
(ingyenes szöveglelõhelyek, multime-
diális letöltések, tanuló/tanító progra-
mok, programajánlatok, linkgyûjtemé-
nyek stb.).

Marczisovszky Anna (doktoranda az
ELTE francia doktori iskolájában, tanár,
fordító) a francia internetes irodalom be-
mutatását a nemzeti könyvtárral (BNF)
kezdte, amely amellett, hogy élen jár a
netes irodalmi konferenciák és virtuális
kiállítások megvalósításában, külön iro-
dalmi klubot mûködtet kizárólag az in-
terneten, hogy népszerûsítse a kortárs
francia irodalmat. 

A BNF 1834 neten olvasható, e-book
olvasóra letölthetõ humán és társadalom-
tudományi könyvének több mint fele in-
gyenesen hozzáférhetõ, számos appliká-
cióval: Voltaire Candide-jának bõvített
kiadása így játékos felfedezést és tudo-
mányos megalapozottságú (újra)olvasást
kínál egyszerre. A népszerû offline folyó-
iratok is fontosnak tartják a virtuális plat-
formot, ahol a bõvített tartalmakhoz
hanganyagok, beszélgetések, portfóliók,
videók is kapcsolódnak. Minden olyan
irodalmi oldal, amely csakis a neten 
érhetõ el, maximálisan kihasználja a
konstruált tér nyújtotta lehetõségeket (in-
teraktivitás, formák pluralitása, olvasói
facebook-csoportok stb.). François Bon
„esete” példázza, hogyan lehet egy írói
honlap nyílt írómûhely, Christophe
Grossié pedig azt, hogyan születhet
Twitter-bejegyzésekbõl regény.

Az elõadókkal és elõadásaikkal kap-
csolatos bõvebb információk az OIK
honlapján a rendezvények archívumában
találhatók, a prezentációk pedig a könyv-
tár  blogján egybegyûjtve is megtekint-
hetõk. ■
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Chicagóban lesz Barack
Obama elnöki könyvtára

Nem York és Hawaii ajánlatát maga mö-
gé utasítva Chicago nyerte el a lehetõsé-
get, hogy felépítse Barack Obama elnöki
könyvtárát. 

A Fehér Ház jelenlegi lakójának ala-
pítványa a Chicagói Egyetem ajánlatát
fogadta el. Obama itt jogot oktatott, majd
a szövetségi szenátusban is képviselte Il-
linois államot.

A rivális ajánlatokat annak alapján
nyújtották be, hogy az elnök Hawaiin
nõtt fel, és a New York-i Columbia Egye-
temen szerezte meg elsõ diplomáját.

Márciusban Chicago város tanácsa,
hogy maga felé billentse a mérleg nyel-
vét, egyhangúlag megszavazta, hogy két,
az Obama család otthonához közeli park-
ban is telket biztosít erre a célra, amelyek
egyikét a Chicagói Egyetem rendelkezé-
sére bocsátja, ha megnyeri a pályázatot.



Az Egyesült Államok negyvennegye-
dik elnöke 2017-ben távozik majd hivata-
lából. Támogatói tavaly hozták létre az
alapítványt, amelynek feladata a késõbb a
szövetségi állam kezelésébe kerülõ, a ter-
vek szerint 2020-ban megnyíló könyvtár
megépítésének felügyelete.

Az Egyesült Államok jelenleg tizenhá-
rom elnöki könyvtárból álló hálózata a
Nemzeti Levéltári és Nyilvántartási Igaz-
gatóság (NARA) égisze alatt mûködik. 
A harmincegyedik elnök, Herbert Hoo-
ver óta ezekben õrzik az egyes vezetõk
kormányzását dokumentáló iratokat, fel-
vételeket, gyûjteményeket, mûvészeti al-
kotásokat és egyéb történelmi anyagokat.
A NATO-csatlakozási okmányokat pél-
dául – a többi tagállam mellett Magyar-
országét is – a Truman emlékének szen-
telt könyvtárban helyezték letétbe, a Mis-
souri állambeli Independence-ben. Né-
melyik könyvtár közéleti vagy tudomá-
nyos tevékenységet is folytat.

Forrás: Info Rádió
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Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 

Magdics Erika
Krúdy Gyula Középiskola, Gyõr

Major László
KSH Könyvtár, Budapest

Mecseki Éva 
Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba

Odler Zsolt
Aszód Városi Kulturális Központ, Aszód

Pásztor Angelika
KSH Könyvtár, Budapest

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Rózsa Dávid
KSH Könyvtár, Budapest

Wittinghoff Judit
Richter Gedeon Nyrt., Budapest
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