
A József Attila Megyei és Városi Könyv-
tár október 5-én – hagyományaihoz hí-
ven – szakmai konferenciával nyitotta
meg a negyvennegyedik könyvtári hetet
Komárom-Esztergom megyében. A szak-
mai nap ezúttal a könyvtárak és a helyi
értékek kapcsolatáról és a könyvtárak
értéktárbizottságokban történõ szerep-
vállalásáról szólt.

A konferencián elsõként Voit Pál, a
megyei könyvtár igazgatója köszöntötte
a vendégeket. Nyitóbeszédében beszá-
molt arról, hogy az idei könyvtári héten
kétszáztizenhárom program valósul meg
megyeszerte hatvan településen, nyolc-
vanhét helyszínen. Az Informatikai és
Könyvtári Szövetség által életre hívott ti-
zedik országos könyvtári napok 2015-ös
programsorozatának érdekes színfoltja
lesz az országosan százötven kistelepü-
lésen elinduló KönyvtárMozi, amely ak-
cióhoz megyénkbõl három település csat-
lakozott.

Kancz Csaba kormánymegbízott be-
szédében fontosnak tartotta kiemelni a
könyvtárak azon specialitását, hogy tevé-
kenységükben egyszerre valósul meg 
a közösségfejlesztés filozófiája és az ol-
vasáskultúra terjesztése, az olvasásnép-
szerûsítés.

Guba Zoltán András, a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium Hungarikum Fõosztá-
lyának vezetõje, a nemzeti értékpira-
missal ismertette meg a hallgatóságot.
Elõadásában arról számolt be, milyen
testületek és szervezetek dolgoznak
azon, hogy a legkisebb települések kultu-

rális, építészeti, népmûvészeti hagyomá-
nyokon alapuló értékeitõl a nemzeti érté-
kekig minden megõrzésre szánt kincset
rögzítsenek és népszerûsítsenek. Választ
kaphattunk arra a kérdésre is, hogyan ke-
rülnek be helyi értékek a nemzeti érték-
tárba, és hogyan alakul, bõvül a külhoni
értéktár. A jövõben módszertani kézi-
könyv is segíti az értéktárbizottságok
munkáját – tudtuk meg az elõadótól.

Popovics György, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Közgyûlés és egyben a 
megyei értéktárbizottság elnöke elõadá-
sában elsõként a könyvtárak helyi érték-
tárbizottságokban történõ munkájának
fontosságára hívta fel a figyelmet. Mind-
emellett kiemelte, hogy a könyvtárak ol-
vasás- és írásösztönzõ szerepe is nagy-
mértékben hozzájárul a nemzeti identitás
megõrzéséhez. Elõadásában hallhattunk
a megyei értéktárbizottság megalakulásá-
nak és mûködésének körülményeirõl.
Megyeszerte hetvenhat település közül
harmincötben mûködnek, tizenötben pe-
dig alakulóban vannak a települési érték-
tárbizottságok. A tapasztalatok fényében
Popovics György arra hívta fel a figyel-
met, hogy nem szabad elfeledkeznünk a
hazánkban élõ nemzetiségek értékeinek
számbavételérõl sem. Figyelemmel kell
kísérni továbbá azokat az új kezdemé-
nyezéseket is, amelyek annak ellenére
képviselhetnek megõrzendõ értékeket,
hogy nincs hosszú idõre visszatekintõ
múltjuk. Végezetül a jelen lévõ polgár-
mestereken keresztül üzente a kistelepü-
léseknek, hogy a települési értéktár-
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bizottságokban biztosítsanak helyet a
könyvtárosoknak is.

Veress Zoltán fõjegyzõi titkárságveze-
tõ, a megyei értéktárbizottság titkára sza-
batos kifejtését adta mindazoknak a fo-
galmaknak, amelyek a nemzeti értékek
rendszerével, a megyei és a települési ér-
téktárakkal és bizottságokkal kapcsolato-
sak. Megismertette a hallgatósággal azo-
kat a jogi kereteket, amelyek között az
értékek gyûjtése megvalósulhat, és a
gyûjtemény nyilvánossá tétele érdekében
megtehetõ gyakorlati lépéseket.

Hornyák-Pálmai Éva a Nemzeti Mû-
velõdési Intézet Komárom-Esztergom
Megyei Irodája képviseletében azokról a
jó gyakorlatokról, módszerekrõl számolt
be, amelyekkel a már meglévõ helyi ér-
téktárak közkinccsé tehetõk, népszerûsít-
hetõk. A legnagyobb országos esemény,
amelynek keretében a települések és a
megyék bemutatkozhatnak, a magyar ér-
tékek napja, amelyet kétévente rendez
meg a Nemzeti Mûvelõdési Intézet.

Zselinszky Lászlóné, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Hungarikum
Munkabizottságának elnöke azt a több
évre visszatekintõ munkát ismertette,
amelynek révén a könyvtárak aktív és
együttmûködõ szereplõivé váltak az
értéktárbizottságoknak. A könyvtárak
gyûjteményei, a könyvtárosok felkészült-
sége, szemléletmódja kiaknázandó for-
rást jelenthetnek a nemzeti értékek meg-
õrzését célzó munkában. Ugyanakkor a
könyvtárak számára is elõnyökkel járhat
a szerepvállalás: forrásbevonást, presz-
tízsemelkedést, az értékteremtõ képesség
szélesebb körû elismerését vonhatja ma-
ga után. 

Erdõsné Csík Katalin, a bajnai Könyv-
tári, Információs és Közösségi Hely ve-
zetõje a könyvtár bemutatása mellett ar-
ról beszélt, hogy a falvak sokszor csak
akkor szembesülnek saját értékeikkel,
amikor számba kell azokat venni. Így tör-
tént ez Bajnán is, de ma már nemcsak
számon tartják, hanem a helyi lakosság
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mellett a szélesebb nyilvánosság felé is
örömmel propagálják Bajna történelmi,
építészeti és néprajzi kincseit. 

Közülük is kiemelkedõ szerepet szán-
nak a Sándor–Metternich-kastélynak. 
A tervekbe Pallagi Tibor, Bajna polgár-
mestere avatta be a hallgatóságot. 
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédel-
mi és Vagyongazdálkodási Központ az
épületegyüttes felújítását fogja koordi-
nálni a közeli jövõben. A kastély és a kö-
rülötte elterülõ park olyan turisztikai 
látványossággá válik, amely valószínû-
síthetõen az egész megyére hatással lesz.
A rekonstrukció után az épületegyüttes
nemcsak kulturális rendezvényeknek, lo-
vas kalandparknak fog helyszínül szol-
gálni, de a tervek szerint a helyi könyvtár
is ott találná meg méltó környezetét. 
A polgármester minden jelenlévõt meg-
hívott a – remélhetõleg egy-két éven be-
lül megújuló – kastélyba.

Horváth Géza, a József Attila Megyei
és Városi Könyvtár helytörténész-könyvtá-
rosa górcsõ alá vette a Komárom-Eszter-
gom Megyei Értéktárba bekerült értékeket,
és konkrét ajánlásokat fogalmazott meg az
egyes értékekrõl szóló, azok értékké nyil-
vánítását alátámasztó irodalom és bibliog-
ráfiák felhasználására. Rámutatott arra,
hogy a megyei könyvtár gazdag helyisme-
reti gyûjteménye nagy segítséget jelenthet
az értéktárbizottságoknak, sõt, önmagában
is helye lenne a megyei értéktárban.

A gazdag szakmai napot Voit Pál szavai
zárták. A megyei könyvtár igazgatója fel-
hívta a figyelmet arra az egyedülálló kez-
deményezésre, amelyet hat település kö-
zött videokonferencia útján terveznek
megvalósítani a könyvtári héten, helyisme-
reti vetélkedõ formájában, a települési és
megyei értékekre koncentrálva. A program
végén lehetõség nyílt a mûvelõdési szak-
emberek kötetlen beszélgetésére is. ■
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