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Utóirat:
A város a 2005. évet 180 millió forint mûkö-

dési hiánnyal kezdte. A költségvetési hiány le-
küzdése miatt az intézményektõl összesen 62
millió forintot vontak el a bér- és bérjellegû ki-
adásokból. Celldömölk 2006. évi költségvetési
koncepciójában foglaltak szerint a várható mû-
ködési hiány 317 millió forint, a város hitelállo-
mánya, tõketartozása 723 millió forint.

Csak egy utolsó kérdés: Mire számítsunk
2006-ban?
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Két határ menti
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együttmûködésérõl

Az MKE Pécsi és Baranyai Szervezete 1998
elején kezdeményezte a kapcsolatfelvételt a hor-
vát könyvtáros egyesület tagszervezetével, a HKE
Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egyesüle-
tével, melynek székhelye Eszék (Osijek), tagsá-
gát pedig a Baranya megyével is határos horvát-
országi régió, ezen belül négy megye könyvtá-
rosai adják.

A két szervezet immár nyolc éve tartó együtt-
mûködésének fontos állomása volt az elsõ (1998.
szeptember 23–24.), majd a második (2004.
október 25–26.) pécsi horvát–magyar könyvtári
konferencia, az elõzetes konzultációkat is bele-
értve.

Mindez alkalmat adott a pélmonostori (Beli
Manastir) könyvtárosokkal való kapcsolatok el-
mélyítésére is, akik – erejük és lehetõségeik
szerint – igyekeznek ébren tartani a horvátorszá-
gi magyarok könyvtári ellátásának ügyét. (A
délszláv háború nyomán kialakult népességi hely-
zet, a potenciális olvasók megfogyatkozása ép-
penséggel nem könnyíti meg a dolgukat.) Nem
hagyható említés nélkül, hogy a két könyvtáros
szervezet közti kapcsolatok létrejöttében és fenn-
maradásában jelentõs szerepe volt és van Ferenc

Mária (Marija Ferenc) könyvtárosnak, az eszéki
Városi és Egyetemi Könyvtár munkatársának, aki
mindig kész arra, hogy nyelvtudásával és szak-
mai ismereteivel rendelkezésre álljon.

A kapcsolatok intenzívebbé és intézménye-
sebbé válását jelzi, hogy – megfelelõ elõkészí-
tést követõen – együttmûködési megállapodás
született, melyet 2005. december 16-án írt alá
Emilija Pezer, a Szlavóniai és Baranyai
Könyvtárosok Egyesülete és Boda Miklós, az MKE
Pécsi és Baranyai Szervezete elnöke. Mindez an-
nak az ünnepi eseménynek a keretében történt,
melyet a horvát társszervezet megalakulásának har-
mincadik évfordulója alkalmából rendeztek az eszé-
ki Városi és Egyetemi Könyvtárban, úgyszólván a
teljes tagság (és vendégek) részvételével. Minde-
nekelõtt megnyitották az egyesület harmincéves
tevékenységét dokumentáló kiállítást, majd szemé-
lyes jellegû visszaemlékezések hangzottak el, vé-
gül idõszerû szakmai kérdésekrõl konzultáltak a
résztvevõk. (Ez utóbbi eszmecserébe a pécsi dele-
gáció tagjait is bevonták.)

Az együttmûködési megállapodásban a felek
kötelezettséget vállalnak a folyamatos informá-
ciócserére, terveik egyeztetésére és – kölcsönös
érdeklõdésre számot tartó –  programok közös
szervezésére. Vállalják, hogy saját országukban
folyamatosan figyelemmel kísérik a könyvtáro-
sokat érintõ „jogszabályokat, szakmai normákat
és egyéb elõírásokat, s tapasztalataikat a szakma
érdekeinek jobb képviselete érdekében megoszt-
ják egymással”. Ugyanakkor a maguk területén
mindent megtesznek azért, hogy „a különbözõ –
pályázati és egyéb – lehetõségek kihasználásá-
val biztosítsák a közös célkitûzések megvalósí-
tásának anyagi feltételeit”. A felek – a szorosan
vett szervezeti kompetencián túlmenõen – törek-
szenek arra, hogy „együttmûködésük elõsegítse
a két érintett régió könyvtárainak – határon át-
ívelõ – együttmûködését, valamint a nemzetisé-
gi könyvtári ellátás javítását”.

A megállapodás keretjellegû, ezért nagyon
figyelemre méltó az utolsó „passzus”, miszerint
a felek évente egyszer értékelik a megállapodás-
ban foglaltak és – értelemszerûen – a „menet
közben” elhatározott programok megvalósulását.
Egyébként minden egyes találkozás alkalmat ad az
elõretekintésre is. Jó példa erre, hogy a szóban forgó
megállapodás aláírásának alkalmából jelentette be
Emilija Pezer elnökasszony, hogy a következõ
horvát–magyar konferenciát õk fogják megrendez-
ni Eszéken, ez év októberében. Ennek mottója – a
pécsi „hagyományokhoz” kapcsolódva – ez lesz:
„Együtt a határ két oldalán”.

Boda Miklós


