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✒✒  Nem elõször kelt útra a József Attila

Megyei és Városi Könyvtár vezetõsége

és szakmai gárdája, hogy a könyvtáros-

ok világnapján az Anton Bernolák

Könyvtárba (ABK) látogasson. Tavaly

április 14-én több száz ajándékkönyv

átadása mellett egymás helyzetével,

szolgáltatásaival, jellegzetességeivel is-

merkedtek közelebbrõl. Most, a könyv-

tárak és könyvtárosok ünnepén, már

egy visegrádi együttmûködés megala-

pozása reményében találkoztak – de

nem egyedüli partnerként és látogatók-

ként. 

A világnap alkalmából a megyei

könyvtár, az érsekújvári testvérkönyvtár

és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Komárom-Esztergom Megyei Szervezet

a megyében dolgozó könyvtárosokat is

meginvitálta a felvidéki útra. A tapaszta-

latcsere, az ismerkedés mellett az érsek-

újvári könyvtárosok megajándékozására

is készültek a hazaiak. 

A megyei, a városi és a községi

könyvtárosokból álló népes csoport

2016. április 14-én reggel vonattal érke-

zett Érsekújvárra. Már az állomáson

meglepetés várt mindannyiunkat, régi

hagyomány szerint – ugyan nem ci-

gányzenével, de – a fogadásunkra vi-

rággal érkezett Kecskés Ildikó könyvtári

szaktanácsadó, hálózati vezetõ, a Szlo-

vákiai Magyar Könyvtárosok Egyesüle-

tének alelnöke és Kovacic Gizella, az

ABD Családi részlegének vezetõje mö-

gött rázendített a Zlatý levík népi zene-

kar. Az érsekújvári zeneiskola növendé-

keinek és tanárának mûsora a váróte-

remben tartózkodókat is meglepte, volt,

aki táncra perdült. 
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Ezt követõen a Lõrincz Roland, az

ABK helytörténésze vezette sétán az ér-

sekújvári vasúti közlekedés jelentõségé-

rõl, az állomás és más említésre méltó

középületek történetérõl hallhattunk.

Utunkat a Thain János Múzeumnál sza-

kítottuk meg. Az állandó tárlat a legelsõ

leletektõl mutatta be a település törté-

netét. A tárlatvezetésen bõséges in-

formációkhoz jutottunk, elidõztünk a

kiállított tárgyak, ruhák és a – ma már

nyomaiban is alig fennmaradt – vár ma-

kettje mellett. Természetesen Anton

Bernolákról, a múzeum névadójáról is

sokat hallottunk, és láthattunk múlt szá-

zadbeli polgári szalont. A múzeumtól a

könyvtárig  tartó úton megnézhettük a

patinás gimnázium és a hajdani szülé-

szet érdekes épületét.

Az Anton Bernolák Könyvtárban

L’ubica Cervená, a könyvtár igazgatónõ-

je köszöntötte a csoportot. Utalt az ér-

sekújvári intézmény és a József Attila

Megyei és Városi Könyvtár fennálló

kapcsolatára, jó partneri együttmûködé-

sére. Mivel ezúttal nem csak a megyei

könyvtár dolgozói érkeztek, ismertette

az Anton Bernolák Könyvtár mûködé-

sét, tevékenységét jellemzõ legfonto-

sabb adatokat és tudnivalókat.

Voit Pál, a tatabányai megyei könyv-

tár igazgatója az eddigi testvérkönyvtári

kapcsolat felmutatható eredményeirõl

tett említést. Külön megköszönte a le-

hetõséget erre a találkozásra, amelynek

során a Nyitra kerületi (megyei) könyv-

tárral remélt újabb együttmûködést egy

közös pályázat kapcsán. 
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Monika Lobodášová, a nyitrai kerüle-

ti könyvtár igazgatónõje üdvözölte,

hogy a könyvtárosok világnapja hagyo-

mányát elhozták szlovák földre a ma-

gyar könyvtárosok. A V4-pályázattal

kapcsolatban biztosított együttmûködé-

si készségérõl. Tetszését fejezte ki a 

tervezett közös projekt tartalmával kap-

csolatban, és bízott a megbeszélés ered-

ményességében.

A közsöntéseket követõen a magyar

könyvtárosokat körbevezették az Anton

Bernolák Könyvtárban. Így volt alkal-

muk átadni a magukkal hozott ajándék-

könyveket a szlovák kollégáknak. 

Voltak a munkafolyamatokat érintõ

szakmai kérdések, és nagy valószínû-

séggel volt mit meríteni a látott, hallott

gyakorlatból, megoldásokból. 

Amíg a Komárom-Esztergom megye-

iek a könyvtárat járták be, a megyei

könyvtár delegációja és a szlovák veze-

tõk megbeszélést folytattak a visegrádi

országok pályázati kiírásáról. A pályázat

közösségteremtés, konferencia, kiad-

vány és egyéb projektek megvalósításá-

ra kínál lehetõséget legalább három 

ország bevonásával. A József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár hazai zöld-

könyvtárként a fenntarthatóság jegyé-

ben és tematikájával állított össze javas-

latcsomagot az egyeztetéshez. Monika

Lobodášová tetszését fejezte ki, de ter-

mészetszerûleg nem a jelenlegi találko-

zás dönti el a projekt tartalmát és kime-

netelét. A nyitrai könyvtárnak már van

tapasztalata a nemzetközi pályázásban,

cseh és lengyel partnerekkel rendelke-
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zik. A részletek kidolgozásához még

sok mindent tisztázni kell. Vélhetõen

egy késõ õszi találkozóra már bõsége-

sebb és konkrétabb információk birto-

kában érkezhetnek a projektgazdák, er-

re kapott meghívást Voit Pál.

A többiek a könyvtárséta után ismét

Lõrincz Roland vezetésével folytatták a

város megtekintését. Az érdekességeket

kínáló utcákból az ABK felnõtt ismeret-

terjesztõ részlege felé vették az irányt. 

A plébániatemplom, Anton Bernolák és

Széchényi szobra mellett, a feren-

ces templom érintésével érkeztek az

ebéd helyszínére. Itt érték be õket a tár-

gyaló felek.

Jól esett a nemzeti étket (brindzás

galuskát) is kínáló menü. A jóízû be-

szélgetéssel kísért ebéd után a városné-

zésre üzemeltetett nyolcszemélyes gon-

dolák és a szlovák kollégák vitték ki a

magyar könyvtárosokat az állomásra. 

A köszönet és a hála pillanataival bú-

csúztunk. A Magyar Közösség Díját alig

egy hónapja elnyert Kecskés Ildikó a

szervezésben utolérhetetlen, Gizka pe-

dig egész napos kíséretével, tolmácso-

lással erõsítette a program színvonalát 

a szlovák oldalról. A vendégszeretet, a

gondoskodás, a szíves vendéglátás után

nehéz volt elválni, de a szomorúságot

oldották az utánunk intõ zsebkendõk, a

mosolygó, barátságos arcok. Örülünk,

hogy idõt szakítottunk egymásra, zarán-

doklatunk nyomot hagy és folytatást

ígér. ■
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