
itthon kipróbáljuk, illetve népszerûsítjük.
Ebéd után már nem volt szakmai prog-

ram, ezért úgy döntött a csoport, hogy bú-
csúzóul megnézzük Cosenza óvárosát, hi-
szen eddig csak buszból, illetve a könyvtári
helyszínekre tartva láttuk a várost, de neve-
zetességeit még nem tudtuk szemügyre ven-
ni. Amit Calabriáról, de fõleg Cosenzáról
tudni lehet az az, hogy a tengerszint felett
kétszázharmincnyolc méter magasan fek-
szik a Calabriai-Appenninek tengerparti vo-
nulata és a Sila-fennsík közötti völgyben. 

Az óvárosa a Crati folyó völgyére néz, az
újváros pedig a Busento völgyében fekszik.
A települést a Kr. e. IV. században alapítot-
ták a bruttinusok. 410-ben az Alarik vezette
gótok foglalták el. A legenda szerint Alarik
Cosenzában halt meg, katonái a Crati és a
Busento folyók összefolyásánál egy külön-
leges sírboltot építettek úgy, hogy elterelték
a folyók vizét, és a kiszáradt mederbe építet-
ték ezt a sírboltot, amibe eltemették Alarikot
összes kincsével együtt. A sír azóta is rejtve
van.

A XI. században a normannok fennható-
sága alá került, ekkor épült fel a híres
Duomo katedrális, melyet II. Frigyes német-
római császár jelenlétében szenteltek fel. 

A város fölé magasodik a híres Castello
Svevo, melynek helyén a X. században a
szaracénok építettek egy erõdítményt, amit
II. Frigyes átalakított, s róla kapta a nevét is:
Stauffen-vár. Számos XV–XVI. században
épült temploma, kolostora is van, illetve egy
középkori piactere, az Arenella.

Összesen tizenkét könyvtárral rendelke-
zik, nem számolva az iskolai könyvtárakat,
illetve az egyetem könyvtárait. Négy színhá-
za közül a legszebb az óvárosban lévõ
Teatro Rendano.

Este a sok sétától elfáradva fogtunk a
csomagoláshoz, hiszen vasárnap reggel ki-
lenckor ismét útra kellett kelnünk Lamezia
Terme repülõterére, hogy hazaindulhassunk.

Élményeink, ismereteink még hosszú
ideig frissek maradnak, s a legnagyobb
eredmény az lesz, ha a látottakat és hallotta-
kat itthon is tudjuk alkalmazni, illetve ötle-
tet tudunk meríteni egy másik ország sok
azonossággal, de számos eltéréssel is ren-
delkezõ könyvtári kultúrájából. ■
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Hétszáz kötet 
az MTDA-ban

A MTDA hétszázadik könyvét tette el-
érhetõvé. Eötvös Károly A XIX. század
uralkodó eszméinek befolyása az állada-
lomra címû monumentális, mintegy
1200 oldalas munkája méltó választás
erre az alkalomra, jól mutatva, hogy
1900 elõtt is volt szociológia.

Egy kerek szám csábíthat a megem-
lékezésre, mi mégsem tesszük. A kereté-
ben letölthetõ mûvek terjedelme megha-
ladja a 145 000 oldalt, ami többet mond
bármely szónoklatnál.

Az MTDA magánkezdeményezés,
semmiféle támogatásban nem részesül –
épp ellenkezõleg –, idén azonban már
eddig mintegy 20 000 oldalt tett közzé.
Több mint 40 országból böngészik, leg-
utóbb pl. már Tanzániából.

Küldetésnyilatkozatunk, stratégiai
tervünk nincs: csak olvasóink – havi
mintegy ötezer.

Az MTDA elérhetõ: 
http://mtdaportal.extra.hu/

(Forrás: Reisz László projektvezetõ)

Open Acces
Nyílt hozzáférés az ismeretekhez

Új információk kerültek fel a Goethe In-
tézet honlapján a könyvtárosok fórumá-
ra: ezúttal nem csak egy-két cikk, ha-
nem egy kilenc cikkbõl álló dosszié
Open Acces – Nyílt hozzáférés az isme-
retekhez címen. 

A közvetlen elérése: 
http://www.goethe.de/wis/bib/dos/

oac/huindex.htm
A cikksorozat több nyelven olvasha-

tó, a nyelveket a lap tetején kis zászlók
jelzik.


