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nak való megfelelés (hatvan
könyvtáros oktatása) és a száz
felhasználó képzése lesz. Nem
csak azért, mert az olvasóterem
naponta 10-tõl 19 óráig van
nyitva, és a tanfolyamokat nyit-
vatartási idõben megtartani nem
lehet, hanem azért is, mert kér-
déses, hogy sikerül-e majd az
elõírt létszámot megszervezni,
azaz például összejön-e a fel-
nõtt (40 feletti) korosztályból
száz fõ, aki hajlandó lesz ezer
forintot fizetni azért, hogy alap-
fokú számítógépes és inter-
nethasználati ismeretekre te-
gyen szert.

A pályázatunkban megfogal-
mazottak szerint mi azt vállal-
tuk, hogy május végéig elkészít-
jük a húszórás felhasználói tan-
folyam tematikáját, amely öt
órában alapfokú számítógépes
ismereteket, tizenöt órában pe-
dig az internet használatával
kapcsolatos tudnivalókat (bön-
gészés, levelezés, keresõk és
katalógusok használata, on-line
ügyintézés stb.) tartalmaz. A
referenciakönyvtári feladatok-
hoz kapcsolódó tanfolyam ezen
felül tartalmazza még a könyv-
tárban található és a hálózaton
elérhetõ legfontosabb adatbázi-
sok használatával kapcsolatos
tudnivalókat is.

A tanfolyamok tematikáját és
tervezett idõpontjait meghirdet-
jük honlapunkon, kiadványaink-
ban (Könyvtári Hírvivõ, Fejér
Megyei Könyvtáros) és a me-
gyei napilapban, valamint pla-
kátokon és szórólapokon.

Vállaltuk azt is, hogy a te-
matikát, a módszertani és okta-
tási segédanyagokat elérhetõvé
tesszük a könyvtár honlapján és
nyomtatott formában egyaránt.

Természetesen a továbbiakban
is segítséget nyújtunk a pályázat
megvalósításában a megye töb-

bi, a pályázaton nyertes könyvtá-
rának. (Komlósi József)

Az MKE
Olvasószolgálati

Szekció
kapcsolatai

a határon túli
magyar

könyvtárakkal*

1989-tõl, a rendszerváltás után
nyílt igazán arra lehetõség, hogy
felvegyük a kapcsolatot a hatá-
rainkon túl élõ magyarság szer-
vezeteivel. Hiszen ezekben az
országokban is csak 1989 után
jöttek létre annak a feltételei,
hogy a régi magyar iskolák,
könyvtárak és más egyesületek
újra mûködhessenek.

Talán ez is a magyarázata
annak, hogy elsõsorban az aláb-
bi kérdésekre kerestük elõször
a választ, amikor elkezdtük eze-
ket a kapcsolatokat kiépíteni, a
programokat szervezni:

Hogyan éli meg, hogyan ér-
tékeli magyarságát, hogyan lát-
ja nemzeti azonosságát a ma-
gyarság, ha a határok elválaszt-
ják is, de szelleme, nyelve, kul-
túrája közös Erdélyben, Kárpát-
alján, Csallóközben, Muravidé-
ken, a Vajdaságban és Magya-
rországon? A különbözõ föld-
rajzi régiókban hogyan befolyá-
solja létüket, gondolkodásmód-
jukat, anyanyelvüket, kultúráju-
kat, olvasási szokásaikat kisebb-
ségben vagy többségben létük?
Melyek a különbségek, a hason-
lóságok? Mi ebben a könyvtá-

ros, a könyvtárak szerepe, fel-
adata itthon és határon túl?

Az MKE Olvasószolgálati
Szekciója 1989 óta minden év-
ben szervezett valamelyik kör-
nyezõ országban konferenciát,
az ottani magyar könyvtáros
szervezetekkel közösen.

Dr. Nagy Attila, a hajdani
Könyvtártudományi és Módszer-
tani Központ osztályvezetõje és
szekciónk még néhány tagja,
például Gereben Ferenc, Szabó
Ferenc, akik a Módszertani Köz-
pontban (ma Könyvtári Intézet)
dolgoznak vagy dolgoztak, az
ottani könyvtárosok segítségével
olvasásszociológiai felmérése-
ket végeztek Erdélyben, Csal-
lóközben, Burgenlandban vala-
mint a Vajdaságban, a magyar-
lakta vidékeken. Az ott élõ ma-
gyarság olvasáskultúrája és
nemzeti azonosságtudata volt a
vizsgálódásuk tárgya.

Szekciónk néhány tagja be-
kapcsolódott az International
Reading Association munkájá-
ba, és 1990-ben Nagy Attila
elnökletével itthon is létrehozta
magyarországi szervezetét, a
Hungarian Reading Associa-
tiont, bevonva tagjai sorába a
határon túli magyar szakembe-
reket is. Idehaza létrejött a Ha-
táron Túli Magyarok Hivatala,
és a Mûvelõdési és Közoktatá-
si Minisztériumban is megala-
kult a határon túli magyarok
fõosztálya. Az õ segítségükkel
és támogatásukkal szekciónk is
egyre több határon túli szerve-
zettel építette ki kapcsolatait.
Az Olvasószolgálati Szekció
elsõ szervezett útja Erdélybe
vezetett.

1992. április 23. és 26. kö-
zött Olvasási kultúra, nemzeti
azonosságtudat címmel rendez-
tünk tanácskozást. Utunk során
meglátogattuk az elsõk között

* A IX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Könyvtáros Klub
rendezvényén elhangzott elõadás szö-
vege.
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létrejött RMDSZ (Romániai
Magyar Demokrata Szövetség)
könyvtárakat, Nagyváradon a
Bunyitai Vince nevét viselõ
könyvtárat, Kolozsváron a Gróf
Mikó Imre könyvtárat (a veze-
tõje Pillich Katalin).

Az akkor egy hónapja meg-
nyitott RMDSZ Könyvtár 18
ezer kötete mind valamelyik
magyarországi könyvtár ajándé-
ka volt. Itt csak megemlíteném
az OSZK nemzetközi kapcso-
latok osztályának kiváló mun-
káját. Székelyudvarhelyen a
Benedek Elek Tanítóképzõ Fõ-
iskola volt a vendéglátónk. A
75 ezer kötetes, gazdag magyar
gyûjteménnyel rendelkezõ
könyvtár vezetõje Róth András.
Marosvásárhelyen meglátogat-
tuk az egyik legjelentõsebb er-
délyi magyar könyvgyûjte-
ményt, a Teleki Tékát, és meg-
látogattuk Székelyföld szinte
valamennyi irodalmi, kulturális
emlékhelyét.

1992. november 13�15-én
Dunaszerdahelyen (Csehszlová-
kia, ma Szlovákia), a járási
könyvtárban rendeztünk tanács-
kozást Magyar olvasáskultúra
határon innen és túl címmel. (A
könyvtár vezetõje Hodossy
Dezsõ.) Éppen akkor volt a bõsi
vízlépcsõ átadása. A tüntetések,
a vízlépcsõ körüli feszült lég-
kör ellenére sikerült megszer-
veznünk a programot. Akkor
döbbentünk rá, hogy nem csak
Erdélyben, de a többi régióban
is mennyire meg kell küzdeni a
kisebbségi lét nehézségeivel.

A magyar kultúra megõrzé-
se az anyanyelv megõrzésének
függvénye. A kétnyelvûség ki-
sebbségi sorban felerõsíti az
asszimilációs folyamatot, ami
jellemzõ a szlovákiai magyarság-
ra. A dunaszerdahelyi könyv-
tárban találkozhattunk a Csal-

lóköz értelmiségével, a
Kalligram, a Nap, a Csallóköz
címû lapok szerkesztõivel.
Somorján meglátogattuk az ak-
kor létrehozott Hungarica
Bibliothecát. Az 1990-tõl folyó
gyûjtõmunka eredményeként
mintegy hétezer kötetes könyv-
tár törzsanyagát a felvidéki �
szlovákiai � hungaricumok al-
kották. Hazajövetelünk után
több lapban is közzétettük fel-
hívásukat a könyvtár gyarapítá-
sának támogatására.

1993. májusában Burgen-
landba (Ausztria) szerveztünk
tanulmányi utat. Arra a kérdés-
re kerestük a választ, hogy a
könyvtáros hogyan tudja szol-
gálni a nemzeti azonosságtudat
megõrzésének, megerõsítésének
az ügyét. Alsóõrben Galambos
Ireneus atya, az õrvidéki Hun-
garia-gyûjteményt létrehozó
plébános fogadott bennünket.
Igaz, hogy csak maroknyi ma-
gyarság került Burgenlandhoz,
de az asszimiláció szinte teljes
mértékû. A nemzeti kisebbség-
ben élõk általában összetarto-
zóknak tartják magukat az anya-
országgal. Ez jellemzõ az erdé-
lyi, a csallóközi, a muravidéki,
a vajdasági magyarságra is. A
burgenlandi magyarság szétszó-
ródott Ausztriában.

1994. május 13�15-én szek-
ciónk a Kárpátaljai Magyar
Könyvtárosok Egyesületével
közösen Beregszászon (Szovjet-
unió, most Ukrajna) szervezett
szakmai tanácskozást. A kárpát-
aljai magyarság olvasási szo-
kásainak vizsgálata, könyv- és
szakkönyvellátottsága, identitás-
tudata, a kétnyelvûség problémái
volt a konferencia témája. A
könyvtár vezetõje Lõrincz Lívia
volt. (Õ sajnos már nem él.)

Az itt élõ magyarságról tud-
tunk a legkevesebbet. A nagyon

nehéz kisebbségi sorsban élõ
kárpátaljai magyarságnak, ahol
addig a kétnyelvûségre sem volt
mód, csak orosz nyelvû isko-
lákba járhattak, orosz volt a
hivatalos nyelv, 1992-ben nyílt
lehetõsége arra, hogy létrehoz-
zon magyar könyvtárakat, ma-
gyar iskolákat. Azonban szinte
egyetlen magyar könyv sem volt
a tanításhoz, olvasáshoz. Az
Országos Széchényi Könyvtár
nemzetközi kapcsolatok osztá-
lyától kapott könyveken kívül
tõlünk kapták az elsõ könyv-
szállítmányt. Nemcsak az em-
berek, a könyvtárak és az isko-
lák is olyan szegények voltak,
hogy egyetlen könyvet sem tud-
tak vásárolni. A beregszászi
könyvtárban találkoztunk a
megfogyatkozott kárpátaljai
magyar értelmiséggel, újság-
írókkal, költõkkel, írókkal,
könyvtárosokkal, a kárpátaljai
magyar demokrata szövetség
vezetõivel, tévével, rádióval.
Beregszászon kívül Munkácson,
Ungváron, Szolyván, Nagybe-
regen is jártunk. Ungváron a
református templomban megte-
kintettük azt a páratlan értékû
magyar egyházi könyvtárat,
amelyet a pusztulástól úgy men-
tettek meg, hogy befalazták a
templom oldalába.

1995. november 9�10-én a
muravidéki magyar könyvtára-
kat (Szlovénia) látogattuk meg,
Papp József kollégánk segítsé-
gével. Tanulmányi utunk célja
az volt, hogy hasonlóan koráb-
bi útjainkhoz, az itt élõ magyar-
ság olvasási szokásait, könyv-
kultúráját, könyvellátását,
könyvtárainak helyzetét megis-
merjük, és lehetõségeink szerint
támogassuk, hogy az identitás
megõrzését leginkább segítõ
alapintézmények magyar szak-
embereivel találkozzunk, kap-
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csolatot teremtsünk. A konfe-
renciát a Muraszombati Területi
és Tanulmányi Könyvtárban ren-
deztük meg, ahol találkoztunk a
muravidéki magyar könyvtárak,
iskolák, a sajtó, a tévé, a rádió, a
mûvelõdési intézmények képvi-
selõivel. Megismertük a könyv-
tári hálózatot, a muraszombati
könyvtárat, ahol a kétnyelvû
könyvtár elõnyeit és hátrányait is
láthattuk, valamint a jól mûködõ
országos számítógépes rendszert,
melynek tagjai a muravidéki
magyarságot ellátó könyvtárak is.

Szlovéniában is felerõsödött
az asszimiláció 1948 után (ak-
kor még nem volt önálló ország,
Jugoszlávia része volt), mivel a
muravidéki magyarságot szinte
hermetikusan elzárták az anya-
országtól. Azt is megtapasztal-
hattuk azonban, hogy az új ál-
lamban, Szlovéniában a ma-
gyarság kisebbségként, de nem
másodrendû polgárként élhet. A
magyar anyanyelv fennmaradá-
sa, a magyarság megmaradása
a muravidéki magyar értelmi-
ségtõl, többek között a könyv-
tárosoktól is függ.

1996. november 7�9-én itt-
hon, Kecskeméten, az új megyei
könyvtárban szerveztünk a Mil-
lecentenárium jegyében Olvasás
és könyvtárkultúra határon innen
és túl címmel konferenciát, mely-
nek mottója az volt, hogy �Egy-
másra utalva�. A tanácskozáson
képviseltette magát a határon túli
magyarság minden jelentõsebb
könyvtára Erdélybõl, Csallóköz-
bõl, Burgenlandból, Kárpátaljá-
ról, a Vajdaságból. Itt lehetõség
nyílt a párbeszédre a hazai és a
határon túli magyar szakembe-
rek között, sõt arra is, hogy a
határon túli magyar könyvtáros-
ok, akik különbözõ régiókból
jöttek, találkozhassanak, tapasz-
talatot cserélhessenek.

1997. április 24. és 27. között
szekciónk a Vajdaságban (Jugo-
szlávia) szervezett szakmai ta-
nácskozást, a Zentai Városi
Könyvtárban (vezetõje Hajnal
Jenõ), ahol a vajdasági magyar
értelmiséggel találkoztunk.

Elõadásokat hallhattunk a
vajdasági magyar könyvkiadás-
ról, könyvtárügyrõl, könyvtáros-
képzésrõl, a vajdasági magyar
kultúráról. Látogatást tettünk a
zentai, feketicsi, topolyai, do-
roszlói, kupuszinai könyvtár-
ban, megismerkedtünk a ma-
gyar mûvelõdési körök tagjai-
val. Az itt élõ magyar értelmi-
ség nehéz körülmények között
(közel az akkor háború dúlta te-
rületekhez) minden erõfeszítést
megtett ahhoz, hogy életben
tartsa a magyar kultúrát.

1997. június 15�22-én szek-
ciónk Erdélyben, Árkoson (Ro-
mánia) mentorképzõ olvasótá-
bort szervezett, Kiss Jenõ sep-
siszentgyörgyi könyvtárigazga-
tó közremûködésével, a Mûve-
lõdési és Közoktatási Miniszté-
rium Közmûvelõdési Fõosztá-
lyától kapott támogatás segítsé-
gével. Itt ötven hazai és erdélyi
magyar könyvtáros kolléga az
olvasótáborok szervezésével,
vezetésével, olvasásfejlesztési
programokkal, iskolai önképzõ-
körökkel, iskolai újságok készí-
tésével, biblioterápiás módsze-
rekkel foglalkozott. Ez a prog-
ram már nem a kapcsolatfelvé-
telre, nem a magyarlakta terü-
letek olvasási kultúrájának meg-
ismerésére irányult, nem az elsõ
könyvadományokat jelentette,
hanem olyan képzés volt, ahol
nem az számított, hogy hazai
vagy határon túli magyar könyv-
táros-e a résztvevõ, hanem
maga a szakmai program.

1999. június 20. és 26. kö-
zött Könyv, könyvtár és olva-

sáskultúra az ezredforduló után
címmel szekciónk az erdélyi
magyar könyvtárosokkal közö-
sen konferenciát szervezett
Torockón Ez volt talán az ed-
digi legemlékezetesebb, legtar-
talmasabb, szakmai szempont-
ból legjelentõsebb programunk.
A huszonöt hazai és huszonöt
erdélyi kolléga igazi közösségé
vált.

2000-ben szekciónk az olva-
sás éve megvalósítása érdeké-
ben konferenciákat, majd ami-
kor úgy tûnt, hogy nem lesz
olvasás éve, 2000. október 24.
és 28. között Bakonybélben
szakmai tanácskozást szerve-
zett. A tanácskozás résztvevõi
a hazai és határon túli magyar
könyvtárosok, a könyves szak-
ma képviselõi, az olvasáskul-
túrával foglalkozó szakemberek
voltak. Megállapítottuk, hogy
olvasási kultúránk fejlesztése
érdekében összehangolt cselek-
vés szükséges az iskolák, a
könyvtárak, a könyvkiadók és
könyvterjesztõk, az irodalom
mûvelõi között. A tanácskozás
résztvevõi felhívásban kérték,
hogy az olvasás éve mindenütt
valósuljon meg, ahol magyarul
beszélnek, írnak és olvasnak.
Javaslatainkat tizenöt pontban
foglaltuk össze az olvasás éve
elõkészítése, elindítása és lebo-
nyolítása érdekében. Ezt az
anyagot eljuttattuk a kormány-
hoz és valamennyi szakmai és
társszervezethez.

2001. május 25. és 29. kö-
zött már az olvasás éve jegyé-
ben, Olvasás éve határon innen
és túl címmel, Kassán szervez-
tük meg a hazai és a felvidéki
magyar könyvtárosok közös
szakmai tanácskozását. Ezen az
összejövetelen a hazai és a szlo-
vákiai magyar könyvtárak kö-
zös lehetõségeirõl, a határon túli
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magyar könyvtárakban végzett
olvasáskutatásról, a hátrányos
helyzetû olvasókkal való foglal-
kozásról, az olvasás évérõl, a
kassai könyvtárak helyzetérõl
hallhattunk és tartottunk elõadá-
sokat.

Ez évben is tervezünk közös
programot a határon túli magyar
könyvtárosokkal. 2002. június
24. és 30. között Erdélyben,
Zágonban, Mikes Kelemen szü-
lõfalujában, az olvasás éve záró
rendezvényeként A könyvtárak
szerepe az ifjúság tanulásában
és olvasóvá nevelésében címmel
tervezünk tanácskozást. Ezt is
ötven fõ részvételével, az öt-
ágú síp képviseletében szeret-
nénk megrendezni. Várunk je-
lentkezõket Erdélybõl, Kárpát-
aljáról, Szlovákiából, Szlové-
niából, Jugoszláviából és Ma-
gyarországról.

Természetesen idõközben
létrejött más könyvtáros szek-
ciók, szervezetek és a határon
túli magyar egyesületek, szer-
vezetek, könyvtárak között is az
együttmûködés.

A folyamat tehát elindult és
remélhetõen nem ér véget.
Szekciónk valamennyi prog-
ramjára meghívja a határon
túli magyar könyvtárak képvi-
selõit, s a jövõben is szerve-
zünk programokat, szakmai ta-
nácskozásokat a különbözõ
régiókban. Minden tõlünk tel-
hetõ szakmai segítséget meg-
adunk a határon túli magyar
könyvtárak fejlesztéséhez,
szakmai elõrehaladásához.
Mindezt azért tesszük, mert az
anyaország feladata is annak
elõmozdítása, hogy a határon
túl is olyan könyvtári szolgál-
tatásokban részesüljenek a
magyar anyanyelvûek, mint
itthon.

Dr. Nemes Erzsébet

Age of New
Learning:

brit-magyar
konferencia

2002. február 10-én, vasárnap
reggel 9-kor kezdõdött az a
kétnapos konferencia, amely a
British Council Hungary és a
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma közös szervezé-
sében zajlott le a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár � ahogy a
British Council igazgatója fo-
galmazott �  varázslatosan szép-
séges termeiben.

A szokatlanul �durva� idõ-
pont ellenére a meghívott részt-
vevõk csaknem teljes számban
megjelentek, és figyelemmel kí-
sérték az elõadásokat és a vitá-
kat. Ennek titka feltevésem sze-
rint abban rejlett, hogy az év-
századok óta élenjáró szigetor-
szági könyvtárügy iránt mindig
nagy az érdeklõdés � ami mun-
kaszüneti napokon sem szüne-
tel. A FSZEK egyébként méltó
helyszín is volt erre, hiszen
szoros, évszázados kapcsolat
fûzi az  angolszász könyvtári
gyakorlathoz � gondoljunk csak
a tizedes osztályozás honosítá-
sára a XX. század elején (www.
fszek.hu).

A magas részvételi arányt
biztosította továbbá az is, hogy
a British Council Hungary szer-
vezése sokunk tapasztalata sze-
rint mindig is valami extrával
szolgált. A British Council, ez
a kicsiny intézmény, méreteit
messze-messze meghaladó mó-
don van jelen a magyar kultu-
rális életben: ez rögtön nyilván-
valóvá válik a legújabb, 2000/
2001-es évi jelentésüket bön-
gészve. A Benczúr utcában ta-
lálható, Szabó Sándor vezette

könyvtár pedig az angol kulturá-
lis élet központja (www.british
council.hu).

A konferencia társszervezõ-
jére, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumára (www.
nkom.hu) is várakozással tekint
a könyvtáros közösség: a hoz-
záértõ tisztségviselõk érdeme a
számos támogatási program lét-
rehozása és mûködtetése. Az
élénk érdeklõdés harmadik té-
nyezõje pedig a furcsamód rit-
ka madár, azaz a könyvtárosok
és a muzeológusok együttes
ülése. Furcsamód, mert a mu-
zeológusok, levéltárosok és
könyvtárosok ugyan egy tõrõl
metszett népség, ehhez képest
mégis vékony a találkozási fe-
lület. Pedig problémáink, gond-
jaink nagy valószínûséggel
nemcsak átfedik, hanem le is
fedik egymást.

Figyelemkeltõ címet kapott
a konferencia: Age of New
Learning � az új tanulás kora;
alcíme szerint pedig az ülésszak
azt hivatott vizsgálni, hogyan
segítik a múzeumok és a könyv-
tárak a tudás társadalmának ki-
alakulását. A vendéglátói üd-
vözlést Fodor Péter, a FSZEK
fõigazgatója mondta, aki szerint
a konferencia példája annak,
hogy hazánk oktatási szempont-
ból is integrálódik az Európai
Unióba. A köszöntõt John
Richards, a British Council
Hungary igazgatója és Ecsedy
István, az NKÖM államtitkára
tartotta. Ecsedy István méltá-
nyolta azt a segítséget, amelyet
a British Council nyújtott a
megyei könyvtárak infosar-
kainak kialakításában. Mint
mondta, a távtanulás területén
Magyarországnak van mit elles-
nie Nagy-Britannniától, és a
könyvtári és múzeumi szolgál-
tatások javítása szempontjából


