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ra. Interneten való gyors, könnyû elérhetõségü-
ket a Google keresõrendszere révén is biztosíta-
ni kívánják. Terveik közt szerepel egy hallgatói,
oktatói tudományos munkásságot nyilvántartó
adatbázis létrehozása. A tájékoztatót záró beszél-
getésen az igazgató is azon szakvélemény mel-
lett foglalt állást, hogy az elektronikus folyóira-
toknak van igazán jövõjük a nyomtatottakkal szem-
ben. A könyvtáros pálya jövõjét illetõen is opti-
mizmusának adott hangot. Azzal együtt, hogy a
megváltozott társadalmi körülmények hatására a
könyvtáros feladata átalakul, a folyamatosan nö-
vekvõ információáradatban való eligazodást segítõ
partneri szerepe, a felhasználóképzéssel nyújtott
tájékozódási jártasság révén szakmai súlya, fontos-
sága csaknem nélkülözhetetlen.

A Párizsi Magyar Intézet részéként annak
könyvtárának is elsõdleges missziója a magyar
kultúra terjesztése francia környezetben (http://
www.instituthongrois.org). Ott-tartózkodásunk
harmadik estjén egy baráti találkozó keretében
élvezhettük az intézet munkatársainak vendég-
szeretetét. A fogadás elsõ részében Ecsedi-
Derdák András igazgató mutatta be munkájukat,
azt, hogy miként kívánnak változtatni a koráb-
ban meghatározó, „mûvelõdési ház” jellegû te-
vékenységen. Kevesebb, rangosabb rendezvény
tartásával is módosítani, növelni kívánják rend-
szeres látogatóik körét. A könyvtárat – úgy is
mint a francia kultúra „szerelmese” – Varga
Diána vezeti. Az állományát 8000 könyv, 500
CD, 500 videó, valamint 30 kurrens magyar
nyelvû folyóirat alkotja. Gyûjtõköri szabályza-
tuk szerint döntõen a magyar irodalom, magyar
történelem, magyar mûvészetek anyagát szerzik

be, teszik hozzáférhetõvé. Fenntartójuk a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma. A nem
túl bõ költségvetésük mellett több esetben ado-
mányokkal bõvítik állományukat. Az önálló
weboldal létrehozása, mûködtetése, a dokumen-
tumok elektronikus feldolgozása egyenlõre még
csak terveik közt szerepel.

A hivatalos, mások munkájába bepillantást
engedõ, inspiráló erõvel is bíró szakmai progra-
mok mellett szakíthattunk némi idõt a francia
fõváros turisztikai látványosságainak megtekin-
tésére is. A Louvre páratlan értékû mûvészeti
kincsei, séta a Champs Elysées-en, a nem min-
dennapi városkép a Diadalív tetejérõl, a
Trocadéro, az Eiffel-torony, egy kávé a Notre
Dame mellett, annak megtekintése után. A Pas-
teur Intézet múzeumában a tudomány és techni-
ka e jeles képviselõjének munka- és lakókörnye-
zetét ismerhettük meg avatott idegenvezetés
mellett. Pasteur volt az, aki bebizonyította, hogy
a mikroorganizmusok erjedést és betegségeket
idézhetnek elõ. Õ dolgozta ki és használta elõ-
ször a veszettség, a lépfene és a baromfivész
elleni védõoltást. Õ mentette meg Franciaország
sör-, bor- és selyemiparát. Nevéhez fûzõdik a
pasztõrözés. A Sainte Chapelle kápolnát, a
Pompidou-központot, az Invalidusok templomát
is volt szerencsénk megtekinteni. A kirándulás a
Montmartre-on, a Sacré Coeur, a Szajna-parti séta
is hozzásegített bennünket, hogy megérezzünk
valamit Párizs varázsából.

A tanulmányúton való részvétel lehetõségét
ezúton is köszönjük az Ispita Alapítvány kurató-
riuma elnökének és valamennyi tagjának.

Beke Gabriella – Schmidtné Farkas Mária

Picasso, Van Gogh, Leonardo és a szatíra
Hargitai Zsigmond – Jelképek, Halász Géza – Retusált mûvészettörténet cím-

mel kettõs kiállítás nyílik május 15-én az Egyetemi Könyvtár aulájában.
Hargitai Zsigmondot kortársai a kor legtehetségesebb karikaturistái közé sorolták,

de mivel nem volt „rendszer-kompatibilis”, ezért alig-alig jelentek meg alkotásai.
Szatirikus karikatúráit eddig csak két kiállításon láthattuk. A 2004-ben elhunyt mû-
vész eddig még meg nem jelent életmûvét mutatja be a kiállítás, Hargitai Henrik
válogatásában.

Halász Géza a budapesti Corvinus Egyetemen oktat. Sorozatának képeit a
’90-es évek elején készítette: unalomig ismert nagy mûvészek híres mûveit „szent-
ségtelenítette” meg újabb ötletekkel, gondolatokkal. Mona Lisa beleásít a ké-
pünkbe, s Don Quijotét és Sancho Panzát, a két easy ridert is így, motorizáltan
képzelte el Picasso.
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