
Fél évszázados együttmûködésre emlékeztek
2011. október 27-én Muraszombaton a Vas
megyei és Mura-vidéki könyvtárosok, ame-
lyet az 1960-as évek elején indítottak el a
Berzsenyi Dániel Könyvtár és a muraszom-
bati Területi és Tanulmányi Könyvtár mun-
katársai.

A kerek évforduló kapcsán a muraszom-
bati kollégák kezdeményezték, hogy méltó-
képp ünnepeljük meg ezt a sok éves, a két
térségben élõ nemzetiségek könyvtári ellátá-
sa érdekében indított együttmûködést. 
A könyvellátásra, cserére épülõ kapcsolat az
évtizedek során széles szakmai együttmûkö-
déssé bõvült. A közös munka áttekintése
mellett a konferencia arra is lehetõséget
adott, hogy megismerjük a szlovén könyvtár-
ügy legújabb eredményeit. 

Elsõként Joze Vugrinec, a
muraszombati Területi és 
Tanulmányi Könyvtár igazga-
tója köszöntötte az egybe-
gyûlteket, megköszönve a sok
évtizedes kapcsolat ápolását
az abban közremûködõknek.
Õt követte Tatjana Likar, a
szlovén Mûvelõdési Minisztérium könyvtári
szakterülettel megbízott államtitkára. A ven-
déglátó ország képviselõinek üdvözlete után
magyar köszöntõk hangzottak el. Vas megyét
Kapiller Sarolta, a Vas Megyei Önkormány-
zat Mûvelõdési és Sport Titkárságának tit-
kárságvezetõje képviselte, majd a Berzsenyi
Dániel Könyvtár igazgatója, Pallósiné Toldi
Márta üdvözölte a résztvevõket, áttekintve
az öt évtized fontosabb történéseit.

A köszöntõk után Marjan Gujtman elõ-
adását hallgathattuk meg Könyvtári tevé-
kenység a magyar nemzeti közösség számára
a közkönyvtárakban címmel. Petra Bobovec
Szabó, a Lendvai Könyvtár munkatársa be-
mutatta a magyar nemzeti közösség számára
nyújtott könyvtári szolgáltatásaikat. Joze
Vugrinec igazgató a Goricskó keleti részén

zajló, szintén a magyar nemzeti közösség
számára végzett könyvtári tevékenységekrõl
számolt be. Csuka-Zagorec Judit elõadása a
magyar nemzetiségû tanulók olvasási szoká-
sairól szólt a Lendvai I. sz. Kétnyelvû Álta-
lános Iskolában. A rövid kávészünetet köve-
tõen Andrej Pavlic, a muraszombati könyvtár
munkatársa mutatta be a muravidéki digitali-
zált folyóiratokat a Szlovén Digitális Könyv-
tár – dLib.si – honlapján. Végezetül Papp Jó-
zsef A szlovén körzeti központi könyvtárak
digitális tartalomszolgáltatásai a világhálón
címû elõadása hangzott el. A tanulságos elõ-
adások után lehetõség nyílt kérdéseket fel-
tenni, illetve hozzászólásokat fûzni az el-
hangzottakhoz. A Mûvelõdési Minisztérium
munkatársai mindvégig részt vettek a ren-

dezvényen, így az elõadások
után õk is válaszoltak a hoz-
zájuk intézett kérdésekre,
problémafelvetésekre. 

Kedves színfoltja volt a ta-
lálkozónak az a díjátadás,
amelyet muraszombati kollé-
gáink azon lendvai diákok
köszöntésére szerveztek, akik

vállalták, hogy kettõs identitásukról pálya-
mûvet készítenek.

A délután folyamán ebéddel kedvesked-
tek a vendéglátók, majd egy kellemes kirán-
duláson vehettünk részt Ljutomerbe, ahol a
könyvtár munkatársai bemutatóval, finom
falatokkal vártak minket. A könyvtárlátoga-
tás után a városka gyönyörû fõterén is tet-
tünk egy rövid sétát. 

A konferencia Vas megyei résztvevõi kel-
lemes élményekkel és hasznos tapasztalatok-
kal, a szíves vendéglátás emlékével térhettek
haza az egész napos program után.

2012-ben várhatóan Szentgotthárdon
vagy Szombathelyen látjuk vendégül a szlo-
vén kollégákat, õsszel tervezünk egy tanács-
kozást Magyarországon is, e konferencia
társrendezvényeként. ■
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