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A Könyvtár, ami összeköt – Kárpát-me-
dencei fiatal magyar könyvtárosok
együttmûködése címmel az Országgyûlés
elnöke által meghirdetett ösztöndíjprog-
ram keretében 2014. november 1. és 30.
között nyolc határon túli és két magyar-
országi fiatal könyvtáros töltött egy hó-
napot az Országgyûlési Könyvtárban.
A pályázatot 2011-tõl a negyedik alka-
lommal hirdették meg, így már összesen
negyven fõ lehetett a program részese. 

A program fõ célkitûzése, hogy támo-
gassa a Kárpát-medencében a fiatal ma-
gyar könyvtárosok határokon átívelõ
szakmai tevékenységét, és a közösen
végzett munka segítsen olyan személyi
hálózat kialakításában, amely alkalmas
különbözõ könyvtárszakmai kérdések
gyors és hatékony megoldására és ezzel
is hozzájárul az anyanyelvi kultúra meg-
õrzéséhez. 

A 2014. évi ösztöndíjasok:
Csíkos Éva (Szerbia, Bácskertes, Jó-

zsef Attila Általános Iskola),
Dorkic Diána (Horvátország, Eszék,

Horvátországi Magyar Oktatási és Mûve-
lõdési Központ),

Ferencz Ünige Éva (Románia, Kolozs-
vár, Lucian Blaga Központi Egyetemi
Könyvtár),

Géczi Róbert (Románia, Kolozsvár,
Lucian Blaga Központi Egyetemi
Könyvtár),

Horváth Alexandra (Magyarország,
Budapesti Corvinus Egyetem Központi
Könyvtára),

Kelemen Kálmán (Románia, Sepsi-
szentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyv-
tár),

Lázok Klára (Románia, Marosvásár-
hely, Teleki–Bolyai Könyvtár),

Nagybali Tamara (Szerbia, Ada, Szar-
vas Gábor Könyvtár),

Pallagi Ágnes (Ukrajna, Péterfalva,
Péterfalvai Községi Könyvtár),

Tóth Zsuzsanna (Magyarország, Fü-
zér, Szathmáry László Mûvelõdési Ház).

Az ösztöndíjprogram szakmai hátterét
és intézményes kereteit az Országgyûlési
Könyvtár és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem biztosította, ezért a résztvevõk
részletesen megismerkedtek az Ország-
gyûlési Könyvtár új struktúrájával, korsze-
rûsített szolgáltatásaival, új szerzeménye-
zési politikájával, gyûjteményeivel és a
szkenneléssel, digitalizálással, valamint 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új struk-
túrájával, könyvtári szolgáltatásaival is. 

Az ösztöndíjasok a második héten a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Digitális
könyvtárak létrehozása elnevezésû, har-
mincórás akkreditált tanfolyamán vehet-
tek részt, amelynek végén mindenki sike-
res vizsgát tett.

N a p l ó
Könyvtár, ami összeköt – beszámoló egy könyvtáros ösztöndíjprogramról

✒✒    Villám Judit
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Ebben az évben nagyobb hangsúly he-
lyezõdött a gyakorlati tapasztalatszerzés-
re és munkára, így az Országgyûlési
Könyvtárban és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Könyvtárában minden ösztön-
díjas, a Corvinus Egyetem Központi
Könyvtárában a felsõoktatásban dolgo-
zók, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
két fiókkönyvtárában a közmûvelõdési
könyvtárakban dolgozó ösztöndíjasok
kaptak feladatokat. 

A program során szakmai elõadásokat
is hallhattak. Soltész István, az Ország-
gyûlés volt fõtitkára segítségével be-
tekintést nyerhettek az Országgyûlés jog-
alkotó munkájába, az Országgyûlés 
Hivatalának mûködésébe. Bárdi Nándor
történész, az MTA Társadalomtudományi
Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet
munkatársa két elõadást is tartott: 
Kisebbségi közösségek az interneten. (Ki-
sebbségi adatbankok, -szolgáltatások,
fejlesztésének lehetõségei/nehézségei) és
A budapesti kormányzatok magyarság-
politikája 1989 után, a kettõs állampol-
gárság intézményének bevezetése és vár-
ható hatásai, az új lehetõségek címmel.
Holka László, a Központi Statisztikai Hi-

vatal kommunikációs fõtanácsadója a
hivatal munkájáról, sajtókapcsolatairól,
tájékoztatási tevékenységérõl tartott elõ-
adást.

Szakmai tapasztalatcsere céljából kü-
lönbözõ könyvtárakba, gyûjteményekbe
látogattak el, így Budapesten az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár és a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár valamennyi gyûj-
teményét, a KSH Könyvtárt és szerteága-
zó szolgáltatásait, valamint az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Pedagógiai 
Múzeumot is megismerhették. Hörcsik
Richárd országgyûlési képviselõ, bizott-
sági elnök vendégeként Sárospatakon a
kollégium könyvtárát, a kollégiumi mú-
zeumot és a várat is megtekinthették.
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke
meghívására a lakiteleki Népfõiskolát lá-
togatták meg. Pannonhalmán a világ-
örökségi apátsággal és a Fõapátsági
Könyvtár kincseivel ismerkedhettek meg,
Kecskeméten a Katona József Megyei
Könyvtárban Ramháb Mária igazgatónõ
a könyvtár bemutatása mellett céltuda-
tossággal és elszántsággal is felvértezte a
határon túlról érkezetteket. Minden hely-
színen szívesen látott vendégek voltak, és
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mindenütt élénk szakmai párbeszéd zaj-
lott a fogadó és az ösztöndíjas könyvtá-
rosok között. 

A könyvtáros szakma vezetõivel való
találkozások mindig fontos részei a prog-
ramnak. Fogadta a tíz könyvtárost Bakos
Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letének (MKE) elnöke, Fodor Péter, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség el-
nöke, Nagy Zsuzsanna, az Országos
Könyvtári Kuratórium titkára. 

A rendkívül színes program során bu-
szos városnézéssel Budapest szépségeit
is megismerhették az Országgyûlési
Könyvtár egyik kollégája idegenvezeté-
sével, és az MKE Társadalomtudományi
Szekciójának szervezésében részt vehet-
tek a Szépmûvészeti Múzeum Remb-
randt és a holland arany évszázad címû
kiállításának tárlatvezetésén is.

A program szakmai zárásaként
Bellavics István, az Országgyûlés Hiva-

talának közgyûjteményi és közmûvelõ-
dési igazgatója találkozott az ösztöndí-
jasokkal, rövid tájékoztatást adott az
igazgatóság elõtt álló feladatokról, és 
köszönetet mondott a program lebonyolí-
tásában részt vevõ könyvtári munkatár-
saknak. A találkozó végén kötetlen 
beszélgetés keretében a tíz kolléga kife-
jezte elégedettségét és örömét, hogy részt
vehetett a programban. 

Az ösztöndíjasok írásban összegezték
a Budapesten töltött egy hónap szakmai
tapasztalatait, a velük készült interjú pe-
dig a Könyv, könyvtár, könyvtáros címû
lap egyik 2015-ös számában jelenik meg.

A résztvevõk hazatérésük után készí-
tettek egy, a programot népszerûsítõ 
rövidfilmet, melyet az Országgyûlé-
si Könyvtár honlapján is meg lehet te-
kinteni  (http://www.ogyk.hu/2015/01/19/
konyvtar-ami-osszekot-belulrol). A kis-
filmen visszatükrözõdnek az ösztöndíj-
programon szerzett örömteli pillanatok,
élmények. Reményeink szerint a film-
kockák kedvet csinálnak 2015-ben is a
negyven év alatti könyvtáros kollégák-
nak, hogy jelentkezzenek az újabb ösz-
töndíjpályázatra.

Köszönjük mindazoknak, akik hozzá-
járultak a program sikerességéhez! ■
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