
November 22-én az Országos Széchényi
Könyvtárban ünnepélyes keretek között ad-
ták át (természetesen csak szimbolikusan,
egy jegyzék képében) a Tajvan magyarorszá-
gi képviselete és a Pro Hungaris Alapítvány
által adományozott könyveket a vajdasági
Magyar Nemzeti Tanács oktatási bizottsága
elnökének, Joó-Horti Líviának.

A megjelente-
ket köszöntve Né-
meth Zsolt, a Kül-
ügyminisztérium
parlamenti állam-
titkára kiemelte,
hogy meglehetõ-
sen nagy a távol-
ság Tajvan, illetve
Magyarország és
Szerbia – s azon
belül a Vajdaság –

között, de könnyen áthidalható a könyvek se-
gítségével. Tajvan csodát mûvelt az elmúlt
években, mondta, amit nem utolsósorban az-
zal ért el, hogy befektetett a tudásba. Ugyan-
ezt a csodát valósíthatják meg a vajdasági
magyarok, ha a tudás révén erõsítik a ver-
senyképességüket.

Marietta Kao Liou nagykövet asszony
(aki hat országban képviseli Tajvant, buda-
pesti székhellyel) elmondta, hogy fontosnak
tartják a határon kívüli magyarok és a ha-
zánkban élõ kisebbségek támogatását. Fel-
hívta a figyelmet arra, mekkora kincs birto-
kában vagyunk, s Bernard Shaw-t idézve
hangsúlyozta, milyen fontos a magyar nyelv
megõrzése. A tajvani nagykövetség ezt kí-
vánja elõsegíteni az 5000 dollár (az akkori

árfolyamon nagyjából 3740 euró) értékû
adománnyal.

Hallottak a Pro Hungaris Alapítványról,
és megkeresték a képviselõit, hogy segítse-
nek a könyvek kiválasztásában, eljuttatásá-
ban. Az alapítvány közremûködése azonban
nem merült ki ennyiben, maguk is hozzájá-
rultak a végül 50 000 euró értékûre nõtt
ajándékhoz.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tõk Egyesülése által alapított, 1993-ban be-
jegyzett alapítvány küldetése a közösségi
könyvtárak támogatása kiadványokkal és
egyéb eszközökkel, a kulturális együttmûkö-
dés elõmozdítása, az olvasás megszerettetése
az anyanyelv, a magyar kultúra, az önazo-
nosság megõrzéséért és fejlõdéséért, az er-
kölcsiség, a szolidaritás és a kulturális kap-
csolatok erõsítése érdekében. Ezt a tevé-
kenységet közel két évtizede végzik a ha-
táron túl élõ magyar közösségek, a hazai 
kisebbségek, valamint a magyar kultúrára
nyitott külföldiek körében szerte a világon.
Tevékenysége során az alapítvány megsze-
rezte és megtartotta adományozói (könyv- és
lapkiadók, vállalkozások és magánszemé-
lyek) bizalmát, és széles körû ismertségre
tett szert a támogatottak körében.

Az alapítvány speciális tevékenységei kö-
zé tartozik, hogy a helyi szervezetek bevoná-
sával felvállalja a kistelepülések iskolai és fa-
lusi könyvtárainak támogatását is. Kulturális
értékközvetítõ munkájukra és támogatásukra
a környezõ országok magyar intézményei
minden régióban számítanak (különösen a
szórvány területeken), sõt, igényt tart rá 
a nyugati magyar diaszpóra is. Évek óta jó
kapcsolatot tartanak fenn a nyugati magyar-
ság intézményeivel, õket fõképpen oktatási
anyagokkal, elsõsorban kisiskolások számára
készült magyar nyelvtanítási és ábécésköny-
vekkel támogatják az anyanyelv megõrzése
érdekében. Több éves munkájuk eredménye-
ként ma már minden Kárpát-medencei régió-
ban van olyan „elosztó központjuk”, ahol vál-
lalni tudják a nagyobb szállítmányok befoga-
dását és szétosztását, sok esetben a szállítási
költségeket is. 
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Az alapítvány munkáját kilenctagú kura-
tórium segíti: Bakos István, Dippold Péter,
Káli Király István, Kocsi László, Lezsák
Sándor, Magyary Rozália, Újlakiné Gazdag
Mária, Szigeti László.

A Pro Hungaris 2004-ig önálló sorként
szerepelt a költségvetésben csekély mértékû,
de az alapmûködést biztosító, tervezhetõ
összeggel (évi 15 millió forint). 2004 decem-
berében ez a támogatási keret kikerült a költ-
ségvetésbõl. Ettõl kezdve az alapítvány fenn-
tartása bizonytalanná vált, minden évben 
támogatásért kellett folyamodniuk a Határon
Túli Magyarok Hivatalához, majd késõbb a
Miniszterelnöki Hivatalhoz. Támogatóik
(könyvkiadók, vállalkozások, civil szerveze-
tek), önkéntes munkásaik és az Országos
Széchényi Könyvtár által (a 2008. évig) in-
gyenesen biztosított raktár- és irodahasználat
segítségével ez eddig sikerült fennmaradni-
uk. Céljaik megvalósításáért minden elérhe-
tõ pályázati lehetõséget megragadnak. A ko-
rábbi években a Határon Túli Magyarok 
Hivatalához, az Illyés Közalapítványhoz, a
kulturális minisztériumhoz, az utóbbi évek-
ben pedig a Nemzeti Civil Alaphoz benyúj-
tott pályázatokkal egészítették ki forrásaikat.
Folyamatosan pályáznak a különbözõ ki-
adókhoz könyvadományokért. 

2001 és 2010 között összesen 681 829 kiad-
vány érkezett be raktáraikba a már meglévõ
készlet mellé, összesen 500 870 359 forint
értékben. Ebbõl, illetve a további adományok-
ból és saját forrásból vásárolt könyvekbõl az
elmúlt tíz évben összesen 1 431 840 kiadványt
szállítottak határainkon túlra 457 379 552 fo-
rint értékben. (Az állomány egy része érték
nélkül szerepel a nyilvántartásban.)

2008-ban a Miniszterelnöki Hivatal Nem-
zetpolitikai Ügyek Fõosztálya által kezde-
ményezett határon túli magyar iskolai
könyvtárak támogatási programjának kidol-
gozásában a Pro Hungaris Alapítvány is részt
vett, majd a hivatal az alapítványt kérte fel a
program lebonyolítására. Ez a könyvek kivá-
lasztásának megszervezését, a vásárlást és a
kiszállítást (annak minden adminisztrációjá-
val együtt) jelentette. 

A több évre tervezett program minden
Kárpát-medencei magyar régiót érint, ki-
emelt figyelemmel a szórványban mûködõ
kisiskolákra. Ez a törekvés az alapítvány ter-
vei között is évek óta kiemelt helyen sze-
repel. 

A program elsõ lépéseként a Miniszterel-
nöki Hivatal minden vajdasági általános is-
kola könyvtárát támogatta szerény keretek
között (2008), majd a program második üte-
mében (2009) minden vajdasági középiskola
könyvtára (összesen 40) részesült támoga-
tásban. 

A program folytatásaként, szintén 2009-
ben, a kárpátaljai általános iskolai könyvtá-
rak állományának gyarapítására került sor,
majd a projekt 2010-ben felvidéki, magya-
rul is oktató gimnáziumoknak biztosított
házi olvasmányokat, kézikönyveket, XX.
századi magyar irodalmat és egyéb klasszi-
kusokat.

Ennek a programnak a folytatását, bõvíté-
sét tette lehetõvé a tajvani külképviselet ado-
mánya 2011-ben, támogatva a vajdasági kis-
iskolák könyvellátását.

A pénzadomány nagyobb részébõl a vaj-
dasági iskolák kérésének megfelelõen házi
olvasmányokat vásároltak, egy részét elkülö-
nítették az igen magas szállítási, vámoltatási
költségekre. 

Így vált lehetõvé, hogy az alapítvány to-
vábbi készleteibõl kiegészítve nagyobb
mennyiségû könyvszállítmányt küldjenek,
amelybõl minden vajdasági iskolai könyvtár
részesülhet a Magyar Nemzeti Tanács köz-
vetítésével. 

A könyvek kiszállításának elõkészü-
letei folynak, és amennyiben minden enge-
dély rendelkezésükre áll, november végéig
megérkezik a szállítmány rendeltetési he-
lyére. ■
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