Bada István
A Jugoszláviai Gyűjtők Egyesületének irodalomszervező
munkájáról
A Jugoszláviai Gyűjtők Egyesülete (JUGYE) 1970 óta van bejegyezve a
polgári egyesületek címjegyzékébe. Keretében 25 klub, társaság, szakosztály
dolgozik.
Az irodalmi rendezvények szervezését, a könyvbarátokkal, olvasókkal való
kapcsolattartást 1990 óta a Fehér Ferenc Könyvbarátok Köre végzi. A
vajdasági óvodákban, általános iskolákban, könyvtárakban és művelődési
otthonokban író-olvasó találkozókat, irodalmi vetélkedőket, könyvajándékozást szerveznek, 103 vajdasági iskolában 307 magyar pedagógussal tartják a
kapcsolatot. Minden tanévben megszervezik Az olvasás öröme című tartományi olvasó versenyt erre az 1994/95-ös tanévben ötven iskolából 450 versenyző küldte be olvasónaplóját. A 15 könyv tartalmát leíró és elemző naplókat az
Újvidéki Magyar Tanszék tanárai, gyakorló pedagógusok és írók értékelték.
Ötven-ötven legjobb naplóíró tanulót meghívtak a nyári irodalmi táborba.
Az idei nyáron az ötödik és hatodik osztály tanulói Muzslyán, a Majtény
Mihály Irodalmi Táborban, a hetedik és nyolcadik osztály tanulói pedig
Magyarcsernyén, a Szentcleky Kornél Irodalmi Táborban töltöttek egy-egy
hetet. A helybeli iskola 50-50 diákjánál voltak elszállásolva. Az iskolában
étkeztek és reggeltől este 10 óráig előadásokat hallgattak a magyar irodalom
nagyjairól, játékos irodalmi vetélkedőben versenyeztek, írókkal találkoztak,
vitacsoportokban elemezték és mondták el gondolataikat egy-egy népszerű
regényről.
A tavalyi és az idei tanévben 12 000 ifjú könyvbaráttal találkoztak.
Az iskolai könyvtáraknak az elmúlt öt évben a Pro Hungaria Kulturális
Értékközvetítő Alapítványtól kapott mintegy 15 000 könyvet és 16 000
irodalmi újságot és folyóiratot juttattak el.
A FFKK megalakulása óta szorgalmazza az irodalmi emlékhelyek,
emlékszobák megnyitását. Eddig sikerült Kishegyesen Ady-emlékszobát,
Újvidéken a József Attila-emlékszobát létrehozni, Becskcren pedig anyagot
biztosítottak a Petőfi emlékfaluhoz. Doroszlón a Fehér Ferenc emlékház
valamint a Fehér Ferenc tér megnyitásánál segítettek.
Újvidéken a Fehér Ferenc tér tábláit többször leszedték és az utolsó táblát,
most Vajdaság-szerte az író-olvasó találkozókon mutatják be.
Az idei tanévben 100 magyar olvasókört szerveznek. Ehhez az iskoláknak
valamint a községi könyvtárak 20-25000 könyvre lenne szükségük.
Ehhez kérjük az Alapítványok segítségét.
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