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Nap ló 

Kulturális 
és könyvtári kapcsolatok 

az Európai Unióban 

Könyvtáros szakmai tanácskozás 

„A kultúrák közötti párbeszéd európai éve" je
gyében rendezett szakmai konferenciát a Ma
gyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szerve
zete a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi Könyvtár konferenciatermében 2008. 
november 17-én. 

Az eseményen hazai 
és külföldi könyvtáro
sok, kultúrával foglal
kozó szakemberek 
mondták el tapasztala
taikat, észrevételeiket a 
témával kapcsolatban. 

A tanácskozást Zse-
linszky Lászlóné, az 
MKE megyei elnöke és 
Gál Józsefné, megyei 
titkára vezette. 

A Nyírség könyvtára 
- a jövő könyvtára cí
mű, a Móricz Zsig
mond Megyei és Váro
si Könyvtárról készült 
filmet és reklámfilmet 
a forgatókönyvíró, Bi
hari Albertné mutatta 
be és kommentálta. 

Az egyesület tag
sága mellett a jelenlé
vő vendégeink - az 
MKE e lnökségének 
képviselete, a határon 
túlról érkezett kollégák 
- is érdeklődésüket és 
elismerésüket fejezték 
ki a készí tőknek, és 

mindenki ajándékként vihette magával a fil
met. 

Humanista szellemi örökségünk megőrzése 
Európában a reneszánsz éve jegyében címmel 
kezdte az előadások sorát Tóth Erzsébet főisko
lai docens. 

„Egyetlen célunk, hogy a magyar műveltség 
toronymagasan emelkedjék Kelet-Európa népei 
felé" - hangsúlyozta Szerafinné Szabolcsi Ágnes 
főiskolai docens az I. világháború utáni nemzet
közi kulturális kapcsolatokról szólva, különös 
tekintettel Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 
tevékenységére, kinek kezdeményezései nagyban 
hozzájárultak ahhoz - a külföldi magyar kultu
rális intézmények létrehozásával - , hogy nem
zetközi kulturális kapcsolatainkat ápolhassuk, 
bővíthessük. 

A határon túli magyar könyvtárosok szakmai 
együttműködésének gyakorlatáról, tapasztalatai
ról hallhattunk előadást Kárpátaljáról és Nagy
váradról érkezett kollégáktól. 

Tavaszi Hajnal, a 
nagyváradi Megyei 
Könyvtár igazgatóhe
lyettese bevezetőjében 
utalt arra, hogy jelenleg 
„viharos periódust" élnek 
át a könyvtár munkatár
sai, mert az aktuális poli
tikai helyzet rányomja bé
lyegét a kultúrpolitikára. 

A humanisták szelleme évszázadokon keresz
tül összeköti országainkat - kezdte beszédét a 
nagyváradi kolléganő. Köszönetét fejezte ki, hogy 
élő kapcsolat alakult ki magyarországi könyvtá
rakkal, könyvtárosokkal, különös tekintettel a 
nyíregyházi, a debreceni és a békéscsabai me
gyei könyvtárra. 

A szakmai segítségnyújtáson túl könyveket kap
tak, folyóiratokat fizettek elő számukra. A kisrégi-
ós kapcsolatok bővítése, fejlesztése azonban ne
hézségekbe ütközik. Vannak nyelvi akadályok is, 
ezért a legpraktikusabb egy „harmadik, világnyel
ven történő kommunikáció", ami igen nehéz, de 
sok esetben az aktuális politika meghatározza a 
külkapcsolatokat is. 
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Felhívta a figyelmet arra, hogy Közép-Kelet-
Európában „csínján kell bánni a kapcsolatok 
építésével". Nyitott, vidám intézményt szerettek 
volna létrehozni, amely kapu lehetett volna nyu
gat felé, de falakba ütköztek. A szálakat azon
ban nem szabad elszakítani, tovább kell folytat
ni a jól működő kiépített kapcsolatokat, hiszen a 
kultúrák megőrzésében az anyaország sokat tett 
értük, amiért hálásak. 

Horváth Csaba a Kárpátaljai Magyar Könyv
tárosok Egyesülete és az Ungvár Megyei Könyv
tár képviseletében érkezett a tanácskozásra. El
mondta, hogy a kárpátaljai hatalom toleráns a 
magyar kultúrá
val szemben. E-
gyesületük két 
éve alkotott egy 
jövőbe mutató, 
E U - k o n f o r m 
k ö n y v t á r k é p e t 
felvázoló progra
mot. A Szülőföld 
Alap program se
gítségével sikerült 
pályázatot nyerni
ük, melynek kere
tében vámmente
sen vihetnek Kár
pátaljára könyveket, 41 kárpátaljai könyvtárhoz 
19 millió forint értékben juttattak el dokumentu
mokat. Rendelkeznek számítógéppel, fénymáso
lóval, lehetőség van az internetcsatlakozásra. Je
lenleg 119 magyar nyelvű állománnyal rendel
kező könyvtár működik Kárpátalján. Rámutatott 
arra, hogy Kárpátalja és az anyaország kapcso
lata jó, céljuk, hogy minden könyvtárban legyen 
számítógép, internetkapcsolat, hiszen ez a felté
tele annak, hogy be tudjanak kapcsolódni az eu
rópai uniós pályázatokba, továbbá a nemzetközi 
kulturális életbe is, hiszen számukra elérhetet
len, hogy Magyarországon kívül más országba 
is eljussanak. 

Varga Éva, a beregszászi Járási Könyvtár igaz
gatója utalt arra, hogy a terület többségében 
magyarlakta, vannak olyan helyek, ahol a lakos
ság aránya 70%, de nem ritka a 90-95%-os arány 
sem. Ezzel szemben a könyvtárak állományának 
30-40%-a csupán a magyar nyelvű. A települé
si, járási könyvtárak 1946 és 1952 között alakul
tak, centralizálva kapták a könyveket. Nehéz az 
olvasók ellátása, kiszolgálása, mert sok a tartal

milag elavult 
könyv. Megszűnt 
ugyan a vámmen
tesség, de így is 
költséges az állo
mány fejlesztése. 

Beregszász kör
nyékén a kultúra 
„mostohagyerek", 
néhány könyvtár
ban van csak in
ternet, a technikai 
b e r e n d e z é s e k e t 
pályázaton nyerték. 

Hasznosnak tartaná a testvértelepülési-test
vérkönyvtári kapcsolatok kiépítését, hiszen ez 
lehetőséget teremtene az együttpályázásra, a 
könyvtárosok magyar nyelvű továbbképzésé
re. Ez azért is fontos, mert a könyvtárosképzés 
Kárpátalján ukrán nyelven történik, így a ma
gyar anyanyelvű könyvtáros kollégák szakmai 
képzését segítené kezdeményezése. Bízik ben
ne, hogy itt, Nyíregyházán, kérése értő fülekre 
talál. 

Mindhárom határon túlról érkezett könyv
táros kolléga fontosnak tartja a kulturális kap
csolatok ápolását, erősítését az anyaországgal. 

Nagy a felelősségünk ebben nekünk, könyv
tárosoknak, hiszen határ menti megye lakói
ként rajtunk is múlik a magyar kultúra fenn
maradása és hagyományozása ezeken a ma
gyarlakta területeken. 

A tanácskozást megtisztelte jelenlétével 
Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város polgármes
te re , va lamint 
Seszták Oszkár, a 
S zabolcs- S zatmár-
Bereg Megyei 
Közgyűlés elnöke. 

E l i s m e r ő e n 
szóltak a Móricz 
Zsigmond Megyei 
és Városi Könyv
tár és a könyvtáros 
egyesü le t t evé 
kenységéről. Rendezvényeik példaértékűek a 
nemzetközi kulturális kapcsolatok tekintetében 
is, mondták. Csabai Lászlóné kiemelte: az EU-
tagsággal a kulturális kapcsolatoknak is fon
tos helyük és szerepük van, megőrizve saját 
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kulturális identitásunkat. Az önkormányzat 
partner és segítő ebben, példaként említették a 
kárpátaljai, nagybányai, szlovákiai kapcsola
tokat. 

Seszták Oszkár hangsúlyozta a kultúrák 
együttműködésének fontosságát és azt, hogy 
ebben nagy szerepe 
van az internetnek. 
A könyvtárak és a 
könyvtárosok fel
adata is, hogy meg
tanítsák az ennek 
eszközkén t való 
használatát, ehhez 
azonban tartalmak 
és t á jékozódás i 
pontok kel lenek. 
Az internet csak 
akkor szolgál jó célt, ha az emberi szellem 
szolgálatába állítjuk. 

Megyei szervezetünk tagsága nagy szere
tettel fogadta a Magyar Könyvtárosok Egye
sülete elnökségének képviseletében Bakos Klá
ra elnököt, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem igazgatóját és Bartos Éva alelnököt, 
a Könyvtári Intézet igazgatóját. 

Bakos Klára a Magyar Könyvtárosok Egyesü
lete nemzetközi kapcsolatairól tartott előadást. Be
széde elején elismeréssel nyilatkozott a helyi me
gyei szervezetről, dinamikusnak és együttműködő
nek nevezte. Hangsúlyozta: „a tudás és az informá
ció határok nélküli", s eb
ben a szabadságban kulcs
szerep jut a könyvtárak
nak. Fontos a kitekintés, 
annak felmérése, hogy ki
vel kell és kivel lehet 
együttműködni, hiszen a 
könyvtárosok kötelezettsé
ge a tudásvagyon közvetí
tése. Célunk a legjobb 
szolgáltatás nyújtása az 
adott kultúrkörben, annak érdekében, hogy a tu
dást mindenki számára hozzáférhetővé tegyük, tud
junk szolgáltatni, a megváltozott igényeket tudjuk 
kielégíteni. 

Az MKE stratégiai szintre emelte a nem
zetközi kapcsolatokat. „A könyvtár az olvasó 
természetes közege, akár itt van, akár otthon" 
- hangsúlyozta Bakos Klára. Szakmailag nem 
vagyunk lemaradva, technikailag igen. Tud

nunk kell, hogy csak azok mögött vagyunk le
maradva, akiknek az anyagi forrásai gazdagab
bak. Fontos, hogy tanuljunk egymástól, és ta
nuljuk meg közvetíteni önmagunkat is a világ 
felé. Eredményeinket terítékre kell tenni, többet kell 
kommunikálni kifelé, hogy jobban megismertes
sük magunkat. 

„A szellem, a tudás 
szabadon száguldó" -
ezt kell köve tnünk . 
Ezekkel a gondolatok
kal fejezte be előadását 
az elnök asszony. 

Nagy megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy 
elfogadta a szervezet 
meghívását a tanácsko
zásra Bogyay Katalin, 

„a magyar kultúra nagykövete", az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nemzetközi szak
államtitkára. A kultúrdiplomáciáról szóló elő
adásának bevezetőjében elmondta, hogy Mó
ron nőtt fel, a Bakony és a Vértes közötti te
lepülésen. „A könyvtárossal való kapcsolat 
életre szólóan meghatározó" - vallja Bogyay 
Katalin. „Eletünk különböző állomásain külön
böző könyvtárakban üldögélünk, de az első él
mény az igazán meghatározó". Napjainkban a 
világháló rontja a könyvtárak esélyeit, a sze
mélyes találkozás, a személyes hatás varázsa 
háttérbe szorul. 

„Igazi megbecsülést érzek e szakma iránt" 
- fejezte ki véleményét a szakállamtitkár 
asszony. 

A kulturális diplomácia számára az elmúlt 
húsz-harminc évet jelenti, arról szól, hogy az 
embereket hogyan lehet egymáshoz közel hoz
ni, a magyar kultúra hogyan tudja összekap
csolni a különböző kultúrákat, milyen kapcso
lódási pontjai vannak. 

A magyar kultúra hitteremtő, egyszerre be
fogadó és inspiratív, tradicionális, dé a kite
kintést, a továbblépést is magában hordozza. 
Képes más kultúrákat összekötni, emberek 
között kapcsolatokat teremteni. Sokáig nem 
vették elég komolyan a kulturális diplomácia 
szerepét, de napjainkban az ereje egyre inkább 
nő. A kulturális diplomáciát a diplomácia köl
tészetének nevezte, hiszen emberek közötti kap
csolatokról szól, emberek közötti kapcsolatokat épít, 
mindig megtalálja az embert, akkor is, amikor az 
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felvázoló progra
mot. A Szülőföld 
Alap program se
gítségével sikerült 
pályázatot nyerni
ük, melynek kere
tében vámmente
sen vihetnek Kár
pátaljára könyveket, 41 kárpátaljai könyvtárhoz 
19 millió forint értékben juttattak el dokumentu
mokat. Rendelkeznek számítógéppel, fénymáso
lóval, lehetőség van az internetcsatlakozásra. Je
lenleg 119 magyar nyelvű állománnyal rendel
kező könyvtár működik Kárpátalján. Rámutatott 
arra, hogy Kárpátalja és az anyaország kapcso
lata jó, céljuk, hogy minden könyvtárban legyen 
számítógép, internetkapcsolat, hiszen ez a felté
tele annak, hogy be tudjanak kapcsolódni az eu
rópai uniós pályázatokba, továbbá a nemzetközi 
kulturális életbe is, hiszen számukra elérhetet
len, hogy Magyarországon kívül más országba 
is eljussanak. 

Varga Éva, a beregszászi Járási Könyvtár igaz
gatója utalt arra, hogy a terület többségében 
magyarlakta, vannak olyan helyek, ahol a lakos
ság aránya 70%, de nem ritka a 90-95%-os arány 
sem. Ezzel szemben a könyvtárak állományának 
30-40%-a csupán a magyar nyelvű. A települé
si, járási könyvtárak 1946 és 1952 között alakul
tak, centralizálva kapták a könyveket. Nehéz az 
olvasók ellátása, kiszolgálása, mert sok a tartal

milag elavult 
könyv. Megszűnt 
ugyan a vámmen
tesség, de így is 
költséges az állo
mány fejlesztése. 

Beregszász kör
nyékén a kultúra 
„mostohagyerek", 
néhány könyvtár
ban van csak in
ternet, a technikai 
b e r e n d e z é s e k e t 
pályázaton nyerték. 

Hasznosnak tartaná a testvértelepülési-test
vérkönyvtári kapcsolatok kiépítését, hiszen ez 
lehetőséget teremtene az együttpályázásra, a 
könyvtárosok magyar nyelvű továbbképzésé
re. Ez azért is fontos, mert a könyvtárosképzés 
Kárpátalján ukrán nyelven történik, így a ma
gyar anyanyelvű könyvtáros kollégák szakmai 
képzését segítené kezdeményezése. Bízik ben
ne, hogy itt, Nyíregyházán, kérése értő fülekre 
talál. 

Mindhárom határon túlról érkezett könyv
táros kolléga fontosnak tartja a kulturális kap
csolatok ápolását, erősítését az anyaországgal. 

Nagy a felelősségünk ebben nekünk, könyv
tárosoknak, hiszen határ menti megye lakói
ként rajtunk is múlik a magyar kultúra fenn
maradása és hagyományozása ezeken a ma
gyarlakta területeken. 

A tanácskozást megtisztelte jelenlétével 
Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város polgármes
te re , va lamint 
Seszták Oszkár, a 
S zabolcs- S zatmár-
Bereg Megyei 
Közgyűlés elnöke. 

E l i s m e r ő e n 
szóltak a Móricz 
Zsigmond Megyei 
és Városi Könyv
tár és a könyvtáros 
egyesü le t t evé 
kenységéről. Rendezvényeik példaértékűek a 
nemzetközi kulturális kapcsolatok tekintetében 
is, mondták. Csabai Lászlóné kiemelte: az EU-
tagsággal a kulturális kapcsolatoknak is fon
tos helyük és szerepük van, megőrizve saját 
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kulturális identitásunkat. Az önkormányzat 
partner és segítő ebben, példaként említették a 
kárpátaljai, nagybányai, szlovákiai kapcsola
tokat. 

Seszták Oszkár hangsúlyozta a kultúrák 
együttműködésének fontosságát és azt, hogy 
ebben nagy szerepe 
van az internetnek. 
A könyvtárak és a 
könyvtárosok fel
adata is, hogy meg
tanítsák az ennek 
eszközkén t való 
használatát, ehhez 
azonban tartalmak 
és t á jékozódás i 
pontok kel lenek. 
Az internet csak 
akkor szolgál jó célt, ha az emberi szellem 
szolgálatába állítjuk. 

Megyei szervezetünk tagsága nagy szere
tettel fogadta a Magyar Könyvtárosok Egye
sülete elnökségének képviseletében Bakos Klá
ra elnököt, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem igazgatóját és Bartos Éva alelnököt, 
a Könyvtári Intézet igazgatóját. 

Bakos Klára a Magyar Könyvtárosok Egyesü
lete nemzetközi kapcsolatairól tartott előadást. Be
széde elején elismeréssel nyilatkozott a helyi me
gyei szervezetről, dinamikusnak és együttműködő
nek nevezte. Hangsúlyozta: „a tudás és az informá
ció határok nélküli", s eb
ben a szabadságban kulcs
szerep jut a könyvtárak
nak. Fontos a kitekintés, 
annak felmérése, hogy ki
vel kell és kivel lehet 
együttműködni, hiszen a 
könyvtárosok kötelezettsé
ge a tudásvagyon közvetí
tése. Célunk a legjobb 
szolgáltatás nyújtása az 
adott kultúrkörben, annak érdekében, hogy a tu
dást mindenki számára hozzáférhetővé tegyük, tud
junk szolgáltatni, a megváltozott igényeket tudjuk 
kielégíteni. 

Az MKE stratégiai szintre emelte a nem
zetközi kapcsolatokat. „A könyvtár az olvasó 
természetes közege, akár itt van, akár otthon" 
- hangsúlyozta Bakos Klára. Szakmailag nem 
vagyunk lemaradva, technikailag igen. Tud

nunk kell, hogy csak azok mögött vagyunk le
maradva, akiknek az anyagi forrásai gazdagab
bak. Fontos, hogy tanuljunk egymástól, és ta
nuljuk meg közvetíteni önmagunkat is a világ 
felé. Eredményeinket terítékre kell tenni, többet kell 
kommunikálni kifelé, hogy jobban megismertes
sük magunkat. 

„A szellem, a tudás 
szabadon száguldó" -
ezt kell köve tnünk . 
Ezekkel a gondolatok
kal fejezte be előadását 
az elnök asszony. 

Nagy megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy 
elfogadta a szervezet 
meghívását a tanácsko
zásra Bogyay Katalin, 

„a magyar kultúra nagykövete", az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nemzetközi szak
államtitkára. A kultúrdiplomáciáról szóló elő
adásának bevezetőjében elmondta, hogy Mó
ron nőtt fel, a Bakony és a Vértes közötti te
lepülésen. „A könyvtárossal való kapcsolat 
életre szólóan meghatározó" - vallja Bogyay 
Katalin. „Eletünk különböző állomásain külön
böző könyvtárakban üldögélünk, de az első él
mény az igazán meghatározó". Napjainkban a 
világháló rontja a könyvtárak esélyeit, a sze
mélyes találkozás, a személyes hatás varázsa 
háttérbe szorul. 

„Igazi megbecsülést érzek e szakma iránt" 
- fejezte ki véleményét a szakállamtitkár 
asszony. 

A kulturális diplomácia számára az elmúlt 
húsz-harminc évet jelenti, arról szól, hogy az 
embereket hogyan lehet egymáshoz közel hoz
ni, a magyar kultúra hogyan tudja összekap
csolni a különböző kultúrákat, milyen kapcso
lódási pontjai vannak. 

A magyar kultúra hitteremtő, egyszerre be
fogadó és inspiratív, tradicionális, dé a kite
kintést, a továbblépést is magában hordozza. 
Képes más kultúrákat összekötni, emberek 
között kapcsolatokat teremteni. Sokáig nem 
vették elég komolyan a kulturális diplomácia 
szerepét, de napjainkban az ereje egyre inkább 
nő. A kulturális diplomáciát a diplomácia köl
tészetének nevezte, hiszen emberek közötti kap
csolatokról szól, emberek közötti kapcsolatokat épít, 
mindig megtalálja az embert, akkor is, amikor az 
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emberek nem beszélnek egymással, amikor háború 
van. A kultúrák közötti párbeszéd nélkül esély sincs 
arra, hogy megpróbáljuk egymást nem félreérteni. 
Képes falakat áttörni, emberekről beszélni, embe
rekhez szólni. A zene, a festészet, általában a 
művészet az ún. „vivő anyag" a kulturális diplo
máciában. 

Ma Magyarországon a legfontosabb feladat 
kulturális identitásunk újragondolása, megmu
tatni a magyar kultúra gazdagságát az EU-ban, 
az ún. „új európai kulturális térben", annak 
bizonyítása, hogy Magyarország gazdag hozo
mánnyal érkezik az Európai Unióba. „Nem a sze
gény rokon vagyunk, örüljenek, hogy gyarapít
juk az új terepet. Igazából a fesztiváloknak és a 
kultúra csinálóinak kell működtetniük a teret." 

Ott, ahol a magyar kultúra kisebbségben 
van, feladat az erősítés, a megőrzés, hogy ne 
vesszen el. A magyar kultúra sokszínűsége nem 
egy országhatárhoz kapcsolódik, ebből adódik 
a kulturális kormányzat felelőssége. Ma a 
kultúrák olyan szinten hatnak egymásra, hogy 
mindig egy újabb szintet hoznak létre, állandó 
fejlődésben, mozgásban vannak, biztosítják a 
továbblépést, megmutatják, hol vannak azok a 
kapcsolódási pontok a világban, amelyekkel a 

magyar kultúra találkozhat, együttműködhet, 
egymásra épülhet más kultúrákkal, s ezáltal 
kinyílik a világ, fellendül a kulturális piac. 
Feladatunk, hogy a tehetséges magyar művé
szeknek ajtót nyissunk a világra. 

Feladatunk a kapcsolatok építése, a jövő
építés, a magyar kultúra, a magyar művészek 
„kiközvetítése", s a továbbiakban már a befo
gadó országokon múlik, hogy élnek-e az adott 
lehetőséggel. 

A kulturális diplomácia intézményrendszereiről 
szólva elmondta, hogy a Balassi Intézet 17 intézet
tel rendelkezik szerte a vüágban, működnek követ
ségekhez kapcsolódó magyar intézetek, irodák, 
kulturális és oktatási szakdiplomáciai hálózat is 
elindult a kapcsolatok építése és teremtése terén. 
Követségeken kulturális attasék, tanácsadók dol
goznak, külön feladatuk van az EU-s országokkal 
foglalkozó munkatársaknak. 

Bogyay Katalin rámutatott, hogy 2008 a kul
túrák közötti párbeszéd éve volt, ez azonban 
csak a kampány. A párbeszédnek, mely egy
ben jövőnk záloga is, át kell szőnie minden
napjainkat az elkövetkező esztendőkben. Fon
tosnak tartja a fiatalok megszólítását, közös
ségi szintű akciók szervezését. 
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Előadását nagyon találó mondattal zárta: 
„Aki a kulturális diplomáciával foglalkozik, az 
kiválasztott ember." 

A színvonalas és gyakran szívhez szóló elő
adás után Bakos Klára, az MKE elnöke kért 
szót. A könyvtári turizmus és a kulturális tu
rizmus egymásra hatásáról beszélt. A könyv
tár lényegileg a kultúra megtestesítője, fontos, 
hogy az emberek találkozzanak vele mint prag
matikus létezővel. Egyúttal bejelentette: a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2009. évi 
szakmai programjának egyik legfontosabb pro
jektje a könyvtári turizmus lesz, mely rendez
vénysorozat Szabols-Szatmár-Bereg megyéből 
indul majd. Rendkívül nagy megtiszteltetés ez 
a megye, a megyeszékhely és területi szerve
zetünk számára. 

Bogyay Katalin a bejelentésre reagálva el
mondta, hogy kiváló gondolatnak tartja ezt, és 
ígérte, hogy hivatalosan ajánlást tesz a meg
valósításra. 

A tanácskozás végén Nagy László, a Mó
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója köszönetét fejezte ki a vendégek
nek a színvonalas előadásokért, azért, hogy 
megtisztelték a tanácskozást, a kollégáknak 
pedig megköszönte, hogy kifejezték érdeklő
désüket e színvonalas program iránt. 

Befejezésként Zselinszky Lászlóné a szer
vezők azon szándékának adott hangot, hogy a 
tanácskozással lehetőséget teremtsenek a he
lyi szervezet előtt álló belgiumi tapasztalat
cserére való felkészülésben. 

A tanácskozás résztvevőiben megerősítést 
nyert, hogy összefogással minden szinten erő
sítenünk kell a kultúra szerepét és jelentősé
gét, mert a „kultúra Európa lelke, és az unió
nak lélekre van szüksége". 

A szervezők ötletesen a tájjellegű gasztro
nómia nagyszerű ízeivel láttak bennünket ven
dégül. A beregi, szatmári hagyományos és ku-
koricadarás töltött káposztát, juhtúrós pulisz
kát, a szilvalekváros süteményt a vásárosnaményi 
Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképző Isko
la szakácsai és tanulói készítették. Számítunk és 
várunk további ínyencségekre a könyvtári turiz
mus egy-egy állomásán is. 

Nóvák Anna-Kulcsár Lászlóné 
könyvtárosok, 

Művelődési Központ és Könyvtár, 
Tiszavasvári 

Másként! 
A művészetterápiák 

könyvtári alkalmazása 

Ámultunk, hogy elmúlunk! 

2009. február 20-án kora délután közel negyven 
könyvtáros kolléga aktív részvételével az Orszá
gos Idegennyelvű Könyvtárban ismét bebizonyo
sodott, hogy az értékes irodalmi műalkotás („Én 
ámulok, hogy elmúlok") alkalmas arra, hogy 
nagy hatású kommunikációs csatornaként mű
ködjön az emberek, egyének között. A módszer 
nem új, már az ókorban használták az irodalmat 
terápiás célokra. A thébai könyvtár bejárata fe
lett „Gyógyszeres ládika a léleknek" felirat fo
gadta az oda betérőt. A könyvtárakban sem is
meretlen a biblioterápia alkalmazása. Hazánk
ban Bartos Éva és Nagy Attila missziójának ered
ményeképpen leginkább a gyermekkönyvtárak
ban bukkan fel a módszer fejlesztő változata, 
míg külföldön egyre gyakrabban és minden kor
csoportra és társadalmi rétegre kiterjedően alkal
mazzák terápiás célokra is. A délutáni foglalko
zást megelőzte a délelőtt folyamán négy előadás 
a témában. 

Első előadónk, Péterfi Rita, a Könyvtári Inté
zet munkatársa, részletesen taglalta a jelen társa
dalom azon jellemzőit, amelyek erőteljes befo
lyással vannak/lehetnek a könyvtárakra. Eszerint 
a rendszerváltás után a társadalom kettészakadt 
(„kétsebességű társadalom"), ennek a változás
nak első, látványos vesztesei a nyugdíjasok vol
tak. Ma komoly probléma az, hogy nincs szilárd 
középosztály Magyarországon, nagy és egyre nő 
a szegénység a gyerekek és a fiatalok körében. 
A szegénység megfosztottságot jelent nemcsak 
vagyoni, de kulturális téren is. Hiányzik a meg
tartó erő, a szegénységben élők sebezhetővé 
válnak. Férge Zsuzsa szerint mélyszegénység
ben él a lakosság 5-8%-a. A cigányságon belül 
ez az arány a 20%-ot is eléri. Az ilyen helyze
tekből csak segítséggel lehet kitörni, s a segít
ségnek a személyiségfejlesztésre, az önismeret
re, a mentális egészség megőrzésére kell irányul
nia. Ez történhet például a motiváció felkeltésé
vel, azzal, hogy megpróbáljuk érdekeltté tenni 
az érintett egyéneket saját sorsuk alakításában. 
A személyre szabott, kiscsoportokban zajló cél-
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emberek nem beszélnek egymással, amikor háború 
van. A kultúrák közötti párbeszéd nélkül esély sincs 
arra, hogy megpróbáljuk egymást nem félreérteni. 
Képes falakat áttörni, emberekről beszélni, embe
rekhez szólni. A zene, a festészet, általában a 
művészet az ún. „vivő anyag" a kulturális diplo
máciában. 

Ma Magyarországon a legfontosabb feladat 
kulturális identitásunk újragondolása, megmu
tatni a magyar kultúra gazdagságát az EU-ban, 
az ún. „új európai kulturális térben", annak 
bizonyítása, hogy Magyarország gazdag hozo
mánnyal érkezik az Európai Unióba. „Nem a sze
gény rokon vagyunk, örüljenek, hogy gyarapít
juk az új terepet. Igazából a fesztiváloknak és a 
kultúra csinálóinak kell működtetniük a teret." 

Ott, ahol a magyar kultúra kisebbségben 
van, feladat az erősítés, a megőrzés, hogy ne 
vesszen el. A magyar kultúra sokszínűsége nem 
egy országhatárhoz kapcsolódik, ebből adódik 
a kulturális kormányzat felelőssége. Ma a 
kultúrák olyan szinten hatnak egymásra, hogy 
mindig egy újabb szintet hoznak létre, állandó 
fejlődésben, mozgásban vannak, biztosítják a 
továbblépést, megmutatják, hol vannak azok a 
kapcsolódási pontok a világban, amelyekkel a 

magyar kultúra találkozhat, együttműködhet, 
egymásra épülhet más kultúrákkal, s ezáltal 
kinyílik a világ, fellendül a kulturális piac. 
Feladatunk, hogy a tehetséges magyar művé
szeknek ajtót nyissunk a világra. 

Feladatunk a kapcsolatok építése, a jövő
építés, a magyar kultúra, a magyar művészek 
„kiközvetítése", s a továbbiakban már a befo
gadó országokon múlik, hogy élnek-e az adott 
lehetőséggel. 

A kulturális diplomácia intézményrendszereiről 
szólva elmondta, hogy a Balassi Intézet 17 intézet
tel rendelkezik szerte a vüágban, működnek követ
ségekhez kapcsolódó magyar intézetek, irodák, 
kulturális és oktatási szakdiplomáciai hálózat is 
elindult a kapcsolatok építése és teremtése terén. 
Követségeken kulturális attasék, tanácsadók dol
goznak, külön feladatuk van az EU-s országokkal 
foglalkozó munkatársaknak. 

Bogyay Katalin rámutatott, hogy 2008 a kul
túrák közötti párbeszéd éve volt, ez azonban 
csak a kampány. A párbeszédnek, mely egy
ben jövőnk záloga is, át kell szőnie minden
napjainkat az elkövetkező esztendőkben. Fon
tosnak tartja a fiatalok megszólítását, közös
ségi szintű akciók szervezését. 
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Előadását nagyon találó mondattal zárta: 
„Aki a kulturális diplomáciával foglalkozik, az 
kiválasztott ember." 

A színvonalas és gyakran szívhez szóló elő
adás után Bakos Klára, az MKE elnöke kért 
szót. A könyvtári turizmus és a kulturális tu
rizmus egymásra hatásáról beszélt. A könyv
tár lényegileg a kultúra megtestesítője, fontos, 
hogy az emberek találkozzanak vele mint prag
matikus létezővel. Egyúttal bejelentette: a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2009. évi 
szakmai programjának egyik legfontosabb pro
jektje a könyvtári turizmus lesz, mely rendez
vénysorozat Szabols-Szatmár-Bereg megyéből 
indul majd. Rendkívül nagy megtiszteltetés ez 
a megye, a megyeszékhely és területi szerve
zetünk számára. 

Bogyay Katalin a bejelentésre reagálva el
mondta, hogy kiváló gondolatnak tartja ezt, és 
ígérte, hogy hivatalosan ajánlást tesz a meg
valósításra. 

A tanácskozás végén Nagy László, a Mó
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója köszönetét fejezte ki a vendégek
nek a színvonalas előadásokért, azért, hogy 
megtisztelték a tanácskozást, a kollégáknak 
pedig megköszönte, hogy kifejezték érdeklő
désüket e színvonalas program iránt. 

Befejezésként Zselinszky Lászlóné a szer
vezők azon szándékának adott hangot, hogy a 
tanácskozással lehetőséget teremtsenek a he
lyi szervezet előtt álló belgiumi tapasztalat
cserére való felkészülésben. 

A tanácskozás résztvevőiben megerősítést 
nyert, hogy összefogással minden szinten erő
sítenünk kell a kultúra szerepét és jelentősé
gét, mert a „kultúra Európa lelke, és az unió
nak lélekre van szüksége". 

A szervezők ötletesen a tájjellegű gasztro
nómia nagyszerű ízeivel láttak bennünket ven
dégül. A beregi, szatmári hagyományos és ku-
koricadarás töltött káposztát, juhtúrós pulisz
kát, a szilvalekváros süteményt a vásárosnaményi 
Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképző Isko
la szakácsai és tanulói készítették. Számítunk és 
várunk további ínyencségekre a könyvtári turiz
mus egy-egy állomásán is. 

Nóvák Anna-Kulcsár Lászlóné 
könyvtárosok, 

Művelődési Központ és Könyvtár, 
Tiszavasvári 

Másként! 
A művészetterápiák 

könyvtári alkalmazása 

Ámultunk, hogy elmúlunk! 

2009. február 20-án kora délután közel negyven 
könyvtáros kolléga aktív részvételével az Orszá
gos Idegennyelvű Könyvtárban ismét bebizonyo
sodott, hogy az értékes irodalmi műalkotás („Én 
ámulok, hogy elmúlok") alkalmas arra, hogy 
nagy hatású kommunikációs csatornaként mű
ködjön az emberek, egyének között. A módszer 
nem új, már az ókorban használták az irodalmat 
terápiás célokra. A thébai könyvtár bejárata fe
lett „Gyógyszeres ládika a léleknek" felirat fo
gadta az oda betérőt. A könyvtárakban sem is
meretlen a biblioterápia alkalmazása. Hazánk
ban Bartos Éva és Nagy Attila missziójának ered
ményeképpen leginkább a gyermekkönyvtárak
ban bukkan fel a módszer fejlesztő változata, 
míg külföldön egyre gyakrabban és minden kor
csoportra és társadalmi rétegre kiterjedően alkal
mazzák terápiás célokra is. A délutáni foglalko
zást megelőzte a délelőtt folyamán négy előadás 
a témában. 

Első előadónk, Péterfi Rita, a Könyvtári Inté
zet munkatársa, részletesen taglalta a jelen társa
dalom azon jellemzőit, amelyek erőteljes befo
lyással vannak/lehetnek a könyvtárakra. Eszerint 
a rendszerváltás után a társadalom kettészakadt 
(„kétsebességű társadalom"), ennek a változás
nak első, látványos vesztesei a nyugdíjasok vol
tak. Ma komoly probléma az, hogy nincs szilárd 
középosztály Magyarországon, nagy és egyre nő 
a szegénység a gyerekek és a fiatalok körében. 
A szegénység megfosztottságot jelent nemcsak 
vagyoni, de kulturális téren is. Hiányzik a meg
tartó erő, a szegénységben élők sebezhetővé 
válnak. Férge Zsuzsa szerint mélyszegénység
ben él a lakosság 5-8%-a. A cigányságon belül 
ez az arány a 20%-ot is eléri. Az ilyen helyze
tekből csak segítséggel lehet kitörni, s a segít
ségnek a személyiségfejlesztésre, az önismeret
re, a mentális egészség megőrzésére kell irányul
nia. Ez történhet például a motiváció felkeltésé
vel, azzal, hogy megpróbáljuk érdekeltté tenni 
az érintett egyéneket saját sorsuk alakításában. 
A személyre szabott, kiscsoportokban zajló cél-
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