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Zempléni és felvidéki
kistérségi könyvtárosok

II. nemzetközi
konferenciája
Sárospatakon

2005.január 25–26-án újabb nemzetközi tanács-
kozás színhelye volt Sárospatak. A Zrínyi Ilona
Városi Könyvtár második alkalommal hívta, vár-
ta a zempléni és a felvidéki kistérségben tevé-
kenykedõ könyvtárosokat.

A kétnapos összejövetel központi témája a
kiskönyvtárak esélyegyenlõségének megvalósítá-
sa volt.

Január 25-én délelõtt 11 órakor rövid ünnepi
mûsorral kedveskedtünk vendégeinknek, majd
Jánosdeák Gábor, Sárospatak város polgármes-
tere meleg hangon üdvözölte a jelenlévõket és
megnyitotta a nemzetközi konferenciát.

Kétnapos programunkhoz neves határon in-
neni és túli könyvtári szaktekintélyeket, elis-
mert szakembereket kértünk fel. A plenáris ülés
nyitó elõadását Venyigéné Makrányi Margit, a
miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatója tartotta. Az elképzelt jövõ – a kis-

könyvtárak sorsa címmel megyénk könyvtár-
fejlesztési koncepciója ismeretében nagyon ala-
pos, részletes, valósághû és elemzõ tájékozta-
tást adott a kistelepüléseken még mûködõ
könyvtáraink jelenlegi helyzetérõl, mûködési
problémáikról, a központi pályázati támogatá-
sok lehetõségérõl és a mozgókönyvtári szolgál-
tatások bevezetésérõl.

A zempléni és a felvidéki falvakban elég magas
a cigány lakosság száma. Nagy Attila, a Könyv-
tári Intézet kiváló és népszerû szociológusa több-
éves tudományos kutatási eredmények alapján
könyvtáros szemmel mutatta be a cigányság
szociális helyzetét, szerény életüket meghatá-
rozó körülményeiket, kiemelkedésük nehézsé-
geit. A cigány olvasók kulturális esélyei meg-
teremtéséhez és segítéséhez sok hasznos útmu-
tatást (tolerancia, türelem, szeretet, odafigyelés
stb.) is kaptunk.

 Weinrauch Katalin*, a népszerû író és
gyermekkönyvtáros Az olvasás megszerettetése a

beregszászi Járási Könyvtárban címû nagyhatá-
sú elõadásában a méltatlan körülmények között
tevékenykedõ, lelkes kárpátaljai könyvtárosok
leleményes és sokszínû módszereinek egész sorát
mutatta be. Mindezek a hátrányos helyzetû ma-
gyar gyermekek olvasóvá nevelésének példaérté-
kû bizonyítékai.

A plenáris ülést a fórum követte, ahol a hatá-
ron túli és inneni kiskönyvtárak vezetõi vitainditó
elõadásukban mutatták be könyvtárukat és ismer-
tették problémáikat.

Gecse Valéria, a bodrogszerdaszerdahelyi köz-
ségi könyvtár vezetõje a terebesi járásban mûkö-
dõ könyvtárak jelenlegi helyzetérõl, gondjairól
adott színvonalas és igen érdekes tájékoztatást.
Megtudhattuk, hogy ebben a régióban egy járási,
három városi, öt községi és hetvenkét kisközségi
könyvtár mûködik. A könyvtárak dokumentum-
állománya nagyrészt szlovák nyelvû, a szlovák
nyelvû új könyvek beszerzésére központi támo-
gatást igényelhetnek. Magyar nyelvû könyveket
a civil szervezetektõl, az egyházaktól és a ma-
gyarországi könyvtáraktól kapnak ajándékba. A
jelenlévõktõl segítséget kért magyar nyelvû könyv-
állományuk pályázat vagy ajándékozás formában
történõ gyarapításához. A magyar és a szlovák
könyvtárosok munkájában is elsõrendûen fontos
az állományalakítás, az olvasószolgálati munka, a
rendezvények szervezése.

Oreskó Gáborné, az olaszliszkai községi
könyvtár vezetõje neves elõdjére (Megyeri

Gyulánéra) emlékezve mutatta be az intézményé-
ben folyó sokszínû munkát. A könyvtár olvasó-
termében elhelyezett és kiállított néprajzi eszkö-
zök, levéltári forrásanyagok a helytörténeti kuta-
tást segítik és az identitásérzést erõsítik.

A fórum az esélyegyenlõséggel kapcsolatos
kérdések megválaszolásával zárult. A kötetlen
beszélgetés a délutáni pincelátogatáson is folyta-
tódott.

*Weinrauch Katalin és Gecse Valéria elõadását már-
ciusi számunkban olvashatták – a szerk.
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 A konferencia második napjának programját
az erõs hózápor, a nagy hideg és hófúvás sem
zavarta meg. A kistérség könyvtárosai csaknem
teljes létszámban megérkeztek, és Trembeczki

Lászlóné elnökletével folytatódott a tanácskozás.
Elõször Weinrauch Katalin tartott nagysikerû és
színvonalas gyermekfoglalkozást általános isko-
lai negyedik osztályos gyermekekkel, majd Olga

Mitrova, a kassai Jan Bocatius Városi Könyvtár
elismert és neves helytörténésze az intézmény
helytörténeti részlegét, felbecsülhetetlen kultúrtörté-
neti értékeit mutatta be. Megtudhattuk, hogy a fel-
vidéki községi könyvtárakban jelenleg helytörténeti
gyûjtemény nincs. Örvendetes, hogy egyes falvak-
ban a település történetét már feldolgozták és kiad-
vány formájában meg is jelentették. A szlovák kor-
mány rendelete értelmében 2006-ig minden telepü-
lésnek el készítenie saját címerét, ami a helytörténeti
kutatások felélénkülését is jelentheti.

Ezután Halász Magdolna könyvtárigazgató a
könyvtári pályázatok (Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram, Kölcsey Alapítvány) írásának titkaiba avatta
be a megjelenteket, Szenthe Erzsébet olvasószol-
gálatos könyvtáros pedig a könyvtárak kötelezõ
nyilvántartásainak helyes vezetéséhez, havonkénti
lezárásához adott módszertani tanácsokat.

A nemzetközi konferencia a könyvtárosok
búcsúzásával, a szakmai kapcsolatok erõsítésé-
nek igéretével zárult. A felvidéki könvvtárosok
azt kérték, hogy a következõ konferencia hely-
színe Sárospatak és egy felvidéki kistelepülés
legyen.

Halász Magdolna

könyvtárigazgató
Sárospatak

Tehetséggondozás
az iskolai könyvtárban

A Bod Péter könyvtárhasználati
verseny fõvárosi fordulójáról

A Bod Péter könyvtárhasználati versenyt 1993
óta rendezik meg az általános és középiskolás
diákok számára azzal a céllal, hogy a könyvtár
iránt érdeklõdõ, azt szeretõ diákok összemérjék
ebbéli jártasságukat.Az országossá, elismertté vált
verseny lényege a könyv- és a könyvtárhasználat
tudatossá válásának elõsegítése, megszerettetése.

A 2004–2005-ös tanév változást hozott a ver-
seny történetében. Ugyanis – hosszú idõ után –
ismét csak két kategóriában indítottak versenyt a
szervezõk, a 7.–8. és a 9.–10. évfolyamnak. Új-
donság volt az is, hogy a verseny kiírója nem az
Oktatási Minisztérium, hanem a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete és a budapesti Karinthy Fri-
gyes Gimnázium lett.

Budapesten, a kerületi fordulókon (ahol mintegy
négyszáz diák nevezett) általában a 7–8-os tanulók
között folyt verseny, mert sok kerületben csak egy
gimnázium indított diákot, s ez a középiskolás diák
mindjárt a fõvárosi fordulóban indult. A fõvárosi
forduló írásbeli részében a tehetségesek mindkét
csoportból kitûntek, és a szóbeli fordulóra már csak
a legjobb nyolc-nyolc diák mehetett.

Budapesten a szóbeli fordulót február 15-én
tartották a XII. kerületi Kós Károly Ének-Zene
Tagozatos Általános Iskolában. A diákok és fel-
készítõ tanáraik, köztük e sorok írója is, elõször
kis pogácsával és teával „melegedtek be”. Majd a
könyvtárban gyülekeztünk, és nagyon izgultunk.
Miután Hock Zsuzsanna, a Fõvárosi Pedagógiai
Intézet könyvtárpedagógiai szakértõje bemutatta a
zsûri tagjait, Holtságné Csipán Ágnes igazgatónõ
köszöntött minket, a gyerekek sorszámot húztak,
négyen benn maradtak. Megkezdõdött a verseny.

A többi diák egy érdekes kézmûves foglalko-
zással, a vízen festés technikájával ismerkedhetett
meg a várakozás ideje alatt. Ezt Szakmári Klára,

a Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárostanára
mutatta be. Ennek a csodaszép technikának az
angol neve marbling. Vízbe csepegtetnek speciá-
lis festéket, ami fenn marad a víz felszínén, pál-
cával motívumot lehet adni a festékeknek, és a
belemártott papíron olyan márványos minta ke-
letkezik, mint ami a XIX–XX. századi gyönyörû
régi könyvek elõzéklapjain látható. Egyértelmû-
en megragadott mindannyiunkat.

A második érdekességet a tanárok a Kós
Károly iskola igazgatónõje elõadásából kapták.
Körbevezetett bennünket a szépen helyreállított
mûemlék iskolaépületben. Hallottunk a könyvtár
és a zeneterem névadóiról. Erdélyi népmûvészeti
tárgyak díszítik a folyosókat, melyeket az iskola
névadója emlékére gyûjtenek. Utána az iskola
oktatási és tehetséggondozási szerkezetérõl volt
szó. Kellemes légkörben telt – számunkra – az
idõ.

Ezt követõen – készülve a következõ év ver-
senyére – videofelvételen megnéztünk egy kísér-


