egyes németországi közmûvelõdési
könyvtárak radikálisan selejteznek. Céljuk, hogy minél frissebb,
keresettebb irodalmat kínáljanak
az olvasóknak, vállalva azt is,
hogy a ritkábban jelentkezõ igényeket egyáltalán nem tudják kielégíteni. Hozzá kell tenni, hogy
dr. Neißer ezen a téren Németországban is reformernek számít.
A referátum teljes szövege az
interneten a www. goethe.de/ms/
bus/deindex.htm oldalon, az Informationszentrum rovatban olvasható, egyelõre csak német, a közeljövõben magyar nyelven is.
Ugyanitt található a magyar
könyvtárügy elmúlt tíz évérõl készített tanulmány, a Közmûvelõdési könyvtárak egy új Európáért konferencia anyaga, a
Bücher, über die mann spricht
könyvajánló összeállítás a német
könyvpiacon ismert és sokat vitatott könyvekrõl, amelyek könyvtárunk állományában is megtalálhatóak, valamint on-line katalógusunk.
Marton Erika

Nemzetközi
konferencia
az egészségügy
információellátásáról
Az Európai Egészségügyi Informatikai és Könyvtári Szövetség
(European Association for Health
Information and Libraries) 2001.
június 7. és 9. között tartotta munkaértekezletét Algheróban (Olaszország, Szardínia szigete), 2001:
Cyberspace Odyssey címmel
(2001: Odüsszeia a virtuális térben).
Az értekezlet tárgyköre a távkommunikáció által nyújtott lehetõségek és a könyvtárosok sze46

repének elemzése volt az információs társadalomban.
Huszonkét értékes elõadás
hangzott el, és negyvenöt posztert mutattak be. A konferencián
Magyarországról hatan vettek
részt.
A konferencia vezérgondolata
az volt, hogy miként lehet a legjobban kielégíteni az orvosok,
nõvérek (és betegek) egyre növekvõ információigényét, miközben a könyvtárat személyesen látogatók fokozatosan távoli felhasználókká válnak az interneten
keresztül.
A konferencia hivatalos nyelve az angol és az olasz volt, szinkron tolmácsolás állt a résztvevõk
rendelkezésére.
A tudományos program három
témakör köré csoportosult:
1. A könyvtáros a tudományos
információ kapuõre
2. Tudományos információforrások az interneten
3. A távoli felhasználó
A Semmelweis Egyetem három poszterrel szerepelt, amelyek
a könyvtári együttmûködést és a
hazai konzorciumokat, az on-line
információk orvosi vonatkozásait, valamint a könyvtárosok információközvetítõi és -feltárói szerepét mutatták be:
Dr. Vasas Lívia, Jehoda Imola:
Cooperation and consortia
Dr. Szabó-Balogh Clarissa:
Medical science related questions
in on-line information in Hungary
Dr. Hercsel Jolán: Gatekeeper
Role of Librarians in Scientific
information at the Central Library
of Semmelweis University
A sok értékes információ közül nehéz lenne bármit is külön
kiemelni. A konferencia anyagát
az elõadók és a poszter szerzõk
által leadott teljes szöveg alapján
közlik az interneten, az EAHIL
honlapján (http://www.eahil.org/),
Könyvtári Levelezõ/lap

a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára honlapján (http://
lib.sote.hu) pedig élménybeszámoló olvasható.
A konferencia színhelye, Alghero Szardínia szigetének egyik
kiemelt tengerparti üdülõhelye.
A tudományos program mellett a szervezõk gondoskodtak
fakultatív programokról a szabadidõben, így módunk nyílt bepillantást nyerni Európának erre az
érdekes területére. Ezúton is elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki a konferencia rendezõbizottságának a kifogástalan szervezésért és a kitûnõ ellátásért.
Hercsel Jolán

Kisalföldi
könyvtárosok
marketing és
kommunikációs
tréningje
A Kisalföldi Könyvtárosok és
Könyvtárak Egyesülete rendszeresen indít továbbképzéseket tagjai számára. Az utolsó ilyen továbbképzés 2001. június 1112én volt Marketing és kommunikáció a könyvtárban címmel. A
tréning anyagi hátterét a Nemzeti
Kulturális Alapprogram Könyvtári
Kollégiuma biztosította, a helyszínt
a Gyõri Városi Könyvtár bocsátotta az egyesület rendelkezésére.
A képzésen a megye városi
könyvtárai (Fertõd, Csorna, Mosonmagyaróvár, Sopron, Gyõr), a
Széchenyi István Fõiskola Könyvtára, a Balázs Béla ÁMK, valamint a megyei könyvtár munkatársai vettek részt, és a British
Council által felkészített szakemberek, Gáncsné Nagy Erzsébet
(KKMK, Gyõr) és Varga Katalin (OPKM, Bp.) vezették. Cél2001. július-augusztus

