munkatársa szólt az intézményben folyó munkáról. A Mikó-gyûjteményre alapozott könyvtárnak ma mintegy 4 millió dokumentuma van,
ennek természetesen csak egy kisebb része magyar nyelvû, on-line katalógusuk viszont a román mellett magyarul és angolul is kereshetõ.
A muraszombati Papp József a 2003-ban átadott új könyvtárt mutatta be, amely ma városi
és regionális közkönyvtári szerepet tölt be. Több
mint 300 ezer dokumentumuk közül kb. 25 ezer
a magyar nyelvû. Vannak magyar nyelvû digitális szolgáltatásaik is, helyi szerzõk mûvei, életrajzi lexikon stb. 1991 óta dolgoznak az egységes szlovén könyvtári adatbázisban, ami számunkra irigylésre méltó állapotot mutat.
Halász Péter a szlovákiai magyar könyvtárosok képviseletében arról beszélt, hogy õk tulajdonképpen a legegyszerûbben a magyarországi könyvtáros rendezvényeken találkozhatnak,
ami, lássuk be, meglehetõsen groteszk helyzet.
A legutóbbi csongrádi konferencia óta jelentõs

változások történtek: Nyugat-Szlovákiában romlott, Kelet-Szlovákiában viszont jól érzékelhetõen javult a magyar könyvtári helyzet. A szlovákiai magyar könyvtárosok két szakmai továbbképzésen is részt tudtak venni, és jól mûködik a
keleti területen a magyar és szlovák könyvek
cseréjére létrehozott program.
Mindezekbõl Fodor Péter azt a következtetést
vonta le zárszóként, hogy a nagyon különbözõ
helyzetekre és lehetõségekre való tekintettel az
együttmûködésnek is differenciált formáit kell
megtalálni és mûködtetni.
A három napot szakmai kirándulás zárta
Fülöpházán, ahol a kecskeméti Katona József
Könyvtár munkatársai és a helyiek mutatták be,
hogyan is mûködik a kistérségi könyvtári szolgáltatás egy lehetséges modellje a gyakorlatban.
A vendégek azzal búcsúztak a most is szívüket-lelküket kitevõ házigazdáktól, hogy jövõre
okvetlenül folytatni kell a megkezdett munkát.
(fá)

Közlemények
„Hogy az idegen nyelv
ne legyen idegen”

KÖNYV(tár)TÁMASZ
Egyesület

2007. november 15-én jött létre, illetve került
bejegyzésre a „HOGY AZ IDEGEN NYELV NE
LEGYEN IDEGEN”ALAPÍTVÁNY a Fõvárosi
Bíróság 11. Pk. 60.723 /2007/2. számú nyilvántartásba vevõ végzésével, közhasznú fokozatú
szervezetként, kulturális céllal.
Közhasznú tevékenységet a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §
c.) 3., 4., 5., 6., 7., 11. és 13. pontjában foglaltak
szerint végez.
A bejegyzésétõl eltelt idõ rövidsége miatt az
alapítvány állami támogatásban nem részesült,
arra nem pályázott eredményesen, illetve nem
használt fel ilyen juttatást.

2007. október 25-én jött létre, illetve került
bejegyzésre a KÖNYV(tár )TÁMASZ Egyesület a Fõvárosi Bíróság 14. Pk. 60.617/2007/
2. számú bejegyzõ végzésével, közhasznú fokozatú társadalmi szervezetként, kulturális
céllal.
Közhasznú tevékenységet a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §
c.) 3., 4., 5., 6., 7., 11. és 13. pontjában foglaltak
szerint végez.
A bejegyzésétõl eltelt idõ rövidsége miatt az
egyesület állami támogatásban nem részesült, arra
nem pályázott eredményesen, illetve nem használt fel ilyen juttatást.
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