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KIRÁNDULT AZ EGYESÜLET! 
 

A MKE Zala Megyei Szervezete szokásos őszi tapasztalatcserés kirándulásának 
úti céljául szlovéniai szomszédaink meglátogatását tűzte ki. 

Ezúttal két autóbusszal indultunk útnak: az egyik Keszthely és Zalaegerszeg 
könyvtárosait szállította, a másik Nagykanizsáról indult – Lenti és Letenye 
könyvtárosaival együtt. Közülük számosan nem is tagjai ebben az évben 
egyesületünknek, reméljük, a következő években rájuk is számíthatunk. 

Elsőként Lendvára vitt az utunk. Régi és tartalmas kapcsolat fűz bennünket a 
könyvtárhoz és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézethez. Ez utóbbi a 
kiadványaival tiszteli meg rendszeresen a partnerkönyvtárakat, előbbivel pedig 
rendezvények alkalmával kölcsönös a meghívás és a részvétel. Farkas Brigitta 
könyvtáros, régi ismerősünk mutatta be könyvtárát és tevékenységét a mintegy 100 fős 
hallgatóságnak, s szervezte a további programot is. 

A könyvtárról talán a legérdekesebb információ a kétnyelvűsége. A környező 
községekben 14 letéti könyvtárat lát el, ezek közül 12 ugyancsak kétnyelvű 
gyűjteménnyel rendelkezik. Érdekes volt látni a polcokon az egybesorolt állományt, 
ahogy a különböző nyelvű könyvek is megosztás nélkül egymás mellett sorakoztak a 
polcokon. 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet vezetője, Göncz László a helyi 
magyar értelmiség erőfeszítéseiről beszélt, amelyet a kulturális fejlődés érdekében 
tettek. Szólt arról, hogy az Európai Unióba való belépéssel előtérbe kerülő régiós 
szemlélet remélhetőleg közelebb hozza egymáshoz a magyar nyelvű területeket. „A 
határok lebontása az emberek fejében lassabban történik” – ezért munkatársaival az 
utóbbi 10-15 évben már azon munkálkodtak, hogy visszaadják a magyar kultúra 
presztízsét a mindennapi emberek számára. A magyarok közül a fiatal nemzedék tagjai, 
s a szlovén értelmiségen belül is vannak, akik partnerek ebben a törekvésben. 

A Művelődési Intézet főbb tevékenysége: 
1. Anyanyelvápolás és nemzettudat-formálás (színház, irodalmi élet, anyanyelvi 

tábor, tanulmányi versenyek, pályázatok révén) 
2. Magyar nyelvű könyvkiadás (évente kb. 10 kiadvány) – szép- és 

szakirodalom, folyóiratok 
3. Tudományos kutatómunka (helytörténet, szociográfia, néprajz, 

irodalomtörténet) 
4. A magyar kultúra közvetítése a lakosság egésze felé (irodalom, zene, 

kiállítások) 
Még az egynyelvű szlovén vidékre is elviszik a rendezvényeket – új minőséget 
képviselve a magyar kultúra presztízsének emelése érdekében. 

Az Intézet 10-12 állandó munkatársán kívül 15-20 külsős is dolgozik a célok 
érdekében. Az intézmény 70 %-ban állami fenntartású, a többi költséget magyarországi 
és EU-s pályázati források fedezik. A régión belül sikeresen működik együtt 
magyarországi intézményekkel. 

A helyi irodalmi élet egyik helyszíne a Bánffy Központ, amelyet szintén 
megtekintettünk. 

A szakmai program után a város látnivalóval ismerkedtünk: megnéztük a 
nemrég átadott művelődési házat, amelyet Makovecz Imre tervezett jellegzetes 
stílusában és mégis egyedien. 
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A hajdani zsinagógában a kiállítás megtekintése előtt a Muravidék és Lendva 
környékének történetébe segített bepillantani előadásával dr. Varga József. 

Muraszombaton ebéddel vártak bennünket, kalauzunk Papp József a 
muraszombati könyvtár magyar könyvtárosa volt. 

A tavaly átadott új épületben 23 könyvtáros dolgozik, 10 közmunkás 
segítségével látják el feladataikat. 4000 m2 területen hagyományos könyvtári 
szolgáltatásokat kínálnak. 

A földszinten munkafoglalkoztató tanácsadó szolgálat működik. 
A gyermekkönyvtárban meseszobát rendeztek be a legkisebbeknek. 20-25 ezer 

gyermekkönyv várja a gyermekolvasókat, egész napos nyitva tartással. Az I. emeleten a 
felnőttek olvasóterme és a szabadpolcos állomány található: 100-110 ezer kötet, amely 
250 ezres állományt jelent a folyóiratokkal együtt. 

A könyvtár kötelespéldányban részesül (16 pld.-t ír elő a törvény). Itt nincs 
kétnyelvűség, csupán egy különgyűjtemény létesült a magyar nyelvű anyagokból. A 
médiatár félig kész, anyagiak függvénye a megvalósulása. A könyvtár különlegessége, 
hogy bibliobuszt működtet, amely 88 települést lát el. Magyar nyelven egy kis szórólap 
készült a könyvtárról, illetve az interneten lehet még találni róla magyar nyelvű 
információkat. A 16 ezer olvasó a szabadpolcos térben elhelyezett számítógépeket 
szabadon használhatja. A könyvtári hálózatban megyei könyvtári szerepet tölt be a 
könyvtár, helyismereti gyűjtést is folytat. 

A tervek között szerepel a digitális könyvtári szolgáltatások kialakítása, 
elektronikus könyvtár építése – mindehhez a pénzügyi háttér még hiányzik. 

A könyvtár és a bibliobusz megtekintése után sétát tettünk a városban, Papp 
József idegenvezetésével. 

Útban hazafelé egy néprajzi gyűjteményt látogattunk meg Kapornakon, 
amelyből az Őrség életét ismerhettük meg. 

A sok élményt nyújtó kirándulás mindannyiunk számára kedves emlék maradt. 
 

Nitsch Erzsébet 
 

 
A kiránduló könyvtárosok egy csoportja a muraszombati könyvtár előtt 

 
A  kiránduláson  készült  további  fényképek  a  Halis  István  Városi  Könyvtár 

honlapján (http://www.kanizsa.hu/konyvtar/) megtalálhatók (a szerk.).




