
stratégiáink. Kérjük ki mások (szülõk, nagyszü-
lõk, tanárok stb.) véleményét. Az egyik napilap
igen szellemes önreklámjával szólva:

Before you make your mind, open it!
Ami angolul igen jól hangzik, magyarul pedig
kb. azt jelenti, hogy:

Véleményalkotás elõtt tájékozódj!
A másik lap (Irish Examiner) azt ajánlja:

Not only read the news -examine them!
Ne csak olvasd a híreket, hanem értékeld is!
Na már most a kérdés éppen ezzel kapcsola-

tos, hogyan és milyen módon jutunk korrekt, a
tényállást több oldalról is megvilágitó hírekhez,
állásfoglalásokhoz. A Gutenberg-galaxis átala-
kulófélben van. A kultúra az életben való eliga-
zodáshoz szükséges információkat közvetíti és
az azok hasmálatához szükséges magatartási sza-
bályokat adja át. A kommunikációs helyzetek vál-
tozása emberi kapcsolatainkat is befolyásolja, erre
kell felkészülnünk és segítenünk kell egymást.

Az írek megbeszélik az életüket, és sokat
olvasnak. A közszolgálati rádió modem agora-
ként mûködik. Élményeikrõl és gondjaikról sok-
kal többet beszélgetnek, mint otthon tapasztal-
tam, és meghallgatják egymást. Mûködik a köz-
szolgálati szabályozás, és vannak ún. "védett
mûfajok" (Balázs Géza), mint a szociográfia, az
ismeretterjesztõ mûsorok, a valóságfeltáró ripor-
tok stb. Visszatérnek a felmerült kérdésekre, és a
közös problémákat több szempontból is megvizs-
gálják. Az elvek szintjén bizonyára mûködik a
BBC-kódex objektivitásra törekvése, de emel1ett
egy élõ közösség reflektál az élet kihívásaira.

BBB

Ö nkiszo IgáI Ó könyvtár
nyílik Bécsben

Kéthónapos próbaüzem után, április 8-án nyitja

meg kapuit Európa egyik legmodernebb könyv-
tára, a bécsi Hauptbibliothek -jelenti a
Compress. Az Easy-Check-rendszernek köszön-
hetõen az olvasók maguk intézhetik a könyvek
kikölcsönzését, illetve visszaadását.

Az állítólag lopásbiztos transponder-rendszer
bevezetéséhez az elmúlt hónapokban mintegy
300 ezer könyvet, magazint és egyéb audio-,
illetve video-adathordozót kellett ellátni azzal a
speciális csippel, amely rádiófrekvenciák segít-
ségével kommunikál a leolvasóberendezésekkel.
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vonal bõvítési munkálatainak 1999-es megkez-
dése volt. Az építtetõ, a bécsi városháza oktatá-
sért és fiatalok iskolán kívüli gondozásáért fele-
lõs ügyosztálya (MA 13) Ernst Mayr építészt
bízta meg a tervek kidolgozásával. A könyvtár
belsõ berendezéséhez, technikai megoldásaihoz
német és holland intézmények szolgáltatták a
példát. Az épület és technika harmóniájának,
zökkenõmentes együttmûködésének megvalósí-
tásához egyébként negyvenegy cég elképzelése-
it, munkáját kellett összehangolni á négy év

során. (Compress)

sza, a Gürtel me?tén megépített komplexum
megközeIíthetõsége olyannyira jó, hogya villa-
mossal, illetve metróval érkezõk szó szerint az
épület ajtajában szállhatnak ki. Az Urban-Loritz
téri metróállomás ugyanis a pincében van, két
villamosvonal pedig áthalad az épületen. A ki-
váló hangszigetelési technikának köszönhetõen
azonban sem az utca, sem pedig a villamos zaja
nem szûrõdik be az épület falai közé.

A több mint hatezer négyzetméter alapterüle-
tû, építészeti bravúrokat sem nélkülözõ épület
alapkõ letétele tulajdonképpen az U6-os metró-

A KSH Könyvtár
és Dokumentáci-
ós Szolgálat,
valamint az
/QSOFT Rt.
2003. március
/7-ikén szakn1ai
napot tartott az
OLIE könyvtári
rendszerrõl a
KSH-könyvtár-
ban
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