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Egy nemzetközi kapcsolat
folytatása

2005-ben az Eötvös József Fõiskola Könyv- és
Médiatára pályázati támogatást nyert a Nemzeti
Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumától.
Ekkor kezdõdött a két város – Baja és Pélmo-
nostor –, illetve a két könyvtár kapcsolata.

Az együttmûködés folytatódott annak köszön-
hetõen, hogy a Pélmonostori Városi Könyvtár
és a Horvátországi Magyarok Központi Könyv-
tára támogatást kapott a Horvát Kultúrminisz-
tériumtól. Az Eötvös József Fõiskola Könyv- és
Médiatára és a Pélmonostori Városi Könyvtár A
könyvtár tradícionális és jelenkori aspektusai

címmel közös rendezvényt szervezett. Két hely-
színen, két program keretében vártak érdeklõdõ-
ket a könyvtárak. Az elnyert pályázat biztosítot-
ta azt, hogy szakmai, kulturális és információs
nemzetközi tapasztalatcsere történhetett.

E projekt keretében az elsõ találkozás Ba-
ján, 2006. október 3-án, az Eötvös József
Fõiskolán valósult meg. Majorné Bodor Ilo-

na, az Eötvös József Fõiskola Könyv- és Mé-
diatárának igazgatója nyitotta meg a rendez-
vényt, Albertné Herbszt Mária rektorhelyettes
a fõiskola vezetõsége részérõl üdvözölte a je-
lenlévõket és bemutatta az elõadókat, majd a
Pélmonostori Városi Könyvtár igazgatónõje,
Marija Kretic Nad néhány mondatban köszön-
tötte a hallgatóságot.

A bajai rendezvény keretében két elõadót is-
merhettünk meg: Steklács Jánost, a kecskeméti
fõiskola docensét és Stohl Róbertet, a bajai fõ-
iskola oktatóját, s betekinthettünk tudományos
munkájukba. Steklács János elõadásában (A funk-

cionális analfabétizmus fogalma, természete,

fõbb jellemzõi) az írás, olvasás funkcionális ké-
pességével foglalkozott és ezzel kapcsolatos iz-
galmas felmérésekrõl számolt be. Stohl Róbert
(Régi könyvek a könyvtárban) felhívta figyel-
münket arra, hogy az elektronikus információk
elterjedése ellenére is milyen nagy jelentõségük
van a régi könyveknek, a nyomtatott formátumú
információknak.

A program keretében Válogatás a magyaror-

szági horvát kiadványokból címmel kiállítást
szervezett a könyvtár, mely két héten át a széles
körû olvasói közönség számára is látogatható volt
a fõiskola könyvtárában. A kiállítás a horvát
könyv, tankönyv és periodikum jelenét mutatta
be. Elsõsorban a Croatica Kiadó kiadványait is-
merhették meg az érdeklõdõk, ezen kívül a fõis-
kola legújabb horvát szak- és szépirodalmát,
valamint az intézmény horvát lektorainak és
oktatóinak jegyzeteit, könyveit.

A vendégek a nap folyamán a horvát bázis-
könyvtárat és a zsinagóga csodálatos épületét is
megtekintették az Ady Endre Városi Könyvtár-
ban. Egy dunai hajókirándulás keretében szak-
mai beszélgetéssel, információcserével zárult a
tartalmas szakmai nap.

A második találkozás egy csodálatos környe-
zetben, az Európai Tájközpont Kopácsi-rét Ter-
mészetparkban zajlott október 25-én. Három
szakmai elõadás hangzott el igen sokfelõl össze-
sereglett hallgatóság elõtt, hiszen többféle könyv-
tár több városból (Pélmonostor, Pécs, Eszék,
Mohács, Baja, Valpovo) képviseltette magát.

Az elsõ elõadásban – A jelenkori iskolai

könyvtárosság – Galic Sanja betekintést nyújtott
az eszéki III. Gimnázium Könyvtárába. Az Új-

ságok azonosítása, regisztrációja, hozzáférés

biztosítása, megóvása és megõrzése. Külföldi

tapasztalatok címû elõadásban Mokriš Svjetlana

felvázolta a problémákat és bemutatta a
digitalizációhoz kapcsolódó programokat, melye-
ket a skandináv országokban, valamint Nagy-
Britanniában alkalmaznak. Sztanáné Babics Edit

A jövõ olvasói – a könyvtárak jövõje címû elõ-
adásában hangsúlyozta: ahhoz, hogy a gyerekek
értõ olvasóvá váljanak, nem szabad lemondani a
korai személyiségfejlesztésükrõl, azt minél elõbb
el kell kezdeni. Az információs társadalomban
nagy szerepük van a könyvtáraknak abban, hogy
a gyerekek boldogulni tudjanak az alapvetõ kész-
ségek megszerzésével és az információkhoz való
hozzájutással.

Kiállítást szerveztek a vendéglátók, amely
lehetõvé tette, hogy a résztvevõk megismerjék
az eszéki Szlavóniai Múzeumot.
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Az egész napos program a Kopácsi-rét foga-
dóközpontjában folytatódott, ahol Baranya – a

természet gyöngye címmel egyedülálló természeti
környezetet mutatott be Klaricic Veg Darija, amit
filmvetítés követett. Végül hajókiránduláson
vettünk részt a Duna Dél-Baranya árterületén
folyó mellékágán.

A pélmonostori és a bajai könyvtár is meg-
tesz mindent annak érdekében, hogy sikeres
pályázatokat nyerjenek, amelyek a késõbbiekben
lehetõvé teszik a szakmai együttmûködés folyta-
tását, minél több résztvevõ konzorciumi tagként
történõ bevonásával.

Majorné Bodor Ilona

A helyismereti munka
aktuális kérdései

(Egy tanácskozás a rendezõ
szemszögébõl…)

2006. november 10–11-én a jászberényi Városi
Könyvtár és Információs Központ adott helyet az
MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete õszi
tanácskozásának. A téma és a hely nagyon sok
érdeklõdõt vonzott városunkba, hiszen egy felújí-
tott épületben, esztétikus környezetben fogadhat-
tuk az érdeklõdõ könyvtárosokat. Az elnökség fel-
kérésének eleget téve készültünk arra, hogy méltó
hátteret biztosítsunk a tartalmi munkának.

A két nap során többféle téma került feldol-
gozásra, megbeszélésre. Skaliczki Judit fõosztály-
vezetõ-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisz-
térium – OKM) Stratégia, minõség, helyismeret

címmel tartott átfogó helyzetelemzést.
Néhány gondolat az elõadásból: Az

európai és hazai keretek között milyen
szerepe van a helyismereti munkának?
Önbecsülésünk egyik fontos alapköve.
Minden állományban egyedi a helyisme-
ret, ez adja a könyvtárak közötti külön-
bözõséget. Egyre jobban felértékelõdnek
a nemzeti kulturális értékek, ezért az
egyik fontos feladat az, hogy a gyûjte-
mény az európai és az országos tarta-
lomszolgáltatás szerves része legyen, hoz-
záférhetõvé váljon. Hozzáférés – digita-
lizálás. Különös tekintettel az egyedi ál-
lományokra. Az európai norma szerint
hatékony, elfogadott, szükséges és al-

kalmazható szol-
gáltatás legyen a
könyvtárakban. A
minõségi munka
alapkövetelménye
pedig a megfelelõ-
en képzett, felké-
szült könyvtáros-
ok foglalkoztatása
a könyvtárakban.

Bartos Éva

(igazgató, Könyv-
tári Intézet) a
szakemberkép-
zés helyzetérõl
tartott tájékozta-
tást. Beszédében
hangsúlyozta a
helyismereti mun-
ka fontosságát,
mintegy utalva az
elõzõ elõadás
tartalmára. A globalitás és a lokalitás szó köré cso-
portosított anyagban különös hangsúlyt kapott a
belsõ erõforrások mozgósítása, az érzelmi és értel-
mi egymásrautaltság, az identitástudat, az egymás-
rautaltság. A közkönyvtáraknak elévülhetetlen sze-
repük van a helyi kultúra megõrzésében. A fõ mon-
danivaló természetesen a könyvtárosképzés egyál-
talán nem problémamentes helyzete volt. A hely-
ismereti képzésrõl, ami különösen érdekelte a je-
lenlévõket, sajnos semmi biztatót nem tudott mon-
dani az igazgató asszony. Míg az elõzõ elõadás a
bizakodást, a reményt ébresztette a hallgatóság
körében, addig az utóbbi a lehangolódást.


