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„The next station is:
Library”
 – „A következõ megálló:
könyvtár”

Négy metróvonal utasait tájékoztatja ezzel a
mondattal a bemondó, ha Chicago (USA) belvá-
rosába ér. Az acél, üveg felhõkarcolók közül elõ-
tûnõ rózsaszín, zöldtetõs monstrum elég feltûnõ
ahhoz, hogy megkapja a „landmark”, azaz „irány-
pont” titulust. De a Chicago Public Librarynek
(CPL – www.chipublib.org) az American
Institute of Architects (AIA) által adományozott
neves építészeti díjjal bíró, 1991-ben megnyílt
neoklasszicista központi épülete, a Harold Wa-
shington Library Center nemcsak földrajzi te-
reptárgyként jelentõs tájékozódási pont…

A könyvtár több oldalról, kerekesszékkel, gye-
rekkocsival egyaránt megközelíthetõ. Az épüle-
ten belül mozgólépcsõk, liftek segítik a közleke-
dést. A ruhatár nem kötelezõ, ennek fejében ki-
és belépéskor a biztonsági ellenõr nézi át a na-
gyobb táskákat és a babakocsik tárolóját. Fotóz-
ni csak a könyvtárosok és a felvételen szereplõ
személyek elõzetes engedélyével lehet. (L. a
harmadik ábrát – a könyvtárosok háttal állnak, a
babakocsiban lévõ gyermek pedig velem volt.)

Beszámolóm háttereként szolgál, hogy 2008
tavaszán három hónapot töltöttem a tengerentú-
lon, Chicago városában. Az ELTE informatikus
könyvtáros egyetemi hallgatójaként Kiszl Péter

adjunktus vállalkozói, üzleti információval fog-
lalkozó kurzusát – egyéni tanulmányi renddel –
is ebben a szemeszterben végeztem, és oktatóm
témával foglalkozó kötetébõl1, valamint kiosz-
tott féléves feladataiból kiindulva igen fontos-
nak tartottam, hogy meglátogassam Chicago
város központi könyvtárát és megosszam tapasz-
talataimat a Business, Science and Technology
részlegén belül mûködõ Business Information
Center (BIC) szolgáltatásaival kapcsolatosan.

Business Information Center

A BIC negyedik emeleten lévõ információs pult-
jánál egy idõben három könyvtáros tartózkodik.

Fent: Chicago Public Library (CPL) Harold

Washington Fibrary Center. Lent: „Next station is:

Library”

1 KISZL Péter: Üzleti információ, céginformá-
ció és a könyvtárak. Közread. az ELTE. Buda-
pest, Traudirex. 2005. 236 p.
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A munkamegosztás szerint egyik kolléga a hely-
ben föltett kérdésekre válaszol, illetve biztosítja
a hozzáférést a helyi adatbázisokhoz. A többiek
rendezvényt szerveznek, és írásban tájékoztatnak,
valamint egyéb – „back office” – tevékenységet
végeznek.

A CPL BIC elsõsorban magánszemélyek és
kisvállalkozások üzleti információszolgáltatá-
sát vállalja. Ahogy azt a munkatársaktól meg-
tudtam, a lakosság pénzügyi ismerete rendkí-
vül hiányos, és ez az egyik oka a hihetetlen
mértékû eladósodásnak (vö. amerikai jelzálog-
hitel-problémák). Éppen ezért fektetnek külö-
nös hangsúlyt a személyi befektetés témakör-
re. Véleményük szerint személyi befektetés-
nek számít a fészekrakásra, tanulmányokra,
nyugdíjas évekre stb. való tudatos (pénzügyi)
készülõdés is.

Cég/ipari információk

A BIC adatforrásai között szerepel a mintegy
ezerhatszáz vállalat címjegyzéke, éves részvény-
jelentésének teljes gyûjteménye, valamint állami
kötvények adatait tartalmazó kartotékok.

A címjegyzék-gyûjtemény tartalmazza az
olyan alapvetõ kiadványokat, mint a D&B Million

Dollar Directory, Sorkins (Chicago) Directory

of Business and Government, Standard Directory

of Advertisers. Gyûjti az USA egyes államaira,

illetve számos külföldi ország-
ra vonatkozó üzleti informáci-
ós kiadványokat. Megtalálhatók
az egyes üzleti, illetve iparágak-
ra vonatkozó adatok, szaklap-
ok, kiadványok. A legrégebbi
ezek közül az 1902 óta kiadott
Illionis Secretary of the State

Certified List of Domestic and

Foreign Corporations.

Befektetési
információk

Egyéni befektetési lehetõsé-
gek iránt érdeklõdõk számára
a könyvek mellett (4. ábra)
nélkülözhetetlenek a részvé-

nyekkel, kötvényekkel, állampapírokkal, tõzs-
dei háttér-információkkal, trendekkel kapcso-
latos naprakész források: napilapok, hírleve-
lek, tanácsadói szolgáltatások, elektronikus
adatbázisok, illetve weboldalak.

A „befektetés” témához kapcsolódó

könyvek megoszlása

A találatok relevancia, cím, szerzõ és kiadási
év szerint rendezhetõk. Látható a könyvek cím-
oldala, valamint a példányadatok. Rövid  tarta-
lomismertetõt is olvashat az érdeklõdõ, meg-
könnyítve ezzel a választást.

A kölcsönzési statisztikák alapján kiválaszt-
ják a legnépszerûbb könyveket, melyeket a köl-
csönzõ pultnál állítanak ki.

A címekbõl (pl. On-line, illetve részvény-

befektetés lütyõknek) kiderül, hogy a kiadvá-
nyok valóban alapvetõ befektetési tudnivaló-
kat tartalmaznak és a legszélesebb körû olva-
sóközönség számára íródtak.

Business Informatiopn Center (BIC)

A "b efektetés" ténH'th oz kal> cs olód ó
201 könyv megosz lása

oBeektetés
részvények be 72

.BeEktetés
köt \ények be 14

oBeEktetési aap
25

oBeektetés
ingatlanok ba 90
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On-line források

Az on-line forrásokhoz való hozzáférés rend-
kívül szabályozott. A CPL BIC „személyi be-
fektetés” tematikájú adatbázisai a Harold Wa-
shington Központi Könyvtárban korlátlanul
hozzáférhetõk a helyi lakcímmel rendelkezõk
számára. Nem chicagói lakosok tizenöt percig
használhatják a szolgáltatásokat.

A legtöbb adatbázis érvényes könyvtári kár-
tyával bárhonnan elérhetõ. Néhány adattár csak
a központi könyvtárban használható. Ezeknek
egyike a Morningstar Library Edition (www.
morningstar.com).

Az on-line forrás mintegy ezernyolcszáz rész-
vény és kétezer nyílt befektetési alap átfogó
analízisét végzi el, és húszezer cég adatait tartal-
mazza. Különlegessége az ún. „Portfólió X-ray”,
amelynek segítségével kiválasztható az egyén
számára legmegfelelõbb befektetési forma. A
„Help & Education” menüpontban az adatbázis
használatát elõsegítõ ismertetõ található. A New
York Stock Exchange-rõl, az American Stock
Exchange-rõl és NASDAQ2 stocksról is nyújt
átfogó pénzügyi információt.

További érdekesség, hogy egyéni befektetési
portfolió készíthetõ: a szoftver segítségével meg-
jelölünk két vagy több részvényt, kötvényt, illet-
ve egyéb értékpapírt, és rögtön látható, hogyan
mûködne mint önálló, személyre szabott portfólió.
Ezt az információt elmenteni nem lehet.

Az átfogó, tudományos, üzleti és befektetési
információs forrást fõként egyetemi, nyilvános,
valamint céges könyvtárak és információs köz-
pontok használják. Ennek fõ oka, hogy a részvé-
nyekrõl, kötvényekrõl szóló független kutatási
eredmények, adatok, és kommentárok szerepel-
nek a honlapon.

Hasznos linkek:
– American Association of Individual

Investors
Az on-line forrás ingyenes hozzáférés a leg-

frissebb hírekhez, grafikonokhoz, vállalati pénz-
ügyi hírekhez, ugyanakkor az emelt szintû szol-
gáltatások – mint például a portfoliókészítés –
elõfizetéshez kötöttek (www.aaii.com).

– The Investor’s Clearinghouse
A honlapon minden korosztály számára talál-

hatók népszerûsítõ, oktatási anyagok amelyek a
pénzpiac, a különféle befektetési formák és a
tanácsadás témaköröket fedik le. The Clea-
ringhouse-t az Alliance for Investor Education
szponzorálja. A szövetségnek számos kormány-
zati, szakmai és oktatási szervezet a tagja (http:/
/www.investoreducation.org/).

– Kiplinger.com
A független tanácsadói és oktatói tevékeny-

séget vállaló szolgáltatás a személyes pénzügyek,
befektetés témaköreire terjed ki. Ingyenes hoz-
záférést nyújt a legfrissebb hírekhez, grafikonok-
hoz, vállalati pénzügyi hírekhez, de a prémium
szolgáltatások ebben az esetben is elõfizetéshez
kötöttek (www.kiplinger.com).

Adat- és állományvédelem

Az állomány- és adatvédelmi intézkedések a
könyvtáron belül a BIC-ben a legszigorúbbak.
Nem helyi lakosként tizenöt percet kaptam arra,
hogy pillantást vethessek az adatbázisokra. Szo-
rított az idõ, siettem, de még így is feltûnt, hogy
mindenki tollal jegyzetel egy füzetbe a XXI.
század elején, ahelyett, hogy pendrive-ra mente-
né, ami szükséges… Eleinte nem értettem az
okát, de csakhamar magyarázatot kaptam. A
Morningstar adatbázisban összeállítottam egy
„arany-kávé” befektetési portfóliót, és a követ-
kezõ üzenet jelent meg a képernyõn: „It is not
possible to save profiles portfolios etc.” (Profi-
lok, portfóliók stb. mentése nem lehetséges).
Nem adtam fel: Print Screennel próbálkoztam.
Eredménytelenül. Már a digitális fényképezõt
készültem bevetni, amikor hirtelen árnyékba
borult az asztalom. Megfordultam. Kétméte-
res fekete biztonsági õr állt mögöttem. Le-
mondtam a fotózásról. (Egyébként 2008. ápri-
lis 15-én Chilében volt legérdemesebb arany-
ba és kávéba befektetni!)

Rendezvények

A BIC rendszeresen tart pénzügyi, pénzügyi és
befektetési tanfolyamokat, tanácsadásokat az
érdeklõdõk számára, külsõs szakemberek bevo-
násával. Ezen kívül részt vesz a Money Smart
Week szervezésében és lebonyolításában is. Az
Egyesült Államokban hetedik alkalommal meg-

2  NASDAQ  = National Association of Securities Dealers
Automated Quotation System: a legnagyobb amerikai e-
tõzsde)
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tartott rendezvénysorozat célja, hogy a lakosság
széles körét – diákokat, pályakezdõket, nyugdí-
jasokat – megtanítsák az alapvetõ pénzügyi is-
meretekre. „Are you money smart?” (Okosan
bánsz a pénzzel?) – kérdezik ezen a héten min-
denkitõl.

A Money Smart Week néhány könyvtári ren-
dezvénye:

Bright Start College Saving Program
Tizenévesek és a hitelkártya – mítosz és igaz-

ság (Mit kell tudni a hitelkártyáról?)
Choosing a Financial professional
Rescuing Your Home from Foreclosure

(Adósságrendezés)
Emergency Financial First Aid Kit (Sürgõs-

ségi pénzügyi elsõsegély-csomag)
Ready – Set – Retire (Vigyázz, kész, nyugdíj

– nyugdíj-elõtakarékosság)
Don’t become a Victim of Investment Frauds!

(Ne ess áldozatul a befektetési csalásoknak!)
Identity Theft (A személyi adatvédelemrõl)
Understanding Your Money and Credit
„Sajnos a pénzhez nem mellékelnek haszná-

lati utasítást, pedig mindenkinek tudnia kéne, ho-

gyan költse, gyûjtse, kölcsönözze bölcsen” –
foglalták össze a rendezõk. Az idei eseményso-
rozat ideje alatt több mint háromszázötven in-
gyenes elõadás, szeminárium várta a legváltoza-
tosabb hátterû, élethelyzetû érdeklõdõket a közép-
iskolás korosztálytól egészen a nyugdíjasokig.

A könyvek, folyóiratok, a naprakész adatbá-
zisok, a 123 géphely önmagában még nem in-
formációs központ – akik azzá teszik, azok a
könyvtárhasználók igényeit, elképzeléseit isme-
rõ, felkészült, kurrens ismeretet közvetítõ, nép-
szerûsítõ könyvtárosok…

Juhász Éva

evicaj@gmail.com

Látogatás a wroclawi
egyetemi könyvtárban

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Társadalomtudományi Szekciójával 2008 máju-
sában a Mátyás emlékévhez kapcsolódóan „Má-
tyás király nyomában” jártunk, vagyis végiglá-
togattuk a morvaországi, sziléziai és lausitzi
Mátyás király emlékeket. Ötnapos utunk során
több cseh, lengyel és német város történelmével
és jelenével ismerkedtünk, ezek közül a legna-

gyobbak: Olomouc (Olmütz, Alamóc), Wroclaw
(Breslau, Boroszló), Görlitz, Bautzen (Budusin)
és Hradec Kralové (Königgrätz). A tanulmányút
célja a Mátyás-emlékek felkutatása volt.
Olmützben az 1479-es királytalálkozó dombor-
mûve található egy fõtéri ház homlokzatán,
Mátyás-címerek és -ábrázolások vannak a
wroclawi városháza külsõ részein és belsõ ter-
meiben, Görlitzben a városháza bejárati ajtaja
feletti, Bautzenben pedig a vár tornyán lévõ
Mátyás-relief emlékezik a régmúlt idõkre. Ezek
az emlékek több száz év elteltével is bizonyít-
ják, hogy Mátyás király 1469-tõl e területeknek
is királya volt.

Szakmai programként meglátogattuk a
wroclawi egyetemi könyvtárat. A könyvtárban
eltöltött órák mély benyomást tettek ránk, így
úgy gondoltuk, bemutatjuk a híres könyvtárat
mindazoknak, akik nem lehettek velünk. A lá-
tottakért és a figyelmes vezetésért köszönet illeti
a kedves lengyel kollégákat.

A wroclawi egyetemi könyvtárról

A wroclawi egyetem könyvtára 2002-ben ünne-
pelte fennállásának háromszázadik évfordulóját.
Magának az egyetemnek a gyökerei a XVI. szá-
zadig nyúlnak vissza, a krakkói tiltakozás miatt


