
2013.	  június	  4.	  

dr.	  Vraukóné	  Lukács	  Ilona	  
Nyíregyháza	  

Kedves	  Ilona	  Asszony! 
  
A	  könyvtárosok	  világtalálkozója	  számomra	  igen	  tanulságos	  volt	  	  
és	  amikor	  a	  második	  napon	  a	  felszólalásomban	  beszéltem	  a	  Genfi	  	  
Magyar	  Könyvtárról,	  akkor	  már	  szinte	  kész	  tényként	  említettem,	  	  
hogy	  a	  gyűjteményünk	  valószínűleg	  Kárpátalján	  találhatja	  meg	  	  
helyét,	  ott	  kerül	  jó	  kezekbe. 
  
Azóta	  tudom,	  mennyit	  tett	  már	  a	  Kárpátaljai	  Magyar	  Iskolai	  	  
Könyvtárakért	  Alapítvány	  keretében. 
  
Mellékelem	  a	  rólunk	  szóló	  kis	  cikket,	  melyet	  az	  itteni	  magyar	  közösség	  	  
tájékoztatására	  írtam	  az	  elmúlt	  két	  évben.	  Ha	  szakmailag	  nem	  is	  igen	  	  
mond	  újat,	  talán	  elég	  jól	  tükrözi	  könyvtárunk	  szerepét	  a	  genfi	  kulturális	  	  
életben	  és	  a	  mostani	  gondjainkat. 
  
Ebben	  a	  hónapban	  kell	  a	  fontos	  döntéseket	  meghozni	  a	  könyveink	  	  
jövőjéről	  és	  ha	  kell,	  megszervezni	  azok	  szállítását	  Nyíregyházára. 
  
Június	  közepén	  jelentkezek	  újra,	  hogy	  a	  részleteket	  megbeszéljük	  és	  	  
a	  gyakorlati	  kérdésekben	  megállapodjunk. 
  
Tisztelettel	  üdvözlöm,	  Mercz	  László	   

  

Genfi	  Magyar	  Könyvtár	  
Bibliothèque	  Hongroise	  de	  Genève 

 
2013. június 5. 
Kedves	  Ilona	  Asszony! 
  
A	  könyvekről	  azt	  a	  listát	  tudom	  küldeni,	  ami	  a	  nagy	  revizió	  előtti	  állományt 
tükrözi,	  szerzők	  szerinti	  sorrendben. 
  
Ez	  ugyan	  nem	  egy	  igazi	  kivonat	  a	  mostani	  katalógusból,	  de	  mutatja	  a	  gyüjtemény 
jellegét.	  Szűcs	  András	  barátunk	  készítette,	  aki	  a	  könyvtárunk	  informatikusa. 
  
A	  fejleményekkel	  hamarosan	  jelentkezem. 
  

Tisztelettel,	  László 

Genfi	  Magyar	  Könyvtár	  
Bibliothèque	  Hongroise	  de	  Genève 



2013.	  június	  14.	  
	  
	  
Kedves	  Ilona	  Asszony! 
  
Szeretnék	  néhány	  további	  adatot	  megadni	  a	  Kárpátaljára	  szánt	  könyvekről, 
melyek	  hasznosak	  lehetnek	  a	  szállításhoz	  és	  a	  befogadáshoz. 
  
A	  becsült	  adatok	  a	  következők	  (plusz	  mínusz	  10	  %): 
Könyvek	  száma	  	  11	  550 
Polc	  folyóméter	  250 
Banános-‐karton	  doboz	  	  210 
Súly	  5250	  kg 
Volumen	  10	  köbméter 
  
A	  gyűjtemény	  mintegy	  95%-‐ban	  fel	  van	  dolgozva	  az	  ISIS	  adatbázisban,	  	  
mely	  jelenleg	  Windows	  XP	  rendszeren	  működik	  (a	  számítógépet	  is	  	  
szállítjuk).	  Egy	  más	  rendszerbe	  való	  konvertáláshoz	  tudunk	  segítséget	  	  
nyújtani. 
  
Meg	  tudjuk	  szervezni	  a	  szállítást	  Genf	  és	  Nyíregyháza	  között	  	  
egy	  utánfutós	  kamionnal.	  Erre	  június	  utolsó	  hetében	  kerülhetne	  sor	  	  
(utána	  valamikor	  augusztusban	  lehetne). 
  
Most	  tehát	  szeretném	  megkérni,	  hogy	  igazolja	  vissza,	  hogy	  ez	  az	  időpont	  	  
megfelelne-‐e	  és	  milyen	  formalitásra	  lenne	  szükség.	  Mi	  nyilván	  fedezzük	  a	  	  
szállítás	  költségeit	  és	  készítenénk	  egy	  szép	  hivatalos	  ajándékozó	  levelet. 
  
Ehhez	  kellene	  az	  alapítvány	  vagy	  a	  könyvtáruk	  pontos	  neve,	  címe,	  elérthetőségei. 
  
A	  konferencián	  találkoztam	  és	  szót	  váltottam	  terveinkről	  Zselinszky	  Lászlónéval	  is,  
aki	  már	  tudott	  a	  Csengerbe	  küldött	  többi	  könyvről.	  Ha	  jónak	  látja,	  természetesen	  	  
megoszthatja	  vele	  a	  terveinket. 
  
Tisztelettel	  üdvözlöm,	  	  
Mercz	  László 

  

Genfi	  Magyar	  Könyvtár	  
Bibliothèque	  Hongroise	  de	  Genève 

 
  
 
 


