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Külhonból jelentjük

Az Európai Unióról szóló
tájékoztatás
és az olvasók képzése
Beszámoló egy portugáliai
tanulmányútról
(2004. október 3–10.)

Az Európai Unió Leonardo da Vinci mobilitási
programjának elsõ fázisában, sikeres pályázatuk
eredményeként (HU/04/EX/425.), a Szegedi Tu-
dományegyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara,
a Bethlen Gábor Református Gimnázium és a
Szolnoki Fõiskola könyvtárosai – Palotás János
intézményfejlesztési projektmenedzser mint ko-
ordinátor vezetésével – egyhetes portugáliai ta-
nulmányúton vettek részt. A teljes, közel kétéves
program végrehajtásában összesen nyolc magyar
(hat felsõoktatási, egy középiskolai és egy közmû-
velõdési könyvtár) és négy külföldi intézmény
(Universidade dos Açores, Angra do Heroísmo,
Portugália; Katholieke Hogeschool Kempen, Geel,
Belgium; University of Kuopio, Kuopio, Finnor-
szág; Ecole Superieure d’Agriculture d’Angers,
Angers, Franciaország) mûködik együtt. A pályá-
zat célja, hogy segítse a résztvevõket az Európai
Unióról szóló sokrétû és széles körben hozzáfér-
hetõ tájékoztatás módszereinek és forrásainak
kialakításában, továbbfejlesztésében. Továbbá
megfelelõ tanagyag összeállításával tegye lehe-
tõvé a könyvtári felhasználók, az olvasók képzé-
sét, hogy elsajátíthassák a hagyományos és fõ-
ként az elektronikus információk közötti önálló
tájékozódás képességét. Hogy informatikai kész-
ségeik fejlesztésével megteremtõdjenek az egész
életen át tartó tanulás alapjai, rendelkezzenek az
ehhez szükséges kulcskompetenciákkal, amelyek
ismerete ma már elengedhetetlen az önképzés, a
munkavégzés eredményes folytatásához.

Heinz Mandl professzor egymásra épülõ kom-
petenciák kialakítását látja szükségesnek: 1. tech-
nikai kompetencia, 2. az információk közötti
eligazodás kompetenciája, 3. szociális és kom-
munikációs kompetencia, 4. az egyéni és a de-

mokratikus orientáció kompetenciája.1 A cél,
hogy egyre többen – diákok, tanárok és vállal-
kozók, vagyis a könyvtárhasználók – rendelkez-
zenek az elektronikus írástudás képességével:
kezelni, értékelni és alkalmazni tudják az infor-
mációkat. Az Internet ma már hihetetlenül nagy
mennyiségû anyagot tartalmaz; az igazi ismere-
tet itt a keresési stratégiák, a keresés logikája és
módszertana jelenti. Olyan technikák elsajátítá-
sa, amelyek csökkentik a keresés zajosságát, hogy
a felhasználó minél rövidebb úton juthasson a
releváns ismerethez. Az „ollózással” elõállított
dokumentum is értékes, hiszen megszerkesztõje
önálló szellemi tevékenységet végez (válogatás-
sal és értékeléssel), különösen, ha több helyrõl
és szempontból közelít tárgyához. Az informá-
ció rögzítése és elõállítása is legalább ennyire
fontos, hiszen ez is valódi értéket teremt: eddig
még el nem érhetõ ismereteket rögzít elektroni-
kus formában, továbbá önálló véleményt, alko-
tást, tanulmányt hoz létre. A rögzítésben a leg-
fontosabb a csak helyileg rendelkezésre álló is-
meretanyag közzététele – közhasznú, iskolai,
tudományos stb. –, ugyanis ezt csak az adott
helyen lehet elkészíteni. Ezek az ismeretek fel-
hívják a figyelmet a lokalitás értékeire, hordoz-
zák a hely szellemét, megismertetik sajátos kul-
túráját. Ugyanakkor a sokoldalúan felhasználha-
tó, jól kereshetõ, interaktív, hipertext rendszerû
dokumentumok készítése is kiváló alkalom az
önmûvelésre.

A fejlesztések egyik legfontosabb területe –
mint azt a Portugáliában tapasztaltak is megerõ-
sítik – az új követelményeknek megfelelõ, az
információs és kommunikációs technológiát al-
kalmazó könyvtárfelfogás, amelyben a biblioté-
ka nem pusztán a dokumentumok tárháza. A
számítógépekkel felszerelt könyvtár – fajtájától
lényegében függetlenül, lehet iskolai, egyetemi,
közmûvelõdési – központi tartalomszolgáltató
hellyé válik. Tanulási, önképzési, információs
médiaközponttá, ahol a könyvek és az elektroni-

1 Komenczi Bertalan: On-line. Az információs társa-
dalom és az oktatás. In: Új Pedagógiai Szemle 1997. 7-
8. szám http://www.oki.hu/upsz/1997-07
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kus médiumok világa – a Gutenberg-galaxis és
a Neumann-univerzum – egymást kiegészítve,
erõsítve segíti a felhasználók munkáját.2 Világ-
szerte óriási erõfeszítéssel folyik a mûvelõdés
lehetõleg teljes emlékanyagának, a tudomány, az
irodalom, a zene, a képzõmûvészet alkotásainak,
a történelem forrásainak digitalizálása. A kivá-
lasztottak magukévá tehetik a világkönyvtár és a
képzeletbeli múzeum végtelen gazdagságát.

Az adatokkal való azonnali rendelkezés azon-
ban még nem jelent automatikusan tudást is. Na-
gyon fontos megállapítást fogalmaz meg Jürgen
Mittelstrass filozófus: „Az információs szuper-
sztráda feltételezi az ítélõképességet és az önál-
ló, kritikus gondolkodást, azonban éppen ezeket
nem alakítja ki. Valószínûleg ez lesz a fõ prob-
lémánk.” Az információözönben való biztos el-
igazodáshoz fejlett kritikai érzék, józan ítélõké-
pesség és stabil értékrend szükséges. Érdemes a
könyvtár kitüntetett helyzetét felhasználni arra
is, hogy az analóg és a digitális tartalomhordo-
zók igényesen válogatott értékmintát, intellektu-
ális, esztétikai és etikai orientációs pontokat
mutassanak be.3 Az igazi tudás: amikor többet
tudunk, mint amennyit tanultunk. „A ma és hol-
nap információs robbanásával az elektronikus
adatfeldolgozás és kommunikációs hálózatok
viszonyai közepette is csak mûvelt fõk birkóz-
hatnak meg. Az információs technológia tökéle-
tes kezelése nem látszik lehetségesnek a kulturá-
lis örökség értõ átvétele nélkül.”4 A feladat te-
hát: meg kell határozni azokat a tartalmi köve-
telményeket, amelyekre az információs társada-
lomban szükség lesz, s ezeket be kell építeni az
oktatás rendszerébe.

Elõször egy lisszaboni fõiskola könyvtárát
(Biblioteca Francisco Pereira de Moura – Uni-
versidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de
Economica e Gestão, www.iseg.utl.pt) látogattuk
meg, amelyik az Európai Unióról szóló külön-
gyûjteménnyel is rendelkezik. A kereskedelmi
fõiskola bibliotékáját 1913 körül alapították,

kezdetben hatszázötven kötettel. Ezt az évek
során gyarapították, így az ország jelentõs könyv-
tárává vált, elsõsorban a matematika, a gazda-
ság- és a társadalomtudományok területén. A
publikációk „világbankjaként” mûködik. Infor-
mációs rendszere helyi adatbázison alapul, és
különbözõ nemzetközi rendszerekhez kapcsoló-
dik (on-line és CD-ROM). Új, intelligens épüle-
te ötszintes, 3577 négyzetméter területû, a leg-
modernebb technológiával felszerelve: nyilvános
és belsõ használatú, biztonsági liftek, légkondi-
cionálók, mágneskártyás dokumentumvédelem és
videolánc.

Az Európai Dokumentációs Központ – töb-
bek között – a folyóirat-olvasóval együtt az elsõ
szinten van. A másodikon a számítógépek, a ter-
minálok, a könyvolvasó terem és a posztgradu-
ális képzés kapott helyet. Fizetõs szolgáltatása-
ik: információkeresés, statisztikai adatok, külön-
bözõ bibliográfiák összeállítása, témafigyelés.
Fõbb adatbázisaik: gazdasági és menedzser bib-
liográfiák – ezerkétszáz folyóiratcím CD-ROM-
on, illetve interneten. Teljes szövegû adatbázi-
sok, on-line statisztikai információk Portugáliá-
ról, és elsõsorban üzleti, piaci, gazdasági anya-
gok különbözõ forrásokból. A Kongresszusi
Könyvtár osztályozási rendszerét használják,
kiemelten a társadalomtudományok (H osztály)
közgazdaságtudományi körébõl érhetõk el a do-
kumentumok. Az Európai Unióval kapcsolatban
sokféle dokumentumtípus között kell tájékozód-
ni, és ami szokatlan, hogy a hagyományos nyom-
tatványfajták – könyvek és folyóiratok – nem a
leggyakoribbak, mert ezeknek viszonylag nagy
az átfutási idejük. Itt pedig a naprakészségnek,
az aktuális információnak van igazán értéke,
hiszen minden határidõs, méghozzá jogvesztõ
hatállyal, tehát aki késik, az lemarad, nem ver-
senyképes, sõt nem is létezik. Így az egyéb do-
kumentumtípusok válnak igazán fontossá: prog-
ramok, statisztikák, gazdasági és kutatási jelen-
tések, jogtárak, törvényértelmezések stb. Ez az
anyag külön térrészben található, ami a tájékoz-
tató könyvtáros segítségével vagy önálló kere-
séssel vehetõ igénybe.

Lisszabonból kétórányi repülés után érkeztünk
meg Terceira szigetére. Az Azori Egyetemet
(Universidade dos Açores, www.uac.pt) 1976-
ban alapították három campussal. Terceirán,
Angra do Heroísmóban két szak – mezõgazda-
sági és pedagógiai – található, ötvennyolc tanár-

2 Komenczi Bertalan: Hiányzó láncszem? Virtuális
mezovilág: az iskolai könyvtár. Kézirat, 1998. http://
www.ektf.hu/rendezv/agria98/komenci/eloadas.htm

3 Komenczi Bertalan: On-line. Az információs társa-
dalom és az oktatás. In: Új Pedagógiai Szemle 1997. 7-
8. szám http://www.oki.hu/upsz/1997-07

4 Nyíri Kristóf, 1990. Idézi Fülöp Géza: Az informá-
ció, 210–214. ELTE Könyvtártudományi  Informatikai
Tanszék, Budapest, 1996. 248. p.
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ral és nyolszáz hallgatóval, akik mezõgazdasági,
állattenyésztõi, környezettudományi, élelmiszer-
tudományi és pedagógiai diplomát kaphatnak.

A részleg szakkönyvtárának (www.angra.
uac.pt/cah/biblioteca/bibliote.htm) mérete a szük-
ségletekhez igazodik: a 140 négyzetméteren két,
összesen 84 férõhelyes tanulószoba, olvasóterem,
kölcsönzõhely (helyi illetve könyvtárközi) és
raktár kap helyet. A 7954 cím többségét (7005)
a szakirányú Ceres adatbázis adja (monográfiák,
folyóiratok, disszertációk és szakdolgozatok),
amit speciálisan az agrártudományok részére
kifejlesztett, a nemzetközi együttmûködést segí-
tõ osztályozási (AGRIS/FAO System) és doku-
mentum-leíró nyelv – a Babinat szoftver és az
AGROVOC formátum és tárgyszórendszer –
kezel. Ezt egészíti ki még a „b-on” (www.b-on.pt)
– immár az információs társadalom új formájá-
nak megfelelõen –, az interneten közvetlenül el-
érhetõ 3500, többnyire teljes szövegû publikáci-
ót tartalmazó tudásbázis, továbbá az E-bookshop
(www.bookshop.eu.int), illetve a kiadók adat-
bázisai, amelyek hozzáférhetõvé és kereshetõ-
vé (EUROVOC) teszik az EU-dokumentációt
is. Itt szervezett formában nem folytatnak
könyvtárhasználói képzést, mert az a tapaszta-
lat, hogy a hallgatók már a középiskolából
megfelelõ információtechnológiai ismerettel és
készséggel érkeznek. Szükség esetén azonban
lehetõség van egyéni konzultációra a tájékoz-
tató könyvtárossal.

Különösen kimerítõ elõadást és hatalmas
mennyiségû anyagot kaptunk az Európai Unió
információs rendszerérõl, felépítésérõl és téma-
köreirõl. A Carrefour network az EU informá-
cióközvetítõ hálózata, fóruma. A közösségek szí-
vét jelentik találkozási és beszélgetõ pontjai, ahol
– multidiszciplináris megközelítésben – az EU és
a vidéki központok közötti interaktív infokom-
munikáció segítségével jól lehet tervezni és új öt-
leteket felvetni (http://www.europa.eu.int/comm/
relays/carrefours/index_en.htm). Az elsõ Carre-
fourokat 1989-ben próbálták ki, azóta emelkedik
a számuk. 2001 végére százharmincat hoztak
létre, hogy az információáramlás az EU kommu-
nikációs aktivitását elõsegítse.

Az öt legfontosabb célkitûzés: 1. Általános
EU-információk elkülönítése. 2. Tájékoztatás és
szervezés az EU programjairól. 3. Párbeszéd és
együttmûködés a társadalmi és gazdasági élet
kulcsfiguráival. 4. A közösségen belüli tapaszta-

latok és a különbözõ információk cseréje. 5.
Gondoskodás az információk visszacsatolásáról.

Miért, kikért van? 1. Az általános, nyilvános
és a speciális csoportok közötti információk cse-
réje. 2. Helyi egyesületek. 3. Szociális és gazda-
sági szervezõdések. 4. Helyi önkormányzatok.
5. Iskolák és a helyi média. 6. Egyéb csoportok,
beleértve a gazdálkodókat is.

Módszerek: véleménynyilvánítás, hírlevelek,
együttmûködés a helyi újságokkal, rádió- és té-
véállomások, internet, kiállítások, dokumentáci-
ós központokon keresztül, helyi iskolák, szemi-
náriumok, találkozók és megbeszélések.

A host szervezéséhez jelentõs helyi tapaszta-
lat és politikai tájékozottság szükséges. A mû-
ködõ szervezeteknek zárt láncot kell alkotniuk,
és kapcsolatot kell tartaniuk a nemzeti és a regi-
onális közigazgatással. Technikai és dokumen-
tációs eszközeiket nyilvánossá kell tenniük, hogy
mindenki szabadon hozzáférhessen a közösség
adatbázisaihoz, például a hivatalos újsághoz,
hogy évenként találkozókat szervezhessenek, és
ezeket finanszírozzák is. Fõ tevékenységi terüle-
teik: a decentralizáció, a promóció, a nyilvánosság
informálása, a fenntartható fejlõdés elõsegítése.

További információs oldalak: az IPE – EU-s
infopontok a városokban (http://www. europa.eu.
int/comm/relays/ipe/index_en.htm); nemzeti in-
formációs központok (jelenleg három fõváros-
ban, Lisszabon, Párizs Róma) – tájékoztatnak,
felkészítenek, kapcsolatot tartanak, válaszolnak
a kérdésekre, háttérdokumentációkat biztosítanak
(http://www.europa.eu.int/comm/relays/centres/
index_en.htm); Európai Dokumentációs Központ
– segíti az egyetemeket, az oktatásfejlesztés és a
kutatás EU-integrációját (http://www.europa.
eu.int/comm/relays/edc/index_ en.htm); Euro Info
Központok hálózata – üzleti információs centru-
mok, kulcs az európai piachoz. 1987-tõl mûkö-
dik, jelenleg a hálózat 274 irodából áll, célja a
kis- és középvállalkozások támogatása (http://
www.europa.eu.int/comm/enterprise/networks/
eic/eic.html).

A legfontosabb oldalak: http://www. europa.
eu.int/index_hu.htm, ahol négy fõ csoportba oszt-
va találhatóak az Európai Unió témái, a tevékeny-
ségi területek (például az információs társadalom
anyagai, www.europa.eu.int/pol/infso/index_
hu.htm), az intézményrendszer (például az Európa
Parlament, www.europarl.eu.int/home/default_
hu.htm), az EU-dokumentumok (például a jog-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. november • 25

gyakorlatról, www.europa.eu.int/eur-lex/hu/
index.html) és a különbözõ szolgáltatások. Két
példa az utóbbiból. Az Európa Direkt az Euró-
pai Unióval kapcsolatos kérdésekre segít választ
találni (www.europa.eu.int/europedirect/index_
hu.htm). A „Párbeszéd az állampolgárokkal”
oldalon: „Részletes, hasznos információkhoz
juthat az EU-t és a belsõ piacot illetõ jogaival és
lehetõségeivel kapcsolatban, továbbá tanácsot
kaphat arra vonatkozólag, hogy a gyakorlatban
hogyan élhet ezekkel a jogokkal. Bõvebben ér-
tesülhet például az életrõl, a munkavállalásról és
a tanulásról egy másik EU-országban” (www.
europa.eu.int/citizensrights/index_hu.cfm).

További fontos, speciális oldalak: Az EBN az
EU non-profit üzleti innovációs központjának
hálózata – gazdaságfejlesztés, vidékfejlesztés,
amihez üzleti „köldökzsinór” szolgálat kapcso-
lódik, a vállalkozók inkubátora, amelyik gondoz-
za a kezdõ üzletembereket (http://www.ebn.be,
http://www.cordis.lu/incubators/, http://www.
cordis.lu/contacts/). Az EBAN is non-profit tár-
sulás, az „angyali” üzletemberek tanácsadó há-
lózata a kockázatmentes befektetési lehetõsé-
gekrõl, tapasztalatokról (http://www.eban.org).
Az ENWHP témája az EU egészséges munka-
erõpiaca, a munkahelyi egészségvédelem, a
közegészségügy és a szociális intézmények
kapcsolata (http://www.enwhp.org/home/
index.php). Az EURODESK: EU-asztal – az
oktatásügy és a kultúra aktualitásai fiatalok-
nak (http://www. eurodesk. org).

Az EUROGUIDANCE – EU-kalauz, ami össze-
köti az EU-t; ilyen a Leonardo-program is. Az
oktatás, az ifjúság és a munkakapcsolatok segíté-
sére 31 országban 65 központja van (http://www.
euroguidance.org.uk). Az EURYDICE – az ok-
tatási információk hálózata, az ENSZ és az
EU oktatási minisztériumainak együttmûködése;
adatbázisa az EURYBASE, amelyben az EU
oktatási rendszereirõl is tájékozódhatunk (http:/
/www. eurydice.org). A NARIC – a Socrates és
az Erasmus programokban a szülõk és a tanárok
segítik, közvetítik a diákok mobilitását az EU-
ban, illetve a diplomák elismerését a felsõokta-
tásban (http://europa.eu.int/comm/education/
index_en.html).

Az IRCNETWORK – EU-hálózat az új tech-
nológiákról, azok átvételérõl: technikai kooperá-
ció, licenc, konzorciumok, befektetés (http://
irc.cordis.lu).

Bõ félórás repülés után érkeztünk meg az
Azori Egyetem központjába, São Miguel szige-
tére, Ponta Delgadába, ahol – 208 tanárral és
2412 hallgatóval – hét szak mûködik: közgazda-
ságtan, biológia, matematika, geológia, történe-
lem, nyelvészet, mûszaki tudományok. Az egye-
tem hetvenezer kötetes központi könyvtárát
(www.sdoc.uac.pt) 2003-ban vették használatba.
Az épület eleve bibliotékának készült, így a leg-
modernebb építészeti megoldásokat tartalmazza,
ami a betont és az üveget részesíti elõnyben, és
minden teret a funkcionalitás szempontjának
rendel alá. Fontos az épület megközelíthetõsége,
akadálymentessége. Ezért lett fõ jellegzetessége
és egyben középpontja is a hosszanti irányban
keresztülfutó lejtõs folyosók rendszere. Ez egy-
ben a nagy szabadpolcos rendszer használható-
ságát, a könyvek gyors szállítását is lehetõvé
teszi, amit az alagsorban tömör raktár és könyv-
lift egészít ki. Ötletes és hasznosítható, szemlé-
letformáló megoldást láttunk a felhasználói te-
rek kialakításának sokféleségére. Megtalálható itt
a hagyományos olvasóterem egyedi világítással,
vannak csoportmunkák, szemináriumok tartásá-
ra szolgáló kisebb helyiségek, természetesen
információs pontokkal felszerelve. Ugyanakkor
– újszerûen – az egyéni tanulás csöndjét is biz-
tosító fülkéket alakítottak ki egyedi világítással
és számítógépes csatlakozási lehetõséggel. Az
újdonsághoz – ami szinte törvényszerû – terve-
zési hiba is társult, mert nem gondoltak a kis tér
megfelelõ szellõzésére, amit majd ezután kell
megoldani.

Több mint kétórás, alapos és mindenre kiter-
jedõ látogatást tettünk a szigetek legnagyobb,
többszintes közmûvelõdési könyvtárában (Biblio-
teca Pública e Arquivo Regional, Ponta Delgada,
(www.bparpd.pt), ami szintén eléggé új és im-
pozáns belsõ terekkel rendelkezõ épület. A mu-
zeális értékektõl – a legrégibb dokumentum egy
XV. századi portugál nyelvû, a szigetek történe-
térõl szóló pergamen kódex, különleges ritkaság
egy szépen restaurált XIX. századi Tóra-tekercs
– a modern könyvtár kellékeiig minden megta-
lálható itt. Színjátszó- és kézmûves-szobák a
gyerekeknek, multimédiás számítógépek, hang-
és filmtárak. A látogatót a világkultúra nagyjai-
nak névsora fogadja Buddhától Dosztojevszki-
jen keresztül Einsteinig, ami a delphoi jósda
görög – „Ismerd meg önmagad!” – és János
evangéliumának latin nyelvû mondatával – „Kez-
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detben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és
Isten volt az Ige.” – kiegészülve mutatja, hogy
az Atlanti-óceán közepén is Európában vagyunk,
igaz annak legnyugatibb pontján. A könyvtár
igazi kincseit a szigetek és az ország történeté-
ben is kiemelkedõ, többnyire a XIX-XX. század
fordulóján élt személyiségek különgyûjteményei
alkotják, melyek eredeti bútorokban, szépen ren-
dezett kiállításon tekinthetõk meg. Többek kö-
zött itt látható Portugália elsõ köztársasági elnö-
kének gazdag könyvtára is. Továbbá egy
Camoes-rajongó bibliofilnek és hazafinak a gyûj-
teménye, aki a portugál irodalom legnagyobbja,
a XVI. századi reneszánsz költõ fõ mûvének (Os
Lusiadas, 1572) összes kiadását igyekezett be-
szerezni, hiszen A Luziádok vergiliusi szerkezet-
be fogalmazott nemzeti eposz. „Elmés Ulisznek,
jámbor Aeneásnak / Hajóskalandja helyt hátrább
keressen, / Gyõzelmi híre Nagy Sándor s
Trajánnak / Lantom szavára elnémúlva lessen: /
Mert, Hab- s Hadúr melynek meghódolának, / A
luzitán hõs lelket zengi versem. / A régi Múzsa
szûnjön énekével! / Itt más, magasb erény
emelkedék fel.” (Elsõ ének 3.)5 Hõse Vasco da
Gama és maga a portugál nemzet, Lusitania fiai,
akiknek világraszóló tengeri és kulturális dicsõ-
ségét magasztalja. Elbeszéli, hogyan jutott Vasco
da Gama különbözõ szárazföldi és vízi kalandok
után Indiába, amit hazájának meghódított.

A kulturális programok keretében vendéglá-
tóink szinte mindenhova elkísérve mutatták meg
lakóhelyük, Terceira és São Miguel gyönyörû,

metafizikus tájait, a vulkánok szigeteket teremtõ
természeti csodáit, az épített környezet szépsé-
geit. Beszéltek a hely történelmérõl, sajátos kul-
túrájáról, a jelen gondjairól és örömeirõl. Körbe-
jártuk Terceira szigetét, több helyen megállva az
óceán partján, megcsodálva a vulkanikus part-
szakaszt, ami a forró láva és a hideg óceánvíz
sistergõ, õselemeket mozgató kozmikus találko-
zásának pillanatát rögzíti: amikor a tûz vízbe
fagyva dermedt kõvé. Majd a sziget belsejében,
egy kráterben kialakult cseppkõbarlangban (Algar
do Carvão) tettünk ámulatba ejtõ sétát. São
Miguel szigetén a hatalmas krátervölgyekben
kialakult tavak fenséges látványában gyönyör-
ködtünk, megfigyeltük az aktív geológiai tevé-
kenység nyomait: a fortyogó, bugyborékoló isza-
pot és a forró vizes kigõzölgéseket, majd
Furnasban megkóstoltuk a forró földben fõtt helyi
ételspecialitást, a cozidot. A programban részt
vevõk személyes ismeretségen alapuló szakmai
kapcsolatokat építettek ki. Ismereteink mélyül-
tek, újabb szemléletmódokra, világérzékelésre és
kultúrára csodálkoztunk rá. Ennek és a többi
tanulmányút tapasztalatainak összegzésével ké-
szül majd el és jelenik meg különbözõ adathor-
dozókon (házi sokszorosítás, web, CD-ROM) az
Európai Unióról szóló tájékoztatásnak és a fel-
használók képzésének megújítását szolgáló ok-
tatási anyag.

A kiutazás legfontosabb észrevétele, hogy a
meglátogatott könyvtárak szinte mindegyike új
volt, tavaly vagy néhány évvel korábban adták
át. Továbbá részt vettünk Terceira szigetén,
Angra do Heroísmóban a mezõgazdasági kar új
épületének alapkõletételén. Ebbõl következik,
hogy a szemlélet a legfontosabb tapasztalat, ami
a nehézségek közepette sem azon tépelõdik, hogy
miért nem lehet valamit elérni, hanem – éppen
ellenkezõleg –, hogy a gondok ellenére hogyan
lehet mégis megvalósítani. A továbblépés lehe-
tõsége, hogy hasonló szakmai programok meg-
valósításával részesei lehessünk a folyamatos
önképzésnek, az egész életen át tartó tanulásnak,
hogy megfelelhessünk Németh László program-
adó szellemi elvárásának és erkölcsi parancsá-
nak: „A Sors erõsebb az embernél, de az ember
több a sorsánál.” Ezért kell a gályapadból is
laboratóriumot építeni, mert „a tudás, érdeklõ-
dés: nem öncélú dolog, annak alkotókedvvé vál-
va, az ország testébe kell beépülnie”.

Simon Ferenc
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5 Camoens Luziádája. Ford. Greguss Gyula, Buda-
pest, Atheneum, 1874. 2. kiad., 378 p.


