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Maria Horti-Zsombok (Graz, Steiern1arkische
Landesbibliothek) arról beszélt, hogyan vezettek
be új módszereketés eszközöket egy régi épületSzolgáltatások újjászel'vezése
ben, az olvasók szolgálatába állítva azokat.
az Alpok-Adria l{égió nyilvános
A horvát nyilvános könyvtárügy érdemespéldáit, amelyekrõl Erõfeszítések az igényeknek
megfelelõ könyvtárépületért címmel Andrea Silié
A fenti címmel szervezett nemzetközi ,,>zeminári- tolmácsolásábanhallhattunk, Andrea Silié és Maumot a Berzsenyi Dániel Könyvtár és VasMegye rija Segota-Novak (Rijeka, Gradska Knjiznica)
Közgyûlése a Nemzeti Kulturáli,,>Alapprogram hozta el.
Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásáRövid szünet után dr. Giorgio Lotto (Vival 2003. október 28-29-én Szombathelyen,illet- cenza, Biblioteca Civica Bertoliana) számolt be
ve Bécsben.
Veneto régió új könyvtárainak legfrissebb taAmint az a meghívóból is kiderült, Vas me- pasztalatairól.
gye 1978 óta aktív közremú'ködõje az AlpokBarbara Kovar Szlovéniából Nyilvános könyvAdria Munkaközösség programjainak. A Berzse- tár az infOrl11ációstársadalomban: új trendek a
nyi Dániel Könyvtár pedig a Nyilvános Könyv- Maribori Nyilvános Könyvtárban címmel tartott
tári Munkacsoport megalakulásától (Schio, 1989.) elõadást.
kezdve részesea régiók, városok és falvak polgáEbéd után "hazai vizekre eveztünk". Elsó'ként
rainak dokumentum- és információellátását, a dr. Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvnemzeti kulturális örökség közvetítését végzõ, a tár fõigazgatója mutatta be a gyönyörûen rekonstkultúrák közti toleranciát küldetésként gyakorló ruált Központi Könyvtár megújulásánaktörténeközkönyvtárak együttmûködésének. A közös tét, és ismertette a további terveket.
konferenciák, projektek és tapasztalatcserékértéEzt követõen Varga Róbert igazgató elõadákes ismeretekkel gazdagították megyé nk könyv- sából a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár
tárügyét és megerõsítettéka könyvtárosok fejlesz- példáján hallhattuk, hogyan lehet kis pénzból
tési törekvéseit.
nagyot alkotni.
Szombathelytöbb n1Ínttíz évvel ezelõtt-1992.
Pallósiné Toldi Márta a Berzsenyi Dániel
július 14-15-én -fogadta elõször az Alpok-AdKönyvtár szolgáltatásszervezési tapasztalatairól
ria Munkaközösségkönyvtárosait: tanácskozásuk számolt be a hallgatóságnak. Megtudtuk, hogyan
középpontjábana zenemûtáraktevékenységeállt. haladnak, a hagyományos könyvtári szerepek
A mostani szemináriumon a szolgáltatásaikkal megtartása mellett az újakat is f~vállalva.
az információs kor kihívásaihoz alkalmazkodni
Az elõadásokat követõen az érdeklõdó'k váképes és kész könyvtárak munkatársai adták át rosnézõ sétán ismerkedtek Szombathely nevezeegymásnak tapasztalataikat. Kísérõprogramként tességeivel. Az esti fogadáson Kapiller Sarolta,
fotókiállítás várta a vendégeket az Alpok-Adria
az Alpok-Adria Kulturális Munkacsoport alelnöRégió országaiban az utóbbi öt évben épült vagy ke köszöntötte a szeminárium résztvevõit.
Másnap Czupi Gyula igazgató a nagykanizsai
felújított nyilvános könyvtárakról.
Mivel az elõadások szövege hamarosanmeg- Halis István Városi Könyvtár életénekmegújulátekinthetõ lesz a Vasi Digitális Könyvtár oldalain sáról tartott részletes,szemléletesismertetést.
(www. vasidigitkonyvtar .hu), most csak vázolom
Ezután került sor az elmúlt évben szépenfela két nap eseményeit.
újított vendéglátó könyvtár megtekintésére.
Miután Pallósiné Toldi Márta könyvtárigazA további események helyszíne a Bécsi Fõgató megnyitotta a rendezvényt,Markó Péter, Vas könyvtár volt, ahová autóbusz vitte át a társasáMegye Közgyú1ésénekelnöke köszöntötte a részt- got. Elõször dr. Alfred Pfoser (Hauptbücherei
vevó'ket,bemutattaa vendéglátókönyvtárat, s kitért Wien) ismertetõjét hallgattuk meg a könyvtár úja könyvtárak jövó'beli európai uniós szerepéreis. jászervezésérõl,majd "mú'ködésközben" is megA beszámolók sorát Werner Molitschnig (Kla- tekinthettük az intézményt. Mint megtudtuk, négenfurt, Landesschulrat für Kamten) kezdte Kis met nyelvterületen ez a legnagyobb önkölcsönzõ
könyvtárak új perspektívái az iskolákkal való rendszerrel mú'ködõ könyvtár. Az önkiszoXgáló
együttmûködés révén címû elõadásával.
kölcsönzésenkívül sok más újdonságotis megta-
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könyvtárakba is visszavihetõk. A
könyvtár
technikailag
nagyon
jól
felszerelt.
Az
pasztalhattunk az április 27-én megnyílt intézményben. Hatalmas és egyedi formájú épületét a ingyenes internethasználatot mintegy száz gép
földalatti egyik megállójával kombinálták, így biztosítja. A bemutatást élénk figyelem kísérte,
négy bejáraton közelíthetõ meg. A hely kiválasz- amit a számosfeltett kérdés is ékesenbizonyított.
tása egy jó várospolitikai döntésnek köszönhetõ, (Programok, nyitva tartás,biztonságtechnika,jogugyanis egy lepusztulóban lévõ területet akartak díjak stb.)
Ezzel a látogatással zárult a követhetõ példárehabilitálni a könyvtár ideépítésével. A terv sikat gazdagon felsorakoztató, a tapasztalatokról
kerrel járt, a környék nívója emelkedett és folyamatosanemelkedik: zenemúoolt,mûvelõdési, ven- számotadó kétnaposnelnzetközi szeminárium. A
déglátó és turisztikai intézmények költöznek a szakmai lapokban és a Kataliston meghirdetett
közelbe, a bécsiek hamar elfogadták és már rendezvényt országosérdeklõdéskísérte: a nemmagukénak érzik ezt a "tudás gyárat", ahol zeti könyvtárból, a felsõoktatási intézmények
ottjártunkkor is hatalmas volt a forgalom. (Na- könyvtáraiból és a közkönyvtárakból egyaránt
ponta három-háromés félezer látogatót fogadnak.) érkeztek kollégák. Nagyszerû dolognak tartom,
A lnintegy háromszázezeregységnyi állomány hogy vannak ilyen alkalmaink.
KissnéRentkóZS'uzsanna
nagy része szabadpolcról kölcsönözhetõ. Hat kollégiumba (osztályba) osztják be a dokumentumokat azok típusától függetlenül, elkülönítésükre
pedig különbözõ színeket, azokon belül alfanumerikus jeleket használnak. Ausztriában
könyvtárosképzés nem lévén egy-egy tudomány-~~""""
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