Kitekintő
Rovatvezető: Szilassi Andrea
szilassi.andrea@jamk.hu
34/513-676

V. évfolyam 4. szám
2015. április

Szlovák – magyar könyvtáros
találkozó Érsekújváron
Ifj. Gyüszi László - Nász János
- dr. Voit Pál
A könyvtárosok világnapját minden évben április
14-én tartják. Ebben az évben az a nem
mindennapi lehetőség adatott számunkra, hogy a
József Attila Megyei és Városi Könyvtárat
képviselhettük az érsekújvári, járási feladatokat
ellátó Anton Bernolák Városi Könyvtár
meghívására. A vendéglátó könyvtár vezetője,
L’ubica Cervená jó barátként köszöntött
bennünket és kiemelte azt, hogy a több évtizedes
könyvtári kapcsolatunkban most is aktuális az
együttműködés, a kölcsönösség.

saját szolgáltatásainkat is sokkal jobban tudjuk
közkinccsé tenni.
Dr. Voit Pál igazgató elmondta, hogy
könyvtárunk
mindig
is
nyitott
az
együttműködésre, mert a kapcsolatrendszerébe
beletartoznak a határon túli könyvtárak.
Különösen azok, ahol nagyobb számban élnek
magyar nemzetiségek. Mivel az érsekújvári
könyvtár kétnyelvűség alapján szolgáltat, és
hozzá tartoznak a járásbeli települések
könyvtárai is, ezért ismertette a Duna jobb
partján 2013-tól működő állami finanszírozású
kistelepülési könyvtári ellátást.

Dr. Voit Pál a tatabányai könyvtárban folyó gyakorlatról
beszél. Fotó: Farkas Iván
Kecskés Ildikó kalauzolja a vendégeket a könyvtárban.
Fotó: Farkas Iván

A világ bármely szegletében is lehetnek akár
nagy, vagy kis könyvtárak, de a tapasztalatok és
a birtokunkban lévő információk, adatbázisok
megosztásával, számíthatnak egymásra és ezzel a

Nem jöttünk üres kézzel, közel 400 darab
magyar nyelvű, főleg szépirodalmi témájú
ajándékkönyvet adtunk át, amiket a párkányi,
köbölkúti és muzslai könyvtárak kapnak majd,
de válogatott saját maga számára a vendéglátó
könyvtár is. Voit Pál hangsúlyozta, hogy ezek a

könyvek nem újak, de azért olyanok, amelyeket
bárki szívesen kitehet a könyvespolcára.
Ezt követően Nász János, a megyei könyvtár
néhány
ökológiai
arculatának
felelőse
mondatban részletezte a tatabányai könyvtárban
folyó ökológiai információs szolgáltatásokat.
Szólt az általa szerkesztett és havonta megjelenő
öko-hírlevélről, valamint az 5 éve megrendezett
öko-esték előadássorozatról. Felajánlotta, hogy
egy öko-előadást szívesen megrendeznénk itt,
Érsekújváron.

Külön köszönet illeti az igen lelkes szervezőt,
Kecskés Ildikó járási módszertanost, aki
kollégáival együtt a tolmácsolásban is
jeleskedett.
A kistelepülési könyvtárosokon kívül részt vett a
tanácskozáson Szőcs Ferenc Köbölkút és Farkas
Iván Muzsla polgármestere is. Sok olyan téma
merült fel, amelyben tudjuk egymást segíteni,
erősíteni rendezvényekben, kiállításokban és más
helytörténeti kérdésekben is, de a napi munkában
is, mint például a könyvtárak közötti direkt
kölcsönzésben a magyar ajkú egyetemi
hallgatókat segítve.

Csoportkép Érsekújváron. Fotó: Farkas Iván

Harmadikként
ifj.
Gyüszi
László
a
könyvtárunkban folyó helyismereti munkákról
tartott egy rövid ismertetést, hangsúlyozva, hogy
a könyvtárak azok az intézmények, amelyek
letéteményesei a helytörténeti irodalomnak és
tájékoztatásnak.

Kecskés Ildikó dr. Voit Pállal a JAMK teraszán
a 2014 május 18-án, a Tatabányán tett látogatáskor.
Fotó: Török Csaba

