„Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább
gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot,
de ugyan szűkölködik. A mással jóltevő ember
megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.”
(Példabeszédek 11. 24; 25.)
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Alapítványunkat 2006 februárjában jegyezték be a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bíróságon.
Az alapítvány célja:
- a kárpátaljai (alkalmanként szatmári, felvidéki), magyar iskolai
könyvtárosok képzésének támogatása
- kárpátaljai magyar iskolai könyvtárak állományának gyarapítása,
különös tekintettel a szórványban működő magyar tagozatokra és a
vasárnapi iskolákra
- a könyvtárak technikai eszközökkel való ellátása

Amire az 1%-ból 2011-ben fordítottunk:
-

-

40.000.- Ft értékben vásároltunk könyvet a kárpátaljai szórványban élők
számára
Továbbra is előfizettünk e Fordulópont c. folyóiratra a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség és a Körösmezői középiskola könyvtára
(2008-ban alapítványunk hozta létre egy másik civil szervezet és egy
számára 1-1 példányban intézmény, ill. számos könyvtáros kolléga és
magánember támogatásával.)
Társasjátékokkal támogattuk a szórványban élő gyerekek részére
szervezett anyanyelvi tábor résztvevőit
Gerő Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia I-III. kötetét öt határon
túli (felvidéki, erdélyi és kárpátaljai) könyvtárba juttattuk el.
Értékes könyvcsomagot juttattunk el Kárpátalja valamennyi - hét - járási
könyvtára számára
A Mezőség (ma Románia) két szórványtelepülésére juttattunk el írószer- és
könyvadományokat
„Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok
együttműködése c. konferencia résztvevői ( 10 fő ) számára egy szakmai
folyóirat egyéves előfizetése
Szakmai folyóiratokat juttattunk el rendszeresen a KMPSZ könyvtárába.
Közel kétszáz kötet könyvet vittünk december 18-án az Irka Karácsonyra
meghívott kisdiákoknak és pedagógusoknak egyaránt
Írószereket, jegyzetfüzeteket juttattunk el az állami gondozottakat
befogadó iskolába Beregszászba
Harminckét, magyar írók és költők arcképét ábrázoló grafikát juttattunk
el a körösmezői iskolába.
Decemberben átogatást tettünk Verbőcre, a következő nagy adományozás
színhelyére (2013. április 14. Könyvtárosok Világnapja alkalmából )

Köszönjük az eddigi támogatásokat!
2012. augusztus 20-án
az alapítványunk által rendszeresen támogatott Irka c. kárpátaljai gyermeklap
Külhoni magyarságért-díjat kapott
2012. október 23-án
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta alapító tagunk, Kovács Ferenc

