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Szlovén�magyar
együttmûködés

A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyv-
tár a hatvan szlovéniai rokon intézmény között
nagyságrendben a kilencedik helyet foglalja el.
Egyszerre tölti be a regionális és a városi köz-
mûvelõdési, valamint a báziskönyvtár szerepét.

Jelenleg két épületben öt részlege � szak-, köz-
mûvelõdési, gyermek-, helyismereti és mozgó-
könyvtári részlege van. A szakkkönyvtári rész-
legben kapott helyet a több mint 25 ezer kötetes
magyar állomány is, amely évente mintegy hat-
nyolcszáz új magyar nyelvû könyvvel gazdago-
dik. A könyvtár alapállománya 1875-bõl szár-
mazik, az akkori városi kaszinói olvasókörbõl.
Azt követõen számos adomány és magángyûjte-
mény tette gazdagabbá. Intézetünk jogosult a
Szlovénia területén megjelenõ kötelespéldá-
nyokra, míg vásárlás útján évi kb. 10�12 ezer új
kötettel gazdagodik a gyûjtemény. Az állomány
jelenleg 240 ezer könyvtári egységbõl áll, amely-
nek java része szlovén nyelvû, emellett mintegy
25 ezer magyar, továbbá néhány ezer angol,
horvát s más idegen nyelvû kötet található. 2000
októberében kezdõdött meg az új, mintegy négy-
ezer m2-es könyvtár építése, várhatólag a 2003.
év elején megkezdõdik az átköltözés.

Szlovénia más városaiban és településein is
jelentõs magyar nyelvû könyvtári állomány ta-
lálható. A lendvai Városi Könyvtárban több tíz-
ezres magyar nyelvû könyvállomány van, itt két
nemzetiségi könyvtáros dolgozik. A lendvai két-
nyelvû elemi iskolában két könyvtáros dolgozik,
több mint tízezer magyar nyelvû kötetük van, a
lendvai kétnyelvû középiskolában nyolcezer ma-
gyar és tízezer szlovén könyv áll a tanulók rendel-
kezésére, itt egy könyvtáros van alkalmazásban. A
pártosfalvi, göntérházi és dobronaki elemi iskolák-
ban is mûködik könyvtár, egy-egy pedagógus
könyvtáros vezetésével.

A maribori Magyar Tanszék könyvtárában
mintegy nyolcezer könyv és folyóirat van. Ebbõl
ezer kötet van katalogizálva a COBISS feldolgozó

programmal. Az egyetemi hallgatók évente mint-
egy öt-hatszáz kötetet kölcsönöznek ki. Magyaror-
szágról a mûvelõdési minisztérium minden évben
százezer forintot adott könyvbeszerzésre, tavaly tör-
tént meg elõször, hogy a tanszék nem kapott egy
fillért sem. Évente néhány kötettel a Nemzetközi
Hungarológiai Központ is segíti a tanszéki könyv-
tárat. Állandó könyvtárosuk nincs.

A muravidéki, nemzetiségileg vegyesen lakott
területen kevés könyvtáros van, alig tízen va-
gyunk, ha jól összeszámoljuk, az iskolakönyvtá-
rosokkal együtt. A leendõ könyvtárosok a ljub-
ljanai bölcsészkarra vagy a szombathelyi tanár-
képzõ fõiskolára íratkozhatnak be, ha ezt a hiva-
tást választják. Akiknek más humán végzettsé-
gük van, azok  a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár
évente két-három alkalommal sorra kerülõ ki-
egészítõ tanfolyamán vehetnek részt, s itt szer-
vezik meg a szakvizsgáztatást is.

Szlovén�magyar könyvtári kapcsolatok

Takács Miklósnak, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtár nyugdíjas igazgatójá-
nak visszaemlékezése szerint az 1962-es év vé-
gén Nikica Brumen, a muraszombati könyvtár
igazgatója és Vanek �iftar tudományos kutató,
befejezve a szombathelyi levéltárban végzett
munkáját, ellátogatott a szombathelyi megyei
könyvtárba. A  helyiségek megtekintése után, egy
tartalmas  beszélgetés során hangzott el az a
kölcsönös biztatás és vállalás, miszerint érdemes
és hasznos lenne a két könyvtár közötti szakmai
kapcsolatokat kiépíteni.

A megyei könyvtár 1965. évi jelentése már
úgy fogalmaz, hogy sikerült elmélyíteni a csere-
kapcsolatot a muraszombati Területi és Tanul-
mányi Könyvtárral. 1965. június 28. és július 6.
között vendégül láthatták a könyvtár akkori igaz-
gatóját és egyik munkatársát. Ezt követõen évente
sor került a magyar és a szlovén nyelvû könyvek
cseréjére, ami a Rábavidéken élõ szlovén és a
Muravidéken élõ magyar nemzetiség könyvtári
ellátását igyekezett elõmozdítani. Ily módon
évente kétszáz-hároszázötven, volt olyan év,
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amikor ötszáz szlovén és magyar könyv került át
a határ egyik, illetve másik oldalára.

A további kapcsolatok gazdagodásában meg-
határozó jelentõségû volt az 1966. évi Pável-év-
forduló. Pável Ágoston halálának huszadik év-
fordulója alkalmából a két könyvtár kezde-
ményezésére és szervezésében május 27-én Mu-
raszombaton, augusztus 27-én Szombathelyen
tudományos ülésszakra került sor. Az elõadáso-
kat, amelyek Pável munkásságával és a szlovén�
magyar kulturális és tudományos kapcsolatok tör-
ténetével, illetve fejlesztésével foglalkoztak, el-
ismert szlovén és magyar szakemberek tartották,
többek között Anton Vratu�a, Franc �ebjaniè,
Jo�e Filo, illetõleg magyar részrõl Angyal End-
re, Pável Judit s Horváth Ferenc.

1994 októberében egy hasonló könyvtáros
napra került sor Muraszombatban, majd azt kö-
vetõen 1995 májusában Szentgotthárdon, jeles
elõadók részvetelével. A két helyszínen megtar-
tott, szlovén�magyar kulturális kapcsolatokat fel-
mérõ tudományos tanácskozáson elhangzott elõ-
adásokat meg is jelentettük egy kétnyelvû kötet-
ben, Együttmûködés a határ mentén címmel.

A muraszombati és a szombathelyi könyvtár
közötti együttmûködés nemcsak könyvcserére és
tudományos tanácskozások szervezésére korlá-
tozódott. A határmenti kulturális kapcsolatok ápo-
lásába bekapcsolódott a többi intézmény is,
mondhatnánk azt, hogy a nyugati végeken gyor-
sabb és gördülékenyebb volt a kapcsolattartás,
mint a többi szomszédos országgal. Így került
sor több alkalommal a könyvtárosok szakmai  lá-
togatására és tapasztalatcseréjére, Zala és Vas
megye, valamint Muravidék régi könyveinek és
könyvritkaságainak, továbbá könyvkiadóinak köl-
csönös kiállítására.

Folyamatossá vált a könyvtárközi kölcsönzés
és a folyóiratcsere. Ez a késõbbiek során már
nemcsak a két intézmény között mûködött, ha-
nem más szlovén és magyar oldalon lévõ könyv-
tárak is igénybe vették � a szombathelyi és a
muraszombati könyvtár pedig egyfajta informá-
ciós szolgáltató központtá vált a két ország kö-
zött. Lehetõségeinkhez mérten ott vagyunk a je-
lesebb magyarországi könyvtári rendezvényeken,
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyû-
lésén, a helyismereti, a bibliográfiai szekció, a
könyvtárostanárok összejövetelein, a határon túli
könyvtárosok részére szervezett továbbképzése-
ken és találkozókon.

Az eltelt évek során sikerült közelebb hozni a
magyar könyvtárosokhoz Szlovéniát, 1994 óta
mintegy ötszáz magyar könyvtáros ismerkedett
meg az egységes szlovén számítógépes könyvtá-
ri adatbázissal, s tekinthette meg annak mûködé-
sét számos nagyobb városban. Hasonló módon
mi is több, jobbára új vagy felújított magyaror-
szági rokonintézménybe látogattunk el tapaszta-
latszerzés céljából. Ily módon megtekintettük az
Országos Széchényi Könyvtárt, a veszprémi,
kecskeméti, szombathelyi, szolnoki, kaposvári
megyei könyvtárt, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárt, az Országos Idegen Nyelvû Könyvtárt, a
nagykanizsai és a szentgotthárdi könyvtárt.

A szokásos évi könyvcsomagok összeállítá-
sánál figyelembe vettük a magyarországi partner
kéréseit és elvárásait, valamint a szervezettségi
változásokat. Ily módon az elmúlt években nem-
csak a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár részére állítottunk össze szlovén nyel-
vû könyvcsomagot, hanem felvettük a kapcsola-
tot a szentgotthárdi, szombathelyi, mosonmagya-
róvári és budapesti szlovén kisebbségi önkor-
mányzattal, az ELTE Szláv Tanszékén mûködõ
szlovén lektorátussal, a Berzsenyi Dániel Fõis-
kola Szlovén Tanszékével, az Országos Idegen
Nyelvû Könyvtárral, a Szentgotthárdi Rádióval,
s a Szlovén Kulturális és Információs Központ-
tal, valamint a felszõszölnöki és az apátistvánfalvi
iskolával. Ezekbe az intézményekbe szükség
szerint nemcsak könyveket és folyóiratokat, ha-
nem más, nem hagyományos könyvtári anyagot
� térképeket, zenei és videokazettákat, CD-ket,
szemléltetõ eszközöket � is eljuttatunk. A szlo-
vén Mûvelõdési Minisztérium erre a célra éven-
te több mint tizenkétezer eurót ad.

A szlovén�magyar kulturális kapcsolatok ke-
retében 2001 szeptembere óta könyvtárunk mint-
egy ötezer kötetes bibliobusza háromhetente át-
megy a magyar oldalra, s bejárja a Rábavidék
falvait, köztük Felsõszölnökön, Apátistvánfalván
meg Szentgotthárdon áll meg. Egy fordulóban
több mint kétszázötven-háromszáz olvasó láto-
gatja meg, s mintegy öt-hatszáz könyvet kölcsö-
nöznek. Szlovén oldalon a bibliobusznak tizen-
négy útvonala van, s száztizenöt megállója.

A mûködési költségeket részben az illetékes
polgármesteri hivatalok és a mûvelõdési minisz-
térium biztosítja.

A számítógépes hálózatok és az internet elter-
jedésével a gyors tájékoztatás, valamint a friss in-
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formációcsere érdekében a magyarországi partner-
könyvtárakkal és intézményekkel az elektronikus
levelezést alkalmazzuk. Hasonlóképpen böngészünk
a magyar megyei könyvtárak adatbázisaiban, vagy
az OSZK-ban üzemeltetett Magyar Elektronikus
Könyvtárban. Az elmúlt év õszén a szolnoki me-
gyei könyvtár támogatásával sikerült tetõ alá hozni
a Magyar Elektronikus Könyvtár határon túli szek-
cióját. Mi eddig tíz mûvet jutattunk el ebbe az
adatbázisba.

Két évvel ezelõtt az OSZK mikrofilmosztá-
lya közremûködésével megkezdõdtött a szlové-
niai hungarica anyag mikrofilmezése. Eddig az
itt megjelent idõszaki kiadványok egy részét si-
került lefényképezni, folyamatban van a Buda-
pesten lévõ anyag egyesítése és kiegészítése. A
tavasz folyamán ismét várjuk a magyarországi
kollégákat, Nagy Zoltán vezetésével. 2001 õszén
látott napvilágot az OSZK és a lendvai várgalé-
ria közremûködésével Kultsár György 1573-ban
megjelent, Posztilla címû könyvének hasonmás
kiadása, ennek tiszteletére Lendván egynapos
tudományos tanácskozást is szerveztünk.

Könyvtárunkban megkezdtük a szlovéniai
magyar szerzõk életrajzi adatainak a gyûjtését a
bibliográfiákkal együtt, ezzel egy idõben nagy
szükség mutatkozik egy regionális, ki kicsoda
jellegû életrajzi lexikon összeállítására is. Saj-
nos mindezt jelenleg egy ember, anyagi és mun-
kahelyi támogatás nélkül, csak otthon, saját kedv-
telésbõl végezheti.

Tudjuk, hogy a maroknyi, alig nyolcezer fõ-
nyi muravidéki magyarság nem jelent nagy tételt
a határon túli kulturális kapcsolatok terén. A ma-
gyar kisebbség ettõl függetlenül kevés anyagi tá-
mogatásban részesül. Mindez érzõdik a könyvki-

adás, az oktatás és a könyvtárügy terén is. A ma-
gyar nyelv, kulturális örökségünk, valamint identi-
tástudatunk megõrzése érdekében jóval nagyobb,
hathatós támogatásra lenne szükség mind magyar,
mind szlovén részrõl.
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Nemzeti gyûjteményeink bicentenáriumára
bélyegblokk jelenik meg,

s már kapható a �könyvek könyve�,
az OSZK kincseibõl válogató díszes album


