
Tisztelt Ünnepi Konferencia ! 
Sajnálom, hogy személyesen nem vehetek részt a tanácskozáson, engedjék meg, hogy néhány 
emléket írásban idézzek fel. 
Öt évvel ezelőtt egy Publika tanulmányút keretében meglátogattuk Déván a Hunyad Megyei 
Könyvtárt és a Téglási Gábor Iskolaközpontot. Az iskolában működő letéti könyvtárról szakmai 
szempontból elég negatív képet kaptunk, de ugyanakkor tapasztalhattuk a jó szándékú tenni akarást 
a Megyei Könyvtár, az igényt és támogatást a fejlesztéshez az Iskola részéről. Ezért elhatároztuk, hogy 
a Publika Magyar Könyvtári Kör projektet dolgoz ki, aminek célja: A Hunyad- megyei Déva városban 
és környékén szórványságban élő magyarság könyvtári ellátásának támogatása. A projektnek a 
Köszönt címet adtuk, Könyvtári Szolgáltatások Önkéntesek Támogatásával, ebből készült betűszóval.  
És ebben a címben rejlik, hogy a Köszönt miért is köszönti ma a megalakulásának tízéves jubileumát 
ünneplő Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványt. A kedvesen KAMIKÁ-nak nevezett 
alapítvány vezetője, Dr. Vraukóné Lukács Ilona az elsők között  volt, aki önkéntes segítséget ajánlott a 
nagy terv megvalósításához.  Ő vállalkozott arra, hogy könyvtáros szemmel felméri a Téglási Gábor 
Iskolaközpontban a helyzetet, lássuk mi a kiindulási pont. Mi csak annyit tudtunk mondani, a 
látogatásunk alkalmával tapasztaltak alapján, hogy magyarországi könyvkiadóktól, könyvtárakból 
érkezett  ugyan temérdek magyar nyelvű könyvanyag, de az ömlesztve vagy csomagban ott található 
az iskola termeiben, alagsorában. A projekthez hamarosan megszerveztük a támogatókat. A 
Könyvtári Intézet, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyházi Főiskola Információs 
Központ és Könyvtár, Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtár csatlakozott az együttműködő 
társuláshoz a program végrehajtásához.  Az együttműködő társulás tagjai egyezményben kötelezték 
el magukat, hogy a projekt célját:  a Téglás Gábor Iskolacentrum könyvtárának kialakítását, 
működésre  való előkészítését, a rendelkezésükre álló szellemi és anyagi javak felhasználásával 
közösen megvalósítják. A helyszíni felmérések és előkészületek után 2011 júliusában önkéntes 
könyvtári szakemberekből álló csapat állt munkába Vraukóné Ili vezetésével, hogy használhatóvá 
tegye az ömlesztett könyvanyagot. A munka nagyságrendjének érzékeltetésére hadd álljon itt néhány 
adat: 
- kb. 18000 kötetre becsült könyvanyag kicsomagolása, mintegy 80-100 dobozból,  
- már kiválogatott dokumentumok polcokra helyezése, kb. 12 polcfolyóméternyi anyag, tankönyvek,  
- kb. 20 m²-nyi alagsori helyiségben nagy tömegű, többségében Magyarországról származó anyag, 
még nyomdai csomagolásban, ezek felhordása, rendezése. 
A munkacsapat hatalmas munkát végzett. Megtörtént a dokumentumok szétválogatása fizikai állaguk 
szerint. A rongált, szennyezett stb. dokumentumokat kiselejtezték, a használható könyveket 
szétválogatták műfaji csoportokba, majd betűrendbe rendezték.  
Az iskola vezetősége, személy szerint Kocsis Attila igazgató úr egy könyvtárnak alkalmas helyiséget 
előkészíttetett, pályázatokból pénzt teremtett elő és berendeztette.  A csapat a második szakaszban 
az előkészített könyvanyagot áttekinthetően elhelyezte a polcokon, feliratozta. Ezzel a használható 
dokumentumanyag előkészült könyvtári állományba vételre. Ez talán túl hivatalosan hangzik erről az 
igazán elismerésre méltó, szép szakmai munkáról és segítőkészségről, jobb lenne filmet bemutatni 
magáról a munkáról. Néha kicsit csapzottan, néha fáradtan, de láthatóan kedvét nem veszítve 
dolgozott a csapat. A munka befejezése után egy alkalommal itt, a Könyvtárban összegyűltünk, 
áradtak a jókedvű élménybeszámolók és a fogadkozás: szívesen máskor is. Az eredeti projekt 
folytatását azonban nem sikerült végrehajtani. Pályázatainkra, amelyekben már komolyabb 
összegeket kértünk a számítógépes rendszer kiépítéséhez, nem kaptunk támogatást. De úgy 
gondolom az alapokat sikerült lerakni és jól lerakni. Arra mindig lehet  még építeni. 
Köszönöm a nagyszerű összefogást, a szép együttműködést valamennyi részt vevőnek, akik a 
Köszönt-ben részt vettek, elsősorban Vraukó Ilinek és a jubiláló Alapítványnak. A kollégáknak, a 
konferencia részt vevőinek tartalmas tanácskozást, jóízű együttlétet kívánok. 
 
Budapest, 2016. március 18.  
Billédiné dr. Holló Ibolya  
a Publika Magyar Könyvtári Kör elnöke 


