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c István (Országos Katolikus Gyûjtem~nyi Köz- A gyõri Kisfaludy .Károly

pont), .~z Or,bis jó i~~.~rõje, Berecz A?ne.s (Rá- Me gyei Kön yvtárday Konyvtar) es Torok Bea (SzegedI HIttudo-
mányi Fõiskola Könyvtára) szólalt meg. Az utol- határon túli kapcsolatai
só elõadó a házigazda, Bánhegyi Miksa volt (Fõ-
apátsági Könyvtár, Pannonhalma). Elõadásának Áttekintésemben a legutóbbi évtized együttmû-
címe: Az egyházi könyvtárak evangelizációs sze- ködési alkalmait, formáit foglalom össze, ame-
repe a XXI. században. lyek során más-más cél vezérelt bennünket auszt-

A tanácskozás után kezdõdött a közgyûlés, riai és szlovákiai kapcsolatainkban. A Kismarto-
melyen az elnök, G. Szabó Botond (Debrecen) ni Tartományi Könyvtárral (Landesbibliothek
beszámolt az EKE és az elnökség elmúlt évi Eisenstadt) azért ápoljuk a barátságot, mert a mai
munkájáról. A közgyûlés három új tagot vett fel Gyõr-Moson-Sopron megye történelmi elõdme-
az egyesülésbe: a Debrecen-Nyíregyházi Egyház- gyéi közül Moson és Sopron megyék nagy terü;
megye Egyházmegyei Könyvtárát, a Sarutlan letei kerültek át Burgenlandba a trianoni békét
Karmelita Rend Könyvtárát és a Kárpátaljai követõen. Igaz, hogyaközgyûjtemények Sop-
Református Egyház Könyvtárát. Ez utóbbi könyv- ronban és Magyaróváron maradtak, a közös ügye-
tár az elsõ határon túli tagkönyvtár. Az összejö- inkben való összefogás azonban (különös tekin-
vetelen az idén más határon túli könyvtárosok is tettel a mintaszerû burgenlandi helyismereti mun-
részt vettek, Gyulafehérvárról, Kolozsvárról. kára) értékes eredményeket hozott. Szlovákiai kap-

A közgyûlés után a kollégák megismerkedtek csolataink legfõbb célja, hogy segítsük az ott élõ
Pannonhalmával. Bár szinte mindannyian jártak magyar kisebbség könyvtárait a magyar nyelvû iro-
már az apátságban, a felújított épületegyüttes dalom biztosításában, és támogassuk az ott dolgo-
mindenki számára tartogatott meglepetést. A zó magyar könyvtárosok szala11ai fejlõdését, mun-
csoport megnézte a templomot, a kerengõt, a káját. Jtt a .Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár-
könyvtárat és a két kiállítást (az állandó kiállí- ral (Zitnoostrovná kniZnica Dunájská Streda) , a
tást az apátság kincseibõl és a Docete -Tanítsa- Galántai Könyvtárral (Galántská kniZnica), a Fó-
tok. Bencések a magyar oktatás és nevelés szol- runl Társadalomtudományi Intézet somoIjai könYv:-
gálatában 1802-2002 címû kiállítást). Késõ dél- tárával (Fórum Institút Bibliotheca Hungarica
után kezdõdött dr. Ament Lukács bencés szerze- Samorin) és a nagymegyeri városi könyvtárral ápol-
tes orgonakoncertje, majd Várszegi Asztrik fõ- juk a kapcsolatokat.
apát úr adott fogadást a vendégek részére. A közös munkát segítette, hogy Gyõr-Moson-

Július 3-án reggel szakmai kirándulásra in- Sopron megye 1991-ben a Galántai járással kö-
dultunk. Útvonalunk Zirc, Veszprém, Tihany tött együttmûködési szerzõdést, ezt 2001-ben a
volt. Zircen megnéztük a müemlékkönyvtárat és szlovákiai változások miatt a nagyszombati me-
egy a ciszterci rendet bemutató kiállítást. Veszp- gye három járásávallétrehozott Dunamenti Ré-
rémben az ottani kollégák a prin;ási palotában gióval aláírt megállapodás váltotta fól. Ausztri-
rendeztek számunkra kiállítást az Erseki Könyv- ával a Vas megye, Gyõr-Moson-Sopron megye
tár és Levéltár kincseibõl. Késõbb megnéztük a és Burgenland által létrehozott Határmenti Regi-
székesegyházat, a Gizella-kpolnát és a Szent onális Tanács Tudományos és Kulturális Mun-
György-kápolnát is. kacsoportjában nyílik mód közös munkára.

Kora délután érkeztünk Tihanyba, ahol a ti- Mindenekelõtt a személyes kapcsolatot kell
hanyi bencések vendégei voltunk. A szabadprog- említenem, amely évente egy-két kölcsönös lá-
ram után egy rövid orgonahangversenyre gyiile- togatásban valósul meg minden partnerünk ese-
kezett össze ismét a társaság, és a koncert után tében. Ekkor beszéljük meg a következõ eszten-
közösen néztük meg az apátsági templomot, az dõ közös programjait, pályázatait és a dokumen-
altemplomot, a kiállításokat. tumok cseréjét. Legutóbb ez év tavaszán, a

Tihanyból már csak kevesen jöttek vissza is- galántai könyvtár alakulásának ötvenedik évf or-
mét Pannonhalmára. A maroknyi csapat július dulójára szervezett ünnepségen vettünk részt.
4-én reggel indult haza. 1992 óta magyarországi periodikumokat fizetünk

Asványi Ilona elõ a galántai és a dunaszerdahelyi könyvtánlak,
titkár (Folytatás a 23. oldalon)
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(Folytatás a 18. oldalról) niurnra és más alkalmakra szervezett vetélkedõk
amit õk szlovákiai folyóiratokkal viszonoznak. forgatókönyveit, pályázati füzeteit és egyéb ki-

Kiadványcserét minden partnerünkkel folytatunk, adványait.
helyismereti gyûjteményünk értékes darabjait kap- Végül meg kell említenem, hogy a Kisalfóldi
tuk pédául a kismartoni könyvtárból. 1992-ben, Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szoros
Kodály Zoltán születésének száztizedik évforduló- kapcsolatot tart az osztrák könyvtáros egyesüle-
ja alkalmából a gyõri megyei könyvtár adta ki tekkel és a szlovákiai kollégákkal. Sok konfe-
magyarul Alma lonásová galántai könyvtáros A zene rencián és tap asztal atcs erén vettünk részt Auszt- -

mindenkié címû bibliográfiáját. Könyvtárunkat be- fiában és Szlovákiában mi is, és az egyesület hét
mutattuk a galántaiak szakmai híradójában, szlo- alkalommal szervezett több napos szakmai ki-

vákiai kollégáink pedig esetenként a Kisalfóldi rándulást e két országba.
Könyvtárosban jelentkeznek cikkekkel. Tuba László

Mostanában újra megszaporodtak a tapaszta- .., ,
latcsere látogatások, és élénkült a szakmai ren- Konyv~~rosok koszontese:
dezvényeken való részvétel. 1993-tól minden ütven év könyvtári
évben két szlovákiai (köztük érsekújvári) könyv- , .,. *
tárosnak biztosítottunk egyhetes tapasztalatcsere kromkaJa
utat megyénkben, a kilencvenes évek közepén
azonban a szlovákiai kisebbségi politika követ- Száraz tények, események. Töredékek. S mögöt-
keztében ezek három évre abbamaradtak. 1999- te könyvtár-, könyvtáros sorsok, emlékek. Kor
tõl pályázati forrásból több szlovákiai könyvtá- és kortörténet. Visszatekintve mi ötlik fel ben-
ros egyhetes, egy hónapos itteni továbbképzését, ned? Az indulás buzgalma a lázas kultúrharc idõ-
tapasztalatcsere látogatásait biztosítottuk. 1995- szakában, a hõskorszakban? Feleleveníted a hét-
ben minisztériumi ösztöndíjjal dr. Szabó Imréné, köznapok hangulatát... Amikor a hitelielen po1i-
a gyõri megyei könyvtár igazgatóhelyettese töl- tikai idõszakban kitartó munkával elfogadtattad
tött egy hetet Ausztriában. 1992-ben dr. Horváth magad, s rendíthetetlenül hittél a küldetésedben.
József kollégám kutatott egy hétig a kismartoni S mert benned õrzõdött, õrzõdik a könyv tekin-
könyvtárban, a két intézmény közötti ösztöndíj- télye, az olvasás szeretete, a papíros, a betû hite.

támogatás keretében. 1993-ban az Alpok-Adria S így mégy dolgozni, könyvtárt szervezni,
Munkaközösségben szerveztünk Gyõrött egy könyvtárost tanítani, visszamenõleg feldolgozni
szakmai tanácskozást az új könyvtári törvények- és néha sajtófélórát tartani, könyveket letétbe
rõl, amelyen cseh, osztrák, horvát, szlovén és adni, rendezvényt szervezni, olvasómozgalmi fel-
olasz könyvtárosok vettek részt. A szerzõi jog ajánlást gyûjteni, vagy címleírást készíteni, kata-
volt a témája annak az 1996. évi gyõri szakmai lógust építeni. Mégy gyalog, busszal, traktorral,
rendezvénynek, amelyen a dunántúli megyei és .stoppal, motorral, mûvelõdési autóval, autóval.
az osztrák tartományi könyvtárak munkatársai S dolgozol egy szinte érintetlen szépségû
vettek részt. A következõ évben Somorján (Szlo- megye vadregényes és szelíd tájait megismerve,
vákiában) szerveztünk kétnapos konferenciát a páradunyha alatt alvó Kapo$ völgyében, a tün-
magyar és szlovákiai magyar könyvtárosok ré- déri Völgységben, vagy az áldott és átkozott Duna
szére A könyvtárosok megújulása címmel. partján fekvõ települések könyvtáraiban..., ezer

Több éven át támogattuk pályáZati pénzbõl szállal kötõdve azokhoz a közösségekhez, arne-
(Kölcsey Alapítvány) a szlovákiai partnerkönyv- lyek nemzetiségi, népmûvészeti, kulturális érté-
tárak állományának gyarapítását, ma inkább szak- keiket példaszerûen õrzik.
mai utakra és az ottani könyvtárak feltáró mun- Sörömmel fedezed fel munkatársaidban a
kájának segítésére tudunk pályázati támogatást falvak mindeneseit, szószólóit, a lakótársaikért
szerezni. Természetesen meghívtuk a nálunk tenni akaró és tudó embereket: Mayer Ági néni-
folyó vetélkedõkre a szlovákiai magyar könyvtá- ket, Marsai Józsi bácsikat, Halász Julikákat, akik
rak gyermek olvasóit, így nyert öt dunaszer-
dahelyi iskolás egynapos szigetközi kirándulást *E1h~.gzott ~ megyei kö~yvtár 50 éves évfo;dulóján

. k .."' lk d "., S ' ~ d rendezett unnepsegen, Szekszardon, szeptember 4-en.a megyeI onyvtár vete e O] en. ZIvesen J.oga -Az eseményrõl szóló tudósítást következõ számunkban
ták kollégáink a Kossuth-évfordulóra, a mi.llen- olvasha~ák.

~
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