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Határon túli magyar megtalálni. Beszélt a szerzõi jogi problémákról
.., is. Ezek tulajdonképpen nem jogi természetû

konyvtarosok kérdések, hanem a technika robbanásszerû fejlõ-
VII. zem p léni nemzetközi d~sébõ~ adódó ~ondok, amelyek a szerzõi jogok

serelmet okozzák.k fi .,.
OD erenClaja Környey Lászlóné dr., a miskolci II. Rákóczi

E ' . U .,. ' b Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója Esélyek és
az uropaI. DIO Jegye en lehetõségek címmel a Borsod-Abaúj-Zemplén

megyei területfejlesztésrõl és a könyvtárakról,
Az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezete elsõsorban a kistelepüléseken lévõ könyvtárak-
sárospataki és szerencsi könyvtára immár hete- ról tartott érdekes, értékes tájékoztatót. Elmond-
dik alkalommal közösen rendezte meg a határon ta, hogy manapság divatos a könyvtárak sorsáról
túli magyar könyvtárosok háromnapos találko- beszélni, a könyvtárakról, amelyeknek a felhasz-
zóját 2002. ~zeptember 4-6-án. nálókban élõ képe jócskán megváltozott, hiszen

A' hetedik konferenci ára öt szomszédos or- minden könyvtár igyekszik a kor követelménye-
szág magyarlakta településeirõl, Felvidékrõl, ihez alkalmazkodni, egyre több sikerrel, ám van
Kárpátaljáról, Erdélybõl, Vajdaságból és Szlo- egy terület, ahol állni látszik az idõ, mégpedig a
véniából érkeztek a kollégák. Mint már .annyi- kistelepülések területe, és azon belül is a könyv-
szor, az elsõ nap eseményei most is Sárospata- tárügy.
kon, a második nap programjai pedig Szeren- Igaz ugyan, l)ogy megyénk halmozottan hát-
csen zajlottak. A harmadik napon kiránduláson rányos helyzetû megye, de kedvezõ változások
pihentük ki az elõadások fáradalmait. is tapasztalhatók. Az információs társadalom, a

A szeptember 4-ei ünnepélyes megnyitó és a széles körû általános információs háttér megte-
tanácskozás helyszíne a sárospataki Zrínyi Ilona remtése az ezerarcú könyvtárak feladata lehet,
V 4rosi Könyvtár volt. Elõször Szász Hilda ma- ha egy-egy térséget fejleszteni akarunk. Ehhez a
rosvásárhelyi pedagógus Reményik Sándor Ahogy legtöbb segítséget a területfejlesztés nyújthatja,
lehet címû versét adta elõ, majd Halász Magdol- de sajnos kevés szó esik a területfejlesztési szak-
na, a Zempléni Könyvtárosok Szervezete (ZKSZ) irodalomban a könyvtárakról, mintha nem ven-
elnöke köszöntötte a vendégeket. Ezután nék figyelembe a könyvtárakban rejlõ nagy lehe-
Jánosdeák Gábor, Sárospatak polgármestere tõséget. Mint annyi más területen, a könyvtár-
üdvözölt mindenkit jó szívvel, és megnyitotta a ügyben is fontos a fõváros és a vidék különbsé-
konferenciát, amely szinte folytatása a néhány geinek csökkentése, az esélyegyenlõség megte-
nappal azelõtti Zempléni Európa napok címû remtése.
rendezvénysorozatnak. A következõkben a közkönyvtárak pályázati

Tizenegy órakor a plenáris ülés keretében elsõ lehetõségeirõl esett szó. A Nemzeti Kulturális
elõadóként dr. Kenyéri Katalin, a Nemzeti Kul- Örökség Minisztériumának képviselõje, dr. Ke-
rurális Örökség Minisztériuma fõtanácsosa tar- nyéri Katalin elmondta, hogy bizony a könyvtá-
totta meg elõadását Az EU irányelvek és a könyv- rak nem lennének képesek a szakmai feladataik
tárak címmel. Az egyik legfõbb európai uniós ellátására, különösen az új kezdeményezések
célkitûzés -mondta -, hogy az országok kultú- megvalósítása ütközne nehézségekbe a pályázati
rái virágozzanak, ezért egyediségünket meg kell támogatások nélkül, mégis gyakori, hogy nem
õriznünk. A magyar könyvtárak szakmai tevé- élnek ezekkel a lehetõségekkel. Azokkal sem,
kenysége harmonizál az EU könyvtáraiéval, bár amelyek nagy erõfeszítést sem kívánnak a könyv-
nekünk még vannak tennivalóink. Feladatunk tárosoktól, mint például a könyvtári állomány-
tiszteletben tartani a nemzeti különbözõségeket gyarapítás érdekeltségnövelõ támogatása, a
és elõtérbe helyezni a közös kulturális öröksé- könyvtárpártoló önkormányzat, az év könyvtára
get. A különbözõségünkben kell az egységet pályázat.
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A szeptem-
ber 5-ei tanács-
kozás színhelye
a szerencsi Rá-
kóczi-vár volt,
amely a Városi

'" Kulturális Köz-
pont és Könyv-
tárnak ad ott-
hont.

Az uniós
himnusz elhang-
zása után Uray
Attiláné, a sze-
rencsi Városi
Kulturális Köz-
pont és Könyv-
tár igazgatónõje
köszöntötte a

vendégeket,
majd Simonné
Tarnóczy Kata-

A Nemzeti Kulturális Alapprogram képvise- lin, az intézmény könyvtárosa, a ZKSZ titkára
lõje, Orosz Istvánné Mészáros Agnes tájékoztat- osztotta meg a hallgatósággal aK.ülügyminiszté-
ta a hallgatóságot, hogy az NKA fõ bevételi forrá- num budapesti továbbképzésén szerzett élménye-
sa a kulturális járulék. A könyvtárak itt sincsenek it, tapasztalatait.
dobogós helyen, sõt, még olimpiai pontot sem Elsõként Kovács István, a Külügyminisztéri-
kapnának, ha a pályázati kedvet vizsgálnánk. um EU Kommunikációs és Társadalmi Kapcso-

A Kölcsey Alapítvány elnökének, Szente Fe- latok Fõosztályának fõosztályvezetõje tartott elõ-
rencnek a tájékoztatóját Halász Magdolna, a adást _Magyarország csatlakozása az Európai
ZKSZ elnöke tolmácsolta, mivel az elnök úr nem Unióhoz, a csatlakozási tárgyalások m.enete cím-
tudott jelen lenni. A határon túli könyvtárak mel. Kiemelten beszélt a lakosság felkészülésé-
számára pályázhatnak magyar nyelvû könyvre nek fontosságáról, arról, hogy amikor reménye-
magyar könyvtárak. A hallgatóság soraiban azon- ink szerint az EU tagjai leszünk, azonnal tud-
nal megkezdõdött az egyeztetés, a megyaszói junk élni az unió adta elõnyökkel, támogatások-
könyvtáros, Szegediné Erzsike például felaján- kal. Ehhez praktikus, azonnal alkalmazható gya-
lotta, hogy egy Munkács környéki kis település korlati ismereteket kell szerezni. Elõadása után
számára szívesen ír pályázatot, hadd bõvüljön a a kárpátaljai kolléganõ megkérdezte, hogy ez-
magyar nyelvû állományuk. után Záhonynállesz-e a "vasfiiggöny". A fõosz-

Ebéd után a város nevezetességeit, a Reformá- tályvezetõ úr válaszában elmondta, Hegyesha-
tus Kollégium Nagykönyvtárát, a Vártemplomot és lornhoz hasonló határátkelõhelyet szeretnének
a Rákóczi-várat tekintették meg a vendégek. A kialakítani, s az Ukrajnában élõ magyarok szá-
délután kedves és megható színfoltja volt Fülöp mára a magyar igazolvány és a tíz évre érvényes
Géza marosvásárhelyi szakíró Az inforn1áció címû vízum lehet a biztosíték arra, hogy nem lesznek
kötetének a bemutatója. A kötetrõl Oroszné Kato- elzárva Magyarországtól és Európától.
na Anna, a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Ezután Csákó Beáta, az Országgyûlési Könyv-
Könyvtár igazgatója, Papp József, a murakeresitúri tár munkatársa az európai integráció történetét
könyvtár igazgatója és Papp István, a FSZEK nyu- vázolta fel a hallgatóságnak. Beáta elõadás'a
galmazott fõigazgató-helyettese beszélt. A rendez- nagyban bõvítette ismereteinket.
vény végén a szerzõ dedikálta kötetét. A vacsora Ebéd elõtt Tormássy Zsuzsa, a Külügyminisz-
után pincelátogatáson vett részt a társaság. térium EU Kommunikációs és Társadalmi Kap-
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A túloldalon:
A határon túli magyar

könyvtárosok a

sárospataki kollégákkal
Szerencsre érkeztek.

A szerencsi program
elõadói

..":'~.': .~

csolatok Föosztályának projektvezetöje beszélt a A nap utolsó elöadója Aradi Mária, a Mis-
kormányzat közvélemény felkészítési stratégiája kolci Európai Információs Pont szakreferense

.keretében a Külügyminisztérium által meghirde- .volt, aki bemutatta a miskolci EIP-t, a gyönyörû
tett közkönyvtári programról. 200 1-ben és 2002- helyet, az Andrássy-kúriát, és ismertette a szol-

ben hirdették meg a programot. Harminc-har- gáltatásaikat.
mincöt könyvtár nyert. A nyertesek közül négy Ezután a vendégek nagy érdeklödéssel néz-
könyvtár képviselöi hallgatták büszkén a beszá- ték, mi pedig büszkén mutattuk be gyönyörû
molót. Az ózdi, a sárospataki, a tokaji kollégák könyvtárunkat, amely a tíz éve felújított, késõ

és a házigazda szerencsiek. Az elöadó beszá- reneszánsz stílusú Rákóczi-várban kapott helyet.
molt arról, hogy a pályázatok színvonala egyre Egyedi tervezésû bútorok teszik még különlege-
magasabb, a számuk növekszik. A nyertesek sebbé a történelmi miliõt. A falakon, ablakpár-
feladata; hogy a megvásárolt könyvek, dokumen- kányon, ablakmélyedésben Duray Tibor Mun-
tumok, a továbbképzéseken nyert tapasztalatok kácsy-díjas festömûvész, szobrász, grafikus al-
segítségé\!el terjesszék az uniós ismereteket ve- kotásai képviselik a képzõmûvészetet. Történel-
télkedõk, elö adások, újságcikkek, különbözö mi környezetben a legkorszerûbb ismeretek és

.uniós rendezvények formájában. Örömmel hal1- technika, az európai uniós különgyûjteményünk
gattuk a Külügyminisztérium terveit, amelyek és a számítógépeink internet-hozzáféréssel.
között gyakoribb továbbképzés, söt luxemburgi, Úgy éreztük, kellemes, hasznos nap esemé-
strasbourgi és brüsszeli tanulmányút is szerepel a nyei után integettünk távozó barátainknak, aki-
könyvtáros ok számára. ket még várt a világörökség részévé lett Tokaj-

Délután ismét Csákó Beátáé volt a szó, aki az Hegyalja gyönyörû "fõvárosa", Tokaj. Várhelyi
Országgyûlési Könyvtárban lévö "nagy testvért", Gyula, intézményünk munkatársa, tokaji lokál-
az Európai Unió Letéti Könyvtárát mutatta be. patrióta kalauzolásával látogattak el a Tokaji

Koreny Agnes, az Európai Bizottság Magyar- Múzeumba, ahol az egyháztörténeti és ikonkiál-
országi Delegációjának információs menedzsere lítást, majd a szölészeti-borászati kultúrtörténeti
Az Európai Unió információs, dokumentációs kiállítást tekintették meg, végül egy kis séta után
forrásai -hivatalos kiadványok és magyar for- a város új gyöngyszemében, a Dégenfeld-palotá-
rások címmel tartott igen érdekes elö adást. A ban gyönyörködhettek.
hallgatóság lassan fáradt ugyan, Ági mégis re- Pénteken kirándult a társaság, Abaúj, Zemp-
meküllekötötte a figyelmüket, hiszen talán a leg- lén nevezetességei vel ismerkedtek meg.
inkább hasznosítható ismereteket nyújtotta arról, Simonné Tarnóczy Katalin szerencsi
hogy honnan és hogyan lehet beszerezni az in- könyvtáros, a Zempléni Könyvtárosok
formációkat az Európai Unióról. Szervezetének titkára
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