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• Volt olyan olvasónk, aki mind a BME
könyvtárának, mind az OMIKK-nak tartozott
könyvekkel. (A könyveket mindkét helyrõl a
könyvtárak egyesítése elõtt kölcsönözte.)

• Az egyik könyvben benne maradt az ol-
vasó kölcsönzõjegye, kölcsönzési bizonylata,
és az egyik néhány éve küldött felszólítás is!

• Bár az akciót szeptember 16-án indítottuk
és ez a dátum minden levélben fel volt tüntet-
ve, egy héttel hamarabb már kaptunk vissza
könyveket.

• Több olvasó azonnal újra beíratkozott a
könyvtárba.

• Volt olyan olvasó, aki a könyvtártól két
kilométerre lévõ postán adta fel az ajánlott kül-
deményét.

• Több könyv érkezett vissza a meghirdetett
határidõ utolsó napján gyorsfutárral.

A megbocsátás hete lezárult, de ezzel még
nem ért véget a munkánk. Szeretnénk minden
olvasót elérni és lehetõségeink szerint minden
tartozást felszámolni. Arra törekszünk, hogy a
következõ év elejére új stratégiát dolgozzunk ki
a késedelmes ügyek kezelésére, ezzel is kiküszö-
bölve, hogy olvasóink hosszú ideig tartozhassa-
nak könyvtárunknak dokumentumokkal.

Ézsiás Anikó–Molnár Anita

BME OMIKK olvasószolgálati osztály

Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

E lap hasábjain 2000 októbere óta már többször
beszámoltunk azokról a kapcsolatokról, melyek
könyvtárunk és a megyénkkel szomszédos or-
szágok magyar könyvtárosai között alakultak ki.
Igyekeztünk arról is tájékoztatni a kollégákat,
hogy a könyvtárunk által határon túli kollégák
számára szervezett továbbképzéseken, amire a
közeljövõben már hetedik alkalommal kerül sor,
milyen központi témákat választottunk. Hírt ad-
tunk azokról a továbbképzésekrõl/kurzusokról is,
melyeken mi, nyíregyházi könyvtárosok, illetve
más anyaországi szakemberek vettek részt Be-
regszászon. Különösen megható volt az az él-
ménybeszámoló, amit az egyik kárpátaljai kollé-
ganõ vetett papírra a megyebeli iskolai könyvtá-
rosokkal közösen szervezett, Szurdokpüspökibe
kihelyezett vidám hangulatú, de sok tanulsággal
járó napokról. Kisebb publicitást kapott az a

programsorozatunk, amit A nagy könyv kereté-
ben bonyolítottunk: írókkal, költõkkel, színmû-
vészekkel jártuk Szatmárt, a Bereget és a Felvi-
déket.

Az évek során nem csupán könyvtáros és
könyvtáros között, hanem az egyes témákhoz
különbözõ szakterületekrõl meghívott elõadók
között is nagyon szép, ügytámogató kapcsolat
alakult ki. Ezekbõl szinte természetesen jött a
gondolat is, hogy ha már külön-külön mindenki
próbálja ereje, tehetsége szerint a határon túli
könyvtárosokat, illetve rajtuk keresztül az olva-
só határon túli magyarokat segíteni, akkor te-
gyük ezt együtt. A közös elhatározás, hogy be-
jegyeztetjük a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyv-

tárosokért Alapítványt, tavaly nyáron érlelõdött
meg bennünk. Tettük ezt azzal a céllal, hogy a
tõlünk telhetõ módon, keresve más jó szándékú
támogatókat is, segítsük a Kárpátalján magyarul
vagy magyar nyelven is oktató iskolák könyvtá-
rai magyar nyelvû állományának fejlesztését és
az ott dolgozó kollégák továbbképzését.
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Ez vezérelt bennünket akkor is, amikor
egyik alapító tagunk, Puky Miklós biológus (az
MTA tudományos munkatársa), Kárpátalján, a
nyári továbbképzések alkalmával szervezett ki-
rándulásokon készített fotóit képeslapok for-
májában is elkészíttettük, hogy céljaink meg-
valósítása érdekében értékesíthessük azokat. A
nyomdából egyenesen a repülõtérre vittük a
képeslapok egy részét, hogy Oslóban, az otta-
ni magyar nagykövet rezidenciáján, az ott élõ
magyar közösséggel megismertessük tervein-
ket, természetesen azzal a nem titkolt szán-
dékkal is, hogy támogatókat keressünk. Sike-
rült. Norvégiai bemutatkozásunkat Kovács

Ferencnek, egy másik alapító tagunknak kö-
szönhetjük. Az Oslói Egyetem médiamérnöke,
aki íróként, költõként, grafikusként és mûfor-
dítóként ismert, Nyíregyházán született és járt
iskolába. Negyedszázada él a norvég fõváros-
ban, s igen magas fokú elkötelezettséggel
igyekszik népszerûsíteni a norvég irodalmat
Magyarországon, de fõként a magyar irodal-
mat s a mûvészetek legkülönbözõbb területe-
inek magyarországi képviselõit Norvégiában.

Kövér Tibor jogász, az Országgyûlési Könyv-
tár osztályvezetõje régi baráti kapcsolat révén
került elõadóként Beregszászba. Kezdettõl fog-
va erkölcsi és anyagi támogatója a határon túli
magyar nyelvû oktatásnak, az ottani könyvtáros-
ok munkájának. Elõadásaival, az általa szerve-

zett könyvadományokkal
segíti a magyar nyelv és
kultúra megõrzését a határ
másik oldalán.

Bajnok Lászlóné könyv-
táros (Nyíregyházi Fõisko-
la), aki oktatói munkája ré-
vén mindannyiunk közül
leghamarabb találkozott
néhány Nyíregyházán ta-
nuló beregszászi könyvtá-
ros kolléganõvel, az indu-
lástól elõadóként, valamint
könyv- és folyóirat-adomá-
nyok szervezésével veszi
ki részét a közös munká-
ból.

Éva Erzsébet fõiskolai
tanár, mentálhigiénikus
(Nyíregyházi Fõiskola)
elõadásaival, gyakorlati

foglalkozásaival, illetve ezek szervezésével kap-
csolódott be a közös munkába. Szervezõje és
résztvevõje volt azoknak az irodalmi programok-
nak, melyeket A nagy könyv kapcsán indítot-
tunk Szatmárba, a Beregbe és a Felvidékre.

Itt kell megállnunk egy percre, hogy emlé-
kezzünk Berki Antal színmûvészre, aki idõt,
pénzt, fáradságot nem kímélve rótta a számunk-
ra ismeretlen minõségû utakat, tûrte a többórás,
megalázó várakozást a határokon, hogy a ma-
gyar költõk verseit elõadva segítse az irodalom
megértetését, megszerettetését. Váratlanul, alig
hatvanévesen ment el közülünk.

Kalydy Zsuzsanna könyvtárostanár (Krúdy
Gyula Gimnázium), a Scola Téka Iskolai Könyv-
tárosokért Alapítvány titkára. A Scola Téka ala-
pítvány a megyében élõ, arra érdemes iskolai
könyvtárosok elismerését tûzte ki célul. A két
alapítvány jellegébõl adódóan természetes, hogy
a megyebeli és a határon túli könyvtárosok kö-
zötti szakmai munka szervezése, közös pályáza-
tok beadása területén tud a legtöbbet segíteni.

Vraukóné Lukács Ilona könyvtáros (Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár) a hatá-
ron túli kollégák beregszászi és évenkénti nyír-
egyházi továbbképzéseinek szervezõje, rendsze-
res elõadója, az alapítvány képviselõje.

Az elmúlt hat évben több mint tízezer kötet
használt és új könyvet, régi és új folyóiratot,
CD-ket, kazettákat juttattunk át a határon. Háti-
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zsákban, sporttáskában, gurulós bõröndben ke-
rült át a legtöbb. A dobozos kiszereléseket ha-
tárõrök segítették át. Sok-sok táskát a Nyíregy-
házi Fõiskola oktatói vittek, akik hétvégeken
tanítani járnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Fõiskolára. Neveket nem tudnánk mon-
dani, ha vallatnának se, csak keveset. Csak né-
hányat ismerünk közülük, a többieket õk isme-
rik meg a barátaik… s így tovább. Mindenkinek
hálásak vagyunk a segítségért, az önzetlenségért,
s nem kevés esetben a kockázat vállalásáért!

A legtöbb könyv használt állapotban jutott a
birtokukba.. A belbecs lehet nagy, de a külcsín
sok esetben kívánnivalót hagyott maga után.
Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy az
adományba kapott könyveket átválogatjuk, csak
a legértékesebbeket visszük át, a többit ötven–
száz forintos áron értékesítjük a könyvtárunk
elõterében, s az ebbõl befolyt pénzt új könyvek
vásárlására fordítjuk. Nagy hiány van minden-
bõl. A legnagyobb igény a szótárak, lexikonok
iránt mutatkozik. Elsõ célunk, hogy minden kár-
pátaljai iskolai könyvtár számára megvegyük A
magyar helyesírási szabályzatot. Eddig negyven-
öt darabot sikerült vásárolnunk.

Korábban felhívás jelent meg e lap hasábjain
is, hogy szívesen fogadunk könyveket a fenti
célra. Akkor az érdi városi könyvtártól kaptunk
egy nagyon jelentõs tételt. Azóta mások is rend-
szeresen keresnek meg ilyen céllal.

Komoly támogatónk a Nagyvilág címû folyó-
irat szerkesztõsége, és a Petõfi Irodalmi Múze-

um is. A BBC londoni magyar tagozatának

megszûnésekor annak kézikönyvtárát is sikerült
megkapnunk, sok nyelvoktatást segítõ CD-vel
együtt.

Közel félezer kötet ifjúsági könyvet, új ki-
adásúakat kaptunk a Coldwell Kiadótól. Ugyan-
ilyen nagyságrendû volt az az állomány, amit
Bánffy György színmûvész adományozott az ala-
pítvány javára. (Ezen adománnyal külön terve-
ink vannak, reméljük, errõl is beszámolhatunk
egy éven belül.) S a nyíregyházi Rotary Klub is
kétszázezer forint értékû könyvadománnyal tá-
mogatta alapítványunkat.

Hoznak könyveket árusításra iskolák könyv-
táraiból, s magánemberek is támogatják az akci-
ót. Az olvasók megszokták, szeretik. Ha valami
miatt le kell szedni a könyveket, keresik. Töb-
ben beteszik a pénzt a becsületperselybe, elvi-
szik, elolvassák a könyvet, s visszahozzák, lete-

szik az árusítandók közé. Adományozóinknak a
támogatást azzal köszönjük meg, hogy a képes-
lapjainkból küldünk nekik egy lepecsételt pél-
dányt.

Ezek árusítása szintén bevételt jelent. Alapít-
ványi tagjaink, ismerõseink, barátaink rendsze-
resen népszerûsítik ezeket különbözõ fórumokon,
s kitesszük könyvtárunkban is olyan rendezvé-
nyeken, amelyekrõl úgy gondoljuk, odaillõ.

A képeslapokból készíttetett tabló több fóru-
mon szerepelt. Áprilisban a Nemzetközi Könyv-
fesztiválon, augusztusban a Nemzetközi Olva-
sástársaság budapesti konferenciáján is megje-
lent; egyik helyen sem haszontalanul. Ezúton is
köszönjük a szervezõknek, személy szerint Nagy

Anikónak és Nagy Attilának a lehetõséget!
Van, ahová nincs lehetõségünk ilyen nagy

felszereléssel menni, ott csak elmondjuk, mit
csinálunk, bemutatjuk a képeslapokat, és adunk
a szórólapjainkból.

Terveink között szerepel saját honlap kialakí-
tása, jótékonysági estek, könyvárverések szerve-
zése is, illetve szórólapok több nyelvre való lefor-
dítása. Ez utóbbi – tapasztaltuk – nemzetközi
konferencián elengedhetetlen. S nem elég csak
az angol. S nem elég csak azt odaírni, hogy
Kárpátalja. A külföldinek, az idegennek tudnia
kell, miért magyar, ha ukrán.

Mit várunk a magyar könyvtáros társada-

lomtól?

– Próbáljanak minél több ismeretet szerezni
Kárpátaljáról. Ha tehetik, ne csak olvassanak e
gyönyörû vidékrõl, az ott élõ különösen tiszta-
lelkû emberekrõl, hanem menjenek is el oda.

A felújítás alatt álló,

egykori Bereg Me-

gyei Törvényszék

épületében mûködik

a II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar

Fõiskola és annak

könyvtára

Égre mutató sziluett
A felújított benei

református
templom

Nézzenek szét, ismerjék meg a helyszíneket, s
biztosan meg is szeretik ezeket.
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– A fent olvasottak alapján ismertessék meg
minél több emberrel, hogy milyen célokat tûz-
tünk ki magunk elé, s nyerjék meg õket az ügy-
nek. Aki vállalja, hogy az alapítványról szóló
szórólapokat az olvasók számára hozzáférhetõvé
teszi, annak szívesen küldünk, jelentkezzen.

– Selejtezés vagy más ok miatt fölöslegessé
vált könyveiket árusítsák ki, s a befolyt összeget
fizessék be az alapítvány számlájára:

ERSTE Bank: 11600006-00000000-18609233
Amennyiben az árusítást nem tudják vállalni,

de a könyveket szívesen felajánlják, keressék meg
az a alapítvány képviselõjét:

vraukone@mzsk.nyirbone.hu
Tel.: (42) 598-888 (mh)
Fax.: (42) 404-107
Mobil: (20) 412-8939
– Ha vállalják könyvtárukban a képeslapok

értékesítését, jelezzék, adunk át bizományba.
– Ha könyvtáruk olyan szakmai konferenci-

át szervez – megyei, regionális, országos, eset-
leg nemzetközi szinten –, melyen nem idegen az
alapítvány jelenléte, értesítsenek, szívesen elme-
gyünk személyesen.

– Akiknek olyan nemzetközi kapcsolataik
vannak, ahol vélhetõen azonosulnak céljainkkal,
ismertessék meg azokat velünk is.

Az alapítványunkról szóló rövid ismertetõt a
képeslapokkal együtt feltettük a Katalistra is.
Reméljük, hogy céljaink, eddigi munkánk isme-
retében sokan keresnek majd minket!

Munkánk szükségességét megerõsítendõ áll-
jon itt egy írás is, amit Kárpátaljáról kaptunk.

rok több mint 1100 évvel ezelõtt választották

hazájuknak. A magyar nép egyes kutatók szerint

finnugor származású, más kutatók a sumér ere-

detre esküsznek. A magyarokat a II. Szilveszter

pápa által ajándékozott koronával megkoroná-

zott elsõ királyuk, István térítette a keresztény

hitre, alapította meg a magyar államot. Így lett

a magyar európai nép. A magyarok évszázad-

okon keresztül védték Európa népeit a török és

tatár veszedelemtõl. A XIX. század végén (1867)

államszövetségre léptek Ausztriával, megalakult

az Osztrák–Magyar Monarchia, melynek terüle-

te több mint 600 000 km2 volt. A dualista ál-

lamszövetségen belül mindkét ország önállóan

irányította belsõ ügyeit. 1914-ben egy szerb

diák orvul meggyilkolta Ferenc Ferdinánd

osztrák trónörököst. Ausztria hadat üzent Szer-

biának. Szerbia szövetségesei háborúba léptek

az osztrák-magyar birodalommal, természet-

szerûleg Magyarország is hadba lépett Auszt-

ria oldalán. Megkezdõdött az elsõ világhábo-

rú, mely a monarchia vereségével végzõdött.

Magyarország az Antant hatalmak nyomására

kénytelen volt aláírni a történelem legigazság-

talanabb békediktátumát, a trianoni békeszer-

zõdést, melynek értelmében Magyarországot

feldarabolták. Több mint 325 000 km2 terüle-

tének nagy részét a környezõ államoknak ad-

ták oda. Magyarország területe kevesebb, mint

93 000 km2 lett, lakossága egyharmadára csök-

kent. A legnagyobb baj azonban az volt, hogy

sokmillió magyar egyik napról a másikra ide-

gen országban találta magát, ahol a legkímé-

letlenebb bánásmód várt rájuk a többségi nem-

zetek részérõl. A csodálatos, erõs és hatalmas

Magyarországból egy megcsonkított kis állam

lett, amely saját magával határos határainak

teljes hosszában.

Különösen keserves sorsra jutott a Kárpát-

alja néven ismert földrajzi terület magyar la-

kossága. Még élnek emberek, akik az Osztrák–

Magyar Monarchiában születtek, majd cseh-

szlovák állampolgárok lettek. 1938-ban vissza-

kapta Magyarország a területet, ismét magyar

állampolgárok az ottani magyarok. A második

világháború után a Szovjetunióhoz csatolták,

ami szovjet állampolgárságot jelentett. Ukraj-

na függetlenné válása után a szovjet állam-

polgárságot ukránra kellett váltani. Tehát ki

sem mozdult lakóhelyérõl, mégis négy ország

állampolgára volt.

Páfrányölelte kárpáti

vízesés: Szinevéri

Nemzeti Park

Van olyan, a ki bõven adakozik, és annál

inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a já-

randóságot, de ugyan szûkölködik. A mással

jóltevõ ember megkövéredik; és a ki mást fel-

üdít, maga is üdül.”

Példabeszédek 11. 24; 25.
Kedves barátaink!

Volt egy gyönyörû ország Európa közepén, a

Kárpátok fenséges hegykoszorújának ölelõ kar-

jában. Ezt a földet az Ázsiából érkezett magya-
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A szovjet hatalom éveiben a vasfüggönnyel

elzárva, az anyaország vérkeringésétõl oly szo-

rosan elkötve élt a kárpátaljai magyarság, hogy

már nem is fájt a nemzettestnek. A kárpátaljai

magyarok szívós és kitartó küzdelem árán meg-

õrizték magyarságukat. Ezt teszik jelenleg is mint

ukrán állampolgárok. Megalakították saját ér-

dekvédelmi szervezetüket, a Kárpátaljai Magyar

Kulturális Szövetséget, valamint a kárpátaljai

magyar oktatás segítésére létrehozott Kárpátal-

jai Magyar Pedagógusszövetséget. Ez utóbbi

szervezet sok egyéb mellett létrehozott egy ma-

gyar nyelvû felsõoktatási intézményt, a II. Rákó-

czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolát, kiépí-

tette a magyar iskolák informatikai oktatását,

technikai eszközökkel szerelte fel az iskolákat.

Mindezt fõleg magyarországi támogatók és köz-

alapítványok, valamint a magyar kormány segít-

ségével. A támogatások azonban oly mértékben

csökkentek, hogy a jól kiépített, kitûnõen mûkö-

dõ rendszert az összeomlás fenyegeti. Pedig most

terveztük az iskolai könyvtárak magyar nyelvû

könyvekkel való feltöltését. Ezt szintén külföldi

segítõk révén tudjuk csak megvalósítani.

Magyarországi barátaink létrehozták a Kár-

pátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapít-

ványt. Csak ennek az alapítványnak a segítségé-

vel valósítható meg a kárpátaljai magyar iskolai

könyvtárak állományának folyamatos növelése,

frissítése újabb kiadványokkal, ellátása magyar

nyelvû folyóiratokkal, szaklapokkal, idõszaki ki-

adványokkal. Ez nem kis feladat, mivel Kárpát-

alján mintegy száz magyar oktatási intézmény

van, amelyekben könyvtár is mûködik. A tanköny-

veket az ukrán állam térítésmentesen biztosítja a

tanulóknak oly módon, hogy az iskolai könyvtá-

rak megkapják a tankönyveket, ahonnan a tanu-

lók kikölcsönzik egy tanévre. Sajnálatos viszont,

hogy a tankönyveken kívül semmi más oktatási

segédanyag nem jelenik meg magyar nyelven,

így a magyar iskolák tanulói lépéshátrányba

kerülnek az ukrán iskolák tanulóival szemben.

Ezt a hiányosságot próbálja kiküszöbölni a Kár-

pátaljai Magyar Pedagógusszövetség keretein

belül mûködõ Tankönyv- és Taneszköztanács

saját kiadású munkafüzeteivel és egyéb didakti-

kai segédanyagokkal. Anyagi lehetõségek hiányá-

ban azonban ez a tevékenység csak igen szerény

keretek között valósulhat meg. Ezért keresünk

meg minden olyan barátunkat, akitõl segítséget

remélünk ennek az igen nehéz problémának a

megoldására. Aki nem tapasztalta, nem tudhat-

ja: kérni sokkal nehezebb, mint adni. Szégyen-

keznünk kellene, de szégyenkezzenek azok, akik

ilyen helyzetbe taszítottak bennünket. „Boldogok

az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyernek”

Szíves segítségüket elõre is köszönjük.

V. Lukács Ilona

Ön megvette már
könyvtárának

az ETO új kiadását?

Kapható a Könyvtári Intézetnél.
Levélcím: Budapest 1827,
Budavári Palota F-épület

E-mail: oktat@oszk.hu
Telefonszám: 2243-819

Utoljára 1990-ben középkiadással
jelent meg az ETO, a mostani

kiadás a UDC Consortium által
gondozott ETO-adatbázis

honosított rekordjaiból készült.
Siessen, ne késse le!


