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ismereteinket jelentõsen bõvítõ, hasznos kiad- zottságnak "A vállalkozói Európa megteremté-
vány, melyet valamennyi, Európai Unió iránt séért" koncepciójához igazodó, gyakorlati isme-
érdeklõdõ honfitársamnak ajánlok." (részlet dr. retek elsajátítását segítõ mû.
Göncz Árpád elõszavából) A vizsgált fõbb kérdések:

, -az Európai Unió stratégiai célkitûzései és
EUROPA 2002 azok megvalósításának koncepciója;

Az Európai Tanulmányok (Európa 2002) -a ?el~õ pi~; (aktuál~s ismérvek és trende~;
Alapítvány és az Euro Info Service az.E~opal ~rno gaz~asaga 200.?-~e~;. a: Euro-
negvedévente megjelenõ folyóirata pal Blzottsag 2001 es 2005 kozottl Ido szakra

.vonatkozó vállalkozáspolitikai programja);
EURÓP A 2002 -egy magas színvonalú ne- .-az unió gazdasági motorját képezõ kis- és

gyedéves folyóirat az európai integrációról. Cél- középvállalkozások jellemzõi (közösségi támo-
ja: a magyar gazdaság és társadalom széles kö- gatási rendszer; adózási rend; az EU bõvítésé-
rének tájékoztatása a csatlakozással kapcsolatos nek prognosztizálható hatásai a KKV -kra);
kérdésekrõl. -az áru- és pénzpiac mûködése (pénzügyi

Egy folyóirat, amely a csatlakozás elõkészíté- szolgáltatások rendszere, az áruhamisítás és a
sében kiemelkedõ helyet elfoglaló Európai Ta- pénzügyi visszaélések elleni fellépés; a banki te-
nulmányok (Európa 2002) Alapítvány és a hiva- vékenységek folytatására, biztosításokra és ér-
talos EU-kiadványokat Magyarországon már egy tékpapírokra vonatkozó EU-politika);
évtizede forgalmazó Euro Info Service közös -a közösségi szabadalmak bejegyzési rendje,
kiadványa. A változatos témákat, aktuális kérdé- a szerzõi jogok védelme az EU-ban;
seket vizsgáló kiadvány éppúgy helyet kínál el- -az információs társadalom (koncepció, a
ismert hazai és külföldi szakértõk tollából szár- megvalósítás menete, munkahelyteremtõ hatás,
mazó elemzõ cikkeknek,. interjúknak, mint civil eEurópa+, "Go digital" program.
fórumnak, nemzetközi konferenciák anyagainak, Megjelent: 2001. november
színvonalas kiadványok bemutatásának, kiemelt Mindhárom kiadbány megrendelhetõ:
figyelmet fordítva a csatlakozási tárgyalások me- Euro Info Service
netére. A folyóirat közli az adott negyedév EU- 1137 Bp. Szt. István kft. 12.
vonatkozású eseménynaptárát. Többoldalas, szín- Tel: 329-21-70 Fax: 349-20-53
vonalas mellékletei kiemelt fontosságú európai E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
uniós dokumentumokat tartalmaznak. Internet: www .euroinfo.hu

Megjelenés: negyedévente
EURÓPA 20.10 -Gyakorlati Az évezredindító

kézikönyv az Európai Unió hazai idõszaki ,sajtó
jelenérõl és jövõjét:õl

Az Országos Széchényi Könyvtár 2002-ben nem
Az Euro Info Service közel egy évtizedes csupán rendezvénysorozattal, hanem ünnepi kiad-

mûködése során jelentõs erõfeszítéseket tett az ványokkal is emlékezik alapításának 200. évforduló-
Európai Unió iránti érdeklõdés felkeltése, a hite- jára. A könyvtár bicentenáriuma egybeesik a harma-
les európai uniós információkat tartalmazó pub- dik évezred elsõ éveivel, ez adta az indíttatást a 2001.
likációk és adatbázisok terjesztése, a magyar évi,idõsz.aki ~iadványok áttekinté~~re., k.ötet?e fogla-
társadalom integráció ra való felkészítése terén. lás ara. Hlsszuk, hogy a Magyar sajtobIblIografia 2001

Hagyományainknak me
gfel lo"e .' t címü kiadvány nem csupán a jelenkor sajtója iránti
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magyar nye VU, lanypo o saJa la vany a-.,.., . ku tá . ak .~ 'd k.. 1..,. sajtotortenetI ta sam IS lantos sege esz oze esz.

tunk kl. Egy ~y,akorlatI kezlkönyv~t, amelyet A sajtóbibliográfiát Nagy Anikó szerkesztette, az

neme~ egysze~seggel ~o~almazva h~om sz~val OSZK terjeszti. Ára: 2500 Ft (+12% áfa). Megjele-
lehet JellemeznI: aktuahtas, gyakorlati megkoze- nése a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 34. ván-
lítés és jövõkép, hiszen a gyakorlati helyzetkép dorgyûlésére várható. A vándorgyûlés második nap-
mellett az EU jövõképének felvázolására is vál- ján (2002. augusztus 9-én) J 0% kedvezménnyel vá-
lalkozik. A kiadvány elsõsorban az Európa,i Bi- sárolható meg.
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