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A .eu domainek száma átlépi a 3 milliós 
határt 

Január 11-én egy német állampolgár regisztráci
ójával a .eu domainek száma elérte a 3 milliót. 
Két és fél évvel a .eu felső szintű internetes 
domain elindítását követően ez egyértelmű si
kerként értékelhető. A .eu domain az európai 
országok domainjei közül a negyedik, világszin
ten pedig a kilencedik legnépszerűbb internetes 
domain. Az egyértelműen európai on-line iden
titás előtérbe helyezésével a .eu hozzájárul ah
hoz, hogy a polgárok és a vállalkozások kihasz
nálhassák az egységes piac minden előnyét. A 
webes jelenlétükhöz a .eu domaint választók 
között megtalálhatók a multinacionális vállala
tok és a kis- és középvállalkozások, illetve a 
nemkormányzati szervezetek és a speciális kuta
tóintézetek, de az európai magánszemélyek is. 

„A hárommillió bejegyzett .eu domain arról 
tanúskodik, hogy az európai internetfelhasználók 
bíznak a .eu domainben" - jelentette ki Viviane 
Reding, az Európai Unió információs társadalo
mért és médiaügyekért felelős biztosa. „A .eu 
domain bevezetésének harmadik évfordulója előtt 
néhány hónappal ez az eredmény azt jelzi, hogy 
a domain egyértelműen elnyerte a felhasználók 
bizalmát: közülük egyre többen ragadják meg 
ugyanis a lehetőséget arra, hogy európai hova
tartozásukat on-line is megjelenítsék." 

A legtöbb .eu domaint az EU legnépesebb 
és az internet elterjedtsége szempontjából élen 
járó tagállamaiban jegyezték be. A vezető 
helyet továbbra is Németország foglalja el 
30%-kal, majd a sorrend Hollandia (14%), az 
Egyesült Királyság (12%), Franciaország (8%) 
és Lengyelország (6%). 
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doteu/ 
Statisztikai adatok 2008 második negyedévé
ről: http://www.eurid.eu/files/Q2_08.pdf  
A .eu-val kapcsolatos statisztikák valós idejű 
nyomon követése: 
http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/  
statistics 
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Közösségépítő weboldalak 
A nagyobb szolgáltatók megállapodását 
az Európai Bizottság is segítette 

A biztonságosabb internet napja elnevezésű, az 
Európai Bizottság által szervezett rendezvény 
keretében Luxemburgban aláírtak egy megálla
podást, amely lehetőséget ad a tinédzsereknek 
arra, hogy felkészültebben hárítsák el az 
interneten rájuk leselkedő veszélyeket, így pél
dául a zaklatást vagy a személyes adataik közzé
tételével járó más bonyodalmakat. 

Tizenhét nagy internetes cég is aláírta azt az 
úttörő jellegű európai megállapodást, amely a 
közösségépítő weboldalak tizennyolc évesnél 
fiatalabb használóinak biztonságát hivatott javí
tani. A megállapodást a következő cégek kötöt
ték: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, 
Giovani.it, Google/YouTube, Hyves, Microsoft 
Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, 
Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Ya-
hoolEurope és Zap.lu. Az Európában ma már 
41,7 millió rendszeres felhasználóval büszkélke-
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dő úgynevezett közösségépítő weboldalak újsze
rű társadalmi és gazdasági jelenségnek számíta
nak, és nagyban megváltoztatják azt, ahogyan 
egymással az interneten keresztül kommuniká
lunk. A közösségépítő weboldalak használata az 
elmúlt év során 35%-kal bővült Európában. 
Használóik száma a várakozások szerint 2012-ig 
megduplázódik, és eléri a 107,4 milliót. A kö
zösségépítő weboldalakra bejelentkezők köre 
azonban csak akkor tágulhat a jövőben is, ha a 
fiatal felhasználók biztonságban érzik magukat, 
amikor új tagokat vesznek fel ismerőseik közé vagy 
személyes adataikat mások tudomására hozzák. 

Európa jelentősebb közösségépítő szolgálta
tásokat kínáló internetes oldalai idén a biztonsá
gosabb internet napja alkalmából első ízben ül
tek egy asztal mellé és - felelősségüket felis
merve - most először határozták meg pontosan 
azokat a veszélyeket, amelyek a szolgáltatásai
kat igénybe vevő kiskorúakra leselkednek. Olyan 
nemkívánatos jelenségekről van szó, mint az on-
line zaklatás (gyermekek zaklatása internetes 
oldalakon vagy sms-ben), az „elcsábítás" (ami
kor egy felnőtt szexuális zaklatás elkövetése 
céljából barátkozik gyermekekkel), illetve a sze
mélyes adatok másoknak való átadásával járó 
kellemetlenségek. A megállapodás részes felei 
ezeket a jelenségeket a következő eszközökkel 
szándékoznak visszaszorítani: 

- egy olyan, könnyen használható és hozzá
férhető „visszaélés bejelentése" gomb rendelke
zésre bocsátásával, amelynek révén a felhaszná
ló egyetlen kattintással jelezheti, ha egy másik 
felhasználó viselkedését nem tartja kívánatosnak, 

- annak biztosításával, hogy a tizennyolc 
évesnél fiatalabbként regisztrált felhasználók 
összes on-line adata és kapcsolatrendszere alap
értelmezésben ne legyen publikus, ami megne
hezíti a rosszhiszemű felhasználók számára, hogy 
az adott fiatallal kapcsolatba lépjenek, 

- annak biztosításával, hogy a tizennyolc 
évesnél fiatalabb felhasználók személyes adatai 
sem az adott honlapon, sem keresőprogramok
kal ne legyenek kereshetők, 

- annak garantálásával, hogy a magánélet 
védelmét szolgáló funkciók minden időpillanat
ban jól látható, könnyen hozzáférhető' módon 
legyenek elhelyezve, és ezáltal a felhasználók 
könnyen ellenőrizhessék, hogy amit az interneten 
közzétesznek, azt csak barátaik láthatják-e vagy 
bárki más is, 

- annak megelőzésével, hogy a célközönség
nél fiatalabbak is igénybe vegyék szolgáltatása
ikat: ha egy közösségépítő weboldal a 13 éves
nél idősebb tizenéveseknek szól, akkor az ennél 
fiatalabbaknak meg kell nehezíteni, hogy regiszt
rálják magukat. 

A közösségépítő weboldalak üzemeltetői 2009 
áprilisáig tájékoztatják a bizottságot arról, hogy 
milyen elveket fektettek le a biztonság növelése 
érdekében, és ezeket az elveket hogyan kívánják 
átültetni a gyakorlatba. 

(Ebben a témában február hónapban több 
országban rendeztek, ül. az év folyamán még 
rendeznek felvilágosító programokat. Sok szol
gáltató kialakított olyan pontokat, ahol jelenteni 
lehet, ha az internetezők a biztonságukat veszély
ben érzik vagy zaklatják őket. Magyarország még 
nem tartozik az ebben az ügyben aktív tagok 
közé. Mivel 2009 a biztonságos internet éve, 
remélhetően nálunk is növekszik majd a progra
mok és a kezdeményezések száma, amelyek fel
hívják a figyelmet a gyermekek internet
használatának veszélyeire, és segítséget nyújta
nak a biztonság növeléséhez.) 

További információk: 
www.keepcontrol.eu 
ht tp: / /ec.europa.eu/information_society/ 
activities/social_networking/index_en.htm 
http:/ /www.saferinternet.org/ww/en/pub/ 
insafe/index.htm 
Magyar oldal: 
http://www.biztonsagosinternet.hu 
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112 - a bizottság véleménye szerint 
többnyelvűvé kell tenni az egységes 

európai segélyhívó szolgáltatást 

Az uniós polgárok 2008 decembere óta az unió 
egész területéről az egységes, mind vonalas, mind 
mobiltelefonról díjmentesen hívható 112-es se
gélyhívó számon érhetik el a sürgősségi segély
szolgálatokat. Azonban csak az európaiak ne
gyede tudja, hogy ez az életmentő szám saját 
országukon kívül a többi tagállamban is elérhe
tő, továbbá a segélyhívó számot külföldön igény
be vevők csaknem 30%-a nyelvi nehézségekbe 
ütközik. Az Európai Bizottság - az Európai 
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Parlamenttel és a Tanáccsal karöltve - február 
11-ét a 112-es hívószám európai napjának nyil
vánította. Az intézkedés célja egyrészről a 112-
es hívószám népszerűsítése, másrészről a nem
zeti hatóságok ösztönzése arra, hogy az egysé
ges európai segélyhívó számot tegyék több nyel
ven elérhetővé. 

„Európában nagyobb nyilvánosságot kellene 
kapnia az európai segélyhívó szám elérhetősé
gének. Van egy egységes segélyhívó számunk, a 
»112«, amelyet bárki bármely tagállamból hív
hat, bármilyen természetű legyen is a problémá
ja, így elfogadhatatlan, hogy a lakosság keve
sebb mint egynegyede ismeri ezt a számot, va
lamint hogy az azt hívó utazók nyelvi akadá
lyokba ütköznek a kezelővel folytatott beszélge
tésük során - mondta Viviane Reding, az EU 
távközlésért felelős biztosa. 

Az Európai Bizottság megbízására uniószerte 
végzett felmérés adatai szerint az uniós lakosság 
94%-a tartja hasznosnak a valamennyi tagállam
ból elérhető egységes segélyhívó számot. Az 
Eurobarometeren közzétett felmérés rámutatott 
a még fejlesztésre szoruló területekre. 

A külföldi tartózkodásuk alatt telefonálók 
28%-a ütközött nyelvi nehézségekbe a 112-es 
szám hívásakor, jóllehet 21 tagállam arról szá
molt be, hogy segélyhívó központjaik a 112-es 
számra beérkező hívásokat képesek angol nyel
ven (12 tagállamban német, 11 tagállamban fran
cia nyelven) kezelni. 

Arra a kérdésre, hogy melyik az a segélyhívó 
szám, amelyen az EU területén bárhol elérhetjük 
a sürgősségi szolgálatokat, a megkérdezett uniós 
polgárok mindössze 24%-a tudta azonnal meg
nevezni a 112-es számot. Ez ugyan 2%-os javu
lást jelent 2008 februárjához képest, a segélyhí
vó szám ismertsége tekintetében azonban rend
kívül nagy a szórás az országok között (3% 
Olaszországban, 58% Csehországban). Számos 
tagállamban tájékoztatják a lakosságot és a láto
gatókat a 112-es szám meglétéről. 

Az Eurobarometer felmérése ezenkívül kimu
tatta, hogy: az elmúlt öt év folyamán az unió 
lakosságának negyede hívott valamilyen segély
hívó számot. E hívások nagyobbik része (53%) 
még mindig vonalas telefonról érkezett, azonban 
emelkedett a mobiltelefonról kezdeményezett 
hívások száma (a 2008-as 42%-ról 45%-ra). 

A 112-es szám Európa-szerte történő tudato
sítása érdekében az Európai Bizottság, az Euró

pai Parlament és az Európai Tanács február 11-
ét a 112-es hívószám európai napjának nyilvání
totta. A bizottság és a tagállamok fokozni fogják 
a 112-es hívószám terjesztésére tett erőfeszítése
iket, különös tekintettel a nyári szabadságokat 
megelőző időszakra. 

A Bizottság 112-es hívószámmal foglalkozó 
oldala: 
www.ec.europa.eu/112 
A 112-es szám működése az egyes országok
ban: 
ht tp: / /ec.europa.eu/information_society/  
activities/112/ms/index_en.htm 
Gyereksarok: 
ht tp: / /ec.europa.eu/ information_society/  
activities/112/kids/index_en.htm 
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A bízottság ú j ra bevezeti a E u r o p e 
Direct információs hálózatot 

Február 12-én vezették be a Europe Direct infor
mációs központok európai szintű hálózatának 
második generációját a 2009 és 2012 közötti 
időszakra. Az új hálózat kiterjeszti az állampol
gárok azon lehetőségeit, hogy hasznos informá
cióhoz és tanácsokhoz jussanak arról, hogyan 
gyakorolhatják jogaikat az Európai Unióban. A 
lakosság az ötszáz információs központ egyiké
hez fordulhat annak érdekében, hogy az unióval 
kapcsolatos konkrét kérdéseire választ kapjon. 
A Europe Direct központok polgároktól szárma
zó visszajelzéseket is nyújtanak majd az uniós 
intézmények számára, és aktívan elősegítik az 
uniós témák helyi és regionális szintű megvita
tását. 

„Az elmúlt négy év során a Europe Direct 
információs központjai csökkentették az EU-s 
intézmények és a lakosság közötti távolságot. 
Tekintettel a következő európai választásokra, a 
megújult Europe Direct hálózat mai bevezetése 
fontos kezdeményezés arra irányuló erőfeszíté
seink között, hogy az európai témákról hatéko
nyabban kommunikáljunk" - mondta a bizottság 
kommunikációs stratégiáért felelős alelnöke, 
Margót Wallström. 

Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament 
elnöke, így nyilatkozott: „Júniusban az európai 
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Újdonságok 
a MATAMKÁ-baii 

1. Eddig csak szerzői névre lehetett keres
ni a Magyar folyóiratok tartalomjegyzéke
inek kereshető adatbázisában (MATAR-
KA), most már lehet szerzői kulcsszóra is, 
ami különösen a külföldi nevek esetében 
érdekes. 

Ha a laikus, nem könyvtáros felhasz
náló - sok ilyen van - így keres: Linda 
Schell, nem lesz találata, mert a szerző 
Schell, Linda néven szerepel. A szerzői 
kulcsszó mezőben viszont már keresheti a 
nevet ebben a sorrendben is (ehhez persze 
tudnia kell, mi az a szerzői kulcsszó). 

2. Eddig csak egy folyóiratot lehetett 
megadni és abban szűkítve keresni, most 
már lehet több folyóiratra szűkíteni a kere
sést. 

Például ha csak kiválasztott könyvtári 
folyóiratokban szeretnék keresni, akkor a 
keresést leszűkíthetem ezekre: 

Könyvtári figyelő 
Könyv, könyvtár, könyvtáros 
Könyvtári levelező/lap stb. 

Burmeister Erzsébet 

polgárok eldöntik majd, ki fogja őket az Európai 
Parlamentben a következő öt évben képviselni. 
Az európai parlament tagjai mindannyiunkat 
érintő kérdésekben döntenek - a fogyasztóvéde
lemtől a pénzügyi piacok szabályozásáig. Szere
pükről azonban sokan keveset tudnak. A Europe 
Direct információs központok abban segíthetnek 
a polgároknak, hogy többet megtudjanak róla, és 
ezáltal arra biztatja őket, hogy éljenek szavazati 
jogukkal." 

A tagállamokban található Europe Direct in
formációs központok hálózata az Európai Bizott
ság egyik olyan eszköze, amellyel a lakosságot 
helyi szinten tájékoztatja. A központok szolgál
tatásai a lakosság számára ingyenesek. A Europe 
Direct információs hálózatot először 2005-ben 
vezették be. A központok évi 25 ezer euró össze
gig terjedő támogatást kapnak az Európai Bi
zottságtól uniós információs tevékenységükért, 
és legalább 20% társfinanszírozást kell biztosí
taniuk. 

A Magyarországon működő információs és 
dokumentációs központokról részletesen az 
alábbi weboldalon lehet adatokat találni: 
http://ec.europa.eu/magyarorszag/information  
_services/citizens/edc/index_hu.htm 
További információk: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/ 
Decision-de-la-Commission-EN.pdf 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm 

Válogatta és összeállította B. V. 

1914-1917 

ttttttttttttttttti 

A NO - digitalizálva 
A Magyar Társadalomtudományok Digitá
lis Archívuma (MTDA) - mintegy nőnapi 
ajándékul - elérhetővé tette Bédy-Schwim-
mer Rózsa lapját, A NŐ-t. Ez az 1914 és 
1917 között megjelenő lap a korábban le
tölthetővé tett A nő és a társadalom című 
lap folytatása, s mondhatni, a magyaror
szági feminizmus klasszikus orgánumának 
számít. 

Elérhető: 
http://mtdaportal.extra.hu/NO.html  
Az MTDA csaknem 500 könyvet is (in

gyen) elérhetővé tett, emellett számos fo
lyóiratot - például a teljes Huszadik Szá
zadot. Mindezt magánkezdeményezésből, 
„szabadidős" projektként. 

Reisz László 
MTDA projektvezető 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . márc ius • 15 

http://www.ec.europa.eu/112
http://ec.europa.eu/information_society/
http://ec.europa.eu/information_society/
http://ec.europa.eu/magyarorszag/information
http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/
http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm
http://mtdaportal.extra.hu/NO.html


Parlamenttel és a Tanáccsal karöltve - február 
11-ét a 112-es hívószám európai napjának nyil
vánította. Az intézkedés célja egyrészről a 112-
es hívószám népszerűsítése, másrészről a nem
zeti hatóságok ösztönzése arra, hogy az egysé
ges európai segélyhívó számot tegyék több nyel
ven elérhetővé. 

„Európában nagyobb nyilvánosságot kellene 
kapnia az európai segélyhívó szám elérhetősé
gének. Van egy egységes segélyhívó számunk, a 
»112«, amelyet bárki bármely tagállamból hív
hat, bármilyen természetű legyen is a problémá
ja, így elfogadhatatlan, hogy a lakosság keve
sebb mint egynegyede ismeri ezt a számot, va
lamint hogy az azt hívó utazók nyelvi akadá
lyokba ütköznek a kezelővel folytatott beszélge
tésük során - mondta Viviane Reding, az EU 
távközlésért felelős biztosa. 

Az Európai Bizottság megbízására uniószerte 
végzett felmérés adatai szerint az uniós lakosság 
94%-a tartja hasznosnak a valamennyi tagállam
ból elérhető egységes segélyhívó számot. Az 
Eurobarometeren közzétett felmérés rámutatott 
a még fejlesztésre szoruló területekre. 

A külföldi tartózkodásuk alatt telefonálók 
28%-a ütközött nyelvi nehézségekbe a 112-es 
szám hívásakor, jóllehet 21 tagállam arról szá
molt be, hogy segélyhívó központjaik a 112-es 
számra beérkező hívásokat képesek angol nyel
ven (12 tagállamban német, 11 tagállamban fran
cia nyelven) kezelni. 

Arra a kérdésre, hogy melyik az a segélyhívó 
szám, amelyen az EU területén bárhol elérhetjük 
a sürgősségi szolgálatokat, a megkérdezett uniós 
polgárok mindössze 24%-a tudta azonnal meg
nevezni a 112-es számot. Ez ugyan 2%-os javu
lást jelent 2008 februárjához képest, a segélyhí
vó szám ismertsége tekintetében azonban rend
kívül nagy a szórás az országok között (3% 
Olaszországban, 58% Csehországban). Számos 
tagállamban tájékoztatják a lakosságot és a láto
gatókat a 112-es szám meglétéről. 

Az Eurobarometer felmérése ezenkívül kimu
tatta, hogy: az elmúlt öt év folyamán az unió 
lakosságának negyede hívott valamilyen segély
hívó számot. E hívások nagyobbik része (53%) 
még mindig vonalas telefonról érkezett, azonban 
emelkedett a mobiltelefonról kezdeményezett 
hívások száma (a 2008-as 42%-ról 45%-ra). 

A 112-es szám Európa-szerte történő tudato
sítása érdekében az Európai Bizottság, az Euró

pai Parlament és az Európai Tanács február 11-
ét a 112-es hívószám európai napjának nyilvání
totta. A bizottság és a tagállamok fokozni fogják 
a 112-es hívószám terjesztésére tett erőfeszítése
iket, különös tekintettel a nyári szabadságokat 
megelőző időszakra. 

A Bizottság 112-es hívószámmal foglalkozó 
oldala: 
www.ec.europa.eu/112 
A 112-es szám működése az egyes országok
ban: 
ht tp: / /ec.europa.eu/information_society/  
activities/112/ms/index_en.htm 
Gyereksarok: 
ht tp: / /ec.europa.eu/ information_society/  
activities/112/kids/index_en.htm 

11709/256 
2009. február 12. 

A bízottság ú j ra bevezeti a E u r o p e 
Direct információs hálózatot 

Február 12-én vezették be a Europe Direct infor
mációs központok európai szintű hálózatának 
második generációját a 2009 és 2012 közötti 
időszakra. Az új hálózat kiterjeszti az állampol
gárok azon lehetőségeit, hogy hasznos informá
cióhoz és tanácsokhoz jussanak arról, hogyan 
gyakorolhatják jogaikat az Európai Unióban. A 
lakosság az ötszáz információs központ egyiké
hez fordulhat annak érdekében, hogy az unióval 
kapcsolatos konkrét kérdéseire választ kapjon. 
A Europe Direct központok polgároktól szárma
zó visszajelzéseket is nyújtanak majd az uniós 
intézmények számára, és aktívan elősegítik az 
uniós témák helyi és regionális szintű megvita
tását. 

„Az elmúlt négy év során a Europe Direct 
információs központjai csökkentették az EU-s 
intézmények és a lakosság közötti távolságot. 
Tekintettel a következő európai választásokra, a 
megújult Europe Direct hálózat mai bevezetése 
fontos kezdeményezés arra irányuló erőfeszíté
seink között, hogy az európai témákról hatéko
nyabban kommunikáljunk" - mondta a bizottság 
kommunikációs stratégiáért felelős alelnöke, 
Margót Wallström. 

Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament 
elnöke, így nyilatkozott: „Júniusban az európai 

14 Könyvtár i L eve lezo 5 / 1 ap 2 0 0 9 . márc ius 

Újdonságok 
a MATAMKÁ-baii 

1. Eddig csak szerzői névre lehetett keres
ni a Magyar folyóiratok tartalomjegyzéke
inek kereshető adatbázisában (MATAR-
KA), most már lehet szerzői kulcsszóra is, 
ami különösen a külföldi nevek esetében 
érdekes. 

Ha a laikus, nem könyvtáros felhasz
náló - sok ilyen van - így keres: Linda 
Schell, nem lesz találata, mert a szerző 
Schell, Linda néven szerepel. A szerzői 
kulcsszó mezőben viszont már keresheti a 
nevet ebben a sorrendben is (ehhez persze 
tudnia kell, mi az a szerzői kulcsszó). 

2. Eddig csak egy folyóiratot lehetett 
megadni és abban szűkítve keresni, most 
már lehet több folyóiratra szűkíteni a kere
sést. 

Például ha csak kiválasztott könyvtári 
folyóiratokban szeretnék keresni, akkor a 
keresést leszűkíthetem ezekre: 

Könyvtári figyelő 
Könyv, könyvtár, könyvtáros 
Könyvtári levelező/lap stb. 

Burmeister Erzsébet 

polgárok eldöntik majd, ki fogja őket az Európai 
Parlamentben a következő öt évben képviselni. 
Az európai parlament tagjai mindannyiunkat 
érintő kérdésekben döntenek - a fogyasztóvéde
lemtől a pénzügyi piacok szabályozásáig. Szere
pükről azonban sokan keveset tudnak. A Europe 
Direct információs központok abban segíthetnek 
a polgároknak, hogy többet megtudjanak róla, és 
ezáltal arra biztatja őket, hogy éljenek szavazati 
jogukkal." 

A tagállamokban található Europe Direct in
formációs központok hálózata az Európai Bizott
ság egyik olyan eszköze, amellyel a lakosságot 
helyi szinten tájékoztatja. A központok szolgál
tatásai a lakosság számára ingyenesek. A Europe 
Direct információs hálózatot először 2005-ben 
vezették be. A központok évi 25 ezer euró össze
gig terjedő támogatást kapnak az Európai Bi
zottságtól uniós információs tevékenységükért, 
és legalább 20% társfinanszírozást kell biztosí
taniuk. 

A Magyarországon működő információs és 
dokumentációs központokról részletesen az 
alábbi weboldalon lehet adatokat találni: 
http://ec.europa.eu/magyarorszag/information  
_services/citizens/edc/index_hu.htm 
További információk: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/ 
Decision-de-la-Commission-EN.pdf 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm 

Válogatta és összeállította B. V. 

1914-1917 

ttttttttttttttttti 

A NO - digitalizálva 
A Magyar Társadalomtudományok Digitá
lis Archívuma (MTDA) - mintegy nőnapi 
ajándékul - elérhetővé tette Bédy-Schwim-
mer Rózsa lapját, A NŐ-t. Ez az 1914 és 
1917 között megjelenő lap a korábban le
tölthetővé tett A nő és a társadalom című 
lap folytatása, s mondhatni, a magyaror
szági feminizmus klasszikus orgánumának 
számít. 

Elérhető: 
http://mtdaportal.extra.hu/NO.html  
Az MTDA csaknem 500 könyvet is (in

gyen) elérhetővé tett, emellett számos fo
lyóiratot - például a teljes Huszadik Szá
zadot. Mindezt magánkezdeményezésből, 
„szabadidős" projektként. 

Reisz László 
MTDA projektvezető 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . márc ius • 15 

http://www.ec.europa.eu/112
http://ec.europa.eu/information_society/
http://ec.europa.eu/information_society/
http://ec.europa.eu/magyarorszag/information
http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/
http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm
http://mtdaportal.extra.hu/NO.html



