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Kirándulásunk weblapján a Vajdaságban tett
látogatásunk képei mellett a legfontosabb – ed-
dig ott is, nálunk is elhallgatott – történelmi té-
nyeket és a zajló politikai küzdelmek magyará-
zatát is közreadom. Akit további részletek érde-
kelnek, látogasson el a weblapra.

Utunk a szakmai kapcsolatok jelentõségét is
érzékeltette mindannyiunk számára. Az OSZK

és vajdasági partnere, az újvidéki Szerb Matica
Könyvtár között már több területen is létezik
évtizedes együttmûködés. Nagy Zoltán (OSZK)
és Heltai János (Miskolci Egyetem) heteken ke-
resztül kutatott és gyûjtött régi egyházi kiadású
nyomtatványokat az újlaki ferences kolostorban,
amelyek így bekerülhettek az RMK (Régi Ma-
gyar Könyvtár) pótköteteibe, amelyek RMNY
(Régi Magyarországi Nyomtatványok) néven
ismertek. A személyes kapcsolatok ma is élnek,
Magyarországról is vittünk könyveket a meglá-
togatott könyvtáraknak. Az ajtók megnyíltak
elõttünk, a beszélgetések messze túlmutattak a
formális kapcsolaton.

A könyvtárak nincsenek könnyû helyzetben
egyik országban sem. Ezek a kapcsolatok azon-
ban a mindennapi helytállásban segítenek ben-
nünket, segítik a határon túliakat. Segítenek, hogy
megõrizzük hitünket a hivatásunkban.

Tolnai György

A vajdasági túránk weblapja:
http://web. interware.hu/tolnaiy/index.html

Nyelvek európai napja

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár felhívása

Az Európa Tanács kezdeményezésére 2001-ben, a nyelvek európai éve alkalmából jelölték ki
a nyelvek európai napját. Azóta minden évben szeptember 26-án számos országban állami és
civil szervezetek, események egész sorával hívják fel a figyelmet a nyelvek sokszínûségére, az
élethosszig tartó nyelvtanulás és a nyelvtudás szinten tartásának fontosságára.

A nyelvek európai napjának honlapja a www.ecml.at/edl címen található.
A tervezett programok országonkénti bontásban olvashatók, köztük az OIK idei programja

is. Az Országos Idegennyelvû Könyvtár, idén negyedik alkalommal, egész napos rendezvény-
sorozat keretében ünnepli meg ezt a napot. A 2008. év különösen jelentõs számunkra, mert
2008-at az ENSZ közgyûlése a nyelvek nemzetközi évének nyilvánította, s az Európai Bizottság
határozata alapján 2008 a kultúrák közötti párbeszéd európai éve is.

Idén az Európai Bizottság Fordítási Fõigazgatósága is csatlakozik az OIK kezdeményezé-
séhez, így közösen intézünk felhívást a könyvtárak vezetõihez, munkatársaihoz, hogy helyi
rendezvényekkel csatlakozzanak a nyelvek európai napja (http://ec.europa.eu/education/policies/
lang/awareness/day_en.html) megünnepléséhez, hogy a széles közvélemény figyelmét még
hatékonyabban fordítsuk a nyelvtanulás-nyelvtudás felé.

Ha az önök hasonló témájú rendezvényeirõl értesítést kapunk (igazgatosag@oik.hu), a ko-
rábbi évekhez hasonlóan, a nap összes programját örömmel közzétesszük az OIK honlapján:
www.oik.hu

Mender Tiborné Jancsi Beáta

fõigazgató (OIK) az Európai Bizottság Fordítási Fõigazgatóságának
többnyelvûségért felelõs tisztviselõje


