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val. Sándor Tibor (Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár) a Budapest Gyûjteményben található apró-
nyomtatványok és fényképek digitalizálási gya-
korlatáról tájékoztatta az érdeklõdõket. Az elõ-
adás címe is figyelemfelkeltõ volt: A barkácso-

láson túl, a professzionalizmuson innen. Az utób-
bi két elõadásban az õszi konferencia fõ témája,
az aprónyomtatványok kerültek elõtérbe. Termé-
szetesen a feldolgozásuk, bemutatásuk, haszná-
latuk és a digitalizálásuk. Mindkét elõadó a gya-
korlatban szerzett tapasztalatait mutatta be.

Mit lehet elmondani a kétnapos konferenciá-
ról összegzésképpen? Felkészült elõadók szín-
vonalas elõadásokat tartottak. A mai technika
minden lehetõségét alkalmazva színesítették
mondanivalójukat, nem hallgatva el a napi mun-
ka során összegyûjtött jó vagy rossz tapasztalato-
kat. A figyelmes közönség érdeklõdéssel, kellõ
odafigyeléssel követte az eseményeket, erre lehe-
tett következtetni a kérdések és válaszok sorából.
(A konferencián készült fotók még megtekinthetõk
a www.c3.hu/~libjbereny honlapon.)

Végül a rendezõ szemszögébõl néhány gon-
dolat. Nekünk, jászberényi közkönyvtárosoknak,
sokat jelentett ez a konferencia. Könyvtárunk
történetében elõször rendezhettünk országos szak-
mai eseményt. Lokálpatriótaként örülök annak,
hogy két napig, és remélhetõleg azután még egy
ideig, Jászberényrõl, a Jászságról beszéltek Sop-
rontól Debrecenig és Gyuláig több könyvtárban.
Ebben az idõben a figyelem ránk irányult a vá-
rosban is. Több helyi intézmény, szervezet, vál-
lalkozó segített nekünk abban, hogy vendégeink
jól érezzék magukat ebben a szép alföldi kisvá-
rosban. Megtisztelte rendezvényünket városunk
alpolgármestere, ami azt is jelentette, hogy a
város vezetése figyelemmel kíséri és támogatja
az intézmény munkáját. Személyesen nem va-
gyok a szekció tagja, de szerencsémre sikerült
velük több esetben találkoznom. Nagyra értéke-
lem azt a tevékenységet, melyet a sokféle érdek-
lõdést tanúsító kollégák saját településükön ki-
fejtenek a helyismereti munka terén. A két nap
során a komoly feladatok mellett jutott idõ a
baráti kapcsolatok ápolására is. Közös ebéd,
vacsora, éjszakába nyúló beszélgetések, város-
nézõ séta, múzeumlátogatás színesítette a prog-
ramot. Rendkívül jó hangulatú csapatot ismer-
hettünk meg. Öröm volt körülöttük tevékenyked-
ni, s jó volt házigazdának lenni.

Szabó Jánosné Taczman Mária

A kisebbségi
önkormányzatok országos
gyûjteményeirõl
Az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) 2006.
december 13-án megszervezte a Kisebbségi ön-

kormányzati könyvtárak Magyarországon címû,
egész napos szakmai konferenciáját. A nemzeti-
ségi témakörben szervezett könyvtárszakmai
konferencia az intézményben már hagyományos,
ugyanis minden év utolsó hónapjában, a kisebb-
ségek napja alkalmából megrendezzük.

A szóban forgó konferencia célja a rendszer-
váltás után a kisebbségi önkormányzatok által
létrehozott könyvtárak anyanyelvû gyûjteménye-
inek bemutatása volt a tágabb értelemben vett
könyvtári szakma számára, és ezáltal a kölcsö-
nös megismerés, a szakmai párbeszéd, az
interkulturális tanulás ügyének elõsegítése. Az
önkormányzati gyûjteményekrõl – fõleg újsze-
rûségük miatt – kevesen tudnak, ezért fontos ezek
történetének, az állományok összetételének, il-
letve a könyvtárral kapcsolatos jövõbeli tervek-
nek az ismertetése a könyvtárszakma és a poten-
ciális olvasóközönség számára.

A tanácskozáson összesen hét meghívott elõ-
adó vett részt: Avanesián Alex, a Magyar Rádió
Zrt. regionális és nemzetiségi mûsoraiért felelõs
fõszerkesztõ-helyettese, az Európai Örmény Szö-
vetség Fórumának elnöke; Sutarski Konrád, az
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma
és Levéltára megbízott igazgatója; Varga Tibor,
az Országos Roma Könyvtár, Levél- és Doku-
mentumtár fõmunkatársa; Szabados  Anna, a
Szlovák Dokumentációs Központ igazgatója;
Novacsek Vojnics Kornél, a Szerb Országos Ön-
kormányzat könyvtárának vezetõje; Hartyányi

Jaroszlava, az Országos Ukrán Önkormányzat el-
nöke; Ambach Mónika, a Magyarországi Német
Kulturális és Információs Központ igazgatója.

A konferenciát Mender Tiborné, az OIK fõ-
igazgatója nyitotta meg, a program moderátora
Lukács Zsuzsanna, az OIK Nemzetiségi és Do-
kumentációs Osztályának vezetõje volt. A kon-
ferencián részt vettek könyvtáros szakemberek,
a kisebbségi önkormányzatok kulturális terüle-
ten tevékenykedõ munkatársai, hivatalok, kisebb-
ségkutató intézetek képviselõi, valamint könyv-
tárhasználók.
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Az elsõ elõadás az örmény írásbeliség ezer-
hatszáz évérõl szólt, és egy egészen rendkívüli
kiállítás illusztrálta, nevezetesen az örmény be-
tûket ábrázoló, Lázár Imola képzõmûvész által
alkotott tûzzománc képanyag. „Megismerni a
bölcsességet és az intelmet, felfogni az értelem-
nek beszédét” – így hangzik magyar fordításban
az az örmény mondat, amelyet Meszrop Mastoc
(360–440), az örmény ábécé megalkotója elõ-
ször írt le örmény betûkkel a IV. század elején.
A mondat a Biblia Példabeszédeinek elsõ sora, s
mindenkor aktuális. Az örmény kereszténység
és írásbeliség szorosan kapcsolódik egymáshoz.
A kereszténység terjesztése során jelentkezett az
ábécé megteremtésének szükségessége, s az ábécé
létrejötte feltétele és egyben katalizátora volt egy
hihetetlenül gazdag és másfél évezreden át vi-
rágzó keresztény irodalom kialakulásának. Az
örmény írás balról jobbra haladó, fonématükrö-
zõ betûírás, amely a magánhangzókat is külön
betûvel jelöli. A meszropi ábécé 36 betûs. Az itt
élõ örménység igen nagy mennyiségû könyvvel
rendelkezik, de sajnos olyan helyiségük még
nincs, ahol ez az anyag könyvtári gyûjtemény-
ként funkcionálhatna.

Avanesian Alex,

a Magyar Rádió Zrt.

Regionális

és Nemzetiségi

Szerkesztõségének

fõszerkesztõ-helyettese,

az Európai Örmény

Szövetség Fórumának

az elnöke

Sutarski elnök úr elõadása országos áttekin-
tést nyújtott a hazánkban lévõ lengyel, illetve
lengyel vonatkozású állományokról, amelyekben
a legérdekesebbek a lengyel hungarikák és a ma-
gyar polonikák, de nincsenek még kellõképpen
rendszerezve. A nyilvántartás fajtáit illetõen kézi
és számítógépes nyilvántartás van minden könyv-
tárban külön-külön, de nincs országos hálózat,
ezt kellene szorgalmazni. A gyûjtemények kü-
lönbözõ intézményeknél, szervezeteknél találha-
tók, a rendszerezés pedig nyelv szerinti és téma-
körök szerinti. Lengyel s lengyel vonatkozású
dokumentumok találhatók a nagyobb könyvtá-
rakban (például Országos Széchényi Könyvtár –
OSZK –, OIK, Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
– FSZEK) és a többi megyei, mûszaki, mezõ-

gazdasági könyvtárban; egyetemek lengyel tan-
székeinél (ELTE, Pázmány, Debrecen, Pécs); ma-
gyarországi lengyel szervezeteknél, valamint ma-
gángyûjteményekben. (Összesen körülbelül 39
ezer kötet.) A legnagyobb állomány a Lengyel
Intézetben található – 12 ezer kötet –, az Orszá-
gos Idegennyelvû Könyvtárban 5,9 ezer, a Bem
Egyesületben 4,9 ezer, az ELTE-n nyolcezer, az
OSZK-ban 5,7 ezer dokumentum van. Egyéb
intézmények, ahol ezer alatti a könyvek mennyi-
sége: FSZEK, Szent Adalbert Egyesület és a
Magyarországi Lengyelség Múzeuma. Az elõ-
adó szerint kutatási kezdeményezések szüksége-
sek: történelem és távlatok.

Sutarski Konrad, az

Országos Lengyel

Kisebbségi Önkormány-

zat elnöke, a Magyar-

országi Lengyelség

Múzeuma és Levéltára

megbízott igazgatója

Varga Tibor el-
mondta, hogy az Or-
szágos Roma Könyv-
tár, Levél- és Doku-
mentumtár jelenleg 50 ezer dokumentumot tar-
talmaz, és vásárlásokból, ajándékozásokból állt
össze. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a doku-
mentumtár fejlesztésére, ugyanis a cigányság tör-
ténelmét szeretnék feltárni és a kutatók rendel-
kezésére bocsátani. Az intézmény látogatottsá-
gát illetõen egyelõre erõteljesebb az érdeklõdés
a nem cigányok részérõl.

Szabados Anna a Szlovák Dokumentációs
Központ tevékenységérõl az alábbiakat adta elõ.
A központot 2003-ban alapították, TextLib rend-
szerben dolgoznak. Elsõsorban könyvtári tevé-
kenységet végeznek, tehát a szolgáltatás és a
magyarországi szlovákokra vonatkozó informá-
cióterjesztés a legfontosabb feladat. A költség-
vetésük megfelelõ, Szlovákiában is vásárolnak.
Folyamatosan kapcsolatot tartanak a közkönyv-
tárakkal, települési könyvtárakkal, rendszeresek
a szakmai tanácskozások, tapasztalatcserék. Az
állomány összetétele: szépirodalom, módszerta-
ni és könyvtártörténeti anyagok, médiatár, tudo-
mányos munkák. A nemzetiségi lét megõrzése
és dokumentálása érdekében hagyatékok meg-
szerzésére is törekednek.
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Szabados Anna,

a Szlovák Dokumentációs

Központ igazgatója

A Szerb Országos Önkormányzat igen szép
és értékes gyûjteményérõl Novacsek úr szolgál-
tatott adatokat. Jelenleg több mint négyezer kö-
tetbõl áll a gyûjtemény, amelyet egy igen pon-
tos, minden bibliográfiai adatot tartalmazó kézi
katalógus tükröz s tár fel. A számítógépes fel-
dolgozás most kezdõdött el. Az állomány elsõ-
sorban szerb nyelvû könyvanyagból áll, és ki-
lencven százaléka az anyaországból származó
ajándék. A könyvtár harmincöt szerb nyelvû
folyóiratot tud az érdeklõdõk kezébe adni. Száz-
nyolcvan beíratkozott olvasójuk van, akik közül
harminc–negyven az állandó látogató. Egyre in-
kább növekszik az egyetemista vagy fõiskolás
látogatók száma.

Az Országos Ukrán Önkormányzat Margian
Saskievicsrõl elnevezett könyvtára 2002 febru-
árjában nyílt meg. A beszerzésben komoly prob-
lémát jelent, hogy a kiadványok kilencven szá-
zaléka most is oroszul jelenik meg, tehát csak
tíz százalék az ukrán nyelvû dokumentum. A
gyarapítás formái: vásárlás, családi hagyatékok,

ajándékok, adományok, ame-
lyek Ukrajnából és Kanadából
származnak. Igen fontos a ma-
gyarországi ukránokról szóló
könyvek gyûjtése. Az állo-
mányból négyezer mû feldol-
gozása már megtörtént, ezer-
ötszáz cím pedig még feldol-
gozásra vár. A gyûjtemény
összetételét illetõen a legtöbb
a gyermekirodalom és a
nyelvkönyv, majd – nagyság-
rendi sorrendben – a történe-
lem, a szépirodalom, a népis-
meret, a vallási kiadványok, a
nyelvészet, valamint a ma-
gyarországi nemzetiségek ki-
adványai, illetve a róluk szó-

ló mûvek. A könyvtár még nem kapta meg az
intézményi besorolást.

A Magyarországi Német Kulturális és Infor-
mációs Központ és Könyvtár gyûjteményét öt-
ezer fölötti kötet képezi. Származási források és
összetétel: a Német Szövetség, a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata, a magyar-
országi németek saját kiadványai, külön-
gyûjtemények és pályázati támogatások. A kuta-
tási tevékenységben nagyon lényeges a család-
fakutatás. Az olvasókör összetétele: magyaror-
szági németek, egyetemisták, tanárok és szerve-
zett utazásokon részt vevõ kirándulók.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár a kon-
ferencia megszervezésével azt kívánta elérni,
hogy a könyvtárosok és az érdeklõdõ olvasók
megismerjék a nemzetiségi önkormányzati
könyvtárak anyanyelvû gyûjteményeit, a könyv-
tárak igénybe vehetõ szolgáltatásait, jövõbeli
fejlesztési irányvonalait, és ezáltal növekedjék
az irántuk való érdeklõdés. A bemutatkozó
könyvtárak vezetõi számára ez lehetõséget te-
remt a pozitív visszajelzésre, megerõsíti bennük
munkájuk fontosságának tudatát, az anyanyelv-
ápolást illetõen újabb célok megvalósítására ser-
kenti õket.

Lukács Zsuzsanna


