A Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány újabb
jótékonysági akciója
2012. december 28., 624. szám

A 2006-ban létrejött alapítvány tevékenysége sokrétű: rendszeresen támogatja például az Irka
című gyermeklap rendezvényeit nemcsak ajándékkönyvekkel, hanem író-olvasó találkozók,
rendhagyó irodalom- és történelemórák, zenés irodalmi játszóházak szervezésével;
magyarországi továbbképzési lehetőséget biztosít iskolai könyvtárosaink számára; a szakma
kiváló képviselőit juttatja el továbbképzéseinkre stb. A mostani Irka-karácsonyra is több mint
kétszáz gyermekkönyvvel érkeztek, mesekazettákat, hozzájuk lejátszót és írószereket tettek a
karácsonyfa alá.
Ám elsődleges célja a kárpátaljai magyar iskolák könyvtárainak fejlesztése,
könyvállományának bővítése. Az alapítvány látta el könyvtárainkat olyan nélkülözhetetlen
kézikönyvekkel, mint az Idegen szavak szótára, a Magyar helyesírás szabályai, Magyar
értelmező kéziszótár stb.
Az alapítvány – melynek szíve-lelke, mozgatórugója Vraukó Tamásné Lukács Ilona –
kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű gyerekekkel, a szórványvidék magyar oktatási
intézményeivel. A legtávolabbi magyar tannyelvű oktatási intézményünkben 2008-ban iskolai
könyvtárat alapítottak, alapvető kézikönyvek, oktatási segédeszközök, kötelező szépirodalom,
valamint könyvtári felszerelések biztosításával. A támogatás azóta is folyamatos. Mostantól
pedig, egy kisvárdai képzőművész, Szeifried Zoltán harminckét grafikájával – A magyar
irodalom nagy alakjai – lettek gazdagabbak.
A 2010/11-es tanévben a munkácsi járási Izsnyéte magyar iskolai könyvtárát korszerűsítették:
a könyvtár fizikális rendbetétele mellett a körösmezőihez hasonlóan kézikönyvekkel,
könyvtári felszerelésekkel látták el a felújított könyvtárat, s az átadás napján rendhagyó
irodalom- és történelemórát is tartottak az író-vendégek, illetve ott is volt a már fent említett
zenés irodalmi játszóház a kicsiknek.

Az idei tanévben az alapítvány kiemelt figyelmet szentel a Nagyszőlősi járásban lévő Verbőc
iskolai könyvtárának. December 18-án Éva Erzsébettel, az alapítvány egyik alapító tagjával és
Kocsik Tibor önkéntes támogatóval, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
képviselőivel ellátogattak a verbőci iskolába: az intézmény igazgatónőjével, a
pedagógusokkal, Sinkó Mónika könyvtárossal egyeztettek egy jóval tágabb lehetőségeket is
magában rejtő támogatásról, mely projekt 2013 áprilisában indulhat útjára. Természetesen a
vendégek ezúttal sem jöttek üres kézzel. Szépirodalmi könyveket, szakfolyóiratokat
ajándékoztak az iskolának.
Az anyanyelv napi szinten való állandó használata az anyanyelv ápolásának, a nemzeti
identitás megőrzésének legfontosabb eszköze. Ezért is kísérik figyelemmel és támogatják
mind az alapítvány, mind mások e célt szolgáló kezdeményezését az anyaországot képviselő
hivatalok is. Tóth István beregszászi magyar főkonzul is megtisztelte látogatásával az
intézményt, s egyben ezzel az alapítvány munkáját is.
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