
Az EXPO’92 információs 
technológiája

A sevillai világkiállítás a 20. század utolsó 
egyetemes világkiállítása (a magyarországi a te
matikus kiállítások körébe tartozik) a szónak ab
ban az értelmében is, hogy - a 20. század végi 
modern kommunikációs- és információs techno
lógiának köszönhetően - a 40 millióra becsült lá
togatói körön kívül a világ szinte valamennyi ér
deklődő polgára részese lehet az események
nek. Sikerül majd számukra is „élővé” varázsolni 
az élményt a szélessávú műholdas televízióköz- 
vetrtések segítségével. Az adatátviteli hálózatok
hoz való csatlakozási lehetőségek megteremté
sével a térség egyből 15 évet ugrik az informáci
ós technológia fejlettségét tekintve.

A modern információs technológia témája és 
eszköze is egyben a kiállításnak. Több bemutató 
foglalkozik e kérdéssel. A papirusztól a Guten
berg nyomdáig című bemutató az ismeretközlés 
nyomdászattörténeti alapjait mutatja be. A négy 
tematikus pavilon közül (15. század; Navigáció; 
Felfedezések; A jövő) kettőben is hangsúlyos 
szerepet kap az információtechnológia. A Felfe
dezések pavilonját Omnimax mozitechnikával és 
hangosító rendszerrel látják el: a lézertechnika és 
az ide telepített műsorszóró torony segítségével 
képek és szövegek sugárzásával illusztrálják a 
20. század végének technikáját. A jövő  nevű pa

Lapunkban hamarosan foglalkozni kívánunk a magyaror
szági világkiállítás információs rendszerével is, amelyben a 
könyvtáraknak - hitünk szerint - szerepet kell kapniuk és 
vállalniuk. (A szerk.)

vilon négy tematikus területének egyike, a kör
nyezet, energia és univerzum mellett, a telekom
munikáció. Egy audiovizuális ún. „telepresence” 
rendszer viszi majd a látogatókat körbe a világ 
különböző fővárosain és így részesíti őket a föld
nek, e „globális falunak” az életében.

A sevillai világkiállítást csúcsminőségű tele
kommunikációs infrastruktúrával látják el. A kiállí
tási terület „idegrendszere” egy üvegszálas dig i
tális hálózat, ami egyaránt képes hang-, adat- és 
televíziós jelek világméretű továbbítására.

A látogatók tájékoztatására 35 információs 
állomást rendeznek be, ahol az EXPO-val kap
csolatosan minden szükséges felvilágosítást 
megadnak.

Az EXPO vendége lesz Max is, az Európai 
Közösség ECHO adatbázisszolgáltató szerveze
tének telefontájékoztatást nyújtó „munkatársa” , 
egy olyan számítógép (leírását lásd lapunk 299- 
300. oldalain), amelyik ebből az alkalomból az 
angol, német, francia mellett „megtanult” spa
nyolul is.

A világkiállítás után ezt a területet tudo
mányos és műszaki innovációs központként fog
ják működtetni, „ Cartujaprojekt néven, ahol 
a Világkereskedelmi Központon kívül állandó 
képviseletet fognak fenntartani olyan cégek, mint 
a Telefónica, IBM, Rank Xerox, Siemens, Alcatel, 
Fujitsu, a Council for Scientific Research.

Forrás: Expo'92, Sevilla: The age o f discove
ries. - Sevilla : Preess Office, 1992.
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