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megrendezett irodalmi délutánokon, ahol az ol-
vasó képet kaphatott arról, hogy a mágikus rea-
lizmus, az erõszak-irodalom után milyen a mai
kortárs kolumbiai próza és líra.

A vásár záró rendezvénye a Casa de Americas
palota presszóteraszán rendezett kötetlen költõi-
zenei est volt, ahol kolumbiai írók és zeneszer-
zõk darabjai mellett egy Bartók-mû is felcsen-
dült a madridi éjszakában – lírai átívelés a ha-
zatéréshez.

Konklúzió

A szakmai út elõkészítésekor átgondoltuk, hogy
milyen szempontokat kívánunk tanulmányozni a
könyvtárlátogatások során. Az ott tapasztaltak
azonnal átrendezték ezt a listát.

Kívülrõl befelé haladva, laikusként, nagyon
egyszerû és elegáns épületeket láthattam, kevés
nemes anyagot ésszerûen alkalmazva. Az egyet-
len, amit véletlenül sem: a posztmodern stílust.
Semmi kis timpanon, szobrocskák, historizálás.
Régi elemek szépen felújítva és mellé a hiper-
modern praktikum jellemzi úgy a könyvtárépü-
leteket, mint az egyéb középületeket, beleértve a
számomra különösen tetszetõs, irdatlan nagy
barajasi négyes terminált, amelyrõl ottjártamkor
nem is sejtettem, hogy nem sok idõ múlva az
izgalmas, óriási modern épület egy terrorakció
miatt két szerencsétlen ecuadori fiatal halálának
színtere lesz. Kevés, nagy teljesítményû integ-
rált könyvtári szoftvert alkalmaznak, osztott ka-
talógusokat építve, adott esetben egyetlen felü-
leten megoldva a keresést.

A könyvtári minõségbiztosítás elveinek és
gyakorlatának alkalmazása természetes, s hogy
képben voltam, az köszönhetõ az OIK-beli erõ-
feszítéseinknek, valamint a kecskeméti, minõség-
menedzsmenttel foglalkozó tanfolyamnak. A
könyvtári marketing nagyon erõs, a szolgáltatá-
sokat a használói szint várható elvárásaihoz iga-
zítják. Nagyon alapos, használócentrikus, város-
térképpel, könyvtártérképpel ellátott könyvtár-
használati tájékoztatókat láttam, úgy a honlapon,
mint papír formátumban.

A könyvtár által fizetendõ szerzõi jogdíjak
tekintetében a szaksajtóban is megjelenõ óriási
vita volt az Európai Unióval, sok tekintetben igen
meggyõzõ könyvtáros érvekkel, de sajnos nem
értek célt. Uniós pályázatokban egyik megláto-
gatott könyvtár sem vett részt.

Ami gyarapító könyvtárosként számomra fon-
tos volt, hogy az adatbázisok és folyóiratok be-
szerzése ún. pályázat útján, konzorciumokba szer-
vezõdve történik, de a könyveké két forrásból:
nyelvterületenként nagy disztribútorok útján és
közvetlenül a kiadóktól. A kiadók, terjesztõk az
itthon megszokottnál nagyobb figyelmet szen-
telnek a könyvtárosoknak, felismervén, hogy
jelentõs vásárlási potenciált jelentenek. A már
említett könyvvásári díj is ezt jelképezi.

A könyvtárosi hivatást a partner könyvtáro-
sok megbecsültnek tartották – vagy legalábbis
nem panaszkodtak –, a könyvtárosok kb. tizenöt
éve szakmájukban tudományos minõsítést nyer-
hetnek. Mindenütt megemlítették, hogy a mun-
katársak rendelkeznek diplomával – ezen
könyvtártípusokban ez természetes is.

Összefoglalva, bár számos könyvtári témába
(pl. digitalizálás) a rendelkezésre álló idõ szû-
kössége miatt nem volt idõ betekintésre, a minõ-
ségbiztosítási és közönségkapcsolati erõfeszíté-
sek ugyanolyan hangsúlyt kapnak ott is, mint
nálunk. Gyakorlatilag nem volt olyan szakmai
téma, amit valamilyen szinten ne gyakorolnánk,
vagy legalábbis ne tudnánk róla itthon a kollé-
gáimmal az OIK-ban, a spanyol könyvtári ta-
pasztalatok és a kapcsolatfelvételek mellett ezt
tartom a tanulmányút legnagyobb eredményének.

Radnai Margit

Kapcsolatépítés
a csatornán innen és túl

2006 októberében a Nemzeti Kulturális Alap
pályázati támogatásának köszönhetõen három
könyvszakmai programon vettem részt az Or-
szágos Idegennyelvû Könyvtár képviseletében.
Októberben kiutazhattam a Frankfurti Könyv-
vásárra, ahol India volt a díszvendég, majd a
British Libraryben találkoztam a gyarapítással
foglalkozó kollégákkal, és egyúttal ellátogattam
a cheltenhami irodalmi fesztiválra. A látogatá-
sok alkalmával betekintést nyertem a könyvpiac
és az angol nyelvû irodalom egy-egy szeletébe.

A Frankfurti Könyvvásár nemcsak azért volt
fontos számomra, mert India volt a vendég or-
szág, a vásár az angolszász világ legjelentõsebb
könyvszakmai találkozója, ahol évrõl évre kö-
rülbelül ezernyolcszáz angol nyelvû dokumentu-
mokkal foglalkozó kiadó vesz részt. A legtöbb
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kiadó ugyan már az
interneten keresztül
is elérhetõ, ennek
ellenére számos
olyan kisebb vagy
kevésbé reklámo-
zott kiadóra talál-
tam a vásár helyszí-
nén, amely jelentõ-
sebb szerephez jut-
hat könyvtárunk
angol nyelvû állo-
mányának gyarapításában. Emellett több olyan
programon vettem részt, ahol India sokszínû iro-
dalma és a mai Indiát foglalkoztató társadalmi
kérdések kaptak központi szerepet.

A sok mindent magában foglaló Today’s In-

dia címet adták az eseményeknek. Igaz és mo-
dern képet igyekeztek sugallni az országról, s
erre egy kétezer négyzetméteres pavilon adott
lehetõséget. India sokszínû jellegét leginkább a
nyelvek sokaságán keresztül igyekeztek bemu-
tatni, a több száz nyelv és a több ezer dialektus
helyett inkább a „hivatalos” nyelvekre helyez-
vén a hangsúlyt (egyes források huszonnégy ilyen
nyelvrõl tesznek említést).

Alkalmam nyílt meghallgatni egy-két beszél-
getést, melyek rávilágítottak az indiai embereket
(legalábbis a könyvvásáron megjelenteket!) fog-
lalkoztató problémákra. A beszélgetések részt-
vevõi, akik láthatóan otthonosan mozognak a
nyugati világban, a migrációs kérdések mellett
az oktatás, a nõk és a gyerekek helyzetét tartot-
ták megvitatásra érdemesnek. A migrációs kér-
dések kapcsán elsõsorban a globalizáció hatása
és az indiai emberek identitását, gondolkodás-
módját befolyásoló tényezõk vetõdtek fel.

Az angol nyelven alkotó írók széles körben
ismertek, ezért azok is hangsúlyt kaptak a prog-
ramok során, akik a hivatalos nyelvek valame-
lyikén alkotnak (bár egyes vélemények szerint
még mindig érezhetõ volt az angol nyelvet hasz-
nálók dominanciája), mint például Shafi Shauq,
Mahasweta Devi, Ajeet Cour, U.R. Anan-
thamurthy, Kiran Nagarkar.

Frankfurti utamat a londoni követte. A Bri-
tish Libraryben tett látogatásom célja a kapcso-
latfelvétel mellett a könyvtár gyarapítási tevé-
kenységének megismerése volt. A Modern Bri-
tish Collection vezetõje a gyûjteményfejlesztést
általánosságban mutatta be, idõnként kiemelve

egy-egy területet akár érdekessége, akár proble-
matikussága miatt. Az elõbbire a brit költészet
különleges (például gyufaskatulya nagyságú) kö-
teteit, az utóbbira a webarchívum összeállítását
tudnám példaként felhozni.

Az American Collection gyarapítással foglal-
kozó kollégája egyebek mellett azokat a számá-
ra elengedhetetlen fontosságú kiadványokat mu-
tatta be, amelyek a szerzeményezõi munkájában
segítségére vannak (például ABPR: American
Book Publishing Record).

Pár napos angliai látogatásom alkalmával a flan-
cosnak mondott Cheltenhambe is sikerült eljutnom.
A Cheltenham Literature Festivalt ötvenhetedik al-
kalommal rendezték meg. Tíz napja alatt három-
százötven program közül válogathatott és négyszáz-
ötven szerzõvel találkozhatott a látogató. Az idei
rendezvény központi témája az identitás volt. Kik
vagyunk? Mit jelent kortárs brit írónak lenni? Ilyen
és ezekhez hasonló kérdések merültek fel a beszél-
getések során. A fesztivál meghatározó élménye
volt számomra olyan kortárs brit verseket meghall-
gatni, melyek többnyire a költõk tolmácsolásában
hangoztak el.

Összességében véve elmondhatom, hogy a
vásáron és az irodalmi fesztiválon való részvétel
hozzájárult az angolszász könyves világról alko-
tott ismereteim bõvítéséhez, emellett sikerült kap-
csolatot létesítenem a világ egyik legjelentõsebb
könyvtárának munkatársaival, akik munkám so-
rán késõbb is segítségemre lehetnek.

Balázs Tímea

Frankfurtról másképp

Ketten képviseltük az Országos Idegennyelvû
Könyvtárt (OIK) 2006 októberében Frankfurt-
ban kolléganõmmel, Balázs Tímeával. Néhány
benyomást szeretnék megosztani az olvasókkal


