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a közös katalógushoz, keresõfelülethez és kimun-
kálták a különbözõ rendszerek közötti átjárható-
ság feltételeit, eszközrendszerét, bizton vehetik
maguknak a bátorságot, e téren ajánlásokat fo-
galmazzanak meg – mint ahogy ez a tervezett
kiadvány vázlatában szerepel is. Nem tûnik ön-
zésnek, hogy a MOKKA-rendszer mellett elsõ-
sorban saját rendszerük (Voyager/Corvina) és
együttmûködési körük (VOCAL) történetére
helyezik a hangsúlyt, ráadásul ezt kiegyenlíti a
körüljárt témához tartozó cikkek és weblapok
gyûjteménye, amely szintén szerepel az elképze-
lések között. A felsõfokú könyvtárosképzés tan-
rendjében mindenütt szerepelnek az integrált
könyvtári rendszerek, a tantárgy jelenleg elérhe-
tõ egyetlen (internetes) jegyzetanyaga viszont régi
(ha nem is teljességgel elavult), mindenestre az e
pályázatban hangsúlyt kapó sajátosságok egyikét
sem taglalja. Ebben az értelemben is hézagpótló
lenne a pályázatban vázolt, több hordozójú »kiad-
vány«, amely a szakma számára is fogalmaz meg
közérdeklõdésre számot tartó ismereteket.”

A rendezvényhez kapcsolódóan került sor az
NYME könyvtári bizottságának ülésére Bartha

Dénes egyetemi tanár elnökletével. Az ülésre
meghívott vendégeink az állandó tagok – köz-
ponti szervezeti egységek, karok képviselõi,
könyvtárvezetõk – mellett a levéltári és muzeá-
lis gyûjtemények vezetõi voltak, valamint Szán-

tóné Kiss Ilona, a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram képviselõje, aki részletes tájékoztatást nyúj-
tott a pályázati lehetõségekrõl, az elszámolási
kötelezettségekrõl.

Rendezvényünk igazolta, hogy az ún. hármas
közgyûjteményi egység – könyvtár, levéltár, mú-

zeum – nagy mértékben elõsegítheti
az együttmunkálkodást, a feladatok
célszerû megosztását, az egységes
szolgáltatások kialakítását valamennyi
területen.

Itt is szeretnénk köszönetet mon-
dani a konferencia támogatóinak, a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnak,
az eCorvinának, a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetemnek, valamint elõadó-
inknak, akik színvonalas, mindenki ér-
deklõdésére számot tartó elõadásaik-
kal hozzájárultak a rendezvény célki-
tûzéseinek megvalósításához.

Tompa Zsoltné

könyvtári informatikus
Ormosi Anikó

mb. könyvtári fõigazgató-helyettes

Kiss Jenõ laudációja

Németh László írja: „Az ember mint feladat nyo-
mul a világba. (...) A legértékesebb szellemi
tulajdonságnak én éppen ezért a feladatfelismerést
s a megoldásukhoz szükséges szívósságot tar-
tom, mely az emberbõl a maga s a világ javára
a legtöbbet licitálja ki.”

Németh László szavai illenek Kiss Jenõre, a
Kovászna Megyei Könyvtár igazgatójára, a Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének el-
nökére, a Háromszéki Mikes Kelemen Közmû-
velõdési Egyesület titkárára. Birtokosa ennek a
szellemi tulajdonságnak, a feladatfelismerésnek,
szívósság jellemzi, kitartás a feladatok elvégzé-
sében. Mindig ott van, ahol igény jelentkezik,
mindig cselekszik a megfelelõ pillanatban a
közösség javára. Munkája sokoldalú, sokat tett
és tesz a saját könyvtáráért, annak fejlõdéséért,
számítógépesítéséért, új szolgáltatások beindítá-
sáért. Tevékenysége ennél sokkal kiterjedtebb,
a mûvelõdési élet aktív tényezõje, nincs olyan
kulturális vonatkozású esemény, melybõl ne vette
volna, ne venné ki a részét. Kiállításokat kezde-
ményezett, ilyenek az illyefalvi Jókai Mór-, Mik-
száth Kálmán-, Szabó Dezsõ- (állandó) kiállítá-
sok, a Benedek Elek-kiállítás a megyei könyvtár
épületében, illetve a Kriza János-kiállítás
Nagyajtán. Szobrok állításában, emléktáblák el-
helyezésében vett részt, hogy csak néhányat
említsek: Mikes Kelemen szobra Zágonban,
Kossuth Lajos szobra Sepsiszentgyörgyön, em-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. december • 11

léktábla a magyar jakobinusok tiszteletére, Jókai
és Bartók plakett stb.

Meghívására mintegy száz író fordult meg a
megyében könyvtárigazgatói pályafutása alatt.
Szívügye volt, ma is az a Könyvesház címû
magyar nyelvû könyvtári folyóirat szerkesztése,
megjelentetése, a Mûvelõdés címû folyóirat szer-
kesztõbizottságával együttmûködésben. Nevéhez
fûzödik több kiadvány menedzselése, mint pél-
dául a Kossuth Lajos öröksége, a Deák Ferenc,
a haza bölcse, a Mikszáth Kálmán fél csizmája,
a II. Rákóczi Ferenc és a háromszéki kurucok, a
Gyermekszemmel – József Attila 27 verse címû
köteteké.

Eddig méltattam Kiss Jenõt, az ötletgazdag
menedzsert, a kultúrapártoló közösségi embert,
a rendezvényszervezõt, most szólnék néhány szót
az egyesületi elnökrõl is. 1990-ben Sepsiszent-
györgyön alakult meg a romániai magyar könyv-
tárosok elsõ szervezete mint az EMKE Könyv-
tári Szakosztálya Kiss Jenõ kezdeményezésére,
82 erdélyi könyvtáros részvételével. 2000-tõl Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete néven
vált önálló jogi személlyé. Jelenleg 210 tagja
van.

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete tagja a Román Könyvtáros Föderációnak,
valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének.
2005-ben együttmûködési megállapodást írt alá
az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel. Kiss
Jenõ szorgalmazására és irányításával állt össze
az Örökség és feladat (tanulmányok a romániai
magyar könyvekrõl és könyv-
tárakról) címû tanulmánykö-
tet megjelentetése, mely tar-
talmazza Erdély valamennyi

magyar könyvtárosának névsorát és elérhetõségi
adatait. Számos olvasótábort szervezett egyete-
misták és tanulók számára hazai és magyaror-
szági könyvtárakkal közösen. Szakmai kapcso-
latban áll magyarországi mûvelõdési szerveze-
tekkel és könyvtárakkal. Az õ ötlete volt a könyv-
táros vándorgyûlésnek nevezett, kétévente sorra
kerülõ, erdélyi magyarérdekeltségû könyvtárakat
érintõ szakmai értekezlet megszervezése, ahol ta-
lálkozhatnak Erdély magyar anyanyelvû könyv-
tárosai. Ez váltotta fel a könyvtárosi olvasótábo-
rokat. Sok esetben közvetített magyar könyvtá-
rak között, magára vállalta a magyarországi
könyvtáraktól, intézményektõl kapott könyvado-
mányok szétosztását.

Néhány dolgot ragadtam csak ki Kiss Jenõ
munkásságából, ennél sokkal többet tett és
szívbõl, örömmel tette. Ideillenek Márai Sán-
dor szavai: „Az életnek értéket csak a szolgá-
lat adhat, amellyel az emberek ügye felé for-
dulunk. Ez kissé szigorúan és általánosan hang-
zik, de ez az egyetlen igazság.” Nos, Kiss Jenõ
ezt tette, élete szolgálat, a köz szolgálata,
„mindennap, minden öntudatával az igazságot
szolgálja”. Köszönet ezért neki.

Kopacz Katalin

(Elhangzott a Monoki István-díj átadásakor,

az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület ün-

nepi közgyûlésén a kolozsvári Magyar Opera-

házban, 2005. november 26-án. Kiss Jenõnek –

lapunk olvasói nevében is – õszinte szívvel gra-

tulálunk.  – A szerk.)
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