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Nemzetiségi
önkormányzati könyvtárak,
anyanyelvû gyûjtemények

Magyarországon

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárban (OIK)
2007. december 12-én lezajlott a nemzetiségi ön-
kormányzati könyvtárakat és más nemzetiségi
anyanyelvû gyûjteményeket bemutató konferen-
cia. A nemzetiségi témájú könyvtárszakmai ér-
tekezlet az intézményben már hagyományra te-
kint vissza, ugyanis minden év végén, a kisebb-
ségek napja alkalmából megrendezik. A 2007-es
konferencia az elõzõ évi program folytatása volt.
2006 decemberében a tizenhárom hazai nemze-
tiség közül a szlovák, az ukrán, a roma, a szerb,
a német, az örmény, a lengyel nemzetiség kép-
viselõi mutatták be könyvtáraikat. Az ez évi
konferencia tárgya a román, a szlovén, a horvát,
a ruszin, a bolgár és a görög gyûjtemények be-
mutatása volt.

A Nemzetiségi önkormányzati könyvtárak,

anyanyelvû gyûjtemények Magyarországon címû,
két részbõl álló konferencia megszervezésének
célja az utóbbi évtizedben a nemzetiségi önkor-
mányzatok támogatásával létrejött könyvtárak
történetének, az állomány összetételének, illetve
a könyvtárral kapcsolatos jövõbeli terveknek az
ismertetése, bemutatása volt a tágabb értelem-
ben vett könyvtári szakma, illetve az érdeklõdõk
számára, és ezáltal a kölcsönös megismerés, a
szakmai párbeszéd, az interkulturális tanulás
ügyének elõsegítése. Az önkormányzati könyv-
tárak létérõl fõleg újszerûségük miatt kevesen
tudnak. Ezek a könyvtárak az adott kisebbségi
közösségek számára kiemelten fontosak, hiszen
lehetõséget teremtenek az anyanyelv és kultúra
ápolására, megõrzésére, de a tágabb olvasókö-
zönség is használhatja õket. A konferencia címe
jelzi, hogy nem csupán az önkormányzati könyv-
tárak kaptak teret. Fontos volt, hogy azokról a
nagyobb nemzetiségi anyanyelvû gyûjtemények-
rõl is szó essen, amelyek esetében az önkormány-
zat még tart fenn könyvtárat.

Az érkezés és regisztráció után a konferenciát
Mender Tiborné, az Országos Idegennyelvû
Könyvtár fõigazgatója nyitotta meg. Elõre nem
látható és nem tervezhetõ okok miatt a horvát és
a bolgár gyûjteményeket bemutató elõadók nem
tudtak eljönni a konferenciára. Távolmaradásu-
kat késõn jelezték, ezért már nem lehetett meg-
oldani a helyettesítésüket.

A konferenciát

megnyitja Mender

Tiborné, az OIK

fõigazgatója

Léber Boglárka

(Berzsenyi Dániel

Megyei Könyvtár,

Szombathely)

A délelõtti ülésszakon Léber Boglárka a
szlovén nemzetiségi könyvtári ellátást és gyûj-
teményeket, Sz. Kiss Jánosné a román nemze-
tiségi könyvtári ellátást és a gyulai városi
könyvtár román gyûjteményét mutatta be.

Jenyikné Bende Klára, a budapesti horvát
könyvtár munkatársa elküldte elõadását, és az
OIK horvát referense felolvasta.

A délutáni ülésszakon a bolgár elõadó helyett
Papp Anna Mária, az OIK Nemzetiségi és Do-
kumentációs Osztályának megbízott vezetõje tar-
tott elõadást az OIK által irányított nemzetiségi
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dokumentumellátás
ú j d o n s á g a i r ó l ,
majd S. Benedek

András, az Orszá-
gos Ruszin Ki-
sebbségi Önkor-
mányzat könyv-
tárának alapítója
ismertette a ruszin
gyûjteményt, Ha-

lász Katalin pedig
a Magyarországi
Görögök Országos
Önkormányzatá-
nak könyvtárát
mutatta be.

Az elõadók nem
csak a könyvtárakkal
kapcsolatos kérdé-
sekrõl szóltak, ha-
nem az adott ki-
sebbség történelmé-
be, kultúrájába is
bepillantást nyújtot-
tak. Minden elõ-
adást vita követett,
amelynek keretében a jelenlévõk megbeszélték az
elõadásokkal kapcsolatban fölmerült kérdéseket.

A konferenciával megszólítottuk az érintett
nemzetiségi közösségeket, a könyvtári hálózat
szakembereit, a megyei könyvtárak módszertani
vezetõit, a települési nemzetiségi könyvtárak
könyvtárosait, a szakkönyvtárak nemzetiségi te-
matika iránt érdeklõdõ munkatársait, valamint az
olvasókat és a kisebbségkutatókat.

A konferencia jó alkalom volt arra, hogy a
könyvtárszakma különbözõ területein tevékeny-
kedõ szakemberek között létrejöjjön a tapaszta-
latcsere, lehetõséget nyújtott új partnerkapcsola-
tok kialakítására, együttmûködések kezdeménye-
zésre. A nemzetiségeket illetõen felhívta a figyel-
met az anyanyelv és kultúra ápolásának újabb
lehetõségére, a többségi társadalmat illetõen pe-
dig a kisebbségi nyelvekkel és kultúrákkal való
kapcsolatteremtés új fórumaira.

Papp Anna Mária

Köztünk nincs helye
búcsúnak, akárhol van,
szívemben lesz

Emlékezés Hajdu Gézára

„Bekövetkezett az elke-
rülhetetlen. Édesapám
december 31-én itt ha-
gyott bennünket” – olva-
som a levélben, mely
hírül adja Hajdu Gézá-
nak, egykori mesterem-
nek és atyai barátomnak
távozását e földi világból.
Személyében a magyar

könyvtáros társadalomnak olyan valakit kell ezentúl
nélkülöznie, aki évtizedekig meghatározója volt
Csongrád megye, sõt az ország könyvtári életének.
Bár életútja sokak számára nem ismeretlen, mégis
méltányosnak tartom néhány szóban összefoglalni a
legfontosabbnak tûnõ tényeket.

Küzdelmes ifjúkorát, fizikai munkásként is,
az értelmiségi létforma jellemezte. Ez idõben te-
kintélyes könyv- és irodalomismeretre tett szert.
Harmincéves korában jegyezte el magát a könyv-
táros szakmával, mikor is társadalmi munkában
elvállalta szülõvárosa, Hódmezõvásárhely egyik
üzemében a könyvtár gondozását.

Harminchat évesen kezdhette meg tanulmá-
nyait az ELTE magyar-könyvtár szakán. Az
önként vállalt nehéz feltételek ellenére (fizikai
munkás, egyetemi hallgató, társadalmi munkás
könyvtáros volt egyszerre) kitûnõ eredménnyel
diplomázott a Kovács Máté nevével fémjelzett
tanszéken. Hamarosan a Csongrád Megyei
Könyvtárban találta magát, ahol módszertanos-
ként, osztályvezetõként, igazgatóhelyettesként és
végül igazgatóként, mindvégig a szakmai élet
sûrûjében élte mindennapjait.

1969-tõl huszonnégy éven keresztül volt szer-
kesztõje a Csongrád Megyei Könyvtáros címû
folyóiratnak, melyben közzétett módszertani le-
velei országos figyelemre tették méltóvá.

1977-ben summa cum laude minõsítéssel az
egyetemi doktori címet is megkapta a Vásárhelyi

egyletek és könyvtárak 1827–1944 címû bölcsész-
doktori értekezéséért. Alkotó tevékenységének
termékenységét jelzi, hogy mintegy 190 közle-
ménye jelent meg, melyek, a könyvtári szakkér-

S. Benedek

András, lent:

Halász Katalin




