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hetõvé téve azt az érdeklõdõ és tanulni vágyó
felhasználóknak a világ bármely pontján.

A digitális könyvtárakhoz a technológia hoz-
záférhetõ a világon mindenütt: a fejlõdõ orszá-
gokban a szervezetek használhatnak megfelelõ
technológiát, és a fejlett országokkal összeha-
sonlítható digitális könyvtári szolgáltatásokat
nyújthatnak a felhasználók számára. Valamint a
digitális könyvtáron keresztül a hasonló érdek-
lõdésû, de földrajzilag szétszórt felhasználókat
el tudják látni a tárgyhoz tartozó információs
források gyûjteményével. Sok ország kormány-
zatának az a célja, hogy állampolgárai számára
biztosítsa a releváns információkhoz való hoz-
záférést, s ennek egy lehetséges útjának tartja a
digitális könyvtárak fejlesztését.

Végül az a tény, hogy a digitális könyvtárak
segédkeznek az adatok információvá és abból tu-
dássá való átalakításában, egyre inkább értékké válik
számos ország tudásközpontú gazdaságában.

Hamza-Vecsei Tímea

Tedd, Lucy A.: Digital libraries:
principles and practice in a global
environment / Lucy A. Tedd, Andrew
Large. - München: Saur, K. G., Verlag
GmbH, 2005. - XIX, 280.p.

ISBN 3-598-11627-6

Csak egy órácskát kérek…
(Interjú Máté Judittal, a könyv
szerkesztõjével)

Az év végén jelent meg egy karcsú kis köny-
vecske, amely szerény külseje mögött sokaknak
hasznos információkat rejt. A borítón egy ho-
mokóra lepergõ homokszemei már sejtetik, hogy
talán jelen életünk legnagyobb ellensége, amely
mindnyájunkat üldöz, az idõ lehet a könyv fõ-
szereplõje.

Csak egy órácskát kérek – mondja könyör-
gõn a cím, s aki fellapozza a könyvet, annak
bizony sokat segíthet megvívni a napi csatákat a
civilizált világ rémével, az idõvel.

A könyv fordítója Máté Judit, aki saját filmes
könyvei mellett több sikeres olasz színdarab for-
dítását is jegyzi, valamint újságíróként és könyv-
szerkesztõként is ismert. Tõle kérdeztük meg,
vajon lehet-e még újat mondani az idõrõl és a
vele folytatott küzdelemrõl, vajon valóban léte-
zik-e mûködõ recept, amelynek segítségével ke-
zelhetõbbé tehetjük napjainkat.

– Azt gondolom, hogy igen, hiszen ezért is
javasoltam a Hermész Kiadónak e könyv megje-
lentetését. Az olasz szerzõpáros, Cinzia Sasso és
Susanna Zuccheli nap mint nap a saját bõrén
tapasztalja évek, évtizedek óta, mit jelent helyt-
állni egy szakmájában sikeres nõnek a munka-
helyén, otthon feleségként és anyaként. Elõbbi a
Republica címû napilap vezetõ újságírója, utób-
bi egy repülõtér igazgatónõje.

Ami elsõ olvasásra megkapott a könyvben,
az a könnyed, szellemes stílus, az egyes fejeze-
teket átszövõ humor, és nem utolsósorban, hogy
senkit nem kívánnak kioktatni, csak összegzik
és közreadják könnyen elsajátítható gyakorlata-
ikat kilenc fejezetben.

A könyvben kiválóan megfér egymással
Seneca filozófiai bölcsessége és egy olasz házi-
asszony gyakorlatiassága. Seneca ezt mondja:
„Csak az idõ a miénk. A természetbõl egyedül
ezt a rendkívül illékony dolgot birtokolhatjuk,
és mégis hagyjuk, hogy bárki elvehesse tõlünk.”
A háziasszony viszont kiszámította: „Pusztán az,
hogy a világos zoknikat szétválogassuk a söté-
tektõl, mosógépbe tegyük, kiteregessük, párosít-
suk és újból a helyükre tegyük õket, havonta 6
órát vesz igénybe, 3 teljes napot egy évben.”
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Magamat elég jó szervezõnek tartom, aki jól
tud bánni az idõvel, fordítás közben mégis ta-
nultam egy-két trükköt a szerzõktõl.

Készül-e jelenleg újabb könyv, színdarab?
– Természetesen mindig dolgozom valamin,

de még vannak leköthetõ „vegyértékeim”. Saj-
nálom, hogy a könyvszakma egyre nehezebben
vonszolja magát, és a kiadók gyakran a megfe-
lelõ szakemberek kikapcsolásán spórolnak. Szo-
morú, hogy könyvek jelenhetnek meg anélkül,
hogy szerkesztõ vagy korrektor dolgozott volna
a szövegen. Szakmai ártalom, tudom, de az én
szemem ezt azonnal észreveszi, és bizony nem
egy könyvet tettem emiatt félre dühösen, félig
olvasva, még ha érdekelt is a téma. Hiszek a
csodákban, ezért szívesen közreadom e-mail cí-
memet (matejudit@vnet.hu), hátha valakit épp
ez az írás inspirál arra, hogy szerkesztõ kezébe
adja készülõ kiadványát.

*
Írásunkat, ajánljuk mindazon könyvtárak fi-

gyelmébe, amelyek a közeljövõben kiadványt
készülnek megjelentetni. (-mi-)

Helyesbítés
Kedves Fõszerkesztõ Asszony!
Lapjuk 2005/12. számában a Magyarország

történeti helységnévtára (1773–1808) címû so-
rozat és a nemrég megjelent Bács megyei kötet
címmel – egyik munkatársamtól – cikket kö-
zöltek. A cikk utáni megjelenési adatokban sze-
replõ „Sorozatszerk. Józsáné Halász Margit”
adat téves, már csak azért is, mert a nevezett
volt munkatársunk 1998-ban meghalt. A soro-
zatszerkesztõ 2005 februárjától dr. Nemes
Erzsébet, így a következõ számban kérem a
helyesbítés közlését.

Köszönöm a szíves közremûködést.
Budapest, 2006. február 21.

Dr. Nemes Erzsébet fõigazgató
Természetesen kötelességünk helyt adni a fõ-

igazgató asszony helyesbítési kérésének.
Magyarázatul elmondjuk, hogy hagyománya-

ink szerint a Szemle rovatban bemutatott mûvek-
hez minden alkalommal kérünk bibliográfiai le-
írást, ha enélkül kapjuk, vagy elkészítjük ma-
gunk (ha kézben van a mû), vagy igyekszünk azt
elektronikus katalógusból megszerezni. Az utób-
bi történt a szóban forgó mû esetében. Illetve:
igyekezetünk hiábavaló volt, mert lapzártánk

idején még egyetlen közös katalógusban sem
szerepelt ez a tétel, csak a nyitott sorozati leírás-
ra leltünk, s ezt közöltük:
  Magyarország történeti helységnévtára.
Kiad. a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.
Sorozatszerk. Józsáné Halász Margit.
Budapest: Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat,
1987-

Idõközben megjelent a Szegedi Tudomány-
egyetem Egyetemi Könyvtárának állományából
a kötetre vonatkozó leírás az ODR-katalógus-
ban, amibõl kiderült, hogy a kötetet cikkünk szer-
zõje állította össze és szerkesztette (írásában
egyetlen erre vonatkozó utalás sem szerepelt):
  Magyarország történeti helységnév-
tára : Bács megye : 1773–1808 / [össze
áll., szerk. Lelkes György]. - Bp. :
Miskolc : KSH Könyvtár és Dokumentációs
Szolg., 2005. - 215 p. : ill. ; 30 cm
+ 1 térk. mell. - Bibliogr. a
jegyzetekben

Ebbõl azt gondoltuk, most már a nemzeti
könyvtár katalógusában is elérhetõ a bibliográ-
fiai tétel.

Ezt találtuk a keresés eredményeként az OSZK
elektronikus katalógusában (amely MARC vagy
ún. címkés formátumú leírást ad, bibliográfiai
szabvány [ISBD] szerintit nem):

Név/nevek: Központi Statisztikai

Hivatal Könyvtár és
Dokumentációs
Szolgálat
Budapest. közread.

Cím és szerzõségi közlés:Magyarország
történeti
helységnévtára
[kiad. a Központi
Statisztikai Hivatal
Könyvtár és
Dokumentációs
Szolgálat].

Megjelenés: Budapest KSH Kvt.
és Dok. Szolg.
1987-

Terj./Fiz. jell.: 29 cm
ISBN: 963-02-4653-8

Kötetleírás:
Cím és szerzõségi közlés:Bács megye, 1773-

1808 [összeáll. és
szerk. Lelkes
György].

Megjelenés: 2005.
Terj./Fiz. jell.: 215 p.

Köszönjük fõigazgató asszony hibaigazító le-
velét, mert ennek nyomán a köteten munkálkodó
Lelkes Györgynek is elégtételt adhattunk.

A szerk.


