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Magyar nyelvû könyvtárat
avattunk a romániai

Ipp községben
,

2002. augusztus 21-én nagy izgalommal és tele
kétségekkel indultunk a romániai Ipp községbe
egy 1700 kötetes könyvrakománnyal. A hosszú
út végén igazi felüdülés volt a fogadtatásunk, és
a nagyon kedves vendéglátás. Másnap a köny-
vek halmazából egy igazi kis könyvtárat építet-
tünk. A gyors kipakolást és rendezést követõen
már az ünnepélyes átadásra gyülekezett a falu
lakossága. Meglepetésként egy szép és tartalmas
kulturális mûsor részesei lehettünk a község la-
kóinak elõadásában. Összefogott a falu az olva-
sás dicsérete mellett. Ebben nagy szerepük volt
a pedagógusoknak, a református és a baptista
közösségnek, valamint az RMDSZ helyi képvi- .
selõinek is. A helybéliek elmondása szerint már
nagyon régen nem volt az ottani magyarságnak
ilyen találkozója.

Hosszú út vezetett azonban addig, míg ez a
könyvtár létrejöhetett. Éppen egy éwel ezelõtt,
2001 augusztusában kaptuk meg a Szilágy me-

gyei Ipp község polgármesterének, Salánki Sán-
dornak a levelét, melyben támogatást kért egy
magyar nyelvû könyvtár felállításához. Levelé-
ben a következõket írta: "Kötelességünknek tart-

juk anyanyelvünket megõrizni, ifjúságunkat nem-
zeti öntudatra nevelni, megismertetni velük
múltunkat, történelmünket. Ehhez az itteni for-
rások szûkösek. Hiányt szenvedünk magyar nyel-
vû könyvekben."

Kérését felkarolva -a Zalai Gyermekkönyv-
táros Mûhely szervezésében, a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár koordinálásával -2001 szeptem-
berében felhívást juttattunk el a megye oktatási
intézményeihez, valamint október elején a me-
gyei sajtón keresztül a lakossághoz. (A Zalai
Hírlap mindvégig figyelemmel kísérte akciónkat, pontjáról érkeztek visszajelzések az összegyûj-
a felhívás napjától a könyvtáravatóig.) tött könyvekrõl. Könyvtárunk természetesen vál-

Annak ellenére, hogy többen még nem is lalta e könyvek beszállítását, átválogatását, ki-
hallottak e kis falu létezésérõl, sokan érezték úgy, juttatását. Ehhez azonban további támogatókat
hogy segíteniük kell. Akciónk határidejének le- kellett keresnünk. A leghosszabb idõt a szüksé-
teltére, 2001. november 30-ára, a megye több ges iratok hiánytalan beszerzése jelentette. Ta-
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lálnul1k kellett egy ottani kulturális alapítványt Ezt követõen az ÁNTSZ, ugyancsak fertõtIe-
is, amely a dokumentumokat befogadja. Szeren- nítõszen-el, lepermetezte az árvíztõl érintett tár-
csére ebben segített a "Kémerért" Alapítvány, gyakat, falakat és ablakokat.
amely tulajdonába vette a könyveket. A szállí- A kár felmérésére 22-én került sor.
tás ra vonatkozó kérésünkre elsõre igent mondott Megállapítottuk, hogy egyetlen dokumentum
Zala Megye Önkormányzata és a Nemzeti Kul- sem esett áldozatul az árvíznek. Kár az eszkö-
rurális Örökség Minisztériuma is. Kálóczy Kata- zökben keletkezett, és az elöntött földszinti épü-
lin minisztériumi fõtanácsos nemcsak a szerve- letrészben.
zésben segített, hanem személyesen is elkísért A helyreállítási munkák megkezdésére csak a
bennünket. falak és a bútorzat kiszáradása után kerülhet sor.

Sok könyvtáros kolléga munkája fekszik ab- Ez egyben azt is jelenti, hogy a földszinten elhe-
ban, hogy mindez megvalósult. (Amiben még lyezkedõ gyermekkönyvtár szeptember vége elõtt
maguk az ippiek sem hittek igazán, s valljuk be, semmiképpen nem nyitható ki.
számunkra is kellemes meglepetés, hogy sokan A felnõtt könyvtár augusZtus 29-én kinyitott.
megmozdultak a kérõ szóra). Az igazi siker szá- Ez volt a fenntartónknak küldött feljegyzés,
munkra az lesz, ha az újonnan létrehozott könyv- de volt egy szubjektív naplónk is. Ezt a naplót a
tárat használják is az olvasói. Az ehhez hasonló mindig az a kolléga írta, aki akkor éppen úgy
megmozdulás ok jelentik az olvasás éve program- érezte, hogy az aznap történteket tudomására kell
sorozat igazi értelmét. hoznia az utókornak és azoknak, akik pont ak-

Prológus: A könyvadományok azóta is gyûl- kor nem voltak jelen közülünk. A naplót akkor
nek a folytatáshoz... kezdtük el vezetni, mikor az árvíz kezdett ko-

Horváth Jenõné mollyá válni.
Sebestyénné Horváth Margit

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Szubjektív napló

Zalaegerszeg
Augusztus 17.
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rVlz az esz ergomJ A gyermekkönyvtári feljáróból már csak egy

.Városi Könyvtárban lépcsõfok van kint!

A könyvtár épületében az árvíz hetven centimé-
teren tetõzött, augusZtus 18-án.

A veszélyeztetett dokumentumok és eszkö-
zök mentését augUsZtus 8-án kezdtük meg. Az
árvízi elõrejelzéseknek megfelelõen mentettük a
dolgokat egyre magasabbra és magasabbra, egé-
szen ll-éig. Késõ éjszakáig a helyszínen tartóz-
kodtunk, felkészülve az esetleges gyors beavat-
kozásra is.

A könyvtár valamennyi dolgozója részt vett a
mentésben. Folyamatos volt a kapcsolatunk a
katasztrófa-elhárítással és a tûzoltósággal. Mind-
két egységtõl óriási segítséget kaptunk, nemcsak
a védekezési munkák során, de a helyreállítás-
kor is.

20-án a szentendrei katonák kihordták az
épületbõl a homokzsákokat, és a tûzoltók magas
nyomású fecskendõvel kitakarították az iszapot.
A könyvtár dolgozói 21-én kezdték el a polcok,
a bútorok, a padlózat és az ablakok fertõtlenítõs
vízzel történõ lemosását.
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