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Költségvetésének jelentõs csökkenése miatt akár két
hónapra bezárhat nyáron az Országos Széchényi Könyv-
tár, de még az is elõfordulhat, hogy a szerverek sem
üzemelnek majd. A vezetõk úgy gondolkodnak, hogy
20-25 millió forintot spórolhatnának a nyári zárva tar-
tással, ez azonban korántsem elegendõ, hiszen a 703
milliós költségvetésbõl a saját bevételekkel együtt 471
millió lett. A könyvtár fõigazgatója szerint a közgyûjte-
mények mûködésére az jelenthetne biztosítékot, ha
költségvetésükrõl a parlament határozna.

(forrás: Magyar Nemzet és FigyelõNet)

tam – is sor került. Látogatóinknak megígértük,
hogy a nyár elején a könyvfesztiválra ismét meg-
hívjuk az irodalomtörténészt.

A nap programja egy megemlékezéssel fo-
lyatódott a Wass Albert-szobornál. Ezt köve-
tõen a mûvelõdési házban Egy pillanatnyi ke-
serû öröm Észak-Erdélyben címmel a Nemze-
ti Kamaraszínház vendégjátékát láthattuk, majd
csobán bál következett, ahol a Bartina zenekar
muzsikált.

Beszámoló gondolataimat Wass Albert sora-
ival zárom: „Olyan jó néha angyalt lesni / s
angyalt lesve csillagok közt / Isten szekerét
megkeresni. / Ünneplõben elébe menni, mesék
tavában megfürödni / s mesék tavában mélyen,
mélyen ezt a világot elfeledni.”.

Antal Mária

Végveszélyben
a Kincskeresõ

Tisztelt gyermek- és iskolai könyvtárosok!
A szokásosnál nagyobb késedelembõl önök

már sejthetik, hogy a Kincskeresõt is utolérte
a valamennyi folyóirat létét fenyegetõ pénzte-
lenség. A Nemzeti Kulturális Alapprogram
szépirodalmi kollégiuma az egyetlen hazai
magyar gyermekfolyóiratot besorolta a támo-
gatásra nem érdemesített orgánumok kategóri-
ájába. (Határon túli laptársunk, a sepsiszent-
györgyi Cimbora szintén ide került.) Termé-
szetesen mindent megpróbálunk megtenni a
megmaradásért. Ha a szerencsétlenségben va-
lami szerencsénk is lesz, meghosszabbíthatjuk
megszûnésünk kálváriáját, sõt visszanyerhet-
jük 33 évfolyammal megszerzett szokásjoga-
inkat a fennmaradáshoz.

A kulturális sajtóban megjelenõ, idõnként viha-
ros reagálásokból önök értesülhettek arról, hogy
maguknak tiszteletet kivívó sajtótermékek kerültek
hasonló helyzetbe. A miénk abban különbözik a
többiekétõl, hogy nem versenytársainkat minõsí-
tették életrevalóbbnak nálunk. Egyszerûen a gyer-
mekirodalmi folyóirat mûfaját ítélték fölösleges-
nek. Pedig annak idején azért hozták létre a Kincs-
keresõt, hogy idejekorán hozzászoktassák a gyere-
keket a folyóirat-olvasáshoz, ami más típusú olva-
sói magatartás, mint a könyvolvasás. Fõleg akkor,
ha olvasóink élnek a lap által kínált interaktív le-
hetõségekkel.

Nem a Kincskeresõ ellenségei diadalmaskodtak
rajtunk. A sorsunkról ítélkezõ grémium tagjainak
többsége – utólagos bevallás szerint – egyszerûen
nem ismerte a Kincskeresõt. Egymás lapjait olvas-
sák, pozitív vagy negatív benyomások érik közben
õket, ez tükrözõdik ítéletükben. De gyermeklapot
csak az vesz a kezébe közülük is, akinek iskolás
gyereke van, vagy pedagógus, esetleg könyvtáros
a házastársa. Többnyire csak a különbözõ gyer-
mekmagazinokkal találkoztak õk is. Pedig a
Kortárst, a Holmit, a Tiszatájat senki sem téveszti
össze egy életmódmagazinnal.

Tisztelt kollégák! Ha most életben tudunk ma-
radni, az sem jelent tartós létbiztonságot. Bennün-
ket csupán önök tudnak megmenteni, ha méltónak
találnak erre. Ha meg tudják értetni, el tudják hitet-
ni szaktanárokkal és érdeklõdõ gyerekekkel, hogy
a Kincskeresõ anyagában (hangsúlyozottan nem
feltétlenül a legfrissebb lapszámban!) nagyon sok
érdekességre, szakmai segítségre lelhetnek tanítás-
hoz, dolgozatíráshoz, felvételi vizsgákra való fel-
készüléshez. (Humán pályára készülõ iskolások-
nak is javasolhatják, hogy rendeljék meg a lapot.)
Nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy gyer-
mekolvasóink többnyire akkor kapnak rá folyóira-
tunkra, amikor már ki is nõtték.

Természetesen sok jogos kritika illetheti szer-
kesztési elveinket és gyakorlatunkat, többször té-
vedünk a korosztály megválasztásában, sok a hi-
ánytémánk stb., éppen ezért használjuk ki öröm-
mel, ha könyvtárakba, iskolákba hívnak el bennün-
ket. Még hasznosabbnak tartanánk, ha egyszer a
szakma szervezne egy olyan tanácskozást, ame-
lyen kiderülhetne, milyen gyermekfolyóirat(ok)ra
lenne szükség és igény Magyarországon.
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