tekinthették a konferenciához kapcsolódó kiállítást is, melyen tartalomszolgáltatók (pl. EBSCO
Information Services, Macmillan Publishers),
könyvtári informatikával, automatizálással, szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek (pl. Payne
Automation, Ex Libris Ltd.), kiadóvállalatok (pl.
Oxford University Press, Information Today Inc.)
szerepeltek nagy sikerrel.
A rendezvényt az amerikai székhelyû
Information Today Inc. (http://www.info
today.com) szervezte, amely természetesen bemutatatta legújabb kiadványait (pl. International
Business Information on the Web, The Extreme
Searchers Guide to Web Search Engines), és a
látogatók számára népszerû informatikai lapjai
(Information Today, Online, Searcher, Knowledge Management, Computers in Libraries) legfrissebb számaiból ingyenes példányokat bocsátott rendelkezésre.
A résztvevõk tájékoztatást kaptak a társaság
által 2002-ben megrendezésre kerülõ további
konferenciákról is:
 InfoToday 2002 (New York, USA, 2002.
május 1416.)
 Internet Librarian 2002 (Palm Springs, CA,
2002. november 46.)
 KMWorld 2002 (Santa Clara, CA, 2002.
október 2931.)
Az eseményrõl részletes információ olvasható, illetve az elõadások prezentációi közül néhány letölthetõ a következõ URL címen: http://
www.internet-librarian.com.
Kiszl Péter
ELTE BTK
pkiszl@ludens.elte.hu

La vecini  Szomszédság
A fenti címmel fórumot teremtettünk ellátórendszerbe szervezõdött román nemzetiségi településeinknek.
A nemzetiségi hét programjainak megrendezését a közösségépítés, a kapcsolatok felvétele
és továbbépítése, a román kultúra közös mûvelése és bemutatása, a határ menti együttmûködés
megismertetése motiválta.Az ügy közösségi gondozásának köszönhetõen sikeres hetet hagytunk
magunk mögött.
Az immár negyedik alkalommal megrendezett zsákai országos konferencián a román nemzetiségi települések népmûvelõi és könyvtárosai
2002. június

elõadást hallgattak az európai kisebbségek tipológiájáról  az identitásformákról, a történelmi,
nyelvi, tudati jellemzõk alapján kialakult tipológiai sémákról , napjaink magyarországi román
kultúrájáról, a kulturális intézmények revitalizációs lépéseinek koncepciójáról, a kistelepülések nemzetiségi könyvellátásáról.
A szomszéd nyelvét beszélni kell, vallják a
körösszakáliak és a körösszegapátiak. Az általános iskola diákjai  román nyelven  magabiztosan faggatták Ungureanu Horia író-tanárt
munkásságáról, terveirõl Körösszakálon, az íróolvasó találkozón.
A kulturális napok során nagy érdeklõdés
kísérte Artimon Cornéliu ikonkiállítását. Az eseményhez illõen a táblaképekrõl Pop Cosmin
Florentin ortodox lelkész beszélt. A kiállítás
ikonfestõ táborral teljesedik ki Zsákán.
A kiadók és kiadványok szakmai napja keretében könyv- és folyóirat-premier volt Pocsajon.
Matolcsi Lajos, a megyei közgyûlés alelnöke
megnyitó elõadásában  a könyvhét kapcsán is 
az olvasáskultúra kiszélesítésének és elmélyítésének elõsegítésérõl szólt.
Constantin Mãlinaº, a nagyváradi Biblioteca
Judeþeanã igazgatója elõbb könyvtári tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal, majd fõszerkesztõi minõségében bemutatta a Familia
Romana (Román Család) címû negyedéves kulturális és vallási lapot, amely a Románián kívül
élõ románokhoz szól. Beszélt a két megyei
könyvtár közötti együttmûködési megállapodásról, az együttmûködés formáiról is.
Az Országos Román Önkormányzat kiadói
tevékenysége a kisebbségi törvény tükrében címû
témát Juhász Tibor fejtette ki. A magyarországi
román sajtó és könyvkiadás utóbbi 12 évének
értékes munkáit Eisele Olga Piroska, az Országos Idegennyevû Könyvtár román referense ismertette.
A nemzetiségi hetet a 95 éve elhunyt Iosif
Vulcan román író, költõ, újságíró emléktáblájának koszorúzása zárta Létavértesen. Emlékbeszédet Balló Zoltánné, a Román Kulturális Egyesület alelnöke mondott.
Mindegyik hajdú-bihari település részt vállalt,
sportnyelven szólva benevezett az eseményekre, rendezõként, közremûködõként vagy résztvevõként. A szomszédolás valamennyiünk
számára szellemi és erkölcsi hasznot hajtott.
Szilágyi Irén

Könyvtári Levelezõ/lap

29

