
Szomszédo ló ~,

Egy e t e mi folyam.atosan égõ alexandriai könyvtárhoz hasonlí-
totta. Igy volt ez majdnem máig -mondotta -, itt '

könyvtáravató az idõ, hogy eloltsuk a tüzet, s ne csak a borvizek,
C .-k d .-fenyvesek, baI1adák régiójaként tartsák számon a Szé-

SI szere an kelyfóldet.

Ezután Kolwnbán Gábor, korábbi megyei tanács-
A Sapientia -Erdélyi Magyar Tudományegyetem elnök, az egyetem csikszeredai karának kurátora
Csíkszeredai Egyetemi Könyvtára 2001 õszén, a kapott szót, aki kifejtette, hogy a könyvtáravató-
csíkszeredai karokon beindult oktatással kezdte el nak három üzenete van. Az elsõ, hogy valami meg-
könyvtárszervezõ tevékenységét. változott Székelyföldön, nem ideiglenes dolgokat

Az elmúlt évek alapozó munkájának eredménye- hoznak létre,'a könyvtár elmozdíthatatlan, azt már
ként ma már több mint 25 ezer kötettel rendelke- nem viszik el máshová. A második: néhány éve
zik. Az intézmény -amely tehát több mint két éve maroknyi székely ember elhatározta, hogy porból
mûködik -ünnepélyes felavatására ez év április 1- sziklát fog csinálni, s a jövõbe vetett hittel és aka-
jén került sor. Az ünnepségen megjelent jeles köz- rattal a térséget a perifériából a centrum irányába
életi személyiségeket, írókat (akik a Pallas-Aka- fogja mozdítani. Egyetem nélkül nincs regionális
démia Kiadó alapításának tizéves évfordulójáh<;>z centrum, ezért is olyan fontos a könyvtáravatás.
kapcsolódó rendezvényekre is jöttek) Balog Lász- Harmadszorra pedig Csíkszeredának -amellett, hogy
ló könyvtárigazgató köszöntötte, röviden bemu- jeles nyomdái, könyvkiadói stb. vannak -más fel-
tatva a könyvtárat is. Az apropót az avatóra az adatokat is vállalnia kell ahhoz, hogy a régió köz-
nyújtotta, hogy a közelmúltban adták át a hasz- pontja, fõvárosa legyen.
nálók részére a bölcsészettudományi olvasótermet, Ezt követõen Egyed Ákos történelem pro-
amely ausztráliai és amerikai magyarok támoga- fesszort, akadémikust kérték fel, hogy szóljon né-
tás ával készült el. hány szót. A könyvtár nemcsak a tudás bölcsõje,

Miután Tamás József segédpüspök megáldotta továbbadója, de szimbólum is -mondta. -A Ko-
az intézményt, dr. Lányi Gusztáv dékán mondott lozsvári Egyetemi Könyvtár sem a miénk, de mégis
pohárköszöntõt, hangsúlyozva, hogy a minõségi a miénk -említette meg akkor, amikor kifejtette,
oktatás elképzelhetetlen információs háttér, egyete- hogy Kolozsvárra is ráférne egy új egyetemi könyv-
mi könyvtár nélkül. Dr. Csedõ Csaba, Csíkszereda tár. Nem tudják már az új beszerzéseket raktároz-
polgármestere felelevenítette azokat az erõfeszítése- ni, Pár az értékes családi iratanyagokat, könyvtá-

: ket, amelyek az egyetem és a könyvtár létrehozását rakat még átveszik. Reméli, lesz olyan hely, ahol
! megelõzték, s megköszönte a magyar kormány ezek a gyüjtemények a közjót szolgálják. Kolumbán
~ segitségét, támogatását, megemlítve, hogy a román Gábor Csíkszereda regionális szerepkörét hangsú-

: oktatási minisztériumnak is részt kellene vállalnia lyozó szavaira utalva pedig megemlítette, hogy
I az intézmény fenntartásában, ez garanciát jelent- Kolozsvárról nem szabad megfeledkezni: Kolozsvár

: hetne a további fejlesztésekre. olyan, mint a szabadságharcban a piski híd, s idézte
I Markó Béla, az RMDSZ elnöke beszédének beve- Bem Józsefkiejelentését: Ha a híd elveszett, Er-
: zetõjében u1.alt arra a sajátságos székely észjárásra, dély is elveszett! Azaz a régi könyvtárakat is fel kell

amely szerint elõször létre kell hozni valamit, ki újítani.
kell próbálni, s ha az a próbát kiállta, akkor van A felemelõ (és szellemes) megnyitóbeszédek, kö-
jogosultsága az ünneplésnek. A könyvtáravatónak szöntõk, s a Csíki Játékszin mûvészei által elõa-
ezt az üzenetét, gyakorlatát tovább kell vinni, hi- dott költemények meghallgatása után a jelenlévõk
szen nem is olyan nagyon régen még sokan voltak megtekintették a könyvtárat.
szkeptikusok abban, hogy Székelyföldön lehet -e Az intézmény alapterülete egyelõre háromszáz-
egyetemet mûködtetni. Azaz nem csak a hagyomá- ötven négyzetméter (végleges kialakítását 20GB-ra
nyokat kell õrizni, ápolni, hanem újat is kell alkot- tervezik). A két -társadalomtudományi (itt talál-
ni, mert így tudunk a XXI. század elváTásainak hatók a mûszaki könyvek is) és bölcsészettudomá-
megfelelni. Az erdélyi magyar kÖzg.Yûjteményeket egy nyi -olvasóteremben nyolcvanan tudnak helyet
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foglalni. Három szánútógépen biztosítják az internet A könyvtárban -amely hétfõtõl péntekig 9 és
és az elektronikus katalógus használatát. Az olva- 13, valamint 15 és 20 óra között tart nyitva (vizs-
sótermekben a könyvek az ETC szerint vannak cso- gaidõszakban hosszabbított olvasótenni program-
portosítva, ha a régebbi kiadványokat leemeljük, mal mûködik) -kilenc munkatárs (igazgató, in-
szinte mindegyikben találunk egy, az adományo- formatikus, két sza.kkönyvtáros és négy segéd-
zóra utaló bejegyzést. Például: Adomány. A Pro könyvtáros) dolgozik.
Hungaris Alapítványadománya a Sapientia EMrE Amikor további eredményes munkát kívánunk
Csíkszeredai Egyetemi Könyvtár számára. (Az nekik, felidézzük még a könyvtári tájékozatóban
állandó szöveget bélyegzõvel ütik be, s csak az ado- olvasható terveiket:
mányozó nevét Ílják kézzel.) Említésre méltó, hogy célirányos állománybõvítés, a könyvtár nyil-
a könyvtár olyan értékes adományokkal büszkél- vános tereinek további kiépítése (médiatár, net-
kedhet, mint Szentgyörgyi Albert, JakU István, szoba, kutatószobák), a szolgáltatások körének
Fábián Ernõ, André Kosztolányi hagyatéka. Arra, bõvítése (könyvtárközi kölcsönzések, nem hagyo-
hogy a könyvtárban több könyvre, jegyzetre lenne mányos dokumentumok -video- és audio ka-
szükség, utal a használati szabályzat is: az egy- zetták, DVD -használatának biztosítása), integ-
öt példányban meglévõ egyetemi jegyzetek pl, csak rált könyvtári rendszerhez való csatlakozás. több
egy-három napig kölcsönözhetõk. visszakeresési lehetõség biztosítása. rendez-

Az olvasótermekben találhatók egyébként a fo- vények (könyvbemutatók. kiállítások) szervezé-
lyóiratok, hirlapok, valamint a CD-RaM-ok', az se, jegyzetbolt mûködtetése.
audio- és videokazetták. Arató Antal
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