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Ez év januárjában tizenkét
kollégát hívtunk meg nem csu-
pán a már megszokott orszá-
gokból, hanem Szlovákiából,
Szlovéniából és Jugoszláviából
is az Európai uniós informáci-
ók a könyvtárban címmel szer-
vezett továbbképzésre.

A 2002 õszére tervezett kur-
zus során pályázati metodikai
ismereteket szeretnénk nyújtani
felvidéki, kárpátaljai és szatmári
kollégáknak, illetve szívesen
szervezünk tájékoztatót szá-
mukra a határon túliakkal fog-
lalkozó magyarországi intézmé-
nyekrõl, szervezetekrõl, alapít-
ványokról stb. Szívünk vágya,
hogy megmutathassuk nekik a
nemzet könyvtárát és színházát
is Budapesten. Bízunk benne,
hogy az NKA most is méltá-
nyolja az e területen ezidáig
végzett munkánkat.

A leginkább élõ kapcsolat a
Nyíregyházi Fõiskola Ukrán és
Ruszin Filológiai Tanszéke és a
�kinti� kulturális intézmények
között van, de rajtuk keresztül
könyvtárosaink is sok munkába
bekapcsolódnak. A közelmúltban
jelent meg egy kétkötetes szlavisz-
tikai bibliográfia, amit itteni
könyvtárosok készítettek.

S ha már a kiad-
ványoknál tartunk,
feltétlenül meg kell
említenünk Szabolcs-
S z a t m á r - B e r e g
(Bereg, Szabolcs-
Szatmár, Ugocsa,
Ung) megye megjele-
nés elõtt álló sajtó-
bibliográfiáját, mely-
nek összeállításában
kolléganõnknek nagy

segítségére voltak Szatmárné-
metiben a megyei könyvtárban
és a levéltárban, Kolozsvárott az
Egyetemi Könyvtárban, Nagybá-
nyán, Beregszászon és Ungváron
egyaránt. Az anyagokhoz való
hozzáférés az ottani könyvtáros
kollégák segítsége nélkül lehetet-
len lett volna.

Még számos olyan település
van � Demecser, Ajak, Vállaj
stb. �, ahol kisebb könyvtárak
építik kapcsolataikat szomszé-
dos vagy választott testvértele-
pülésekkel. Reméljük, ezek is
hosszútávú, tartalmas együttmû-
ködéssé fejlõdnek majd. Meg-
találják õk is és mások is azo-
kat a fehér foltokat, melyeket
talán jobb összefogással, még
több önzetlenséggel ritkítani
tudunk, esetleg meg is szüntet-
hetünk.

Ilyen fehér folt lehet a ha-
tármenti magyarlakta települé-
sek igényes, színvonalas ma-
gyar nyelvû dokumentumokkal
(szép- és szakirodalom, megfe-
lelõ kézikönyvek, hangzó anya-
gok, videofelvételek stb.) való
ellátása. Egy még 1998-ban,
nagyrészt a cigányok lakta tele-
pülések mozgó könyvtári ellá-
tására kidolgozott programunk

ma már egy nemzetközileg el-
ismert projekt alapja. Ha meg-
felelõ anyagi támogatást kapna,
ez a program nem csak a felsõ-
tiszavidéki, illetve tiszaháti kis-
térség évek óta nem gyarapító
vagy egyáltalán nem mûködõ
könyvtárait lenne hivatott pótol-
ni, hanem a projekt egy követ-
kezõ lépése a határok átlépése
lenne. Ennek eredménye pedig
az lenne, hogy az ottani magyar-
lakta települések az itthoniaké-
val azonos színvonalú ellátást
kapnának. Ez sok problémát
megoldana, s ma néha igen el-
aprózott energiánkat ebbe fek-
tetve igazán érdemi munkát
végezhetnénk. Úgy érezzük, így
sem kevés, amit teszünk, s ha
továbbra is meglesz minden
feladatnak az elszánt �gondo-
zója�, alkamasint újabb, példa-
értékû eredményekrõl számol-
hatunk be.

Van mit tennünk tehát, s azt
hiszem � eddigi érdemeinket
egyáltalán nem kicsinyítve �,
marad még az utánunk jövõ
nemzedéknek is bõven.

Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Móricz Zsigmond Megyei

és  Városi Könyvtár,
Nyíregyháza

Stein Aurél-
kiállítás

Stein Aurél Emlékkiállítás
nyílt az MTA Könyvtár Va-
sarely Termében (Budapest, V.
Arany J. u. l.), mely 2002.
május 25-éig tart nyitva. A ki-
állítás bemutatja Stein Aurél
legszebb kiadványait, kézirata-
it, leveleit, fotóit, ez utóbbiak
egy része a British Library anya-
gából való. A kiállítást Meskó
Attila, az MTA fõtitkára nyitot-
ta meg 2002. május 13-án.

A Könyvtárak
a kisebbségekért címû

nyíregyházi tanácskozás
résztvevõi
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Stein Aurél végrendeletében
úgy rendelkezett, hogy rendkí-
vül értékes magánkönyvtárát,
fényképgyûjteményét, levelezé-
sét és személyi iratait a Magyar
Tudományos Akadémiának
adományozza.  Ezt az elhatáro-
zását érzelmi okok magyaráz-
zák. Gyerekkora legnagyobb
részét az Akadémiai Könyvtár
szomszédságában állt szülõhá-
zában, s anyai nagybátyja jóvol-
tából magában a könyvtárban
töltötte. Az ifjú Stein számára
ezek az órák nem csupán a tu-
dománnyal való megismerke-
dést jelentették, hanem a ma-
gyar kultúra és a haza iránti
szeretetének tudatosulását. A
családjával németül beszélõ és
levelezõ, késõbb angolul író, és
tucatnyinál több keleti nyelvet
beszélõ világhírû Ázsia-kutató
számára a magyar nyelv szent
volt, és szent volt a magyar
nyelv ápolására alapított Aka-
démia.

Az emlékének szentelt ülés-
rõl következõ számunkban ol-
vashatnak.

Harry Potter
�forró szék�-ben,

avagy a gyermekirodalom
és a drámajáték szerepe
a gyermek- és iskolai

könyvtárakban

2002. április 3-a volt, szerda.
Harry Potter ott ült a forró szék-
ben. Legalábbis ez volt a célki-
tûzésünk arra a szakmai napra,
amelyet már tervezgettünk egy
ideje, de most megvalósult a
Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Kollégiumának
segítségével.

Sokakban joggal merülhet
fel a kérdés, miért éppen forró
székbe ültettük Harry Pottert, a

ösztönözte olvasásra. Szó volt
arról is, hogy a mai gyerekek
világához Harry Potter nagyon
közel áll, sokszor közelebb,
mint a kötelezõ olvasmányok.
Mondhatnám: új kor � új gye-
rekek. Az olvasó és az addig
nem olvasó gyerekeknek egy-
aránt tetszik, sokszor a legap-
róbb részletekre is emlékeznek,
versenyeznek, ki tud még töb-
bet felidézni.

Nem maradhatott el a már
sokszor feltett kérdés: Hogyan
szerettessük meg az olvasást?
Akárhogy tesszük, a gyermekre
nem lehet, nem szabad ráerõl-
tetni az olvasást, mert azzal
csak ellentétes hatást érünk el.
Amit mi szerettünk olvasni an-
nak idején, a gyerek nem biz-
tos, hogy fogja szeretni, nekünk
pedig el kell fogadnunk, ami
neki tetszik. A Harry Potter
könyvek nagy érdeme, hogy az
addig nem vagy csak keveset
olvasó gyerekek közül is soka-
kat vett rá az olvasásra.

Délután magát �a módszert�
vettük górcsõ alá. Hogy lehetne
még érdekesebb, gyermeket�fel-
nõttet aktív résztvevõvé alakító
könyvtári órát, könyvtárbemutató
foglalkozást tartani? � szólt a
meghívón feltett kérdés. A választ

drámajátékot, no meg saját
magunkat? (Mikor ültethettük
volna pódiumra is...)

A �forró szék� egy dráma-
pedagógiai technika, amelynek
lényege: aki abba a bizonyos
székbe ül, annak minden kér-
désre válaszolnia kell. Bár ki-
kötés, hogy �cikis� kérdés nem
lehet, a mi esetünkben még jó
is, ha volt, hiszen abból mind-
annyian tanulhattunk.

A Harry Potter �forró szék�
-ben címû szakmai napot Kis-
kunfélegyházán, a Petõfi Sán-
dor Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtárában rendeztük meg.
Aznap több kérdésre is próbál-
tunk választ kapni.

Elsõként arra, hogy mi a
Harry Potter könyvek sikerének
titka. A válaszadást Fischer
Eszter pszichológusra, a Fordu-
lópont címû folyóirat munka-
társára bíztuk. Érdekes volt a
pszichológus szemszögébõl vé-
leményt hallani e könyvek te-
kintetében, hiszen könyvtáros-
ként, tanárként érintve vagyunk,
nem vonhatjuk ki magunkat a
hatásuk alól. Harry Pottert le-
het szeretni, lehet utálni, de tény
és való: berobbant a világunk-
ba, gyerekek (sõt felnõttek)
nagy részét hódította meg és

Szakmai nap a gyerekkönyvtárban Kiskunfélegyházán


