
2009. május 24. és 26. között nyolcadik alka-
lommal rendeztük meg Csongrádon a Kárpát-
medencei könyvtárosok konferenciáját, melyet
az idén is az Informatikai és Könyvtári Szövet-
séggel (IKSZ) közösen szerveztünk. A szom-
szédos romániai, szerbiai, szlovákiai, szlové-
niai könyvtárosok mellett ezúttal vendégül 
láthattuk Csongrád lengyel testvérvárosa, Bel-
chatow városi könyvtárának képviselõit is.

A megszokott menetrendtõl eltérõen az elsõ
napi program most nem csak ismerkedés, be-
mutatkozás volt, hanem Hagyomány és moder-
nitás címmel Mátó Erzsébet és Némethné
Koczka Edit makói csipkeverõk kiállítását nyi-
totta meg a könyvtárban Ramháb Mária, a
kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár
igazgatója. A makói könyvtárigazgató, Mátó
Erzsébet és alkotótársa gyönyörû vert csipkéi
nagy elismerést arattak a vendégek körében.

Az elsõ napi program az Óvárosban egy
hangulatos bográcsos vacsorával zárult.

Május 25-én (hétfõn) 9 órakor, a városháza
dísztermében szakmai elõadásokkal folytató-
dott a programsorozat.

Fodor Péter, az IKSZ elnöke üdvözlõ szavai
és Bedõ Tamás polgármester, országgyûlési
képviselõ köszöntõje után elsõként Pomogáts
Béla irodalomtörténész elõadását hallgathatták
meg a résztvevõk. A magyar kulturális közösség
szolgálatában címmel személyes hangvételû
betekintést nyertünk az anyanyelvi mozgalom
tevékenységébe. Az 1960-as évektõl a minden-

kori tágabb politikai környezetbe helyezve mu-
tatta be az Anyanyelvi Konferencia történetét,
fejlõdését, változásait, megemlítve az abban ak-
tívan részt vevõ vagy már csak részt vett jeles
nyelvészeket és irodalmárokat is, pl. Bárczi 
Gézát, Lõrincze Lajost, Czine Mihályt, Illyés
Gyulát. Kiemelhetjük a szervezet legfontosabb
tevékenységeit: továbbképzések lebonyolítása,
folyóirat- és könyvkiadás, ifjúsági táborok szer-
vezése, határon túli magyar konferenciákon,
programokon való részvétel, együttmûködés ha-
zai és határon túli szervezetekkel, mint az Anya-
nyelvápolók Szövetsége.

Végezetül elhangzott az Anyanyelvi Konfe-
rencia tiltakozó nyilatkozata a kolozsvári ma-
gyarellenes rendelkezések kapcsán.

A folytatásban Turós Éva, a TEMPUS Köz-
alapítvány Grundtvig koordinátora Európai
együttmûködések a felnõttoktatásban – az
LLP/Grundtvig program pályázati lehetõségei
címmel tartott részletes ismertetést az egész
életen át tartó tanulási programokról, melyek
napjainkban egyre nélkülözhetetlenebbek a si-
keres munkahelykeresés szempontjából. A
TEMPUS Közalapítvány sokoldalú segítséget
tud nyújtani a pályázatokon való eredményes
részvételhez.

Pallósiné Toldi Márta, a
szombathelyi megyei könyv-
tár igazgatója Ha-tármenti
együttmûködés a Berzse-
nyei Dániel Könyvtár gya-
korlatában címû elõadásá-
ban képet adott arról,
mennyire fontos az össze-
fogás határon innen és túl.
Elõadása elsõ részében a
kistérségi rendszerben
mû-ködõ megyei könyv-
tár sokoldalú szolgáltatá-
sai közül kiemelte a ren-
dezvényeket, illetve a kiadói tevékenységüket,
mely mostanra digitális kiadványozással is
bõvült. Megismerhettük a könyvtár hagyomá-
nyos és nem hagyományos szolgáltatásait, az
elért eredményeket. A széles körû szakmai
cserekapcsolatok felölelik a gyerekolvasók-
nak szervezett programoktól a rendezvények
szervezésén át a burgenlandi és muravidéki
magyar szervezetek bemutatkozásáig, kiállítá-
sok rendezéséig az együttmûködés számtalan
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lehetõségét. Képet kaptunk arról, hogy a
szombathelyi intézmény hogyan valósítja meg
a határon túli könyvtárak közötti cserekapcso-
latot a gyûjteményépítés, a szakmai tapaszta-
latcserék és a digitális adatbázisok létrehozá-
sával.

Nagy Imre, a Szülõföld Alap Iroda igazgató-
ja elõadásában kiemelte a magyar-magyar kap-
csolattartási támogatás pályázati felhívását,
mely lehetõséget kínál a határon túli szerveze-
teknek többek között az anyaországgal való
kapcsolatok erõsítésére is.

A délelõtti program zárásaként Bartos Éva,
a Könyvtári Intézet igazgatója beszélt a hatá-
ron túli magyar könyvtárak fejlesztési lehetõ-
ségeirõl. Elmondta többek között, hogy a hatá-
ron túli könyvtárakkal eddig a támogatás volt a
kapcsolattartás alapvetõ formája. A körülmé-
nyek változása azonban új helyzetet teremtett.
A fõ feladat a közös magyar kulturális örökség
megõrzése, szétsugárzása. Az ennek megvaló-
sításához szükséges feltételek a minisztérium
2007-ben megfogalmazott koncepciója szerint:

• rendszerszerû könyvtári együttmûködés,
• könyvtári szakemberek képzése, tovább-

képzése határon túli bázishelyek kialakításával,
• szakembercsere,
• közös kutatás,
• ösztöndíjak, EU-projektek,
• szakmai szervezetek, képviseletek együtt-

mûködése.

Ezeknek egy idõben, egymással párhuzamo-
san kell megvalósulniuk a sikeres és új típusú
kapcsolattartás érdekében.

Az ebéd- és kávészünet után a határon túli
szakmai szervezetek képviselõinek tájékozta-
tója hangzott el szervezetükrõl, az együttmû-
ködési igényekrõl és lehetõségekrõl. Végül, de
nem utolsó sorban, a lengyel vendégek bemu-
tatták a belchatowi könyvtárat.

Fodor Péter értékelõ zárszava után este a
könyvtárban Bedõ Tamás polgármester adott
állófogadást a konferencia résztvevõinek. 

A szakmai kirándulás helyszíne az idei év-
ben két Bács-Kiskun megyei könyvtár volt.
Utunk elõször a kunszállási községi könyvtár-
ba vezetett. A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár-
ellátási Szolgáltatás keretében a kecskeméti

Katona József Megyei Könyvtár két munkatár-
sa adott tájékoztatást a nemrégiben felújított
könyvtár megújult szolgáltatásairól. Ezután el-
látogattunk a kiskunfélegyházi Petõfi Sándor
Városi Könyvtárba. Kállainé Vereb Mária igaz-
gató rendkívül részletes és helytörténeti sajá-
tosságokban gazdag könyvtárbemutatóval fo-
gadott bennünket. Körbevezette a jelenlévõket
a 2007-ben átadott új és felújított (Hattyúház)
épületszárnyból álló könyvtárban. Ebéd elõtt
még megtekintettük a város központjának né-
hány nevezetességét is. ■
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