
Reméljük, a nemzetközi és hazai kezde-
ményezések, jó gyakorlatok bemutatása se-
gíteni fogja a könyvtárak oktatási tevékeny-
ségének megújítását és hasonlóan sikeres,
hosszú távon mûködõ olvasásfejlesztõ prog-
ramok születnek hazánkban is. ■

1 National Year of Reading 2008
[2010.08.04.]
<http://www.wikireadia.org.uk/index.php?title=2008_Na
tional_Year_of_Reading>
2 Reading Agency 
[2010.08.04.] <http://www.readingagency.org.uk/>
3 National Literacy Trust 
[2010.08.04.] <http://www.literacytrust.org.uk/>
4 Reading for Life 
[2010.08.04.] <http://www.readingforlife.org.uk/home/>
5 Tell Me a Story 
[2010.08.04.] 
<http://www.literacytrust.org.uk/tellmeastory>
6 Vote for Literacy 
[2010.08.04.] 
<http://www.literacytrust.org.uk/voteforliteracy>
7 Német olvasási programok
[2010.08.04.] <http://www.lesen-in-deutschland.de>
8 Goda Beatrix Olvasásfejlesztési programok Németor-
szágban [tanulmány]
9 Lire en fete
[2010.08.04.] <http://www.lire-en-fete.culture.fr>
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Novacsek Vojnics Kornél (1934–2010),
könyvtáros. Alapító tagja volt a Pest Megyei
Könyvtár Helytörténeti Gyûjteményének,
létrehozója és vezetõje a Szerb Országos
Önkormányzat könyvtárának. A Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Helytörté-
neti és Bibliográfiai Szekciójának 1992-tõl
volt tagja. 45 évet töltött könyvtárosi pályán.
2009-ben, 75. születésnapja körül, a Magyar
Könyvtáros Egyesület MKE-emlékéremmel
tüntette ki. 

1934. július 4-én született Újvidéken
(Novi Sad, akkoriban Jugoszláv Királyság).
Egyéves kora körül elveszítette szüleit,
anyai nagynénje nevelte hétéves koráig.
Nagynénjével Újvidéken, majd Belgrádban
élt, a Belgrádot ért 1941-es német bombázás
elõl menekülve rövid idõre újból visszake-
rült szülõvárosába. 1941 õszén, ahogyan õ,
szerb kisgyerekként megélte és ahogyan ön-
életrajzában írta, „a Horthy megszállás
után” Budapestre került, ettõl kezdve anyai
nagybátyja nevelte felnõtt koráig. 

Az általános iskola elvégzése után köz-
gazdasági szakközépiskolába járt. 1953-ban
érettségizett, ezt követõen két évig a
Mirelite Mélyhûtõ Vállalatnál dolgozott ad-
minisztrátori munkakörben. 1955 augusztu-
sától a Vörös Csillag Traktorgyárban dolgo-
zott marósként. 1956-ban katona volt, 
Móron szénbányában dolgozott. 1957 és
1960 között elvégezte a gépipari techniku-
mot, ezután termelésirányítási területen dol-
gozott.

1963 márciusától a Szerszámgépipari
Mûvek Budapesti Köszörûgépgyárában
gyártástechnológus volt. 1965-ben megbíz-
ták a gyári mûszaki könyvtár rendbetételé-
vel és a továbbiakban ennek vezetésével.
Ahhoz, hogy ezt a munkát megfelelõen el
tudja látni, elvégzett néhány alapfokú
könyvtárkezelõi tanfolyamot, majd 1970 és
1972 között elvégezte a középfokú könyvtá-
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rosi szaktanfolyamot, és a továbbiakban is
több szakmai elõadássorozaton vett részt.
1974 szeptemberétõl a VBKM VILLESZ-
nél (késõbb Erõsáramú Elektronikai Gyár)
mûszaki könyvtáros és szabványügyi elõadó
lett. Az utóbbi munkakör jobb ellátásához
1977 végén elvégzett egy szabványügy-
intézõi tanfolyamot, 1983-ban pedig egy
felsõfokú szabványalkotói tanfolyamot.
1981-ben Vállalati Kiváló Dolgozó, 1982-
ben pedig miniszteri Kiváló munkáért elis-
merést kapott.

1988 végén addigi munkahelye meg-
szûnt. 1989. február 1-jétõl a Pest Megyei
Könyvtárba került, ahol helytörténeti
könyvtáros volt 1994. július elejéig, amikor
nyugdíjazták, de ezután még 16 hónapig
részmunkaidõben tovább dolgozott. 1996.
január 2-ától ¦ korábbi felkérésnek eleget té-
ve ¦ a Szerb Demokratikus Szövetségnél ka-
pott megbízást, hogy hozzon létre egy szerb
nemzetiségi könyvtárat. Késõbb, megalaku-
lása után, automatikusan átkerült a Szerb
Országos Önkormányzathoz, ahol nyugdí-
jasként is kitartóan dolgozott, heti 26 órá-
ban. 

Az 1970-es évek közepétõl kezdett el au-
todidakta módon foglalkozni a szerb kultú-
rával, történelemmel, és megpróbálta újból
megtanulni elfelejtett szerb anyanyelvét,
amirõl önéletrajzában szerényen úgy ír,
hogy ez „részben sikerült”. 

Könyvtárvezetõként mi sem volt neki ter-
mészetesebb, mint a magyarországi és az ál-
talános szerb kultúra közötti kapcsolatok él-
tetése, a magyar és a szerb kultúra, valamint
a környezõ kultúrák közötti érintkezések
feltárása, kifejezésre juttatása és szolgálata.
E célok vezérelték a nemzetiségi és helytör-
téneti gyûjtemény kialakításánál, gyarapítá-
sánál, feldolgozásánál, a könyvtárban rende-
zett könyvbemutatók vagy más találkozók
alkalmával, a rendszeres olvasók és a tiszte-

letbeli látogatók fogadásánál. Kitüntetett 
figyelemmel tartotta a kapcsolatot más ma-
gyarországi szerb nemzetiségi könyvtárak-
kal, az Országos Idegen Nyelvû Könyvtárral
és a szentendrei Szerb Ortodox Egyházme-
gyei Könyvtárral. Magyarországon kívül a
belgrádi nemzeti könyvtárral (Narodna bib-
lioteka), az újvidéki Matica Srpskával, 
a magyarkanizsai József Attila Könyvtárral
(Szerbia, Vajdaság) volt szorosabb együtt-
mûködésben.

Különleges figyelmet szentelt a könyv-
tárába rendszeresen járó felnõtt és diák 
olvasóinak. Kezükbe adta a gyarapodási
jegyzékeket vagy a felkapottabb témákról
sajátkezûen összeállított ajánló bibliográfiá-
kat. A megélénkült érdeklõdést látva így 
készült el a Koszovóról szóló olvasmány-
jegyzék, illetve az 1948–1949-es idõszak
szerbséghez kötõdõ forrásainak jegyzéke.
Hasonló indíttatástól vezérelve állított össze
szöveggyûjteményeket is Szentendrérõl; a
szerbek körében a legnagyobb tiszteletnek
örvendõ szentrõl, államalapítóról, Szent
Száváról, és a koszovói (rigómezei) csatá-
hoz kötõdõ mondakörrõl. Másfél évtizedig
állt a Budapesten és környékén élõ, a szerb
nyelv és kultúra iránt érdeklõdõ olvasók
szolgálatában, de mások is számtalan eset-
ben keresték föl kérdésekkel: dolgozataikat
író egyetemi hallgatók, kutatók, pedagógu-
sok, építészek, mûvészettörténészek, törté-
nészek – nemcsak az országból, hanem kül-
földrõl is gyakran jelentkeztek szakmai 
útbaigazításért, információért, könyvért, ré-
gebbi vagy mai újságért, folyóiratért. Akik
hozzá fordultak, megtapasztalhatták – vagy
már korábbról is tudták –, hogy tudására, tá-
jékozottságára, ismeretségi körére, szolgá-
latkészségére mindig számíthattak. 

Novacsek Vojnics Kornél igazi multikul-
turális szolgálatot teljesített. A közössége-
kért végzett sokrétû munkájáért, példaértékû
szakmai elhivatottságáért és hosszú könyv-
tárosi életpályája során végzett tevékenysé-
géért az MKE 2009-ben MKE-emlékérem-
mel tüntette ki. Az idei bajai vándorgyûlésen
még ott láthattuk. 

S még csak egy apróság: e sorok íróját
néhány évvel ezelõtt könyvtárának örökös
beiratkozott olvasójává léptette elõ. ■
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