt 
feltehetőleg azért csökkent annyira az érdeklődés, mert 1. csökkentek a tájékoztatási intézmények 

anyagi erőforrásai, és 2. egyre inkább teret hódít az angol mint nemzetközi tudományos nyelv.
(Interlending and Docum ent Supply, 1998. I.sz.)

VONATKÖNYVTÁRAK működnek Németország négy távolsági expresszvonatán (pl. a 
Kiel-Stuttgart és a Hamburg-Basel vonbalon): az utasok ingyen kölcsönözhetnek úti olvasmányt.

Az állományt nyegyedévenként újítják.
( D B I  Pressespiegel. 1998. febr.)

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998 . 2. 267




