
jában két DELOS-projekt létezik. Az elsõ 1996-
ban kutatási céllal jött létre abból a felismerés-
bõl kiindulva, hogy Európában elmaradás volt
tapasztalható az USA-hoz képest a digitalizálás-
ban. Az MTA SZTAKI kezdetektõl fogva részt
vett az 1999-ben zárult elsõ projektben, amely-
ben tizenegy ún. workshop zajlott le, s legfõbb
eredménye, hogy közös európai-amerikai mun-
kacsoportok alakultak, és létrejött egy közös üze-
meltetésû digitális könyvtár száz elosztott szer-
.verrel és új, kis panelekbõl építkezõ felhasználói
felülettel, amit a SZTAKI dolgozott ki 1 998-ban.

A második fordulóban öt workshop zajlott le,
a hatodik a mostani, a Könyvtári Intézet által

szervezett nemzeti
konferencia. Fontos
feladat a digitális

könyvtárak szolgálta-
tásainak értékelésére
szolgáló modell és a

szükséges szabványok
kidolgozása, az isme-
retátadáshoz nemzet-
közi nyári iskolák
szervezése és az Eu-
rópai Közösségen kí-
vüli országok bevo-

nása a projektbe. Példaként említette az elõadó a
rádióadások archiválásának projekt jét, amelynek
célja új rádiózási formák kidolgozása és a mûso-
rok újrafelhasználásának, a személyre szabható
rádiózásnak és televíziózásnak a megoldása. En-
nek a második szakasznak a magyarországi részt-
vevõje a Könyvtári Intézet is.

Nagy érdeklõdést váltott ki Varga Csaba
(Stratégiakutató Intézet) A kulturális örökség
szerepe a tudástársadalomban címmel tartott elõ-
adása, amelynek két fontos megállapítása: két-
két és fél évenként megduplázódik az emberiség
által felhalmozott tudás. A tudás korának elne-
vezett "szférába" Magyarország 2010 tájékán lép-
het be. (A tudás korának fõbb jellemzõi: tudás-
központú világmodell, globális információs tár-
sadalom, a tudás mennyiségi és fõként minõségi
fejlõdése, új tudomány születése, a tudás szemé-
lyes és társadalmi tõkévé válása.)

A Könyvtári Intézet 2003. május 6-án az Euró-

pai Bizottság DELOS p.~ojektje keretében orszá-
gos konferenciát szervezett az Országos Széché-
nyi Könyvtárban A digitális kulturális öröbég

megõrzése. Kezdeményezések és technológiák
címmel.

A DELOS-projekt célja a digitális könyvtá-
rakkal kapcsolatos kutatások elõmozdítása, az
eredmények bemutatása, a közös üzemeltetés
megoldása, modellek és technikák kipróbálása,
a szabványosítás, kapcsolatépítés az e kérdések-
kel foglalkozó kutatókkal. A DELOS infonnálja
a digitális könyvtárak iránt érdeklõdõket, küIön-
féle (kutatási, értékelõ, szabványosítási, képzési
és technológiai, valamint nemzetközi együttmû-
ködési) fórumokat mûködtet, közös, kelet- és
nyugat-európai szemináriumokat, éves konferen-
ciát, nyári iskolát, tanfolyamokat, kísérleteket
szervez és éves jelentéseket tesz közzé. A pro-
jektet az Európai Közösség finanszírozza.

Dr. Dippold Pé-
ter, a Könyvtári In-
tézet igazgatója rövid
bevezetõjében utalt-
rá, hogy az Európai
Közösség 1990 óta
folyamatosan támo-
gatja különféle pá-
lyázatokkal a könyv-
tárak telematikai és
hálózati irányultságú !

fejlesztéseit. Kiemel-
Ite, hogy Magyaror-

szág mennyire aktív ezekben, és milyen sikere-
sen vesz részt pl. a digitális könyvtárak kiváló-

sági programjában.
Kovács László (MTA SZT AKI, DSD) Az MTA

SZ TA KI DEL OS és DELOS Network of
Excellence projektjei a digitális könyvtárak te-
rületén címû elõadásában arról szólt, hogy való-
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A projekt elõzmé-
nyének tekinthetõ az

európai egyezmény
az audiovizuális kul-
turális örökség meg-
õrzésérõl (Európa
Tanács, 2001. szep-
tember 19.); valamint
az Európai Parlament
és a Tanács 2001/29/
EK irányelve az in-
formációs társadalom
érdekeinek összehan-

'gol~sáról a szerzõi és szomszédos jogok egyes
vonatkozásaival.

A NA V A törvénytervezete szerint:
.az állam feladata gondoskodni az audio-vi-

zuális kulturális örökség összegyûjtésérõl, meg-
õrzésérõl és szolgáltatásáról,

.a mûsorszolgáltatókat és más természetes

vagy jogi személyeket, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ gazdasági társaságokat kötelezi
a törvény hatályba lépése után a nyilvánosság-
hoz bármilyen módon és eszközzel közvetített,
magyarországi elõállítású audiovizuális doku-
mentumok kötelespéldány-szolgáltatására,

.a magyar audiovizuális kulturális örökségre
vonatkozó információkat tartalmazó adatbázishoz
korlátlan és ingyenes hozzáférést kell biztosítani,

.a lakosság a nyilvános könyvtári rendszeren
keresztül férhet hozzá a NA VA gyûjteményében
tárolt dokumentumokhoz,

.a törvény életbe lépése elõtt a nyilvános-
sághoz közvetített magyarországi elõálIítású, il-
letve a magyar vonatkozású audiovizuális doku-
mentumok megõrzésér6l szintén gondoskodnia'
kell a magyar államnak.

A NA V A rendkívül nagy, eddig sosem tapasz-
talt társadalmi nyilvánosságot kínál, talán ez
lehet az oka a megvalósítás jelenlegi állása kö-
rüli furcsaságoknak. Egyelõre nem publikusak
az elõkészületek, sõt az audiovizuális dokumen-
tumok leírására szolgáló, a Dublin Core szab-

vány követelményeinek megfelelõ szabványaján-
lás sem, pedig ez szakmai anyag -válaszolta
egy hallgatói kérdésre Tószegi Zsuzsanna.

Kora András (Neumann-ház): A misztikus
SGML és ami mögötte van (elektronikus szöveg-
feldolgozás, idõtállóformátumok). Az elõadó be-
mutatta a World Wide Web szabványait kidol-
gozó szervezeteket és az XML szabványcsalá-

Elõadásában szólt az ún. e-Content stratégi-
ákról, amelyek 2003-2004 közötti munkaterve
középpontjában két fõ akcióprogramja áll:

-a közszférába tartozó információk elérhetõ-
ségének javítása és felhasználásának bõvítése,
valamint

-a (digitális) tartalmak megjel~ésének elõ-
segítése a többnyelvû és többkultúrájú környe-
zetben.

Kiemelten foglalkozott a magyar tartalomipar
feladataival. Eszerint: a magyar költségvetésbõl
ötször-tízszer több forrást kell fordítani a tarta-

lomipar fejlesztésér~
meg kell teremteni a

magyar tudáspiacot
és tudáskereskedel-
met, minden eddig
felhalmozott tudást,
értéket digitalizáltan
elérhetõvé kell tenni,
a globális tudáspiacon
kurrens témákkal ver-
senybe kell szállni, s
a magyar ifjúSágot

!intenzíven fel kell
készíteni. Igy megvalósulhat, hogy a jövõ hazai
gazdaságában a vezetõ ágazat a tartalomipar

legyen.
Szólt a tartalomipari programokról, a jövõ

idealizált iskoláj áról és a kutatási célokról, az
átmeneti kor kutatásiparáról és a jövõ könyvtá-
ráról, amelynek az alábbi elvárásoknak kell meg-
felelnie:

.a globális új tudás minden könyvtárban

megtalálható legyen,
.az alapmûvek magyarul elérhetõk legyenek

(e-fordítások),
.a regionális tudás teljessége minden könyv-

tárban alapfelvétel,
.minden könyvtár egyedi tudások gyûjtõhelye,
.minden könyvtárban minden tudás elektro-

nikusan elérhetõ legyen,
.ki kell építeni az e-könyvtárak hálózatát.
Tószegi Zsuzsanna (Neumann-ház) A nemzeti

audiovizuális kulturális örökség megõrzése -a
NA V A elõkészítése címmel tartott elõadásában a
nagy jelentõségû metaadatbázis elõkészítési mun-
kálatait ismertette.

A NA VA projekthez a BME készített megva-
lósíthatósági tanulmányt (megtekinthetõ a
www.nava.hu honlapon).
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dot, amelynek jeles képviselõje a Standard
Generalized Markup Language (SGML). Az
SGML-nek három olyan sajátossága van, amely
megkülönbözteti más jelölönyelvektöl:

.a hangsúlyt -szemben a mûveleti jelöléssel
-a leíró jelölésre helyezi;

.a dokumentumtípus koncepcióra alapul;

.szövegábrázolása ruggetlen bármely hard-
ver- és szoftverrendszertöl.

(Szabvány jele:
ISO 8879:1986)

A szövegfeldol-
gozási és -megjelení-
tési eljárást a Neu-
mann-ház honlapján
"lapozható" irodalmi
alkotás on keresztül
mutatta be az elöadó.

A konferencia utol-
só blokkját OSZK-s
elöadások alkották.

!Ká/dos János az

OSZK digitalizálási projektjeirõl, Renkecz Anita
a MEK 2.0 verziójáról, Moldován István a kul-
turális örökség digitalizálásának nemzetközi há-
lózatáról, a MIN ER VA projektrõl beszélt.

A MINERVA (Ministerial NEtwoRk for
Valorising Activities in Digitalisation) 2002 már-
ciusában indult hét ország -Olaszország,

Belgium, Finnország, Svédország, Franciaország,
Spanyolország, Egyesült Királyság -közremû-
ködésével, az olasz kulturális minisztérium ko-
ordinálásával. A projekt célja egy olyan, a tag-
államok (kulturális) minisztériumaiból álló há-
lózat létrehozása, amely a kulturális, tudomá-
nyos tartalom digitalizálásának megvitatását, har-
monizálását biztositja, közös felületeket hoz létre,
ajánlásokat, úfmutatókat állit össze a digitalizáció,
a metaadatok és a hosszú távú megõrzés területén.
Munkacsoportjainak feladatköre:

.a digitalizált tartalom katalógusai, felderítése,

.a többnyelvûség szempontja,

.átjárhatóság és elosztott szolgáltatások,

.a felhasználói igények, a tartalom és minõ-
ség keretrendszerének meghatározása, közös be-
lépési pontok a kulturális weboldalakra,

.teljesítmény-értékelõ keretrendszer,
.szakértõ köz-

pontok és a ,legjobb
példák azonosítása.

Magyarországot
az Országos Széché-

nyi Könyvtár képvi-
seli a projektben,

munkabizottságitag-
ságra javasolták a
katalógusok téma-
körben a Neumann

Digitális Könyvtárat
és az átjárhatóság té-
makörében az MTA
SZTAKI-t.

Fejõs László

Fent: Renkecz Anita,
balra: Káldos János,

jobbra:
Moldován István
(Helyszíni fotók:
Néninger Géza)
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Az MKE Bibliográfiai
Szekciójának szakmai

napja

Országos Széchényi ~önyvtáI4,
2003. április .15.

férés biztosítása is, az adatbázis formátumú
megjelenítésnek pusztán anyagi feltételei hiá-
nyoznak. A második téma célja, vagyis hogy
fórumot biztosítson a magyar nemzeti bibliográ-
fiát érintõ kérdésekben a véleménycserére, kö-
zös gondolkodásra, a továbblépés megtervezé-
sére, a színvonalas elõadásoknak és a jelenlévõk
aktív párbeszédének köszönhetõen szinte teljes

egészében megvalósult.
Bár a tanácskozáson dr. Monok István, az

OSZK fõigazgatója nem tudott jelen lenni, Nagy
Anikó tolmácsolta szavait: számít a szakma pár-
beszédére az MNB IKR-rõl.

Ez a párbeszéd Vajda Erik felkért hozzászó-
lásával élénken megindult, aki saját, korábban

publikált megvalósíthatósági tanulmányát***
szükségszerûen elavultnak, de központi gondo-
latát aktuálisnak tartja: lényeges forrástól esik el
az olvasó, ha az Idõszaki Kiadványok Repertó-
riumától megfosztjuk. Véleménye szerint nem
egyetlen adatbázis ra, hanem egyetlen adatbázis-
rendszerre lenne szükség a cikkrekordok tárolá-
sára. Hogy ez min múlik? Pénzen, anyagi felté-
teleken. A tanulmány megírására annak idején a
Mûvelõdési és Közoktatási Minisztériumtól ka-
pott megbízást, melynek teljesítése után a mi-
nisztérium nem utasította és nem támogatta a

végrehajtásra képes intézményeket.
A kérdés felveti a párhuzamos feldolgozás

elkerülésének megszervezését, aminek eszköze
a szabványosítás, mivel több adatbázist össze-
kapcsolni csak szabványok segítségével lehet.
Másodlagos a bibliográfiai tételhez kapcsolt
URL-ek kérdése, a mû azonnali teljes szövegû
elérhetõsége, valamint a nemzeti cikkrepertóri-
um eredeti céljához képest a papír formátumú

kiadvány.
Bényei Miklós szerint Vajda Erik tanulmá-

nya -vagyis az adatbázis-rendszerek összehan-
golt munkája -"bibliográfiai álom", a Nemzeti
Könyvtárnak vállalnia kellene a bibliográfiai
központ koordináló feladatait. Ezzel a szekció

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográ-
fiai Szekciója elõadásokkal színesített tanácsko-
zást hirdetett meg 2003. április 15-ére a hazai
szakemberek számá,ra. A programnak két apro-
pója volt: a dr. Bényei Miklós nevéhez fûzõdõ
debreceni helytörténeti bibliográfia és a hír,
miszerint a 2003-as évtõl megszûnik az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár eddigi szolgáltatása, az
Idõszaki Kiadványok Repertóriuma.

A Bibliográfiai Szekció elnöke, Nagy Anikó
által összehívott és vezetett szakmai napon két
sorozatindító tanácskozás vette kezdetét. A két
témakör A 2000-es évek bibliográfiáiról és a
Tanácskozás a nemzeti cikkrepertórium megva-
lósíthatóságáról címen ad alkalmat a könyvtá-
rosoknak a szakmai vélemény- és tapasztalat-
cserére. Az elsõ témakörhöz tartozó elõadást
Bényei Miklós tartotta A "Debrecen helytörté-
neti irodalma" címû bibliográfia módszertani
tanulságai címen*. A második témakör elõadá-
sai a következõ sorrendben hangoztak el:

Dr. Sonnevend Péter: A nemzeti folyóirat-
repertórium gyûjtõköri módosítása (1981).
Visszatekintés a kooperációs döntések indokai-
ra, a továbblépés lehetõségei.

Wolf Magda: Az XT-tõl a teljes szövegû szol-
gáltatásig. Afolyóirat-repertórium gépesítése az
OSZK-ban.

Murányi Péter: A hazai folyóirat-repertori-
zálás jelenlegi rendszere [? } és problémái**.

Berke Barnabásné: A teljes nemzeti cikkre-

pertórium megvalósíthatóságának lehetõségei.
Mivel valamennyi elõadás szövege megjele-

nik valamelyik szakmai folyóiratban, az elõadá-
sokról jelen összefoglalóban nem adunk ismer-
tetést, fontosabbnak tartjuk az elõadásokat kö-
vetõ szakmai véleménycsere összefoglalását.

Berke Barnabásné hozzászólásának köszön-
hetõen kiderült, hogya Bényei Miklós szerkesz-
tésben megjelent Debrecen helytörténeti ir<?dal-
ma címû bibliográfiának létezik elektronikus
változata, tervben van az interneten való hozzá-

* Megjelenik következõ számunkban
** L. Mûhely rovatunkban
*** Idõszaki kiadványok válogatott cikkeinek online

adatbázisa kooperációs partnerek együttmûködésével:
megvalósíthatósági tanulmány / Vajda Erik. -Budapest:
OSZK KMK" 1994. -57 p. ; 29 cm. -(A Könyvtári
figyelõ könyvsorozata, ISSN 1217-6753 ; 2.



elnöke, Nagy Anikó is egyetértett: az OSZK kell,
hogy vállalja a vezetõ, összehangoló szerepet a
nemzeti cikkrepertórium mûködtetésében, a bib-

liográfiai tevékenységben.
Vitaindító elõadásában és hozzászólásában

Berke Barnabásné együttmûködésre kérte fel a
szakmát: módszeresen, szisztematikusan dolgoz-
zuk ki a bibliográfiai rekordok duplikálásának
elkerüIési módjait, derítsük fel és adjuk össze a
már meglévõ rekordokat. Ezt a könyvtárak közti

együttmûködést hangsúlyozta Murányi Péter is
hozzászólásában -ez az egyetlen módja annak,
hogy a párhuzamos feldolgozást megelõzzük.

A rendezvényen többször elhangzott, hogya

cikkrepertóriumot gondozó, létrehozó munkatár-
sak a Hungarika dokumentációs osztályon vé-
gezhetnék a továbbiakban munkájukat -ennek
apropóján köszönte meg Gál Julianna osztály-
vezetõ a tanácskozás megszervezését és mondta
el: szeretné, ha a repertórium munkatársai to-
vábbra is önállóan dolgozhatnának.

Párhuzamba állítva a befogadó és a mûalko-
tás kapcsolatát az olvasó és a tájékoztató könyv-
táros közöttivel fejezte ki Sonnevend Péterné
szakmai ellenérveit: a tájékoztató könyvtáros ok-

nak óriási szükségük van erre a segédeszközre,
hiányoini fogják a kiadványt, a felsõoktatásban
tanulókról nem is beszélve, akik igénylik a re-
kordhoz kötött, azonnal olvasható dokumentu-
mot is. Kérdésére, hogy miért nem elõbb szüle-
tett meg ez a rendezvény, Nagy Anikó adta meg
a választ: az OSZK vezetésének váratlan dönté-
se volt az Idõszaki Kiadványok Repertóriuma

szolgáltatás megszüntetése.
A döntés érdekes és igen fontos momentumá-

ra hívta fel a figyelmet Rády Ferenc. Létezett
egy olyan elképzelés a nemzeti könyvtár vezeté-
se részérõl, miszerint az akadémiai intézeteket
kérik fel az adott tudományterület cikkei nek fel-
dolgozására -ezt a megkeresést azonban teljes
érdektelenséggel fogadták az intézetek. Emiatt
bizonytalanná vált a cikkrepertórium megszün-
tetésére irányuló döntés helyessége. Az azonban
tény: anyagi kerete nincs az OSZK-nak a szol-
gáltatás további mûködtetésére.

A jelenlevõ több mint hetven könyvtáros és
bibliográfus egyetértett abban, hogy a témát
ebben a körben legközelebb a nyári vándorgyû-
lésen, Nagykanizsán folytatni kell. .

Ignéczi Lilla könyvtári informatikus

Martonosi Pál.
1916-2003

iskolájában mûködtetett fiók vagy letéti könyvtárt,
minden hónapban egyszer volt film vetítés.

A kormány 1975-ben Allami Díjjal ismerte el
tevékenységét. Halas város máig egyetlen, ilyen ki-
tüntetéssel rendelkezõ személyisége.

Könyvtárigazgatói munkája mellett tizennégy éven
keresztül a TIT városi-járási titkáraként is tevékeny-
kedett. Bács-Kiskun megye könyvtárainak szakfel-
ügyelõje volt 1989-ig. 1982-ben ment nyugdíjba, de
nem nyugalomba.

Több éven keresztül tapasztalatával, munkájával
segítette a Városi Könyvtár munkáját, Fekete Dezsõ
halálát követõen a Szilády Aron Gimnázium, majd
1995-tõl a Bibó István Gimnázium könyvtárosa volt.
A város 1993-ban a Kiskunhalas Városért kitünte-
tésben részesítette.

Pali bácsi hosszú pályafutása alatt a fenti kitün-
tetéseken kívül megkapta a Kiváló Népmûvelõ-díjat
és a Szabó Ervin Emlékérmet.

Az élõk feladata emlékének megõrzése, szakma-
szeretetének és szellemiségének átadása az új könyv-
táros-generációnak. Kiskunhalas város saját halott-
jának tekinti.

Május 22-én délelõtt meg-
szûnt dobogni szíve Kiskun-
halas város Pro Urbe-díjas
nyugalmazott könyvtárigazga-
tójának.

Zomborban született. Családjával 1921-ben tele-
pült át Magyarországra. Víz mesteriskolát végzett.
Mérnökként dolgozott, majd könyvesboltban helyez-
kedett el.

Az 1897-ben alapított Városi Könyvtár 1949-es új-
raalapítása az õ nevéhez fûzõdik. Elvégezte az ELTE
egyéves könyvtár szakát. 1953-tól az intézmény Já-
rási Könyvtárkéntfolytatta tevékenységét. Ekkor már
õ tanította a könyvtárosokat.

Kimagasló könyvtárszel-vezõ munkája kiterjedt a
kiskunhalasi járás egészére. Az õ keze nyoma talál-
ható az azóta várossá lett Jánoshalma és Kiskun-
-majsa, valamint -Rémtõl Jászszentlászlóig -a
települések könyvtárain.

Szívügye volt a tanyai lakosság könyvtári, mûve-
lõdési ellátása. A város és a járás minden külterületi

Varga-Sabján Gyula
könyvtárigazgató
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Május 8-án nyílt meg a Budapest, Könyves
Kálmán körúti Lurdy-házban a REHA Hunga-
ry 2003 Rehabilitációs Szakkiállí~ és Kon-
ferencia, amelynek alcíme (gyógyászati segéd-
eszközök minden betegségcsoportra és lehetõ-
ségek az életminõség javítására) utal a ren-

dezvény céljára.

-
A szervezõk: Magyar Orvos-

társaságok és Egyesületek Szövetsé-
ge (MOTESZ), valamint az Orvosi
Rehabilitáció és Fizikális Medicina
Magyarországi Társasága. A szerve-
zésben és rendezésben közremûkö-
dött az Autista Érdekegyeztetõ Fó-
rum, az Értelmi Fogyatékosok és Se-
gítõik Országos Érdekvédelmi Szövet-
sége, a Magyar Gyógytomászok Tár-
sasága, a Magyar Rákellenes Liga, a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége, a Mozgáskorláto-
zottak Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége, a Siketek és Nagy<;>thallók Or-

szágos Szövetsége.
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Ízelítõt adott a fogyatékkal élõk számára nyúj-
tott könyvtári programokból és szolgáltatásokból.
Önálló rendezvényeket is tartottak a standnál:

.május 8-án délután 2 órakor a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Könyvet házhoz szolgál-
tatását ismerhették meg az érdeklõdõk,

.május 9-én délelõtt II órakor a Fekete Sas
Kiadó öregbetûs könyveit Havas Katalin mutat-
ta be,

.május 9-én délután 2 órakor Reményik Lász-
lóval, az Akik a sötétben is látnak címû könyv
szerzõjével találkozhattak és beszélgethettek a
standhQz érkezõk.

A sok helyszínen zajló sokféle programra
szétszéledtek az érdeklõdõk, ezért is volt külö-
nösen jólesõ érzés tapasztalni a könyvtárosok
standja és az ott megismerhetõ könyvtári szol-
gáltatások iránti figyelmet, olykor rácsodálkozóérdeklõdést: 

"ilyen is van?" (fejõs)

A 27. oldalon: A könyvtárosok standján Havas Katalin
(FSZEK Központi Könyvtár),

Bartos Éva (Könyvtári Intézet)
és Móricz Nikolett (Szeged, Somogyi-könyvtál-j

A rendezvény plakátja

Akiállítótér

28. 

oldal: Reményik László író, mellette Bihari Zsuzsa
és Vörösné Jánosi Katalin könyvtárosok

(FSZEK Dagály utcai Könyvtár)

(A szerzõ felvételei)

Az Európai Bizottság kezdeményezésére 2003
a fogyatékosok európai éve lett, s ez alkalmat ad
a fogyatékkal élõk iránti társadalmi szolidaritás
növelésére, az esélyegyenlõség kiteljesedésének
elõsegítésére. A jeles éven belül is megkülön-
böztetett szerepet kapott május elsõ szombatja,
amely Magyarországon néhány éve az esély-
egyenlõség napja.

A háromnapos eseménysorozat május 10-ikén
az esélyegyenlõség napjának rendezvényeivel
zárult.

A kiáIIítótérben negyyennégy intézmény, cég,
vállalkozás mutatta meg, mit kínál a fogyatékkal
élõk életminõségének javítására.

Az elsõ napon szakmapolitikai kerekasztal-

beszélgetés zajlott Gyógyászati segédeszköz-el-
látás és az életminõség az európai uniós csatla-
kozás küszöbén címmel, a másodikon Magyar-
ország mindenkié?! összefoglaló címmel nem-
zetközi konferenciát tartottak a mindenki szá-
mára egyformán használható világ elméletérõl
és gyakorlatáFól, egy másik helyszínen pedig

egész napos gyógytornász-továbbképzés zajlott.
A záró, szombati nap az elsõ és a második szín-
padon a kultúra és a szórakoz(tat)ás jegyében
telt, a kiállítási terület fórumán szakmai szerve-
zetek mutatkoztak be, s gyakran csodaszámba
menõ életminõség-javulásról hallhatott a közön-
ség. Hogy mennyire széles területet ölelt fel a
program, arra jellemzõ a legutolsó szakmai elõ-
adás, amelyet dr. László Márta fõorvos tartott a

nemrégiben felfedezett,
Mátraderecskén feltörõ vul-
káni eredetû széndioxidról,
illetve hasznosítás áról az
érrendszeri és cukorbetegsé-

get gyógyító mofettában,
szárazrurdõben.

Ezer meg ezer szállal kö-
tõdnek a fogyatékkal élõk a
könyvtárhoz, könyvtári szol-
gáltatásokhoz, ezért sem ve-
tõdik fel a kérdés, mit mutat-
hat magáról egy, a könyvtá-
rakat képviselõ stand. Mert-
hogy ilyen is volt.

A Könyvtári Intézet és a
Publika Magyar Könyvtári
Kör bérelt kiállítási standot, I
ahol Bartos Éva a könyvtá- I
raktól bekért anyagok révén I
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