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2016. november 22-én folytatódott a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének konferenciasorozata. 

A helyszín ezúttal is az Országos Széchényi 

Könyvtár volt. Míg az előző alkalommal a  

Könyvtárosok Egyesülete 2017. március 1-én az 

Országos Széchényi Könyvtárban. Gerencsér Ju-

dit MKE főtitkár felvezetésében elhangzott, hogy 

ez az alkalom a tavaszi és őszi konzultáció folyta-

tásának tekinthető. A siker szinte előre garantált 

volt, hiszen néhány nap alatt betelt a létszám, 

mintegy 180 fő regisztrált, hogy az oktatás, karri-

erépítés helyzetéről, jövőjéről meghallgassa a ran-

gos hazai és külföldi előadókat.   

Elsőként Barátné dr. Hajdu Ágnes MKE elnök az 

oktatást befolyásoló nemzetközi trendeket, az 

OECD 2016. öt meghatározó témakörének okta-

táshoz való viszonyát vázolta. A globalizáció, a 

tudástársadalmak működése és a kormányközi 

kooperációk, az új típusú társadalmak, az innová-

ció, a modern család sokféle családmodellje, az 

„új” technika mind-mind kihat az oktatásra. Elő-

térbe került az idegen nyelv oktatása, nő az okta-

tás színvonala, az egyediségre való törekvés és 

kockázatkezelés, a közösségek szerepe, a felelős-

ség környezetünkért és az egészséges életmódért, 

az akadályoztatott gyerekek felé fordultunk. A 

technika és módszer vonatkozásában beszélünk a 

tudás és időparadoxonról. Az elnök utalt rá, hogy 

a trendek és a kihívások a könyvtárosképzésben is 

jelen vannak, fontos annak jogszabályba illeszté-

se, ahogy az attitűdök, a kompetenciák, miközben 

nem szabad megfeledkezni az empátiáról.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes. 

A fotókat Karasz Lajos készítette 

Ragnar Andreas Audunson, az Oslo University 

College professzora a közszféra, és abban a 

könyvtárak fenntarthatóságának válsághelyzetéről 

beszélt. Ezt felismerve születnek sorra új könyvtá-

ri törvények Európa-szerte. Válságban van a ha-

gyományos média, a tudáshoz való hozzáférés, a 

polgári készségek és képességek. A „visszhang-

kamrák” megjelenésével a saját vélemény erősö-

dik. Eltűntek a mozgalmak, amelyek a helyi és 

központi közösségek között biztosítottak kapcso-

latot, visszacsatolást. A könyvtárak fenntartható-

sága szerepváltást kíván. Fel kell ismerniük és 

tudatosítaniuk a közszférában betöltött szerepüket. 

Mint mondta, értékük a tudás szervezett össze-

gyűjtése mellett a demokrácia megőrzésében van, 

a szabad és felvilágosult eszmecseréknek helyet, a 

digitális kihívásokra választ kell adniuk.  

Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti és 

Egészségtudományi Intézet CSc igazgatója a digi-
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tális könyvtárak, katalógusok és bibliográfiai 

adatbázisok erényeit és hiányosságait foglalta ösz-

sze kutatói szemszögből. Az élvezetes előadás 

rámutatott, hogy a már beszkennelt anyagok sem 

teljesek, maradnak le mellékletek, a mutatók köte-

tei. A kutatáshoz és feltáráshoz hiányoznak a bib-

liográfiák, a retrospektív szakbibliográfiák., e te-

kintetben vannak feltáratlan tudományterületek. 

Elakadt a szakfolyóiratok digitalizálása. Arra is 

rámutatott, hogy az adatbázisok jók, de az adat-

rögzítés hibalehetőségei („elütések”, pontatlanság, 

ellenőrzés hiánya, névazonosságok esetén kiegé-

szítő adatok hiánya stb.) mennyire megnehezítik, 

ellehetetlenítik a kutatómunkát. 

 

Gazda István 

Eszenyiné dr. Borbély Mária, az MKE elnökségi 

tagja a könyvtárosok digitális kompetenciáit fel-

mérő friss kutatás eredményeiről számolt be. A 

DigComp (the Digital Competence Framework for 

Citizens) keretrendszer öt kiemelt szempontja 

szerint (információkezelés, kommunikáció, prob-

lémamegoldás, tartalom-előállítás, biztonság) ér-

tékelte a válaszokat. Kommunikáció és tartalom-

előállítás terén a felsőoktatási könyvtárak egyér-

telműen erősebbek. Az életkorral csökkennek a 

digitális kompetenciák. A biztonság kérdésével 

foglalkozni kell könyvtártípustól függetlenül, a 

továbbképzések anyagába is be kell építeni. A 

tartalom-előállítás és a biztonságkezelés az a két 

terület, amely alapkompetenciákat mutat. A prob-

lémamegoldás a városi és megyei könyvtárakban 

dolgozók erőssége, de még itt sem domináns a 

fiatalabb korosztály kompetenciája.  

Maria Cotera, az IFLA Könyvtári Egyesületek 

Menedzsment Szekciója (MLAS) képviseletében 

azt hangsúlyozta, hogy egyedül a könyvtáros biz-

tosíthatja a tudáshoz való hozzáférést, és segíthet a 

tudás értékelésében. Folyamatosan kell keresnie új 

szerepét a társadalomban. A komfortzónából való 

kilépésre ösztönzött Steve Jops „brutális őszinte-

ségét” hozva fel mintának. Felhívta a figyelmet, 

hogy az információs és a médiaműveltség két kü-

lönböző terület. Attitűdök, képességek, kompeten-

ciák mindegyikhez kellenek. Az oktatás elvezethet 

a módszerekhez, a hiteles információk biztosítása 

érdekében pedig a tanárokkal és újságírókkal kar-

öltve lehet szerinte segíteni az emberek széleskö-

rű, naprakész rálátását. Kivetítette az IFLA 

infografikáját, amely (Nagy Ádám, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár munkatársának ma-

gyarra fordításában) szemlélteti az álhírek felis-

merésének módjait.  

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes (PTE Egyetem 

Könyvtár és Tudástár, főigazgató) a PTE munka-

köri mátrix és minősített könyvtár projektjéhez 

fűződő tapasztalatokról számolt be. Az egyetemi 

könyvtár közgyűjteményi kompetenciamátrixa 

egyrészt munkajogi megközelítésben a fizetési 

osztályok szerint közelített, másrészt a munkaköri 

leírások, a dolgozók egyéni portfóliója, kiegészítő 

információk alapján a könyvtár határozta meg. A 

minőségügyi projekt – nem kizárólagosan – merí-

tett a közszféra teljesítményértékelési rendszeré-

ből. A szervezet stratégiai célkitűzései alapján a 

kompetencia fogalmát bővítették, a könyvtári 

munkafolyamatok szerint személyes és szakmai 

kompetenciákat határoztak meg, a közvetlen felet-

tesek a munkamagatartás és az egyéni teljesítmény 

alapján értékeltek. A mátrix önértékelésre és a 

fejlesztendő területekre is rávilágított, de további 

feladatokat is kijelölt. 

Rosa San Segundo professzor Madridból érkezett, 

hogy megossza az érdeklődőkkel, véleménye sze-

rint a digitális korban milyen tudásra és készsé-

gekre van szüksége a könyvtárosoknak. A digitális 

könyvtár nem csak adatbázis, a felhasználók új 

készségeihez, a virtuális olvasmányélményhez 

kell igazodnia. Új információs háttér, új protokoll 

szükséges, használni kell a közösségi eszközöket, 

formákat. Utalt a Sience 2.0-ra és a könyvtárak 

szerepét abban jelölte ki, hogy a 3D lehetőségeivel 

segítse elő a felhasználók részvételét a virtuális 

szimulációban. Emlékeztetett arra is, hogy nem az 



információk tulajdonosai vagyunk, hanem a hoz-

záférést biztosítók, az információ specialistáivá 

kell válnunk. Testre szabott szolgáltatást kell 

nyújtani. Értenünk kell az információszervezés-

hez, a nyelvismeret, a tudás gyakorlati alkalmazá-

sa, a naprakészség, és nem utolsó sorban az elkö-

telezettség, az önálló munkára való képesség és a 

csapatmunka a könyvtárostól elvárt. 

 

Maria Cotera 

Dr. Redl Károly (MKE alelnök) a szerzői jog al-

kalmazási körében szükséges kompetenciákról 

beszélt. Elsőként említette az empátiát, majd foly-

tatta a sort a jogrendszer ismeretével, az elemző 

képességgel, a komplex látásmóddal. Szükséges-

nek érezte tisztázni a jog fogalmát, felhívni arra a 

figyelmet, hogy a jogszabály egyben magatartási 

norma. Történeti visszatekintés során láttatta, 

hogy tekintettek a szerzői alkotásokra az idők so-

rán, és milyen érdekek játszottak szerepet a hozzá-

féréssel. Kitért a viták és érdekkonfliktusok ered-

ményeként született törvényi szabályozásra. Fel-

hívta a figyelmet, hogy az1999. évi szerzői jogi 

törvény mellett fontos a mögöttes törvények 

(PTK, BTK) ismerete is. Említést tett a személy-

hez fűződő jogok, a vagyoni jog, a szabad fel-

használás és az árva művek legfontosabb paragra-

fusairól is. 

Ulrike Lang az IFLA Oktatási és Képzési Szek-

ciója képviseletében érkezett. A megváltozott tár-

sadalmi szükségletek és tanulási formák között 

nehéz naprakészen tartani a kompetenciákat, meg-

teremteni a munka és a magánélet egyensúlyát 

tanulás mellett, a stressz miatt nőtt a pszichés 

megbetegedések száma. Az IFLA szakmai ajánlá-

sokat fogalmazott meg a könyvtárosok folyamatos 

önfejlesztésére, és felhívta a figyelmet az egész-

ségmenedzsmentre. Ezzel kapcsolatban hallhattuk 

a hamburgi kompetenciatréning ismertetését. A 

munkáltatónak is érdeke a munkatársak egészsé-

gének megőrzése, ami közvetve pozitívan hat a 

végzett munkára, teljesítményre és az olvasókra is. 

A vezető feladata, hogy a szervezeten belül ho-

gyan valósítja meg. A munkabiztonság és szabá-

lyozás szintén fontos például a hiányzások okának 

feltérképezésére. Az értékelés egyben eszköz, de a 

szükségletek felmérésére is hangsúlyt kell fektet-

ni.  

Börzsönyi Nóra, Az év fiatal könyvtárosaként 

(2015) kapott lehetőséget, hogy azokról a könyv-

táros kompetenciákról beszéljen, amelyek a kö-

zösségi médiában meghatározzák szerepünket. 

Lépést kell tartani a trendekkel, követni kell a 

felhasználókat oda, ahol idejüket töltik. A kom-

munikációs készségek mellett a tartalomkészítés 

kompetenciái is teret nyernek. Ezen belül nem 

csak a szöveg, hanem a vizuális tartalom megje-

lentetése is (programismereten túl) kompetenciá-

kat igényel. Az ügyfélszolgálatban közösségépítő 

eszköz a kommunikációs készség, ezen kívül a 

gyorsaság, a problémamegoldás, a találékonyság 

is szükséges. A csatornák használata technikai 

szükséglet, de a fejlesztéseket követni kell, fontos 

az eszközismeret, a használói elemzés. Említhető 

még a kreativitás, a kíváncsiság, az alkalmazko-

dóképesség, meghatározó a gondolkodásmód és a 

személyiségvonások.  

 

Ulrike Lang 

A konferencia kiemelt vendégeként először Varga 

Éva, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok  Egyesü-

lete elnöke, majd dr. Zágorec-Csuka Judit, a Mu-

ravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közös-



ség képviseletében tájékoztatott a határon túli 

helyzetről. 

Kárpátalján mai napig a volt Szovjetunió iskolai, 

köz- és szakkönyvtári rendszere működik, nincs 

ukrán könyvtári program. A könyvtár a propagan-

da eszköze. A kompetenciák végzettség és beosz-

tás szerint megállapítottak, a középfok is ad 

könyvtári végzettséget, de a szakmai ismereteken 

túl meg kell küzdeni a politikai helyzettel, a nem-

zetiségek egymás ellen fordításával. Egyesületük 

segítségével részt vesznek a felvilágosító kam-

pányban és küzdenek a magyarság megmaradásá-

ért. A nemzetiségek között csak a magyaroknak 

van saját szervezete, köztük a kárpátaljai könyvtá-

ros egyesület a legrégebbi. Közösségüket, ma-

gyarságukat szolgálják minden színtéren. 

 

dr. Zágorec-Csuka Judit 

Ezzel szemben Muravidéken már minden telepü-

lés vegyes népességű. Az együttélés kétirányú 

alapcél. A kétnyelvű könyvtárak magyar nemzeti-

ségi programmal működnek. A könyvtári pálya 

feltétele a könyvtáros diploma, andragógiai isme-

retek, a magyar–szlovén nyelvismeret. A kompe-

tenciákat az határozza meg, kiket szolgál, milyen 

a közösség összetétele, szükséges az 

anyag(tartalom)ismeret, a standard és lokális szer-

zők ismerete, a folyamatok összehangolása. Saját 

iskolai könyvtárán és tevékenységein keresztül az 

előadó érzékeltette, hogy a gyűjteményszervezés-

től a személyes kapcsoltrendszerig mi mindenhez 

kell érteni. Küldetése a kisebbségi könyvtárak 

megőrzése, ellátása, kiemelt a nyelvmegtartó sze-

rep. A nyelviség miatt két irányba kell dolgozni, 

és ez a határon túli nemzetközi eseményekre is 

vonatkozik. Hangsúlyozta, hogy nyelvtanítással 

kell a magyar identitást életben tartani és a nemze-

tiségi könyvtárosnak ebből sorsot kell kovácsolni. 

A szomorú valósághelyzettel záródó, de ismétel-

ten hasznos, értékes gondolatokat tolmácsoló, 

sokszínű konferencia előadásai az egyesületi ta-

gok számára az MKE honlapján elérhetők lesznek. 

A sajtóvisszhang itt olvasható: 

http://mke.info.hu/blog/2017/03/szakmai-

ismeretek-es-keszsegek-atalakulo-hivatas-

sajtovisszhang/.  

Beszámolók, tervek és nőnapi kö-

szöntés batyus vendéglátással 

Kissné Anda Klára 

2017. március 6-án a József Attila Megyei és Vá-

rosi Könyvtárban tartotta éves rendes taggyűlését 

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet. Az elnöki beszá-

moló kitért a pozitívumokra és a tervezettekhez 

képest elmaradt vállalásokra.  

Kissné Anda Klára, a szervezet elnöke a tagságot 

érintő kérdések között elmondta, hogy a stagnáló 

létszámban nőtt a nyugdíjasok száma, és továbbra 

is problémát jelent a fiatalok aktivizálása. 2016-

ban az MKE Ellenőrző Bizottság tagja lett Bartók 

Gertrud, de maradt képviselet az Értéktár Bizott-

ságban és regisztráció a Helyismereti Könyvtáros-

ok Szervezetében. A jelenlegi taggyűlésen kül-

döttnek választották Gyüszi Lászlót. Az MKE 

munkájában, a tanácsülésen és konferenciákon 

való részvétel aktív volt, a tagok közül többen 

vettek részt a társszervezetek programjain. A je-

lentősebb eseményekről a Kemlib egyesületi rova-

tában, a Könyvtárvilágban és a szlovák médiában 

is jelent meg publikáció. A PR tevékenység szem-

pontjából hasznos lenne, ha újra működhetne a 

szervezeti honlap, és nincs felelőse a Facebook 

oldalnak. Ettől függetlenül kevés volt a visszajel-

zés a tagoktól a konkrét kérdésekben, az Elnökség 

felé leginkább a vezetőség részéről fogalmazódott 

meg vélemény (pl. Fitz-könyvdíj).  

Az MKE vándorgyűlésen való részvételt a szerve-

zet anyagilag támogatta. Az elnök nagy büszke-

séggel számolt be arról, hogy a szervezet felter-

jesztésére Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar 
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Könyvtárosok Egyesületének titkára (ma már el-

nöke) megkaphatta Veszprémben az MKE Em-

lékérmet. Az érdekvédelmi tevékenység szem-

pontjából jelentős eredmény volt 2016-ban, hogy 

a vezetőség felhívta a fenntartók figyelmét a 

könyvtárosok világnapjára azt kérve, hogy április 

14-én engedélyezzék a könyvtárak zárva tartását, 

lehetőséget adva a szakmai munka elismerésének, 

illetve csatlakozásra a központi programhoz. Re-

mélhetőleg a könyvtárti szolgáltatások szünetelte-

tésével a lakosság figyelmét is sikerült felhívni a 

könyvtárak jelentőségére és a könyvtárosok nélkü-

lözhetetlen munkájára. A megyei szintű kezdemé-

nyezés országossá ugyan nem vált, de a rendsze-

resség érdekében a kérést 2017-re vonatkozólag 

novemberben megismételtük.  (A kezdeményezés 

eredményeiről, a világnaphoz kapcsolódó érsekúj-

vári és tatabányai programokról hírt adtunk az 

elektronikus médiában.) A beszámoló kitért a 

2016-ban szervezett tanulmányutakra. A kassai 

kirándulás kis létszáma jelentős pénzügyi terhet 

jelentett a szervezetnek, az esztergomi út pedig 

érdektelenség miatt hiúsult meg. A hozzászólások 

között a költségeket kritizálták a tagok, nem véve 

figyelembe a szervezéssel járó többletfeladatokat, 

a távolságot és a programokban vállalt szolgáltatá-

sok értékét. 2016-ban is volt lehetősége a tagok-

nak színházjegyre, ezúttal operettjegyre pályázni.  

Októberben a Komárom-Esztergom Megyei 

Könyvtári Hét szakmai napján egyesületi délután-

ra került sor két előadással a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár jelentős hozzájárulásának kö-

szönhetően. A megyei szervezet – már hagyomá-

nyosan – támogatja testületi tagjai programjainak 

megvalósulását. 2016-ban a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár gyermekkönyvheti programjá-

hoz, a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytör-

téneti Gyűjtemény számára pedig egy író-olvasó 

találkozóhoz biztosított szerény forrást. Saját tan-

folyamra nem volt igény és nem volt képviselet a 

civil napokon. 

Az elnöki beszámolót Feketsné Kisvarga Anita, a 

megyei szervezet titkára és gazdasági felelőse 

egészítette ki a konkrét pénzügyi adatokkal. Ta-

kács Anna, a megyei szervezet ellenőrző bizottsá-

gának elnöke számot adott a szervezet pénzügyi-

gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről. Mint 

mondta, a bizottság az egyesület pénzügyi doku-

mentumait áttekintette, szabálytalanságot nem 

észlelt. Bartók Gertrud az MKE Ellenőrző Bi-

zottságának munkájáról számolt be. Amberg 

Eszter, a bizottság elnöke rendszeresen összehívja 

a bizottsági tagokat. Legutóbb a küldöttközgyűlés-

re készített beszámoló miatt vizsgálták gazdasági 

tevékenységét, amelynek ellátásában már harma-

dik éve külön szerződéssel egy könyvelőiroda 

vállal komoly szerepet. 

Az MKE Elnökség és Tanács 2016. évi munká-

járól ismét Kissné Anda Klára tájékoztatott. Ki-

emelte azokat a programokat, pályázatokat, érté-

kelő munkát, amely a könyvtárosok, az egyesületi 

tagok egyéni munkájához, teljesítményéhez kap-

csolódnak. Így esett szó például az „Alkotó 

könyvtáros” sorozatról, amely folyamatosan várja 

és mutatja be a kreatív kollégák munkáit. A MKE 

új kezdeményezésként hirdette meg 2016-ban, 

hogy az 1956-os forradalom által befolyásolt 

könyvtáros életutakat, szakmai pályákat bemutatja 

sorozatként. Az Elnökség folyamatosan gyűjti és 

dolgozza fel a beérkezett életrajzokat. Nem utolsó 

sorban fontos tudni, hogy az MKE Elnöksége 

részt vesz a könyvtárakat és könyvtárosokat érintő 

jogvitákban és a területet érintő jogszabályok vé-

leményezésében. Ez irányú állásfoglásai megta-

lálhatók honlapján 

(http://mke.info.hu/blog/oldal/allasfoglalas-2/), 

mint például legutóbb az EFOP egyik kiírásához 

megfogalmazottak. 

A Tanács az Elnökség tanácsadó szerveként segíti 

az MKE munkáját. Delegálja a Fitz-könyvdíj bi-

zottság tagjait, segíti a szervezetek munkáját, fó-

rumlehetőséget kínál a problémáknak, rálátást 

biztosít a többiek tevékenységére, valamint a ta-

nácsüléseken hangzanak el a tervezett és készülő 

programokkal, konferenciákkal kapcsolatos első 

információk.  

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet tevé-

kenységére visszatérve az elnök ismertette a 2017. 

évi terveket. Az MKE felé és a helyi szervezet 

munkájával kapcsolatos adminisztratív, szervezé-

si, véleményezési és felterjesztési feladatok válto-

zatlanul kötelezettséget jelentenek. Az érdekérvé-

nyesítés 2017-ben is a könyvtárosok világnapja 

http://mke.info.hu/blog/oldal/allasfoglalas-2/


kapcsán merül fel, bár a húsvét nagypéntek mun-

kaszüneti nappá nyilvánítása megkérdőjelezheti az 

idei terveket. Már most beszámolhatunk arról, 

hogy a könyvtáros kompetenciák, képzés és az 

átalakuló hivatás témája köré szervezett teltházas 

konferencián a megyéből is nagy létszámban vol-

tunk jelen. Az eddigi gyakorlat szerint támogatott 

lesz a vándorgyűlésen való részvétel a tagok szá-

mára, és továbbra is segítséget kapnak a testületi 

tagok a programjaik megvalósításához. Elenged-

hetetlen a saját honlap helyreállítása és a szponzor 

tevékenységet erőteljesebbé kell tenni. Nagyobb 

érdeklődés és vita kísérte a kirándulásterveket. A 

felvázolt javaslatok közül a tagság döntése alapján 

2017-ben tanulmányutat májusban Nyitrára, 

szeptemberben pedig Kisbér térségébe (Kisbér – 

Ászár – Etyek – Bábolna – Csákvár útvonalon) 

szervezünk.  Az idei munkatervben új elemként 

vetődött fel és került elfogadásra az az ötlet, hogy 

közösségépítő, kötetlen programként július 1-ére 

bográcsozást szervezünk. Feketsné Kisvarga Anita 

vázolta a MKE KEMSZ 2017. évi költségvetését, 

amely sarokszámaiban a tavalyi költségekhez iga-

zodik, lényeges változást nem tartalmaz. A be-

számolókat a tagság egyhangúlag elfogadta, majd 

a taggyűlés ezúttal is nőnapi köszöntéssel zárult, 

jóízűen csipegetve a hozott süteményekből és fa-

latkákból.  

 
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szerve-

zet folyamatosan várja soraiba a könyvtárosokat 

és a könyvtárakkal, szakmával szimpatizálókat. 

Hisszük, hogy a könyvtárak létjogosultságához, a 

könyvtárosok szakmai teljesítményéhez, érdekeik 

képviseletéhez, az egyéni kulturális igényekhez az 

egyesület civil tevékenysége jelentős mértékben 

hozzájárul. Részletes csatlakozási felhívás olvas-

ható itt: http://mke.info.hu/wp-

content/uploads/2010/08/Csatlakozasi_felhivas_az_MKE_szervezeteihez_2014.pdf 

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezetbe tör-

ténő regisztrációhoz, kérjük, írjanak az 

mkkemsz@gmail.com címre, az MKE weboldalá-

ról  letölthető és kitöltött egyéni belépési nyilatko-

zat megküldésével 

(http://mke.info.hu/tagsag/csatlakozas/).  

Felvidéki magyar iskolákról és test-

vérkönyvtári kapcsolatokról 

Ruda Gábor1 

Szűcs Katalin esztergomi könyvtáros volt a ven-

dége a felvidéki Muzslai Községi Könyvtárnak 

2017. március 10-én, a Magyar iskolák 

(Cseh)Szlovákiában 1944-től napjainkig, a kul-

turális élet fontosabb vonatkozásaival című, 

2014-ben megjelent kötetének bemutatója alkal-

mából. A rendezvény társszervezője volt a Mura-

vidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (MBKKE) 

és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-

Esztergom Megyei Szervezet. 

 

Szűcs Katalin. A fotókat Ruda Gábor készítette 

Farkas Iván polgármester úr köszöntő szavai után 

Mészáros Marianna könyvtárvezető kérdezte a 

szerzőt életútjáról, tevékenységéről, aki felvidéki 

születésű és neveltetésű, de már hosszabb ideje 

magyarországi lakos lévén, úgy „belső” (magyar–

szlovák kétnyelvű felvidéki), mint „külső” (a ma-

gyarországi többségi magyar egynyelvű szemléle-

tet is átérző) megfigyelőként minden bizonnyal 

hiteles véleményt tudott nyilvánítani a nagyszámú 

közönség részére. 

Könyvében – amely andragógia szakos diploma-

munkájának (PPKE Vitéz János Kar, 2012) to-

vábbfejlesztett változata – kitér a felvidéki könyv-

tárak helyzetére is, a beszélgetésben pedig az esz-

tergomi Helischer József Városi Könyvtárnak a 

Párkányi Városi Könyvtárhoz és a Muzslai Köz-

ségi Könyvtárhoz fűződő testvérkönyvtári kapcso-

                                                 
1
 A cikk szerzője, Ruda Gábor oktatáskutató 

http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2010/08/Csatlakozasi_felhivas_az_MKE_szervezeteihez_2014.pdf
http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2010/08/Csatlakozasi_felhivas_az_MKE_szervezeteihez_2014.pdf
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latait részletezte. A könyv, az olvasás, a könyvtár 

már kiskorától fogva érdekes és fontos volt szá-

mára, a farnadi magyar iskolában és a zselízi ma-

gyar gimnáziumban eltöltött diákévei alatt – hála a 

magyar nyelv és kultúra iránt elkötelezett tanárai-

nak – ez a kötődés csak erősödött. Az érettségi 

után hamarosan Balassagyarmatra került, a Ma-

dách Imre Városi Könyvtár alkalmazottjaként 

könyvtárkezelői tanfolyamot végzett. 2007-től az 

esztergomi Helischer József Városi Könyvtárban 

olvasószolgálatos könyvtáros. [Milyen kár, hogy a 

Városi Könyvtár 2007-től – egyre méltatlanabb 

módon – kénytelen a Dobó Katalin Gimnázium 

volt iskolai könyvtárhelyiségében szűkölködni, 

kiszorítva egyben az iskolai könyvtárat is egy még 

kisebb terembe – a cikkíró megjegyzése.] Az olva-

sók igényeinek megfelelni csak minőségi munká-

val lehet, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő 

felkészültség. Ezért biblioterápiás képzésen vett 

részt, könyvtárvezetői tanfolyamot végzett, 

könyvtárszakértői képesítést szerzett. Feladata a 

határon túli könyvtárakkal, könyvtárosokkal való 

kapcsolattartás, tagja az MKE Komárom-

Esztergom Megyei Szervezetnek, amely közös 

szakmai programokat szervez a Szlovákiai Ma-

gyar Könyvtárosok Egyesületével (SZMKE). 

2011. évi újraindításától szerkesztője a 2013-tól az 

MBKKE kiadásában megjelenő Esztergom és 

Vidéke Társadalmi és Kulturális Folyóiratnak, 

amelyben 2013-ban „Az iskola és a könyvtár sze-

repe a szlovákiai magyarok identitás-

megőrzésében” címmel cikket jelentetett meg. 

2015-ben a cikkel azonos című előadást tartott 

Csongrádon, a Kárpát-medencei könyvtárosok 

konferenciáján, és az SZMKE Őszi szakmai nap-

ján, Ipolyságon. 

A muzslai rendezvény második részét képezte a 

vetítéses könyvbemutató, amely során a kötet leg-

fontosabbnak tartott, azaz elsősorban az iskola-

üggyel foglalkozó részeit foglalta össze a szerző. 

A többségi nemzet döntéshozói részéről a felvidé-

ki magyar iskolákat szinte folyamatosan érő táma-

dások és elnyomó intézkedések történetét – a mér-

tékadó szakirodalomra támaszkodva – hat kor-

szakra osztotta fel, kiemelve, hogy a magyar isko-

la milyen fontos szerepet játszik a magyar identi-

tástudat megőrzésében. 

 

Mészáros Marianna könyvtárvezető és Farkas Iván pol-

gármester 

A magyar iskolák háború utáni történetének 

hat korszaka 

1. A jogfosztottság időszaka 1944–1948 

2. Egyenjogúsítás 1948–1963 

3. A pártállam demokratizálásának kísérlete 1963–

1969 

4. A normalizáció két évtizede, kisebbségi jogvé-

dő mozgalom 1969–1989 

5. A „bársonyos forradalomtól” Csehszlovákia 

megszűnéséig. A kisebbségi intézményrendszer 

kiépülése 1989–1992 

6. Magyar iskolák és kulturális intézmények az új 

Szlovákiában 1993-tól máig 

Ezekben a korszakokban jelentkeztek a különböző 

támadások három nagyobb hullámban, amelyek-

nek azonban a látszatérve mindig az volt, hogy 

„gyenge a magyar tanulók szlováktudása, ezen 

javítani kell, az iskolában több tantárgyat szlová-

kul kell tanítani, mert csak így érvényesülhetnek 

később a fiatalok”. Az 1968-as megingását nem 

számítva még világviszonylatban is vitathatatlanul 

erős csehszlovák pártállam, a Szovjetunió meg-

bízható csatlósa (lásd pl. Szovjetbarát című fo-

lyóirat) az ’50-es években – álságos módon – a 

szülőket igyekezett meggyőzni, hogy ők maguk 

kérjék a kétnyelvű oktatást. Mivel ez nem vezetett 

eredményre, a ’70-es évek végén és a ’80-as évek 

első felében megnyilvánuló második hullámban 

erőszakos rendeletekkel próbálták támadni a ma-

gyar iskolákat. Ez viszont kihívás volt a hatéko-

nyabb ellenállás megszervezésére, országos akció-



ra: Duray Miklós vezetésével megalakult a Szlo-

vákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja. Szlo-

vákia önállósulása után, a ’90-es években jelent-

kező harmadik hullám módszere visszatért a „pu-

ha” meggyőzésre, de ekkor már a legális ellenállás 

is igen széleskörű fórumon mutatkozott meg. 

 

Az eseményen részt vett Kissné Anda Klára és dr. Voit 

Pál a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyv-

tártól 

A szerző kihangsúlyozta, és ez már könyvének 

Dr. Cseszka Éva által írt ajánlásában is olvasható, 

hogy a Felvidéken a magyar nyelv és kultúra tá-

mogatása nemcsak a szlovákiai magyar közösség 

érdeke, hanem Szlovákia kultúrájának sokszínű-

sége érdekében is fontos lenne. Általános kulturá-

lis szemszögből ezért is értelmetlenek, érthetetle-

nek, nehezen értelmezhetők a felvidéki magyar 

kultúra és különösen a magyar iskolák elleni tá-

madások, amelyek sajnos napjainkban is folynak, 

folytatódnak, mint azt hozzászólásában Farkas 

Iván is vázolta, megemlítve a magyarórák csök-

kentését elrendelő 2015-ös iskolatörvényt, és a 

gútai magyar iskolák szinte megoldhatatlannak 

látszó jelenlegi problémáit, egy negyedik támadási 

hullámról beszélve.  

Őt követte a bemutatott kötetet értékelő, támogató 

beszédével Albert Sándor, a komáromi Selye Já-

nos Egyetem alapító rektora. Felszólalt jelen lévő 

több kolléganőjével együtt Zalaba Zsófia, a muzs-

lai Endrődy János Alapiskola igazgatója, és szinte 

minden résztvevő elmondta a véleményét az isko-

lahelyzetről. A rendezvény nyugodt hangvételű 

vitával és Wernke Bernát, esztergomi költőnek az 

alkalomra írt versével zárult. Ezután még hosszan-

tartó kiscsoportos beszélgetés következett. 

 

A kötet elektronikus verziója elérhető a Magyar Elekt-

ronikus könyvtárban itt: 

http://mek.oszk.hu/13900/13951/13951.pdf 

A bemutatott könyv a pilisvörösvári székhelyű 

MBKKE gondozásában jelent meg gazdag doku-

mentumanyaggal és Szűcs Boglárka fényképfelvé-

teleivel, nyomtatott, CD és online változatban. A 

kiadó nagy örömmel vállalta a kötet  megjelente-

tését,  mert az kimondottan beleillik a határon túli 

magyar közösségek és a magyarországi nemzeti 

kisebbségek kultúrája, és elsősorban oktatásügye 

témájú, nemzetiségkutatói céljai megvalósításába. 

Ezeknek részei a 2000 óta rendezett, jórészt peda-

gógiai vonatkozású nemzetközi konferenciák és 

konferenciasorozatok, a hozzájuk tartozó gyűjte-

ményes kötetekkel. Ezek közül négy kiadvány, 

amely közvetlenül érinti a felvidéki magyar okta-

tásügyet, megtalálható a Muzslai Községi Könyv-

tárban is.  

Wernke Bernát felol-

vasta saját költemé-

nyét az eseményen, 

amelynek címe: Ka-

tinak, Felvidéken 

március tizedikére. 

A vers megtalálható 

itt . Szűcs Katalin 

könyvbemutatójának 

következő állomása 

május 5-én Farnad 

könyvtára volt.   

http://mek.oszk.hu/13900/13951/13951.pdf
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