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A Publika Magyar Könyvtári Kör kezdemé-
nyezésére hat intézmény, illetve szervezet írt
alá együttmûködési megállapodást 2011.
február 23-án a dévai Téglás Gábor Iskola-
központ könyvtárának kialakítása, fejlesz-
tése céljából. A Bukovinából kereken száz
esztendeje odatelepített, ma már erõteljes
szórványban élõ csángó magyarok leszárma-
zottainak megsegítésére a Publika Magyar
Könyvtári Kör, a Könyvtári Intézet, a Nyír-
egyházi Fõiskola Központi Könyvtára, az
Eszterházy Károly Fõiskola Központi
Könyvtára, a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár és a Kárpátaljai Magyar Is-
kolai Könyvtárakért Alapítvány fogott össze.
Mindenki képességei szerint vállalt a felada-
tokból.

Az elsõ jelentõs lépés az volt, hogy az is-
kolában, a legkülönbözõbb forrásokból fel-
halmozódott és a legelképzelhetetlenebb
összetételû könyvhalmazból egy használható
állományt alakítsunk ki. A megközelítõleg
húszezer kötetnyi könyv (aminek nagyjából
a negyede magyarországi tankönyv) elrende-
zésére többen is jelentkeztek. Végül egy hat
fõbõl álló kis csapat indult el július 11-én a
Déli-Kárpátokba. Fábián Róbert (Nyíregy-
házi Fõiskola könyvtára), Iglainé Perecsi
Zsuzsa (Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár), Kocsik Tibor (Magyar Honvéd-

ség, Nyírtelek), Pegán Anita (Országgyûlési
Könyvtár), V. Kokovay Zsuzsanna (Nyíregy-
házi Fõiskola könyvtára) és Vraukóné Lu-
kács Ilona (Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár).

Négy munkanap állt rendelkezésünkre a
teljes válogatásra és rendrakásra. Miután te-
repszemlét tartottunk és minden könyvkupac
tetejérõl Jókai Mór Rab Ráby címû mûve 
kacsintott ránk, továbbá a kollégiumban he-
lyeztek el bennünket, ahol kaptunk egy fiú-
és egy lányszobát, teljes úttörõtábor feeling-
je lett az ott-tartózkodásunknak. Így rögvest
megalakítottuk a Rab Ráby õrsöt, és ebben a
szellemben, jókedvvel és kitartással dolgoz-
tunk.

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hatal-
mas munkát végeztünk. A tankönyveket csak
részben érintettük, de a kb. tizenötezer köte-
tet, ami dobozokban vagy egyszerûen öm-
lesztve halmozódott föl, egyenként, mind-
annyian és többször is megfogtuk. Elõ kellett
venni a dobozokból, a sarkokból és eldönte-
ni, fizikailag van-e még olyan állapotban,
hogy valaki örömmel vehesse a kezébe, ol-
vassa, és a tartalma megfelelõ-e iskoláskorú
gyerekek számára. Végül kb. ötezer kötet ke-
rült a polcokra, s közel tízezer kötetet hasz-
nálhatatlanná nyilvánítottunk! Szívszorító
érzés volt, de meg kellett tennünk. 

S z o m s z é d o l ó

✒✒    V. Kokovay Zsuzsanna

Magyar iskolai könyvtárat alakítottunk ki Déván



Itt jegyzem meg mindenki okulására,
hogy adakozni könyvet is nem csak szívvel,
hanem ésszel is kellene! Tartalmilag és fizi-
kailag is legyen olyan állapotban, hogy hasz-
nálható legyen (a könyvek listáját lásd:
www.kamika.hu). A néha napi nyolc-tíz órás
megfeszített munka után a maradásra ítélt
kötetek könyvtári rendben kerültek a polcok-
ra, és részletes eligazító feliratokat készítet-
tünk, hogy a használatot elõsegítsük. Sike-
rült kiválogatnunk mintegy kétezer kötetnyi
mesekönyvet és háromezer kötetnyi ifjúsági
szak- és szépirodalmat.

Utolsó munkanapunkon még eljutottunk
a dévai Szent Ferenc Alapítvány által felújí-
tott ferences kolostorba és annak könyvtárá-
ba, s közben betekinthettünk a Magyarok
Nagyasszonya Gyermekotthon életébe is. Az
otthon lakói és a dévai diákok közül is töb-
ben segítettek a többmázsányi könyv alag-
sorból a harmadik emeletre vagy éppen az
ellenkezõ irányban való mozgatásában. 

A várost gyakorlatilag csak a dévai várból
láttuk, mert hét közben nem volt erre idõnk.

Szombaton meglátogattuk Vajdahunyad
várát, majd a Maros völgyében, a Kárpátok
fenséges hegykoszorúi között indultunk ha-
zafelé, nem kihagyva egyetlen nevezetessé-
get sem, ami utunkba akadt.

Az egy hét eseményeirõl, tapasztalatairól
és tanulságairól az õsz folyamán a könyvtá-
ros szakmai sajtóban részletesebben hírt
adunk. ■
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