
Bevezetõ

Szlovéniában körülbelül százhúszezer
magyar könyv van a kétnyelvû vagy
nemzetiségi programmal mûködõ könyv-
tárakban, ebbõl harmincezer a kétnyelvû
iskolák könyvtáraiban található meg,
amelyek nemzetiségi programjaik és a
pozitív diszkrimináció alapján mûköd-
nek. Ezek a könyvtárak a szlovén, horvát,
osztrák és magyar multikulturális kör-
nyezetben létesültek az ötven kilométer-
nyi szlovén–magyar határsávban, Szlo-
vénia északkeleti részén, a Muravidéken.
Több kultúrát és könyvállományt in-
tegrálnak, alapcéljuk az együttélés,
amely kétirányú: a szlovén–magyar és
magyar–magyar kapcsolattartásra irá-
nyulnak.

A kétnyelvû iskolai könyvtárakban
való elhelyezkedéshez szükséges a
könyvtári diploma (VII. fokozat, egyete-
mi végzettség), pedagógiai-andragógiai
alapismeretek, könyvtári vagy tanári
szakvizsga és szlovén–magyar nyelvis-
meret. A Muravidéken öt kétnyelvû álta-
lános iskolai könyvtár és egy kétnyelvû
középiskolai könyvtár mûködik, neveze-
tesen: a Dobronaki Kétnyelvû Általános
Iskola Könyvtára, a Göntérházi Kétnyel-
vû Általános Iskola Könyvtára, a
Pártosfalvi Kétnyelvû Általános Iskola
Könyvtára, az 1. Számú Lendvai Két-
nyelvû Általános Iskola Könyvtára, a
2. számú Lendvai Kétnyelvû Általános

Iskola Könyvtára és a Lendvai Kétnyelvû
Középiskola Könyvtára.

A kétnyelvû iskolai könyvtárak 
az Európai Unió keretei között

A szlovéniai kétnyelvû iskolai könyvtá-
rak is a globalizáció kereszttüzébe kerül-
tek 2004-tõl, hiszen Szlovénia az Euró-
pai Unió tagállamává vált, így újra kellett
értékelni a helyzetüket és szerepüket, el-
sõsorban a kétnyelvû párbeszédet,
amelyre épülnek. A globalizáció nem
mindig kedvez a kis közösségeknek és
kultúráknak. Az Európai Unió hivatalos
álláspontja szerint nincsenek nemzetisé-
gek, kisebbségek, hiszen célkitûzéseik
szerint elsõsorban Európa integrációján
van a hangsúly. A kérdés csak az, hogy
mennyire kiegyensúlyozott ez az integrá-
ció? A dialógus mindig két egyenlõ,
egyenrangú partner között lehetséges.
Ezt az elvet hirdetik a szlovéniai könyv-
tárosok a kétnyelvû iskolák könyvtá-
raiban. 

Az információs technológia fejlõdésé-
vel a kétnyelvû (szlovén–magyar) iskolai
könyvtáraknak a nemzetiségileg vegye-
sen lakott területen, a Muravidéken más
kihívásokkal is szembe kellett nézniük,
hiszen az Európai Unió megnyitotta elõt-
tük a teret egy még tágabb világ felé.
A könyvtárosok, akik egy személyben ta-
nárok, szervezõk, az oktató-nevelõ in-
tézmény programjainak a kivitelezõi, 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. június 3

M û h e l y
A szlovéniai kétnyelvû iskolai könyvtárak a XXI. század elején, 
az információs társadalom kihívásainak kereszttüzében

✒✒    Zágorec-Csuka Judit



információs szakemberek és adminiszt-
rátorok, szükséges, hogy kövessék a
könyvtári szakmában a multikulturalitás
trendjeit és építsék partnerkapcsolatai-
kat. A partnerkapcsolatok építésénél ob-
jektívnek kell lenniük, hiszen tudniuk
kell, hogy miben szeretnének együttmû-
ködni: a dokumentumok beszerzésében,
a katalogizálásban vagy más szakmai te-
rületeken. Az együttmûködés ott erõs,
ahol az érdekek is erõsek. Az együttmû-
ködéshez pedig közös stratégiákat kell
létrehozni. Az együttmûködés alapja:
mások véleményének a tisztelete, a kon-
szenzus és a hasonló érdekek. Az Euró-
pai Uniónak nincsenek már belsõ határai,
esetleg a tudás és az érdeklõdés hiánya
korlátozhat csak bennünket. A kétnyelvû
könyvtáraknak nyitottaknak kell lenniük,
de nem a végsõkig, mert mindahhoz,
amit befogadnak, kritikusan kell viszo-
nyulniuk. Az is fontos, hogy elfogadják
az európai trendeket és az európai identi-
tást is. A kétnyelvû könyvtárak kétirá-
nyúak – a szlovén és a magyar nyelv és
kultúra ötvözi, élteti elsõsorban ezt a

könyvtártípust –, ezért nyitottnak kell
lenniük mindkét kultúrára és nyelvre.
A könyvtárosoknak szerteágazó ötletek-
kel kell javítaniuk a multikulturalitás hét-
köznapjait. Még nem jött el a végsõ gyõ-
zelem ezen a területen, de ezen az úton
haladunk. Sok kreativitásra és önbiza-
lomra van szükségünk!

A kétnyelvû iskolai könyvtárak
SWOT-elemzése

Erõsségek (Strenghts), belsõ tényezõk

• A kétnyelû iskolai könyvtárak többkul-
túrájú könyvtárak,
• ötvenéves kétnyelvû (magyar–szlovén,
szlovén–magyar) hagyománnyal rendel-
keznek, kultúraközi dialógus folyik ben-
nük, teret adnak az oktatásnak,
• kitûnõ az együttmûködésük a magyar-
országi, fõleg a Zala és Vas megyei isko-
lai, városi és megyei könyvtárakkal
(együttmûködési szerzõdések),
• könyvtári programjaik mellett olvasási
és tanulmányi versenyeket is szerveznek.
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Olvasni jó! – Azolo internetes olvasás-népszerûsítõ program, amelyet a nagykanizsai Halis István 
Városi Könyvtár könyvtárigazgatója, Czupi Gyula (a bal oldali képen) és könyvtárosai népszerûsítettek az 

1. számú Lendvai Kétnyelvû Általános Iskola tanulóinak a Nemzetközi Könyvnap alkalmával 
2015. április 23-án, amely jó gyakorlati példa a magyar–magyar digitális utak kiépítésére. 



Gyengeségek (Weaknesses), belsõ 
tényezõk

• Nem csatlakoztak még a magyarországi
integrált iskolai könyvtári rendszerekhez
(például Szirén program stb.),
• az informatikai fejlesztésük nem egysé-
ges, két irányba orientálódtak informati-
kailag, csatlakoztak az országos jellegû
COBISS integrált rendszerhez és a
WINKNJ rendszerhez, amely nem integ-
rált, csak belsõ adatbázis-építésre ter-
jed ki, 

• viszonylag kevés a közös könyvtári
program, kevés a könyvtári kihívás a töb-
bi könyvtártípushoz képes,
• kevés az anyagi forrás a választékos
gyûjteményépítéshez, viszonylag kevés
könyvet vásárolnak a többi könyvtártí-
pushoz képest,
• kevéssé van jelen a marketingszemlélet
a munkájukban és hiányzik a folyamatos
értékelés,
• nincs hungarika-részlegük, kihelyezett
magyar gyûjteményük, kivéve: a tervezés
fázisában van ez az 1. Számú Lendvai
Kétnyelvû Iskolai Könyvtárában, hiszen
ötéves stratégiájukba bekerült az iskolai
könyvtár felújításának elsõ szakaszában
a hungarika-gyûjtemény létrehozása is.

Lehetõségek (Opportunities), külsõ 
tényezõk

• Új célcsoportok és szolgáltatási formák
bevezetése (például a magyar nemzetisé-
gû tanulók számára foglalkozások a ma-
gyar nemzetiségi program keretében,
magyar könyvfesztiválok és könyvvásá-
rok szervezése stb.),
• folyamatos pályázati aktivitás az önrész
vállalásának lehetõségével, EU-s progra-
mok kivitelezése (Bethlen Gábor határon
túli pályázati rendszer, Nemzeti Civil
Alapprogram pályázati rendszer stb.),
• a minõségmenedzsment bevezetése a
kétnyelvû iskolai könyvtárakba (SWOT-
analízisek összeállítása stb.).

Veszélyek (Threats), külsõ tényezõk

• A fenntartói források (minisztérium,
önkormányzatok) egyre inkább kevésnek
bizonyulnak a megnövekedett szakmai
feladatok ellátására, a technikai fejleszté
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sekre, mûködtetésre és karbantartásra
(például egy vagy két iskolai könyvtáros
van a sok feladatra, kedvezõtlen a helyzet
az elhelyezkedésre, kevés a humánerõ-
forrás),
• kedvezõtlen kormányzati politika – or-
szágos és helyi szinten, pénzhiány,
• demográfiai veszélyek – a magyar nem-
zetiségû tanulók számának csökkenése,
asszimiláció.

A kultúraközi dialógus 
– a többkultúrájú könyvtárak

A kultúrák pluralitása jellemzõ a XXI.
századra. Hogyan valósul meg a kultúra-
közi dialógus a kétnyelvû iskolai könyv-
tárakban? Egyáltalán van-e programjuk a
megvalósításhoz? Van-e elegendõ doku-
mentumuk ahhoz, hogy megvalósítsák 
e nemes programot? A kétnyelvû könyv-
tárak könyvtárosai tudatában vannak-e 
annak, hogy mi a küldetésük? A kultúra-
közi dialógus a kétnyelvû iskolai könyv-
tárakban magában foglalja:
• a kulturális-oktató-társadalmi akciókat,
• annak szorgalmazását, hogy a könyvtá-
rak a szlovén és a magyar irodalom szín-
helyei legyenek,

• a nemzetközi, de fõleg a szlovén és a
magyar projektek figyelemmel követését,
• bekapcsolódást a nemzetközi, elsõsor-
ban szlovén–magyar online katalógusokba,
• megfelelõ helyiségeket, ahol manifesz-
tálódhat a szlovén és a magyar kultúra,
• feliratokkal, gyûjteménnyel, vizuális
anyaggal való kiegészítést,
• tanulmányi versenyek szervezését, mint
az Ivan Cankar és a Petõfi Sándor tanul-
mányi versenyek,
• olvasási akciókat és versenyeket:
Bralna znacka (szlovén), magyar olvasá-
si versenyek,
• a kétnyelvû könyvtárak integratív szol-
gáltatásait, COBISS (online katalógus),
• a nemzetiségi kultúra és nyelv ápolásá-
ra fordított megkülönböztetett figyelmet,
• azt, hogy a könyvtár ablak legyen a vi-
lágra, lehetõséget nyújtson a szlovén és a
magyar irodalom megismerésére,
• végül azt is, hogy az Európai Unió erõ-
sen támogatja a multikulturalitást, tehát a
magyar és szlovén nyelvet és kultúrát is.

Az identitás az élet vezérmotívuma
– „A Gutenberg-galaxistól eljutunk
a Google-galaxisig”

A kétnyelvû területen tanulóknak egy-
szerre két értékrendszerben, két kultúrá-
ban, a két nyelv használatával kell élniük.
A multikulturalitás számukra sorsszerû,
adva van a születésüktõl fogva. Mind-
ezek mellett a mai társadalmi elvárások
alapján el kell sajátítaniuk az európai
identitást is. Az identitást alakítja a nyelv,
a kultúra, az iskola, a nevelés, a nemzeti
hovatartozás, de mindezek változnak és
új perspektívákat is kapnak. 

Hogyan kell megõrizniük a globalizált
világban, az Európai Unió keretein belül
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a muravidéki magyaroknak az identitásu-
kat, hogy ne veszítsék el önazonosságu-
kat a posztmodern társadalom nagy ívû
nyitottságában és kozmopolitizmusában?
Nehéz kérdés. Valószínû, hogy a kielégí-
tõ olvasási kultúra erõsen hozzájárul eh-
hez, mert az írásbeliség és az olvasás se-
gíti az emberek közti kommunikációt.
A megfelelõ emberi viszonyok pedig
alapfeltételei a sikeres társadalmaknak,
amelyek kommunikáció nélkül nem mû-
ködhetnek.

A kétnyelvû iskolai könyvtárak 
jövõképe a kultúraközi dialógus 
tekintetében a közeljövõben

A kétnyelvû könyvtárak könyvtárosainak
tudatában kell lenniük a küldetésüknek,
amely a következõ ismérveken alapul:
• a kétnyelvû gyûjtemény alapján lehet
minõségi szolgáltatást biztosítani,
• nemzetközi partnerkapcsolatok kelle-
nek (nemzetközi megállapodások, konfe-
renciák),
• doktori képzések és posztgraduális kép-
zések, magyar–magyar kapcsolatok,
• közös projektekben való részvétel,
szakmai továbbképzések,

• a digitális adatbázisok létrehozásával,
hungarika-gyûjteményeikkel be lehet
kapcsolódni a magyar digitális gyûjtemé-
nyekbe (Magyar Digitális Könyvtár,
MEK és a Szlovén Digitális Könyvtár,
dLib),
• a szakmai munkán alapuló partneri vi-
szonyok kiépítése a szlovén, a szomszé-
dos horvát és magyar könyvtárakkal,
• a könyvtári menedzsment elsajátítása,
amely az emberi tudáson alapszik és
amelynek alapján új minõséget kell ki-
alakítani a könyvtárakban,
• a kétnyelvû könyvtárak portáljainak,
weblapjainak a kialakítása, a kétnyelvû
könyvtárak vizuális és digitális népszerû-
sítése,
• a kétnyelvû könyvtárak marketingjének
a kidolgozása, az iskolai könyvtáraknak
követniük kell azokat a változásokat,
amelyek a könyvtárakon kívül zajlanak
az oktatásban és a kultúrában,
• a kétnyelvû könyvtáraknak figyelniük
kell a hazai és a nemzetközi pályázatokat
a könyvtárügy területén Szlovéniában,
Magyarországon és az Európai Unióban,
• a kétnyelvû könyvtáraknak ismerniük
kell felhasználóik, olvasóik információs
szükségleteit, olvasási igényeit.

Összegzés

A magyar nemzetiségnek kellhet pénz,
pártfogás, erkölcsi támasz, de igazán a
magyar nemzet/nép visszatért életbizal-
ma tarthatja fenn létezése súlyát. A ma-
gyar nemzetiség helyzetébõl a Muravidé-
ken csak akkor nem „szöknek meg” –
erõs kifejezésekkel élve: kihalásba, áru-
lásba, idegenségbe – a magyarok, ha eb-
bõl a helyzetbõl sorsot tudnak kovácsol-
ni, a tengésbõl küldetést, ki-ki a maga 
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lelkiismerete és lehetõsége szerint. A ki-
alakult új identitások azonban mennyire
lesznek életképesek? Ehhez segítenek
hozzá a kétnyelvû iskolai könyvtárak is!
Szlovéniában az információs társadalom
kiépítését az utóbbi négy-öt évben lelas-
sította a gazdasági válság, amely általá-
ban a posztszocialista országokat is érin-
tette az Európai Unióban. Az információ-
áramlás alapvetõ feltétele volna a két-
nyelvû iskolai könyvtárakban a magyar
adatbázisok kiépítése (csatlakozás példá-
ul a Szirén vagy más könyvtári program-
hoz), ez erõsítené a kompatibilitásukat és
együttmûködésüket a magyarországi
könyvtárakkal, ugyanakkor erõsítené a
szakmai mobilitásukat is. 

A muravidéki magyarság szellemi tel-
jesítményét saját vonatkozási rendszerén
belül lehet megítélni. Ennek tudatában az
iskolai könyvtáraik jövõjét is a kiépített
könyvtári rendszerek modernizálásában
és csatlakozási lehetõségeik (online adat-
bázisok) kiépítésében szemlélhetjük. Ku-
darcaikban és sikereikben kell felmutat-
niuk azokat az igazságokat, amelyek által
vállalják önmagukat a szórványközös-
ségben (hétezer magyar nemzetiségû él a
Muravidéken), hiszen a muravidéki ma-

gyarok beleszülettek egy kettõs nyelvi,
nemzeti identitásba és kultúrába, s ez is-
kolai könyvtáraikra is érvényes. Szüksé-
ges hinni azokban a személyekben, akik
támogatják a kétnyelvû iskolai könyvtá-
rak ügyét: igazgatók, tanárok, magyar
önkormányzati képviselõk, polgármeste-
rek, könyvtári szaktanácsosok, a szlovén
és magyar könyvtáros társadalom stb. Vagy-
is: Az Úr nem azt fogja tõled kérdezni,
mennyi a könyv a kétnyelvû iskolai
könyvtáradban, hanem azt, hogy hány ta-
nulót segítettél hozzá, hogy megfelelõ
könyvekhez jusson az oktatás folyamatá-
ban. Az Úr nem azt fogja kérdezni, mi
volt a foglalkozásod, azt fogja kérdezni,
minden jót, ami rendelkezésedre állt, a
foglalkozásod szolgálatába állítottál-e?
A szlovéniai kétnyelvû iskolai könyvtá-
rak minél több jót mutassanak fel, ami a
magyar nemzetiségi tanulók javát is szol-
gálja és párhuzamosan erõsíti a szlo-
vén–magyar együttélés lehetõségét, vala-
mint a magyar–magyar kapcsolatterem-
tést és partnerséget. ■
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Hatvanegy évvel késõbb vitte
vissza a könyvtári könyvet

Ron Webster 1953-ban kölcsönözte
ki a Structure and Function in
Primitive Society címû könyvet Li-
verpoolban, ám a kötet visszavitelé-
vel elkésett, ugyanis a tudományos
munkatársként dolgozó férfi ottho-
nában gombaszerûen nõttek a köny-
vek, emiatt szinte elfelejtette, hogy
valaha könyvtárban járt.

Habár a könyvtár több felszólí-
tást is küldött Websternek, a férfi
azokkal nem foglalkozott, mert sok-
kal fontosabb dolgai voltak egy
könyvtári könyvnél. Ez így ment
több mint hatvan évig, ám a minap
egy négyezer-ötszáz fontról szóló
csekket kapott a férfi, aki úgy dön-
tött, hogy jobban jár, ha megkeresi a
könyvet.

Miután a kilencvenegy éves
Webster megtalálta a kötetet, elment
a könyvtárba, ahol mindennap húsz
penny késedelmi díjat számoltak fel
neki. Amikor az idõs férfi belépett,
és elmondta, hogy egy 1953-ban
kölcsönzött könyvet hozott vissza,
akkor mindenki döbbenten nézett
rá. A könyvtár vezetõje elmondta,
hogy egy csésze tea mellett elbe-
szélgetett a férfival, akinek végül
nem kellett kifizetnie a késedel-
mi díjat, mert a könyvtárosok örül-
tek, hogy visszakerült hozzájuk a
könyv. ■
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