ismereteinket jelentõsen bõvítõ, hasznos kiadvány, melyet valamennyi, Európai Unió iránt
érdeklõdõ honfitársamnak ajánlok." (részlet dr.
Göncz Árpád elõszavából)
,
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Az Európai Tanulmányok (Európa 2002)
Alapítvány és az Euro Info Service
negvedévente megjelenõ folyóirata
.vonatkozó
EURÓPA 2002 -egy magas színvonalú negyedéves folyóirat az európai integrációról. Célja: a magyar gazdaság és társadalom széles körének tájékoztatása a csatlakozással kapcsolatos
kérdésekrõl.
Egy folyóirat, amely a csatlakozás elõkészítésében kiemelkedõ helyet elfoglaló Európai Tanulmányok (Európa 2002) Alapítvány és a hivatalos EU-kiadványokat Magyarországon már egy
évtizede forgalmazó Euro Info Service közös
kiadványa. A változatos témákat, aktuális kérdéseket vizsgáló kiadvány éppúgy helyet kínál elismert hazai és külföldi szakértõk tollából származó elemzõ cikkeknek,. interjúknak, mint civil
fórumnak, nemzetközi konferenciák anyagainak,
színvonalas kiadványok bemutatásának, kiemelt
figyelmet fordítva a csatlakozási tárgyalások menetére. A folyóirat közli az adott negyedév EUvonatkozású eseménynaptárát.Többoldalas, színvonalas mellékletei kiemelt fontosságú európai
uniós dokumentumokat tartalmaznak.
Megjelenés: negyedévente
EURÓPA
20.10 -Gyakorlati

kézikönyv az Európai Unió

zottságnak "A vállalkozói Európa megteremtéséért" koncepciójához igazodó, gyakorlati ismeretek elsajátítását segítõ mû.
A vizsgált fõbb kérdések:
-az Európai Unió stratégiai célkitûzései és
azok megvalósításánakkoncepciója;
-a ?el~õ pi~; (aktuál~s ismérvek és trende~;
az.E~opal ~rno gaz~asaga200.?-~e~;.a: Europal Blzottsag 2001 es 2005 kozottl Idoszakra
vállalkozáspolitikai programja);
.-az
unió gazdasági motorját képezõ kis- és
középvállalkozások jellemzõi (közösségi támogatási rendszer; adózási rend; az EU bõvítésének prognosztizálható hatásai a KKV -kra);
-az áru- és pénzpiac mûködése (pénzügyi
szolgáltatások rendszere, az áruhamisítás és a
pénzügyi visszaélésekelleni fellépés; a banki tevékenységek folytatására, biztosításokra és értékpapírokra vonatkozó EU-politika);
-a közösségi szabadalmakbejegyzési rendje,
a szerzõi jogok védelme az EU-ban;
-az információs társadalom (koncepció, a
megvalósítás menete, munkahelyteremtõ hatás,
eEurópa+, "Go digital" program.
Megjelent: 2001. november
Mindhárom kiadbány megrendelhetõ:
Euro Info Service
1137 Bp. Szt. István kft. 12.
Tel: 329-21-70 Fax: 349-20-53
E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
Internet: www .euroinfo.hu
Az

hazai

évezredindító

idõszaki

,sajtó

jelenérõl és jövõjét:õl

Az Országos Széchényi Könyvtár 2002-ben nem
Az Euro Info Service közel egy évtizedes csupánrendezvénysorozattal,hanem ünnepi kiadmûködése során jelentõs erõfeszítéseket tett az ványokkalis emlékezikalapításának200. évfordulóEurópai Unió iránti érdeklõdés felkeltése, a hite- jára. A könyvtár bicentenáriumaegybeesika harmales európai uniós információkat tartalmazó pub- dik évezredelsõéveivel,ezadtaaz indíttatásta 2001.
likációk és adatbázisok terjesztése, a magyar évi,idõsz.aki~iadványokáttekinté~~re.,
k.ötet?efoglatársadalom integráció ra való felkészítése terén. lásara.Hlsszuk,hogy a MagyarsajtobIblIografia
2001
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lk 1 . d
k.. 1.,
1
"
Ha gyomány ainknak me
e n Isme t egy
' deklo" d est
'
~
.~
d
er
lOgja
le e tem, e a oze1 s távo1Jovo
" hlanypo
.'
'ti o' saJa
.' t k. d ,
. ak IS
.~ lantossege
' desz
koze
.. 1esz.
magyar..,.
nye1VU,
la vany a-.,.., sajtotortenetI
. kutatásam
tunk kl. Egy ~y,akorlatI kezlkönyv~t, amelyet
A sajtóbibliográfiátNagy Anikó szerkesztette,
az
neme~ egysze~seggel ~o~almazvah~om sz~val OSZK terjeszti. Ára: 2500 Ft (+12% áfa). Megjelelehet JellemeznI: aktuahtas, gyakorlati megkoze- nése a Magyar KönyvtárosokEgyesülete34. vánlítés és jövõkép, hiszen a gyakorlati helyzetkép dorgyûlésérevárható.A vándorgyûlésmásodiknapmellett az EU jövõképének felvázolására is vál- ján (2002. augusztus9-én) J0% kedvezménnyel
válalkozik. A kiadvány elsõsorban az Európa,i Bisárolhatómeg.

-Könyvtári
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