
óizlandi nyelv és irodalom a klasszikus északi 
kulturális örökség legarchaikusabb rétegét képvi
seli, legfontosabb forrása az óészaki mitológiának, 
a kereszténység előtti és utáni viking történelem
nek. A kiállítás része egy gazdagon berendezett 
kódexgyártó műhely, ahol a pergamenkészítéstől a 
festék, a tinta és a tollak előállításán keresztül az 
iUumináláson, a vonalazáson és az íráson keresztül 
a kötésig minden munkafolyamat nyomon követ
hető. Egy táblán látható még a viking és az izlandi 
- a magyar rovásíráshoz hasonló - rúnaábécé össze
hasonlítása is. Az írás eredendően szakrális: a rúna 
szó gótul titkot, ófelnémet nyelven pedig mormo-
gást, bűvös cselekedetet, feliratot jelent. 

A névadási szokások is megőrizték archaikus 
jellegüket. Nincs családnév, a vezetéknév szerepét 
az apa keresztneve tölti be, ehhez illesztik az „s" 
birtokos ragot, illetve a dóttir (lány) vagy a son 
(fiú) toldalékot. Például Stefánia Arnórsdóttir, va
gyis Arnór lánya Stefánia, vagy Birgir Björnsson, 
vagyis Björn fia Birgir. A középkorban, a vezeték
nevek kialakulása előtt a magyarban is így volt: 
János fia Gábor, János leánya Anna. Az izlandi 
nők nem vették és nem is veszik fel férjük nevét a 
házasság után. 

A múzeum előtérében áll az évszázad sakkmér
kőzésének, az 1972-es sakkvilágbajnokság döntő
jének mahagóni sakkasztala, amelyen a hideghá
ború feszült légkörében, nagy nemzetközi figye
lem közepette Róbert J. (,3obby") Fischer (Egye
sült Államok) legyőzte Borisz Szpasszkijt (Szov
jetunió). 

A kulturális program, az „arany körút" kere
tében a sziget legfontosabb, fenséges természeti 
szépségeit néztük meg. Először Izland Ópuszta-
szerére, a Pingvellir Nemzeti Parkba (www. 
thingvellir.is) mentünk, ahol a hagyomány sze
rint 930-ban alakult meg a világ első parlament
je, az Alping, ahol nyaranta két hétig mindenki 
eljárhatott az ország dolgában. 1944. június 17-
én itt kiáltották ki Izland függetlenségét. Még 
ma is az egész ország elfér, és a nemzeti ünne
pen meg is jelenik a festői, tóval, folyóval, víz
eséssel és sziklákkal szegélyezett országgyűlési 
síkságon. Tektonikailag is az egyik legérdeke
sebb hely a Földön: évente néhány milliméterrel 
itt távolodik egymástól az észak-amerikai és az 
eurázsiai, a nyugati és a keleti lemez. 

A következő állomáson a Strokkur gejzír 
döbbenetes és látványos, harminckét méter ma
gas, mintegy tízpercenként bekövetkező kitöré

seire vártunk. Ekkor a magmatikus gázok a for
ráspontig melegítik a kanyargós járatokban a 
vizet, ami a robbanásszerű gőzképződés hatásá
ra lövell ki a kürtőből. A névadó nagy szökőfor
rás, a Geysir ma már rendszertelenül és ritkán 
működik, mert járatait eltömítették a beledobált 
kövek, (www.geysircenter.com) 

A tanulmányút utolsó programja a megrendítő 
és lebírhatatlan szépségű Gulfoss vízesés volt 
(www.world-of-waterfalls.com/iceland-gullfoss. 
html). A széles Hvítá folyó egy kilométerrel a víz
esés fölött hirtelen balra fordul, majd lezuhan egy 
széles kanyarú három lépcsős hasadékba, melyben 
először 11, majd 21 métert esik. A hasadék mint
egy 20 méter széles és 2,5 km hosszú. A természet 
fenségét éreztük, amikor a hatalmas víztömeg -
másodpercenként kétezer köbméter - dübörgő ro
bajjal omlott alá a kanyonban. Az egyik része meg
állíthatatlan, örök mozgásban, mellette, ahol nem 
tud lezúdulni, a szakadék peremén mozdulatlanul 
áll, jégbe dermedve a megfagyott vízesés. A fel
csapódó víz a lefelé vezető utat mindig megújuló 
jégpáncéllal védte a közelébe merészkedő turisták
tól, de a vízpárán átsütő nap szivárványhidat épí
tett a kavargó, jeges szakadék fölé. 

Az élmények és a szemléletbővítés mélysége, 
minősége és mennyisége volt számunkra az elér
hető legfontosabb tapasztalat. Az utazás a megis
merés egyik önálló formája, ami közvetlensége mi
att nem pótolható semmivel sem, hiszen a meg
élés, a teljes fizikai és metafizikai, szellemi, lelki 
és érzelmi jelenlét a létezés teljességét, közvetlen 
kéznéllevőségét, a saját létünkben való ittlét csodá
ját és örömét jelenti. 

A program kiválóan illeszkedett az itthoni mun
kához, hiszen a könyvtárügy egészéről szerezhet
tünk tapasztalatokat. Meglátogattunk több egyete
mi, főiskolai, továbbá nemzeti, közművelődési és 
iskolai könyvtárat. Előadásokat hallgattunk a könyv
tárügy szervezéséről, a dokumentációs és a tudás
központok céljairól, feladatairól és szervezeti, lo
gisztikai felépítéséről. Közvetlen ismereteket sze
reztünk a felhasználók képzéséről, a katalógusok 
építéséről, azok használatáról, az automatikus és a 
könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatáról, a könyvtá
ri szolgáltatások sokrétűségéről. A kulturális kincs 
megőrzéséről és közzétételéről, az adatbázisok faj
táiról, használatáról és céljairól, a digitalizálás el
méletéről és gyakorlatáról, (virgo.bibl.u-szeged.hu/  
~kokas/skandinav2008) 
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az igények pontos felmérése érdekében előzetes 
megrendeléseket gyűjtünk. (Kalkulált ára 1300 
példányra vonatkozik.) 

Kérjük, ha bármelyik felajánlott formában meg 
kívánja rendelni a konkordanciajegyzéket, a sunt 
@oszk.hu címre szíveskedjen visszaküldeni az 
alábbi megrendelőszelvényt: 

2009-ben hozzáférhetővé tesszük az ETO leg
utóbbi papírkiadásának adatbázisát is CD-n 
Winisis-ben*, ill. a konkordanciáéval közel meg
egyező formátumokban. 

A megrendelőkkel a használatot, pontosabban 
a nyilvános hozzáférést szabályozó megállapo
dást kell kötnünk. 

Várjuk megrendelésüket. 

MEGRENDELÉS 
Az intézet neve: 
Címe: 
A megrendelni kívánt változat: 
A) KONKORDANCIA 

papírkiadás (ára 3500 Ft/db + postaköltség), db 
helyileg nyomtatható kézirat pdf-ben (502 A4-es oldal, e-mailban küldjük, 1652 Ft) db 
Winisis-sel, adatbázisban* CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség) db 
ISO 2709 formátum CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség) db 
XML formátum CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség) db 
táblázatos forma CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség) db 
tabulátorral tagolt txt-formátum (ára 2256 Ft + postaköltség) db 

B) ETO 
Winisis-sel, adatbázisban* CD-n (ára 8600 Ft + postaköltség) db 
ISO 2709 formátum CD-n (ára 8600 Ft + postaköltség) db 
XML formátum CD-n (ára 8600 Ft + postaköltség) db 
tabulátorral tagolt txt-formátum (ára 8600 Ft + postaköltség) db 
(Kérjük, a nem kívánt sorokat törölje) 

* Megj. az UNESCO által fejlesztett (a Könyvtári Intézetben magyar nyelvű változattal kiegészített) 
Winisis ingyenes használatához agreement-et kell kitölteni 

Dátum Hely Rendezvény Rendező intézmény Információ 

II. 3. Bp. , Veres 
Péter Gimn. 

Fővárosi könyvtárostanárok 
szakmai napja FPPTI Hock Zsuzsanna 

hock.zsuzsarojfppti.hu 

//. 18. Bp., OIK Másképpen — biblioterápiák 
könyvtári alkqalmazása OIK Soron Ildikó 

soron. ildiko(3}oik. hu 

II. 18. Bp. , Mérei 
Pedagógiai Int. 

Pályanap a könyvtárostanár 
hivatásról egyetemistáknak F P P T I Hock Zsuzsanna 

hock.zsuzsa@fppti .hu 

//. 18. Bp., OIK 
On-line gyűjtemények 
szervezése szakmai 
továbbképzés 

OIK 
Paszternák A dám 
poszternek. adam@oi 
k.hu 

márc. 
eleje Bp., OIK Könyvbemutató: 

Anyanyelvcsavar, Keresztnevek OIK, Tinta Kiadó 

Sármezeyné Tibay 
Klára 
sarmezeyne. klara@o 
ik.hu 

A Könyvtári Intézet gondozásában elkészült Az 
Egyetemes Tizedes Osztályozás 1990. évi kö
zép- és 2006. évi (2000. évvel lezárt) teljes ki
adásának összehasonlító és hibaigazító jegyzé
ke, amely több mint 7500 jelzet sorsáról ad el
igazítást. 

A kézirat nyomdakész, de papírkiadást csak 
elegendő megrendelés esetén teszünk közzé, ezért 

http://www.geysircenter.com
http://www.world-of-waterfalls.com/iceland-gullfoss
http://virgo.bibl.u-szeged.hu/
http://ik.hu
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