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A British Council
könyvtári dokumentumai
a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban

Mintegy tízezer angol nyelvû dokumentum –
szépirodalom, szakkönyv és angol nyelvi mód-
szertani könyv, audiovizuális nyelvi oktató anyag,
DVD és videokazetta – gyarapítja 2007 októbe-
rétõl a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtárának állományát.

Az évek óta szorosan együttmûködõ Bri-
tish Council és Szabó Ervin Könyvtár között
született megállapodás értelmében a brit kul-
turális intézet központi könyvtári állománya a
fõvárosi könyvtárban lesz kölcsönözhetõ, és
így a korábbinál sokkal több angolul tanuló diák
és angolt oktató tanár számára hozzáférhetõ.

Az átvett gyûjteménybõl azokat a köteteket,
melyek több példányban már megtalálhatóak a
központi könyvtárban, átadjuk a kõbányai könyv-
tár és az Ugocsa utcai könyvtár Gateway UK
pontja részére.

Az ünnepélyes átadásra 2007. október 16-án
került sor John Nichols, az Egyesült Királyság
nagykövete, David Mar-

tin, a British Council igaz-
gatója, Demszky Gábor,
Budapest fõpolgármestere
és Fodor Péter, a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár
fõigazgatója jelenlétében.
Rövid mûsort adtak a Vá-
rosligeti Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Is-
kola diákjai, a Trefort
Ágoston Iskola kórusa,
és a jelenlévõk Litkai

Gergely humoristának az
idegen nyelvek tanulásá-
ról szóló elmélkedésén is
mulathattak.

Az átvett könyvtári
gyûjtemény negyvenöt

százaléka nyelvoktató anyag, a közel harminc
százaléknyi szépirodalomban elsõsorban a kor-
társ brit írók mûvei találhatóak.

A nagyjából háromezer videó, DVD és az
angol nyelvi oktató csomag a multimédia terem-
be, a szakkönyvek a szabadpolcos szakrendbe
kerültek. A szépirodalom jelentõs része szintén
a szabadpolcos térben, kiemelt módon lett elhe-
lyezve. A Nagy-Britanniára vonatkozó ismerte-
tõk, kulturális, turisztikai anyagok, nyelvköny-
vek oktatási segédletek, könnyebb irodalmi ol-
vasmányok a 2003 óta a központi könyvtárban
mûködõ Gateway UK információs pontot gaz-
dagítják majd.

Az õsz folyamán, a megnyitás elõtt és azóta
is kapott telefonok, személyes és  e-mailben ér-
kezõ kérdések mutatják az angolul beszélõ és
angolul tanuló olvasók élénk  érdeklõdését.  A
British Council könyvtárának korábbi tagjai,
angoltanárok és diákok nagyon várták az átadást,
és az elmúlt hetekben hozzávetõleg ötven száza-
lékkal növekedett a kikölcsönzött anyag mennyi-
sége (http://www.fszek.hu/konyvtaraink/
kozponti_konyvtar/tovabbtanulasi_tanacsado/
gatewayuk/?article_hid=23726).

A könyvek és audiovizuális információhor-
dozók a könyvtár többi dokumentumához hason-
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lóan használhatók. A beíratkozásról, díjakról a
könyvtár használati szabályzata ad felvilágosí-
tást: http://www.fszek.hu/hasznalat/?article
_hid=20673.

A könyvtár gépi katalógusa lehetõvé teszi a
teljes British Council-állomány áttekintését: http:/
/saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb

Téchy Tünde

„Több tudás egy
csárdában”

Az információkutatók éjszakája

Milyen piacképes információkat nyerhetünk bárki
számára ingyenesen hozzáférhetõ adatbázisokból,
illetve könyvtári szolgáltatásokból? Miért gumi-
talpú cipõben jár az üzleti hírszerzõ gyárlátoga-
tásra? Hogyan tárhatók fel a szövevényes cég-
kapcsolatok? Miképpen lehet valakit – egy me-
sés örökség révén – milliomossá tenni? Vajon
van-e összefüggés a sör- és a pelenkavásárlás
között? Mit értünk a szervezetek rejtett vagyona
alatt? Kik és milyen célból veszik igénybe a
lobbista tevékenységét?

Könnyû válaszolniuk a fenti kérdésekre azok-
nak, akik jelen voltak szeptember 28-án – a 2007-
es kutatók éjszakája alkalmából – az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Karának (ELTE BTK) Könyvtártudományi Tan-

székén rendezett ismeretterjesztõ programon.
A Tempus Közalapítvány immár második al-

kalommal nyerte el a kutatók éjszakája magyar-
országi lebonyolításának jogát. Idén tizenkét

hazai intézmény kapcsolódott be a
tudományos-szórakoztató európai
rendezvénysorozatba, köztük az ELTE
BTK Könyvtártudományi Tanszé-
kének üzleti információs mûhelye is.
A koraesti idõpontban a tanszék nagy-
elõadója, a Kovács Máté terem színül-
tig megtelt. A Magyar Információbró-

kerek Egyesülete (MIBE) szakmai, il-
letve a Prím Online és az Adverticum

médiatámogatásával létrehozott esemé-
nyen mintegy száz fõ vett részt.

A rendezvény kezdetén a program
fõszervezõje, Kiszl Péter egyetemi ad-
junktus köszöntötte a megjelenteket,
majd Sebestyén György intézetigazga-

tó egyetemi tanár tartott ünnepélyes megnyitót. A
professzor beszédében felvillantotta a kultúra és a
tudományok fejlõdésének néhány jelentõs állomá-
sát; olyan kézzelfogható, idõtálló eredményeket,
mint a tûz, a kerék feltalálása vagy épp a könyv-
nyomtatás megszületése. De emlékeztetett arra is,
hogy a tudományos kutatás, a haladás lehetõségei
a történelem folyamán nem mindig voltak adottak,
és bizonyos idõszakokban a rombolás gyõzedel-
meskedett a fejlõdés felett.

Ezt követõen a panelbeszélgetés moderátora
vette át a szót. Mikulás Gábor – információs
tanácsadó, a MIBE elnöke – a tudásmenedzs-
ment és az adatbányászat képviselõjének,
Hasznics Milánnak szögezte az elsõ kérdést:
Vajon van-e összefüggés a sör- és a pelenkavá-
sárlás között? A kutató elmondta, hogy a meg-
figyelések szerint Amerikában a hétvégi vásár-
lás alkalmával a fiatal apukák elõrelátóan válo-
gatnak, a sör mellé – biztos, ami biztos – bevá-
sárlókocsijukba pelenkát is tesznek, mivel a fo-
cimeccs közvetítését nem szívesen szakítanák
félbe egy csomag pelenka kedvéért. A humoros
példán kívül az adatbányászat szakmai hátteré-
rõl is hallhattunk. Megtudtuk, hogy az adatbá-
nyász – a vizsgált szakterület szakértõinek bevo-
nása mellett – a nagyméretû, analóg módszerek-
kel már nem elemezhetõ adathalmazok rejtett
kapcsolatainak feltárásával foglalkozik, vagy épp
ismert összefüggéseket pontosít, de elképzelhetõ
az is, hogy kutatása során primer eredmények-
kel szolgál. Távközlési szolgáltatók esetében,
hívásnaplók elemzése alapján, fogyasztói profi-
lok készítése is lehetséges, ami a díjcsomagok
tervezésénél szolgálhat kiindulópontként.




