
Ez a tizenegyedik alkalom, mondta köszön-
tõjében Bedõ Tamás polgármester, akadály-
versennyel kezdõdött, többen csak telefonos
segítséggel jutottak be. 

A Tisza és a Körös találkozásánál már el-
öntötte az üdülõtelepet a víz, de a Belváros
nádfedelû házait, amelyek között Kár-
pát-medencei magyar könyvtárosok adtak
egymásnak találkozót május 31-étõl június
1-jéig, megvédte a Csongrádon példásan
megépített gát. Megvédte a város többi ré-
szét is, talán ezért lehetett olyan felhõtlen a
hangulat az özönvízszerû esõ ellenére,
amely szinte végigkísérte a három napot.

Az idén az árvízi fenyegetés dacára talán
minden eddiginél többen jöttünk össze eb-
ben a vendégszeretõ városban, hogy kapcso-
latokat kössünk és ápoljunk, megvitassuk
közös dolgainkat. A mézesbábos-kiállítá-
son, városnézõ sétán, este pedig finom fala-
tok mellett beszélgetéssel töltött elsõ nap
után a közel százhúsz résztvevõ nagy figye-
lemmel kísérte a konferencián elhangzott
elõadásokat. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöke, Fodor Péter és Bedõ Tamás polgár-
mester bevezetõ szavai után Márkus Béla
irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem
docense beszélt a szomszédos országok ma-
gyar irodalmáról a ’90-es évek után. Megkí-
sérelte összefoglalni, hogy miként számolt
el az irodalmi élet az elmúlt húsz évvel, ho-
gyan alakult át az intézményrendszer, a 
folyóiratok köre, milyen jelentõsebb írók,
költõk jelentkeztek az elmúlt évtizedekben.
Sorolta a neveket, címeket, folyóiratokat, 
kiadókat Délvidéktõl Kárpátaljáig, Szilágyi
Istvántól a Kalligramig.

Bárdi Nándor történész, az Etnikai-
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (MTA)
munkatársa A kisebbségi magyar közösségek
társadalmi átalakulása 1989 után címmel
társadalomtörténetileg fontos folyamatokról
szólt, a kisebbségi elitek szerepfelfogásai-
nak változásait, a kisebbségi társadalomról 

alkotott kép átalakulását elemezte, és be-
szélt a magyar-magyar viszony legfonto-
sabb problémáiról. Számokkal, grafikonok-
kal mutatta meg, hogyan fogy a magyarság
a határainkon kívül, és kifejtette ennek terü-
letenként sok esetben eltérõ okait. Ma már
nem a számosság, hanem a mûködés a kér-
dés, mondta, és utalt az iskolák nem mindig
kielégítõ színvonalára. Rengeteg problémát
érintett, köztük olyant is, amirõl nem na-
gyon beszélnek: a határon túli magyar ro-
mák kérdését.

Venyigéné Makrányi Margit, a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) Könyvtári Szakmai
Kollégiumának elnöke és egyúttal a Márai
Testület vezetõje Csongrádon még azt
mondhatta, hogy hamarosan indul a Márai-
program. Ismertette a program felépítését,
hátterét, a kialakulását kísérõ nézetletérése-
ket. Abban a percben nem tudhatta, hogy a
megvalósítás tovább várat magára…

A Könyvtári Intézet igazgatója, Bartos
Éva, az Új tudás programról tartott elõadást.
Az európai uniós támogatással megvalósuló
képzéssorozatba a határon túli magyar mû-
velõdési intézeteket is sikerült bevonniuk.
Az EuroTéka Szabadegyetem képzési, to-
vábbképzési program határon túli együttmû-
ködõ partnerekkel, határon túli helyszíneken.
A Kaleidoszkóp határmenti kistelepülési 
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továbbképzési projekt. Az egynapos, az elne-
vezésnek megfelelõen színes, változatos, ap-
ró részekbõl összeállított, egységes temati-
kájú program megvalósításában hat megyei
könyvtár mûködött közre. A szabadegyetem-
rõl és a Kaleidoszkópról részletes informáci-
ók találhatók a www.konyvtarakhataroknel-
kul.hu oldalon.

Bariczné Rózsa Mária, a KELLÓ könyv-
tári menedzsere a Könyvtárellátó Nonprofit
Kft. könyvtártámogató projektjeirõl tájékoz-
tatta a hallgatóságot. Részletesen beszélt a
Márai-program lebonyolításának támogatá-
sára kialakított honlapról, melynek külön-
külön felülete van a kiadók, a Márai Testü-
let és a könyvtárak számára.

Õt Szávai Ilona követte, aki a Pont Kiadó
missziójáról beszélt. FordulóPont címû fo-
lyóiratuknak eddig 47 száma jelent meg,
szinte mindegyik a gyerekek problémáival
foglalkozott. Külön hangsúlyt fektetnek az
olvasás kérdéseire. Szerinte a gyerekek sok-
szor azért nem olvasnak, mert nem látnak
maguk elõtt példát, mert a szüleik sem ol-
vasnak. Hiányolt egy érvényes, hiteles
könyvet a gyermekirodalomról, erre hatal-
mas szükség lenne a felsõoktatásban.

Fuhszné Benák Katalin a Diplomakiadó-
terveit ismertette. Adatbázisba gyûjtik és
teljes szöveggel, térítés fejében szolgáltatják
a diplomamunkákat, tudományos diákköri
dolgozatokat stb. Ezzel meglévõ igényeket
szolgálnak ki, s a haszonból a szerzõk is ré-
szesülnek.

A tanácskozás utolsó mozzanataként a
határon kívüli magyar könyvtáros vagy
könyvtári egyesületek számoltak be az el-
múlt egy évükrõl. A legtöbb szervezetben
vezetõváltás történt ebben az idõszakban. 

A szlovákiai egyesület új elnöke Bajnok Éva
lett, a székhelyük pedig immár Somorja. Re-
mélik, hogy innen szorosabbra tudják fûzni
a kapcsolatokat a szlovákiai magyar könyv-
tárosok között. Kárpátalján 2009-tõl Varga
Éva vezeti a szervezetet. Ott nincs magyar
könyvtár, magyar nyelvû anyag három járás-
ban található, rettenetesen mostoha körül-
mények között. Az iskolai könyvtárosoknak
külön egyesületük van, annak választott el-
nöke Répássy Ildikó. A romániai magyar
könyvtárosok szervezetét Kopacz Katalin
vezeti, õk az idén októberben tartják vándor-
gyûlésüket. Rendszeresen szerveznek kép-
zéseket, konferenciákat is. Szerbiában to-
vábbra is Hajnal Jenõ irányítja a Kapocs
Könyvtári Csoport pezsgõ életét. Újabb
nagy vállalkozásra készülnek, meg akarják
alapítani a délvidéki magyar könyvkiadók
és könyvterjesztõk céhét. Szlovéniában ösz-
szesen hét magyar könyvtáros van, nekik
természetesen nincs külön egyesületük, vi-
szont nagyon is élõ együttmûködést ápolnak
fõként Vas megyei könyvtárakkal, mondta el
Papp József.

A háromnapos találkozót ismét szakmai
kirándulás zárta, a békéscsabai Tudásház és
Könyvtárba látogatott el a hazai és határon
túli könyvtárosok kitartó csoportja. Hajnal
Lajos igazgató és Rakonczás Szilvia könyv-
tárvezetõ tájékoztatta a csapatot az intézmé-
nyek összevonása utáni helyzetrõl. A könyv-
tár ma a réginél jóval kisebb területen 
mûködik. Kárpótlásul egy külsõ raktárt kap-
tak valamelyik közeli településen, amit még
nem fejeztek be, ezért a könyveik egy része
ma is ládákban áll. Jókora munka vár még
rájuk, de hisznek benne, hogy ezután is ma-
gas színvonalon tudják szolgálni Békés 
megyét és a régiót. ■
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