
Virtuális internetkávézó. Érdekességek a
reggeli kávéhoz. A netkávézók egyik jelleg-
zetessége, hogy az oda betérõk rövid idõt
töltenek el ott, megnézik a leveleiket, elol-
vassák a híreket. Ez utóbbit kínáltuk mi is
ebben a programban. Mivel az aktuális hírek
nagyon sok hírportálon megtalálhatók, ezért
a száz évvel ezelõtt megjelent Székesfehér-
vári Hírlapból és a Fejérmegyei Naplóból
válogattuk ki a közügyeket, a kultúra és a
sport híreit, a bûnügyi krónikákat, valamint
a hirdetéseket.

200 éve született Liszt Ferenc. Aki erre az
oldalra kattintott, katalógusunkban megnéz-
hette, hogy milyen mûvek találhatók nálunk
Liszt Ferenctõl, hogy milyen dokumentu-
mok szólnak róla. Ezt egészítette ki a zene-
szerzõrõl egy linkgyûjtemény, valamint
rendszergazdánk, Varga Zsuzsa ötletének
köszönhetõen aláfestõ zeneként Kocsis Zol-
tán zongorajátéka.

Észlelések. Kattints a moly.hu-ra. Szer-
vezõ csapatunk tagjai rendszeresen kalan-
doznak a moly.hu oldalain. Ezek közül a
számunkra legérdekesebb oldalt, az Észle-
lést ajánlottuk virtuális látogatóink figyel-
mébe, remélve, hogy a fehérváriak is egyre
több olvasásészlelést regisztrálnak majd a
lapon. 

Statisztika

A lezajlott programok sikerességét a szá-
mok is igazolják. A fiesta honlapján elõre
regisztrált programokon kívül egyéb rendez-
vényeket is tartottunk. Az egy hét során kö-
rülbelül 60 óvodás, 80 általános iskolás, 200
középiskolás, sok nyugdíjas és felnõtt láto-
gatott el hozzánk, sokan közülük olyanok,
akik eddig nem vették igénybe könyvtárunk
szolgáltatásait. A fiesta szombaton a látoga-
tók száma meghaladta a 400 fõt. A beiratko-
zott olvasók száma 55. Virtuális programol-
dalainkra 850-en kattintottak. ■

A fiesta-csapat tagjai voltak: Bagaméri
András, Juhász Éva, Kissné Nagy Móni-
ka, Lászlóné Lakner Lilla, Varga Lilla,
Varga Zsuzsa, Vasné Borsos Beáta.
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Az Egyetemi Könyvtár 
bemutatkozása Lisszabonban

2011. április 18-án délután az alapításának

100. évfordulóját ünneplõ Lisszaboni Egyetem

könyvtárában kiállítás nyílik, mely a 450 éves

Egyetemi Könyvtár dokumentumaiból össze-

állított posztereken a portugál–magyar kapcso-

latok közel nyolc évszázadát tekinti át.

A kiállítást Antonio Maciel Feijo, a 

Lisszaboni Egyetem bölcsészettudományi ka-

rának dékánja és Konkoly Norbert, a Magyar

Köztársaság lisszaboni nagykövete nyitja meg.

Jelen lesz, és rövid beszédet mond a megnyi-

tón Szögi László, az ELTE Egyetemi Könyvtár

fõigazgatója, aki a Lisszaboni Egyetemen

megrendezett nemzetközi egyetemtörténeti

konferencia résztvevõjeként a helyszínen tar-

tózkodik, és Pál Ferenc dékánhelyettes, az 

ELTE BTK Portugál Nyelvi- és Irodalmi Tan-

szék vezetõje.

A kiállítás 18 posztere több mint 100 doku-

mentumról készült másolaton mutatja be a

Egyetemi Könyvtár gazdag portugál vonatko-

zású anyagát, mely nagyrészt az eredetileg je-

zsuita alapítású könyvtár kiterjedt kapcsolatai

révén került a gyûjteménybe.  A számos ritka-

ság között ott szerepelnek Amerigo Vespucci

1504-ben kiadott híres Mundus Novusa, jezsui-

ta misszionáriusok által készített ritka tér-

képek, a széles körû egyházi kapcsolatokat 

dokumentáló anyagok, vagy éppen a portugál

irodalom nagyjainak magyar recepcióját be-

mutató források, köztük a Luis Camoes által írt

portugál nemzeti eposz, A lusiadák elsõ ma-

gyar töredékes fordításai is.

A tavalyi nagyszabású ljubljanai kiállítás

után ez az Egyetemi Könyvtár idei jelentõs

külföldi bemutatkozása. A kiállítás anyagát 

Klimes-Szmik Katalin, az Egyetemi Könyvtár

munkatársa állította össze. ■

forrás: www.konyvtar.elte.hu 




