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A kultúrák sokszínûségéért
Szekszárdon,
október 14-én

Trombiták és harsonák hívogatták könyvtári fesz-
tiválra aznap a városlakókat. Szombat volt, he-
tipiac, nyüzsgés. Még egy utolsó simítás az
Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) és a
Budapesti Teleki Téka nemzetiségi köny-
kiállításán, egyeztetés a mûvházasokkal, ahol a
program zajlik, a függesztett, ragasztott transz-
parensek, kellékek a helyükön (nem esett le sem-
mi), az internetes tévé stábja készen áll. Szinte
észrevétlenül megérkezik Kaltenbach Jenõ, Fo-

dor Péter, Mender Tiborné. Ismerõsök futnak
össze, itt vannak a nyíregyházi kollégák is. Min-
den a tervek szerint. A moderátorról kell példát
venni, õ a nyugalom szobra.

Ekkora könyvtári esemény utoljára 1989-ben
volt itt, amikor a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letének huszadik vándorgyûlése Szekszárdon ho-
zott izgalmat, örömöt, szép emlékeket.

Az összefogás kéthetes programsorozatának
sokakat megmozgató záró alkalmán a délelõtti
szakmai programok sorát Liebhauser Jánosnak,
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatójának
köszöntõje nyitotta, aki abbéli örömének adott
hangot, hogy a sok ötletes rendezvény, a Köny-

ves vasárnap kiugró sikere is visszajelzés a min-
dennapokra: egyre pezsgõbbé válik a könyvtári
miliõ, a szolgáltató jelleg, legyen szó egészség-
rõl, innovációról, játékról, esélyegyenlõségrõl,
vagy éppen a legtöbb nemzetiségû Dél-Dunán-
túl sokszínû kultúrájáról.

Fodor Péter az Informatikai és Könyvtári
Szövetség (IKSZ) elnökeként jólesõ érzéssel
öszegezte a Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sával megvalósult nagyszabású megmozdulást,
amelynek sok tízezer ember lehetett részese, és
abban a régióban zárulhat, ahol a különbözõ
kultúrák a mindennapokban is találkoznak. E
téren is megmutatható, hogy mit tud a korszerû
könyvtár, hogy a tradíciókat is megtartva, magá-
tól értetõdõen nyitott azok felé, akik igénybe
veszik. Az összefogás tizenegyedik rendezvény-
sorozata, amely az Összefogás a könyvtárakért

mottótól a Könyvtárakkal a társadalomért szlo-
genig jutott, híven kifejezi törekvéseinket: aki
személyesen vagy virtuálisan betér a könyvtár-
ba, elégedetten távozzék.

Kaltenbach Jenõ kisebbségi ombudsman irigy-
lésre méltónak tartja a könyvtáros hivatását, hi-
szen nagy mûvek társaságát élvezheti. Állítja,
hogy etikai kódexünk vezérelve megfelel a való-
ságnak, mert a könyvtáros társadalom tiszteli az
értéket, elkötelezett a demokrácia és a jogálla-
miság iránt. A könyvtár maga az identitás. Hor-
dozza a közösség elemeit, amit õrizni kell. Kul-
túra nélkül nincs közösség. Kaltenbach Jenõ
megköszönte a könyvtárosok munkáját, nélkü-
lözhetetlen kultúraközvetítõ tevékenységét, amely
szerinte megérett a legmagasabb társadalmi elis-
merésre.

Mender Tiborné, az OIK fõigazgatója jó szív-
vel mutatta be az idén ötvenéves intézmény rep-
rezentatív kiállítását, amelyet a Budapesti Teleki
Téka Könyvesbolttal közösen hoztak a szekszár-
di fesztiválra, s amely felöleli a saját, illetve a
tizenhárom hazai nemzetiség könyvkiadását. Az
idegen nyelvek szakkönyvtárának több mint száz-
harminc nyelvû, 400 ezer feletti dokumentumál-
lománya jól szolgálja a kisebbségi kultúra meg-
tartó erejét is, ezért feladatai között szerepel a
nemzetiségi könyvtári ellátás országos koordi-
nálása. A helyszínen bemutatott, több mint
500 ezer rekordot tartalmazó adatbázisuk az
érdeklõdés középpontjában volt, és könyvkiállí-
tásuk is várakozáson felüli sikert és meglepõ
vásárlási kedvet hozott.

A délelõtt befejezõ részében Elekes Eduárdné

könyvtári szakértõ, vezetõ szakfelügyelõ eleve-
nítette fel a szervezett kisebbségi könyvtári ellá-
tás történetét, amely kezdetben szerény országos
támogatással, de lelkes munkával, hálózati kere-
tek között folyt. Hitvallással emlékezett: elfo-
gadni és szeretni csak úgy lehet bármit, ha meg-
ismerjük. A könyvtáros közvetítõ múlt és jövõ
kapcsolatában. Visszatekintésében elmondta,
hogy az 1980-as években Tolnában már több mint
nyolcvan helyen volt letét, óvodákban, iskolák-
ban is. Az 1974–75-ben Baranyában, Tolnában
induló nemzetiségi olvasótáborok célja a közös-
ségi múlt, a gyökerek megismertetése volt, csa-
ládok bevonásával, helyi élõ hagyományok be-
mutatásával. 1982-tõl, a kéttanyelvûséggel egy
idõben, már intenzíven összesimult a könyvtári
ellátás az oktatással. A rendszerváltozást köve-
tõen az OIK országos koordinálása, a megyei
feladatok és a helyi ellátás jelentette a szervezett
szolgáltatást. A ’90-es évek végére korszerû el-
látórendszer alakult a megszerzett és központi
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forrásokból. Fellendült a helyismereti kutató
kedv, a külföldi tanulmánykötetek is elérkeztek
hozzánk. A könyvtáros szerepe integráló lett.
Feladatunk ma is az, hogy a kisebbségi kultúrát
megismertessük, hagyományosan és a modern
eszközökkel. Esélyegyenlõséget kínálunk a leg-
kisebb településen élõknek is. Gyors, színvona-
las szolgáltatást. Mert ez a mi szép munkánk.
Nemcsak törvényszabta, de emberbaráti, hiva-
tásbeli feladatunk is.

A beszélgetésbe bekapcsolódott Lukács Zsu-

zsanna, az OIK nemzetiségi és dokumentációs
osztályának vezetõje, aki a kisebbségi könyvki-
adás-történeti eszmefuttatása végén elismerését
fejezte ki a tizenhárom nemzetiségnek mai szín-
vonalas könyvkiadásáért, saját folyóirataikért.
Mint mondta, manapság inkább terjesztési prob-
lémák akadnak, hiszen kevés könyvesbolt fog-
lalkozik a kisebbségi könyvek eladásával. Lel-
kes hangon szólt viszont az elsõ örmény–ma-
gyar szótárról, amelyet ezen az alkalmon mu-
tattak be, és szenzációnak számít. Emellett gyö-
nyörû albumokat jelentetnek meg a görögök,
örmények ruszinok, ukránok is. Olyan tevé-
kenységet folytat az OIK, mondta, és olyan
miliõt teremt, amely arra készteti a többségi
társadalmat, hogy befogadja a kisebbségi kul-
túrát, ugyanakkor arra ösztönzi a nemzetisé-
geket, hogy színvonalas kiadványokkal mutas-
sák be kultúrájukat.

Lovas Henriknek, a Tolna Megyei Könyvtár
most nyolcvanéves, egykori igazgatójának tanul-
ságos emlékeit is nagy érdeklõdéssel hallgatta a
közönség. Az eredetileg néptanító Lovas Henrik
tapasztalata az volt, hogy a könyvtárak akkor
látták el jól kisebbségi feladataikat, ha szoros
kapcsolatban álltak az iskolákkal, mintegy ins-
pirálva az 1982-ben indult kéttannyelvû oktatást.

A délután folyamán a nemzetiségi újságok
fõszerkesztõi mutatkoztak be és mutatták be lap-
jaikat. Eljött az interetnikus lap, a Barátság ve-
zetõje, Mayer Éva, Blazsetin Branka a Hrvatski
Glasniktól, Schuth János a Neue Zeitungtól és
Fuhl Imre a Ludové Novinytõl. Az õszinte, ne-
hézségeket is felvetõ megnyilatkozások vastap-
sot arattak az empátiás készségbõl jelesre vizs-
gázó közönség körében. A szoros mûsoridõ mi-
att sok kérdés maradt megválaszolatlan, de a fõ-
szerkesztõk, ígéretükhöz híven, vissza-visszatér-
nek a témákra lapjaikban, és a könyvtárak sem
maradnak említés nélkül.

Jókedvû, oldott hangulatban zajlottak a szó-
rakoztató elõadások: táncok, dalok, zenekari elõ-
adások, színházi produkció, gyermekszínjátszás,
kétnyelvû felolvasások, vetélkedõ, nemzetiségi
ételbemutató, majd a nap fénypontja: a Boban
Markovic Orkestar fergeteges sikert arató kon-
certje. A közönség tombolt! Minket pedig büsz-
keség töltött el. A világhírû zenekar mögött, a
nagyszínpadi molinón a felsõ sorban ez volt
olvasható: Könyvtárakkal a sokszínû kultúráért,
alatta az NKA, az IKSZ, a kaposvári, a pécsi és
a szekszárdi megyei könyvtár logói… Jó volt
elérzékenyült könyvtárosnak lenni.

Szép ünnep volt ez a fesztivál, ez a két hét.
Megmutattuk magunkat „kifelé” is, játékosan,
vonzóan, sokszínûen. Október 14-én délután 5
óráig 5600 internetezõ kapcsolódott be a Pixel
TV internetes élõ közvetítésébe. (Archívumában
megtekinthetõk az események: www.pixeltv.hu)

Sokan, akik csak „úgy” eljöttek a látványos-
ságokra, de szórólapjainkat és prezentációinkat
is megtekintették, „aha” élményt kaptak. Mond-
ták is, hogy nahát és jéééé…

Végül egy felemelõ kis üzenet a Tolnai Nép-
újság SMS-rovatából: „Köszönet neked, könyv-

tárunk, hogy kis városunkba elhoztad Boban

Markovicékat. Életre szóló élményt nyújtottál

ezzel. Szerintem nem csak nekem…”

Németh Judit

Az országos könyvtári
napok Zala megyei

rendezvényei

Zala megye könyvtárai az idén is csatlakoztak
az országos könyvtári napok rendezvénysorozat-
hoz. Nagy örömünkre egy sokszínû és sikeres
eseménysorozatról számolhatok be.

A megyei programokat a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár (DFMK) koordinálta. A szerve-
zõmunkát még 2006 júliusában kezdtük el, ek-
kor állítottuk össze a Nyugat-dunántúli Régióban
tervezett, az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) pályázatából megvalósítandó zalai faluna-
pok programját, amely az elektronikus információ-
szolgáltatás vezérmotívuma köré szervezõdött.

2006. szeptember 11-én tartottuk a megyei
hálózati értekezletet, ahol ismertettük az orszá-
gos programot és csatlakozásra szólítottuk fel a




