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! Biztató kapcsolat ban élõ magyarok így hozzájuthattak anyanyel-
j vükön íródott könyvekhez.
! A szovjetrendszer éveiben Kárpátalján is minden Az 1991-ben alakul~ Kárpátaljai Magyar Pe-
I településen szerveztek könyvtárat. A magyarok dagógus Szövetség (KMPSZ), illetó1eg az annak

által lakott településeken magyar könyveket is keretében létrehozott Tankönyv- és Taneszköz-
lehetett találni a könyvtárakban, de azok mennyi- tanács teljesen átvállalta a KMPSZ-tó1 a könyv-

~ sége még a színmagyar községekben sem haladta tári vonatkozású feladatokat.
r~ meg a húsz-huszonöt százalékot. Ukrajna füg- A KMPSZ, elsõ konkrét lépése volt egy
iii getlenné válása óta e helyzet csak romlott. Telje- könyvtár létreho?:ása a beregszászi székházban.
I '

,;1 sen megszûnt a könyvek kiskereskedelmi beho- E könyvtár a hagyományos feladatok végzésén
:~; zatala Magyarországról, utánpótlásra anyagi for- túl elosztási központként is mú'ködik. Elosztani-
'~ rás hiánya miatt gondolni sem mertünk, s még ennyi év után is -csak a magyarországi könyv-
J ma sem nagyon merünk. Következetes állomány- táraktól, közintézményektó1, kiadóktól, magánsze-
)11 gyarapításról egyáltalán nem beszélhetünk, hiszen mélyektõl kapott könyveket tudjuk, illetve saját
ti ha van egyáltalán gyarapodás, az csak az eseti kiadású segédkönyveinket, munkafüzeteinket.
c

jj humanitárius adományokból történhet. Most kezdjük kiépíteni tagkönyvtárainkat Ung-

ji A több mint száz teljesen magyar vagy
i~ magyarok által is lakott településen a szak-
:!! mai irányítást az Ungvári Területi Tudo-

I

~ mányos Könyvtár idegen nyelvû osztálya
;~ látja el. Ezen'osztály könyvállomány a zö-
'é
\JI: mében magyar. A szakmai irányításban
li~ ! részt vesz még a Beregszászi Járási
i~ f Könyvtár is. (Az Ungvári Nemzeti Egye-

, ,

iiil tem könyvtára is több mint százezer ma-
l; " gyar nyelvû kötettel rendelkezik). Sajná-
!' !: latos tény azonban, hogy télen a települé-
,i, " sek zömében nem tartanak nyitva a könyv-
!!) ~ tárak tüzelõanyag hiánya miatt.
f;!ii Az oktatási intézmények mindegyiké-:,1 ' ben -ahol magyar nyelvû oktatás folyik
" I

ifj ,: -mûködik könyvtár, már csak azért is, mert
,iii I Ukrajnában a tankönyvek központosított
111 elosztási rendszerben jutnak el a tanulók-j~: 

hoz, s ezt a könyvtárak bonyolít ják le.
~

:t: ! A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
!,

'Ii vetség (KMKSZ) megalakulása gyöke-Ii 
res változást hozott a kárpátaljai magyar

~: oktatási intézményekben lévõ könyvtá-~: 
! rak mûködésében. Szervezett keretek

\' ,
;:; '; közé lehetett szorítani a humanitárius se-
),t: 

gélyek behozatalát és azok szétosztását
"

1; '1 i~. .Ol~an helyeken is szervezett könyv-
, t tan sejteket a KMKSZ, ahol nem folyt! 

~ .magyar nyelvû oktatás, de a szórvány-

t j!
~ :!
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váron, Munkácson, Nagyszõlõsön és Akna- hettünk az EU világába is. Ebben az évben már
szlatinán. két fiatal kolléganõ végezte Nyíregyházán a

A Kárpátaljai Magyar Tanárképzõ Fõiskola könyvtáros asszisztensi tanfolyamot is. -
(KMTF) beindítása s könyvtárának szervezése Ekkor már éreztük, hogy Vraukóné /like -aki
újabb feladatokat, de újabb lehetõségeket is je- e kurzusokat szervezte -valójában olyan folya-
lentett, jelent ma is. matot indított el, aminek eredményei nem évról-

A fent említett három könyvtár egyike sem évre, hanem szinte hónapról-hónapra egyre kéz-
kap állami (ukrán) támogatást. Fenntartásuk pá- zelfoghatóbbak. Volt kikhez fordulnunk szakmai
lyázati úton elnyert magyarországi támogatások- tanácsokért, de magánjellegû kéréseinket sem
ból történik. Fõ támogatónk az Oktatási Minisz- utasították vissza, sõt buzdítottak, hogy bátran
téri um, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri- keressük ó'ket.
urna, az Illyés Alapítvány, az Apáczai és a Köl- Látva, hallva hogyan folyik ott a szakmai élet,
csey Alapítvány, de sorolhatnánk még a segítõ szerettünk volna s még többet szeretnénk abból
szándékú szervezeteket, intézményeket, magán- itthon is megvalósítani.
személyeket oldalakon át. Ezúton is köszönjük Öröm volt hallani az MKE területi szervezeté-
áldozatos munkájukat! nek ténykedéséról is. Ennek hatására -mivel ez

A könyvadományok nagyon fontosak, de leg- a dolog nálunk halódott -mi is megszerveztünk
alább olyan sokat jelent számunkra a magyaror- egy egyesületet. Úgy gondoltuk, hogy leginkább
szági kollégákkal való kapcsolattartás. A koráb- átlátható formában ezt az iskolai könyvtárosokkal
ban -a 90-es évek elején -is létezõ, de jobbára kezdhetjük el.
csak a kirándulás okra és vándorgyúlési meghívá- Felhívást tettünk közzé a Közoktatás címû lap-
sokra korlátozódó kapcsolatunk négy évvel ez- ban, hogy 2002. február 16-ára várjuk mindazo-
elõtt kezdett igazán konkréttá s -ma már bátran kat a magyar iskolai könyvtárosokat, akik részt
mondhatjuk -rendszeressé és tartalmassá válni. kívánnak venni az egyesület munkájában. Így

2000-ben kaptunk elõször meghívást Nyíregy- közel harmincan megalapítottuk a Kárpátaljai
házáról, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egye-
Könyvtártól más határon túli, fóleg Szatmár me- sületét. Ugyanezen a nyáron folytattuk a télen
gy ei kollégákkal együtt. Nagyon jó volt megis- kezdett számítógépes tanfolyamot, és elõadókat
merni a nyíregyházi és más iskolai, községi, is hívtunk Nyíregyházáról. (Errõl a továbbkép-
könyvtárakat. Merthogy ez volt a program célja. zésról Vraukóné Lukács Ilona beszámolt e lap
Némi irigységgel szemléltük a számunkra elérhe- hasábjain). Így már a Nyíregyházi Fõiskola könyv-
tetlennek tûnõ környezetet és az állományok nagy- tárával is szorosabb kapcsolatba kerültünk. A
ságát, összetételét. Bár a vendéglátó kollégák nyíregyházi kolléganõk segítõ szándékának kö-
igyekeztek felvilágosítani minket, hogy koránt- szönhetõen a három beregszászi könyvtár is rend-
sem ilyen ideális a helyzet az egész megyében, szeresen kapja a Könyvtári Levelezõ/lapot (a ki-
illetve az ország más területein sem. Hangsúlyoz- adó jóvoltából), a Kelet-Magyarországot, idén
ták azt is, hogy a helyiség és az állomány csak júniustól pedig a Magyar Naplót is. (Kovács
egy-egy tényezõ. Hogy azok élõvé váljanak, hogy Ferenc Oslóban élõ, Nyíregyházáról elszármazott
lelkük legyen, abban a könyvtárosnak, a könyv- médiamérnök, író, költõ és mûfordító tiszteletdí-
táros személyiségének van jelentõs szerepe. Ak- ját ajánlotta fel e célra.) A fõiskolai könyvtár a
kor ezt talán nem is értettük igazán. Ennyi év nyíregyházi anyaintézménytól és másoktól rend-
távlatából- ahogy egyre több magyarországi és szeresen kapja a Könyv, Könyvtár, Könyvtárost,
nyíregyházi kollégával kerültünk kapcsolatba -a Heti Világgazdaságot és egy országos napila-
már tudjuk, mit akartak jelezni ezzel a Szabolcs pot is.
megyei kollégák. A járási könyvtárba -az Országos Széchényi

A következõ évben újabb meghívást kaptunk, Könyvtárnak kÖszönhetõen -rendszeresen eljut
s másik öt kolléga vehetett részt a továbbképzé- a Családi Lap, az Ezermester, a Dörmögõ pö-
sen, ahol újabb szatmári és nyíregyházi kollégák- mötör és a Kincskeresõ, illetve négy-négy pél-
kal ismerkedhettünk meg, s hallhattunk igen szín- dányban a Könyvtári Levelezõ/lap, a Könyv,
vonalas elõadásokat az 1945 utáni magyar' iro- Könyvtár, Könyvtáros a Magyar Könyvtárosok
dalomról és történelemró1, illetve betekintést nyer- Egyesülete jóvoltából.
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A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv- Már ekkor elhatároztuk, hogy megpróbáljuk

tár a Kölcsey Alapítványhoz benyújtott pályáza- Annát is megnyerni, jöjjön el ismét hozzánk a
tán nyert összegbõl 244 csodálatos könyvet vásá- nyári továbbképzésre. A 2003. évi továbbképzés
rolt (tizennyolc egységcsomagot) a kárpátaljai rangját emelte, hogy a Kárpátaljai Nyári Kölcsey
iskolai könyvtárak számára. Közel kétszáz dara- Pedagógusakadémia keretén belül, még kb. száz
bot kaptunk Gáspár Ferenc A strucc vére címû másik pedagógussal együtt szervezhettük a közös
kötetéból magától az írótól, Vraukóné Ilike köz- programokat. Annának és Ilikének sikerült ismét
vetítésévei. elvarázsolniuk minket. Olyan hittel, meggyõzõ-

Tavaly õsszel pályázati metodikai továbbkép- déssel beszéltek arról, amit tesznek és ahogyan
; zésen vettünk részt, amit nagyon hasznosnak ta- végzik a munkájukat, hogy lelkesedésük hamaro-
; láltunk, hisz nekünk is egyre többet kell pályáz- san ránk is átragadt.
! nunk. Ezt a kurzust jövõ tavasszal szeretnénk Mi, akik csak arról panaszkodtunk, hogy mi-

, megismételni itthon is, hogy még több kolléga lyen feltétel nincs meg a munkánkhoz, hogya
1;j:: ismerkedhessen meg a megfelel,õ módszerekkel. könyvtáros sokadrangú egy iskolában, lassan
:' Karácsonyra a Mezõvári Altalános Iskola kezdtük elhinni, hogy sok minden rajtunk múlik.

könyvtára kapott ajándékba több mint ötven cso- Az egyik résztvevõ a következõképpen fogalma-
i daszép mesekönyvet (meg édességet, írószereket) zott: "Boldogsággal tölt el mindnyájunkat az a
~ az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola 4/a tudat, hogy nehéz körülmények között is lehet jó
~ osztályától a Móricz Zsigmond Megyei és Városi dolgokat alkotni -hisz a gyerek a könyvtárossal
~ Könyvtár közvetítésével. A nyíregyházi könyvtá- együtt csodákra képes."
.'
,:1 ros kolléganõ vállalja a számunkra felajánlott -Míg a könyvtáros kollégák a többi elõadót -

i! magyarországi könyvtárak által leselejtezett -Badó Zsolt könyvtárost, Pallay Ferenc informati-
:i könyvek tartalmi és fizikai átválogatását. Nekünk kust, Punykó Mária néprajzost, Weinrauch Katalin
.: már csak azt küldi tovább, amiról úgy ítéli, hasz- költõt -hallgatták, addig vendégeinket fogadta dr.
t nunkra lehet és nem csak arra való, hogy mi 'rak- Orosz Ildikó, a KMPSZ és a KMTF elnöke.

,f tározzuk tovább. A tanfolyam résztvevõivel, a vezetõ könyvtáro-

Így kaptunk nagyon hasznos kiadványokat sokkal való konzultáció után elõterjesztettük eIkép-
Érdról, Gávavencsellõrõl és Nyíregyházáról is.

A napilapok, folyóiratok hozzánk való el.juttatá-
sában komoly segítség a Nyíregyházáról a KMTF-

Ire rendszeresen átjáró, oktatókat szállító autó. Hogy
a könyves dobozok hogy jutnak át. ..Köszönjük az

~! önzetlen segítséget így ismeretlenül is!
11) Az idén tavasszal újabb találkozóra hívtuk a

frissen alakult egyesület tagjait és az érdeklõdõ-
ii; , ket. (A nyíregyházi kollégák javaslatára már sze-

mélyre szóló levélben invitáltuk régi és leendõ
: tagjainkat, nem eredménytelenül). Közel félszáz
: könyvtáros kollégával együtt megismerkedhettünk
; egy csodálatos iskolai könyvtárossal, aki magyar
( .1 tanári és drámapedagógiai végzettségét tökélete-

fi' sen ötvözi könyvtárosi munkájával.
f

ii Abonyiné Antal Anna elõadásával úgy elbû-
,; , völte a résztvevó'ket, hogy mindenki megfeledke-

I

'! zett a dermesztõ hidegrõl, ami ellen a téli kabát
sem nagyon védett már a déli órákban, de a lel-
künk átmelegedett. Már attól is, hogy február

; I közepén, a legnagyobb hóban, fagyban a két; 
kolléganõ vállalta a többórás utazást, s az'ntazás-

: nál jóval több idõt igénylõ, éjszakába nyúló ha-
: II tárátkelést.: 

Ii .
;! 
1, ,
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zeléseinket, melyeket az elnökasszony nagy egyet- az invitálást, s lehetõsége szerint jön, vagy más
értéssel fogadott, sõt bizonyos témákban együtt is formában segíti munkánkat.) .

továbbgondolkodtunk. Ennek eredményeként: .Mivel a könyvtárosok képzése nálunk nem
.Az õsz folyamán valamennyi járás terüle- megoldott, erre vonatkozóan is születtek elké~e-

tén (Munkács, Ungvár, Nagyszólõs, Aknaszlatina, lések. A középfokú képzést a közeljövóoen be
Beregszász) összehívjuk a magyar vagy magya- kívánjuk indítani a nyíregyháziak segítségével, de
rul is oktató iskolák könyvtárosait -akkor is, ha a felsõfokú könyvtárosképzés beindítás ának ide-
éppen ukrán nemzetiségû a kolléga! -, hogy vá- jét sem tennénk távolra. A határviszonyok no-
lasszák meg azt, aki az egyesület vezetõségében vember l-jétõl változnak, de az informatika le-
képviseli õket. Az öt képviselõ alkotja majd az gyõzi az ilyen határokat, s mi ezt szeretnénk ki-
egyesület vezetõségét, akik elnököt választanak használni, vagyis élni a távoktatás adta lehetõsé-
maguk közül. .gekkel.

Ez lenne az alapfeltétel a könyvtárak együtt- .Megállapodás született arról is, hogya nyír-
mú'kö~éséhez, szervezhetõségéhez. egyházi megyei könyvtár kidolgozza annak fel-

.Igéretet kaptunk a szervezéssel járó utazás tételeit, hogy kárpátaljai és késóob más szomszé-
és a személyre szóló postázás költségeinek fede- dos országbeli magyar könyvtárosok -félévente
zésére is, valamint -kezdetben -évenként két hárman -egy-egy hónapot a nyíregyházi Móricz
egyszerû formátumú (fénymásolt) hírlevél elké- Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban vagy
szítésére és szétküldésére. más szakirányú, elsõsorban iskolai könyvtárban

.A magyarországi kollégáktól megkapjuk az tölthessen el, ösztöndíjjal. A résztvevó'k körében
õ alapszabályukat, hogy tanulmányozhassuk és ez az ötlet mindennél nagyobb támogatottságot
elkészíthessük a miénket. (A választásokra meg- élvezett. Úgy érezték, ha folyamatában láthatnák
hívtuk a nyíregyházi kolléganõt is, aki elfogadta Abonyiné Ani és más, hozzá hasonló színvona-

lon dolgozó kollégák munkáját, az lenne a legin-
kább hasznukra. (A kolléganõtól tudjuk, jól ha-
ladnak az eló'készületek).

Nagy-nagy örömmel számolunk be ezekról a
tervekrõl. Boldogságunk már csak akkor lesz
nagyobb, ha majd az eredményekról írhatunk.

Most néhányan készülünk a vándorgyúlésre,
mások meg az októberi, már szokásos tovább-
képzésre. A megszokott idõpontban, október elsõ
teljes hetében négy napot most azok a kollégák
töltenek majd Nyíregyházán, akik megbízást kap-
tak, hogy segítsenek a területi választások lebo-
nyolításában. Már ismert a nevük is. Ezen to-
vábbképzés -melynek témája az egy adott terü-
leten mú'ködõ könyvtárak kapcsolatainak építése,
fejlesztése -érdekessége, hogy Hargita megyéból
érkeznek még többen, nem Szatmárból, mert a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár-
nak velük is van egy teljesen friss együttmú'ködé-
si megállapodása. Erról azonban számoljanak be
az ottani kollégák. llyen elõzmények után sokkal
nagyobb hittel nézünk mi is a jövó'be. A nyíregyhá-
zi kollégáknál tapasztalt szakmaszeretet, hivatástu-
dat erõsen ösztönöz bennünket, hogy megerõsödött
önbizalommal tapossuk utunkat, s szerezzünk némi
presztízst a szakmának mások elõtt is.

Molnár Natália -Gönczy Sándor

Beregszász
.
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