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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
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a Német Nemzeti Könyvtárban tett látogatásunk-
ról, továbbá a Frankfurti Könyvvásáron szerzett
tapasztalataimról.

A Német Nemzeti Könyvtár (Deutsche
Nationalbibliothek) történelmi okoknál fogva
rendkívül érdekes szervezeti felépítéssel mûkö-
dik. A második világháborút követõen majdnem
egy fél évszázadon keresztül gyakorlatilag két
német nemzeti könyvtár létezett, a Frankfurt am
Mainban (NSZK) és a Lipcsében (NDK) széke-
lõ könyvtárak egyaránt nemzeti könyvtárként mû-
ködtek. Az egyesítés után megmaradt ez a két
könyvtár, viszont a feladatokat megosztották. A
szervezeti felépítésbõl látszik: adott egy közös
fõigazgató, központi igazgatóság, továbbá közös,
központi bibliográfiai szolgáltatások mûködnek.
Nem túl hosszú ideje (2006 júniusa óta) viseli a
közös intézmény a Deutsche Nationalbibliothek
elnevezést. Értelemszerûen mi a frankfurti rész-
legnél tettünk látogatást október 5-én. Az elõze-
tes megbeszélés szerint fogadott bennünket Bar-

bara Schenk, a szerzeményezés felelõse. A
Schenk asszonnyal folytatott beszélgetésünk so-
rán sikerült némi ismereteket szereznünk szerze-
ményezési munkabeosztásukról, feladatkörükrõl,
lehetõségeikrõl. Természetesen megmutatták az
egész könyvtárépületet (az új, 1996-ban átadott,
erre a célra tervezett épületrõl van szó!), és pró-
báltunk a lehetõ legtöbbet megismerni munkájuk-
ból – nem csak a szerzeményezés terén.

A frankfurti
könyvvásáron im-
már harmadik alka-
lommal volt szeren-
csém részt venni és
– mint mindig – ez-
úttal is mély benyo-
másokat hagytak
bennem a szerzett ta-
pasztalatok. Óriási
könyv- és rendez-
vénykínálatból válo-
gatva igyekeztem a
német nyelvû stan-
dok, kiadók, terjesz-
tõk újdonságait fel-
deríteni.

A német standok
között lehetõségem
nyílt egy kicsit kö-

zelebb jutni a legújabb trendekhez, kapcsolatot
teremteni eddig ismeretlen kiadókkal, nyilván
nem elhanyagolva a régi partnereket sem. A kü-
lönféle helyszíneken, standoknál és pódiumbe-
szélgetéseken öt napon keresztül folyamatosan
zajló rendezvények tömegébõl kiemelve „saját
szememmel és saját fülemmel” láthattam, hall-
hattam a legújabb német nyelvû irodalom ismert
és ma még kevésbé ismert személyiségeit. Iro-
dalmi és politikai trendekrõl folyó viták tanúja
lehettem.

Mindeközben egyetlen alkalmat sem szalasz-
tottunk el, mindenhol és mindig említést tettünk
az OIK létezésérõl, a keretek adta lehetõségeken
belül igyekeztünk bõvebben tájékoztatni vendég-
látóinkat könyvtárunk mûködésérõl és egyálta-
lán a magyar könyvtárügyrõl.

Schaffler Maria
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