
SiófokonWorksh A kiadvány fõ forrása, a Balatoni Archív Saj-
tóadatbázis, helyi könyvtári szolgáltatás ból indult
(helytörténeti gyûjtemény lnikrofilmtára), a Bala-
ton környéki könyvtárak egyilitmú'ködésével pá-
lyázati forrásból jött létre, s az internetnek kö-
szönhetõen már országos, illetve világméretben is
tanulmányozható a régi Balaton körüli sajtókiad-
ványok két jelentõs periodikuma, a Balaton és a
Balatoni Kurír.

A kiadvány hátteréül szolgáló archív sajtóadat-
bázis elérhetõ a http://www. biblioteka.hu/mikro-
film/index.html és http://konyvtar-siofok.hu
internetcímeken.

A hasznos találkozót délutáni beszélgetés zár-
ta, melynek során külhoni kollégáink a digi-
talizáció erõteljes folytatásának szükségességét
hangsúlyozták, ami a világháló segítségével való-
ban határtalanná teszi kapcsolatainkat és az infor-
máció' szabad áramlását.
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A Publika Magyar Könyvtári Kör, a Magyar

Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szer-
vezete és a siófoki Városi Könyvtár szervezésé-
ben 2003. október 28-án Siófokon találkoztak
Somogy megye és a Balaton-környék könyvtáro-
sai, valamint Erdélybõl érkezett kollégáink. A
szakmai napon betekintést kaptunk az európai és
hazai közkönyvtári programok, tervek körébe,
megismertük az elért eredményeket, bõvítve tájé-
kozottságunkat az elektronikus infonnációs forrá-
sok ismerete terén.

A rendezvény alkalmat nyújtott arra, hogy
megismerjük más típusú közgyûjtemények, jelen
esetben a múzeumok gondjait, problémáit, jövõ-

képét.
Billédiné dr. Holló Ibolya, a Pulman-projekt

magyarországi koordinátora a közkönyvtárak
európai nagy projektjeirõl, a várható trendekró1
és az ezekhez kapcsolódó hazai programokról
beszélt, Payer Barbara, a Könyvtári Intézet mun-
katársa pedig bemutatta a Pulman digitális útmu-
tatót, hogy segítségünkre legyen az elektronikus
Európa megvalósításához vezetõ teendó'k kidol-
gozásában, megvalósításában.

Meghallgattuk dr. Praznovszky Mihálynak, a
veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár kö-
zelmúltban kinevezett igazgatójának gondolatait
a könyvtár által nyújtott szolgáltatások terén szer-
zett friss benyomásairól, s a könyvtárak, múzeu-
mok és levéitárak együttlnú'ködési lehetõségeinek

eddigi tapasztalatairól, jövóoeni lehetõségeiró1.
Ezt követõen dr. Winkler Ferenc, a Somo~y

Megyei Múzeum igazgatója vázolta az intézmény
jövó'képét, a szolgáltatások kiterjesztésének, a

közgyûjtemények együttmú'ködésének lehetõségeit
a muzeológus szakember szemszögébó1.

A helyi közkönyvtári szolgáltatások társadal-
mi méretû hasznosíthatóságáról a siófoki Városi
Könyvtár igazgatónõje foglalta össze röviden gon-
dolatait, s a könyvtár kiadványát ismertetve be-
mutatta, hogyan is valósítható meg mindez a
gyakorlatban. A Városi Könyvtár a közelmúlt-
ban jelentette meg a Széles a Balaton vize... ? címû
kötetet. A Balaton vízállása körüli aktualitást
megragadva százhetven év sajtójából közöl válo-
gatást, melyet átolvasva 1836-tól kezdõdõen nap-
jaink parázs vitákat kiváltó eseményeiig nyomon
követhetõ a tó élete és a vele kapcsolatban véle-
ményt forn1áló ember látásmódja.

Az információszabadság fogalma az utóbbi évek
egyik kuJcsfogalmává vált, s nem kizárólag az
infom1ációk hagyományos és természetes gyûjtõ,
megõrzõ ~S szolgáltató intézményeinek szakterü-
letein, hanem az élet minden területén. Megkoc-
káztatom: talán egy kicsit elcsépeltté is vált a
kifejezés, sok más mellett ezt is divat lett használ-
ni, s -személyes tapasztalat! -még mi, könyv-
tárosok sem mindig tudjuk, mit is takar ez a fo-
galom pontosan. Ezzel kapcsolatban egy rövid
történetet engedjen meg a kedves olvasó:

"Mi is ez?" --a magát kérdezõ könyvtáros
töpreng, homlokát ráncolja, miközben megpró-

* A konferencia egyik dán vendégének elõadását e

számunkban olvashat ják, a 18. oldalon, másikuké janu-
árban jelenik meg.
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