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Belgiumi tanulmányút
A Leonardo da Vinci HU/04/EX/425. számú, A
könyvtári felhasználók képzésének tanulmányo-
zása az Európai Unió országaiban címû projekt
belgiumi tanulmányútján öt magyar felsõoktatá-
si intézmény egy-egy könyvtárosa vett részt 2005.
szeptember 5. és 11. között: Hódmezõvásárhely-
rõl, Mezõtúrról, Nyíregyházáról, Szolnokról és
Szombathelyrõl.

A fogadó intézmény a geeli Katholike
Hogeschool Kempen, a kontakt személy pedig a
geeli fõiskola könyvtárának igazgatója, Hilde Sels

volt, aki minden részletre kiterjedõ, gazdag szak-
mai programot állított össze számunkra.

A tanulmányút elsõ napját Leuvenben töltöt-
tük, ahol a Leuveni Egyetem Központi Könyvtá-

rát és az Alkalmazott Tudományok Kar Könyv-

tárát tekintettük meg. Elõször a központi könyv-
tárban tájékoztattak minket az állományuk össze-
tételérõl, raktározási rendjükrõl, az általuk hasz-
nált könyvtári rendszerrõl, kölcsönzési metodi-
kájukról és a könyvtárhasználói szokásokról.

A központi könyvtár állományának kilencven
százalékát rögzítették eddig az adatbázisukban,
ami a LIBIS-katalógusban kereshetõ a felhasz-
nálók számára. A több mint egymillió kötetes
állományukban hagyományos katalógusok segít-
ségével is kereshetnek az olvasók. A katalógus-
szekrények egy külön erre a célra fenntartott
teremben találhatók. A központi könyvtár impo-
záns épületében egy 13 méter széles és 44 méter
hosszú, hatalmas olvasóteremben biztosítják fel-
használóik számára a csendes, elmélyült munka

lehetõségét, 44 ezer kötet könyv ETO-szakrend-
ben történõ hozzáférhetõvé tételével.

A fõ olvasóterembõl nyílik egy másik terem,
ami 19 ezer kötetes tájékoztató apparátussal, ben-
ne az ország legteljesebb, legjobb életrajzi gyûj-
teményével és felhasználói terminálokkal várja
az olvasókat.

Itt és az egész olvasóteremben 2005. január
27. óta vezeték nélküli internethasználatra is le-
hetõséget biztosítanak használóiknak, a saját lap-
topjaikkal is. Ezeken és a felhasználói terminá-
lokon számos elektronikus adatbázis – közöttük
teljes szövegûek (náluk az EBSCO a legnépsze-
rûbb) –, csomagokban elõfizetett elektronikus fo-
lyóiratok, 16 ezer digitalizált dokumentum és a
saját adatbázisuk érhetõ el.

Nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy digitá-
lis könyvtáruk jól használható legyen. Itt õrzik a
campusok publikációit, doktori disszertációit és
szakdolgozatait is. A központi könyvtár állomá-
nya 1 millió 300 ezer címbõl áll, amit zárt rak-
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tárakban õriznek. Összesen 4,3 millió könyv várja
a Leuveni Egyetem központi és kari könyvtára-
iban az intézmény háromezer egyetemi oktatóját
és 28 ezer hallgatóját.

A központi könyvtárban lehetõségünk nyílt a
különgyûjteményük megtekintésére is, amelyben
értékes kéziratokat, õsnyomtatványokat és régi
könyveket õriznek. Többek között láthattunk itt
egy 1425-ben született alapító oklevelet,
Erasmustól és Morus Tamástól származó levele-
ket. Megemlékeznek itt az egyetem világhírû
tanítványairól és munkásságukról is, például
Gerhard Mercatorról, az anatómia és a térképé-
szet atyjáról. Itt született az õsrobbanás elmélete
(Nagy Bumm), és az egyetem nyomdájában lá-
tott napvilágot Morus Tamás Utópiája.

Ezt követõen az Alkalmazott Tudományok
Kar Könyvtárát tekintettük meg.

A könyvtár vezetõje elmondta, hogy hatal-
mas olvasótermükben a folyóiratok legfrissebb
számai és felhasználói terminálok találhatók. A
folyóiratok kurrens bekötött évfolyamait (több
mint kétezer címet) az olvasók által használható
szabadpolcos raktárban õrzik az olvasóterem
alatti szinten. Ezeket önállóan használhatják
helyben, illetve fénymásolatokat készíthetnek

belõlük. További négyszázezer kötet ritkábban
használt régi folyóiratot egy másik épületben
õriznek.

Az olvasóterem mellett egy hatalmas térben
280 ezer kötet könyv várja az olvasókat ETO-
szakrendben, ami Belgium legnagyobb szabad-
polcos állománya. Az itt található mûveket a
karon oktatott tantárgyaknak megfelelõen hat
osztályba sorolták, amelyek mindegyikének kü-
lön szakreferense van. A hat tudományterület a
következõ: matematika + elektronika, fizika +
kémia, mezõgazdaság, sport, építészet, didaktika
+ általános mûvek.

A szabadpolcos állományrész mellett 600 ezer
kötet könyv a kari könyvtár raktárában van elhe-
lyezve részben nagyságrendben, részben pedig
tömörraktári rendben. A raktár mellett található
a páratlan gazdagságú térképtáruk a földrajzsza-
kos hallgatóik számára. Ezt az állományrészt
jelenleg katalogizálják és digitalizálják.

Arról is tájékoztatást kaptunk, hogyan történik
ezen intézményekben a könyvtári felhasználók kép-
zése. A fõ hangsúlyt az adatbázis-használat elsajá-
títására fektetik, ami aláírással záródó stúdium
keretében kerül a hallgatók tanrendjébe.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. december • 31

Elsõ szakmai napunk végén a központi könyv-
tár egyik alkalmazottjától tájékoztatást kaptunk
a Leuveni Katolikus Egyetemi Szövetség Könyv-
tárainak az együttmûködésérõl is. Maga a szö-
vetség 2002-ben jött létre tizenhárom felsõfokú
intézmény integrációjával, a minõségfejlesztés
célkitûzésével. A szövetség tagjai stratégiai ter-
vet hoztak létre arra vonatkozóan, hogy miként
tudnak együttmûködni. A munkacsoportokban
kidolgozott tizenhét oldalas stratégiai tervüket
épp a látogatásunk napján írták alá, ebben nyolc
pontban fogalmazták meg a célkitûzéseiket. Eze-
ket 2010-re szeretnék megvalósítani. A projekt
megvalósulásához minden tagkönyvtár anyagi-
lag is hozzájárul.

A második szakmai nap helyszíne a Kempeni

Katolikus Fõiskola geeli központja volt. Itt Hilde
Sels, a könyvtár vezetõje tájékoztatott minket a
belga oktatásügyrõl (különös tekintettel a felsõ-
oktatás rendszerére), a felsõoktatási könyvtárak-
ról általánosságban, a belga könyvtári szövet-
ségrõl és néhány projektjükrõl.

A felsõoktatási intézmények integrációja
1994-ben jött létre Belgiumban a nagyobb álla-
mi támogatás eléréséért. Ekkor 130 felsõoktatási
intézmény összevonásával 22 jött létre. A
kempeni fõiskola négy városban, harminc kilo-
méteres körzetben mûködik, tíz tanszékkel.

Megismerkedtünk a Bologna elõtti és utáni
felsõoktatási képzési rendszerükkel. Tájékozta-
tást kaptunk a fõiskola könyvtárainak (a geeli
központi könyvtár és öt tagkönyvtár) együttmû-
ködésérõl: egyesített katalógusukról, a tagkönyv-
tárak közötti dokumentumszállítási egyezmény-
rõl, a hallgatóik számára készített útmutatókról,
keresési segédletekrõl, közösen vásárolt, illetve
épített adatbázisaikról és azok elérési lehetõsé-
geirõl.

Átfogó képet kaptunk a könyvtári alkalma-
zottak munkamegosztásáról és továbbképzésérõl.
Megismertük a könyvtári tanácsuk mûködését,
az állományépítési, szerzeményezési politikáju-
kat, a beszerzési keretüket, az újonnan beszer-
zett vagy kapott dokumentumok feldolgozási
metodikáját, a könyvtárhasználók jogait. A
könyvtári tanács központi szerepet kap: útmuta-
tást ad a könyvtári politika kialakításához, enge-
délyezi a beszerzendõ dokumentumok megvá-
sárlását. A szerzeményezésükre – könyvekre és
folyóiratokra vonatkozóan is – elsõsorban az egy-
példányos vásárlás jellemzõ. Ettõl csak alapos

indokkal térnek el a könyvek esetében. Az éves
költségvetésük 75 ezer euró a fizetések nélkül,
aminek 87%-át használják könyvek vásárlására.
A fennmaradó 13%-ot továbbképzésekre, konfe-
renciákra, a könyvek köttetésére, illetve kar-
bantartására fordítják. Az adatbázisokat a tag-
könyvtárak közösen vásárolják meg, többnyire
pályázati lehetõségek igénybevételével.

Valamennyi tanszék minden oktatója és hall-
gatója azonos könyvtárhasználati jogokkal ren-
delkezik a központi könyvtárban és az öt tag-
könyvtárban. Szolgáltatásaik hatékonyságát elé-
gedettségmérésekkel folyamatosan nyomon kö-
vetik. Ennek technikai lebonyolítása az interneten
hozzáférhetõ kérdõívek kitöltésével történik.

Kitûzött céljaikat nyomtatott és elektronikus
információk és audiovizuális anyag hozzáférhe-
tõvé tételével érik el. Arra törekszenek, hogy az
általuk nyújtott információkat könnyen elérhetõ-
vé tegyék. Sokféle információs forrást kínálnak
a használóiknak: adatbázisokat, CD-ROM-okat,
amelyek azonban egyelõre csak a könyvtáron
belül használhatók. Távolabbi terveik között
szerepel ezek campuson kívüli elérése és egy
nagyobb könyvtár, aminek már információs for-
rásközpont lenne a neve.

Megismertük a könyvtár minõségmenedzs-
mentjét is, ami nagyon fontossá vált az utóbbi
idõben. A geeli könyvtár dolgozott elõször az új
minõségbiztosítás, az EFQM (European
Foundation Quality Management) szerint. Mi-
nõségmenedzsmentjük célja, hogy még olajozot-
tabban mûködjön a rendszer, még jobban meg-
feleljenek az elvárásoknak.

A könyvtári felhasználók képzésére három éve
tréningeket szerveznek a tanároknak és a diá-
koknak egyaránt, ami azt a célt szolgálja, hogy
könnyebben a szükséges információk birtokába
juthassanak.

A Kempeni Katolikus Fõiskola geeli központ-
jában a felhasználóképzésrõl (information
literacy) hallottunk egy informatív elõadást a
negyedik szakmai napon. Tapasztalat, hogy a
felhasználók képzését a könyvtárosok rendkívül
fontosnak tartják, a fõiskola oktatói viszont ke-
vésbé. Elsõ lépésként meg kell õket gyõzni e
tevékenység szükségességérõl, sõt fontosságáról,
s elsõsorban õket kell képezni, hogy a hallgató-
iknak át tudják majd adni ezen ismereteket a
tanrendbe illesztett órák keretében. A könyvtár
különféle anyagokkal – például a könyvtárat
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bemutató videofilmmel, power point-bemutató-
val, a katalógus és az adatbázisok használatához
szükséges útmutatókkal, az elektronikusan elér-
hetõ folyóiratok listájával stb. – segíti a tanárok
munkáját.

Hilde Sels, a könyvtár vezetõje részletesen
ismertette információs felhasználóképzésük pro-
jektjét is, melyben jelenleg négy tagkönyvtár vesz
részt. Hosszútávú tervük, hogy szövetségük vala-
mennyi könyvtára mûködjön együtt e projektben.

A harmadik napon Bruggében a College of

Europe-nak és könyvtárának megtekintésére ke-
rült sor. A fõiskola Európa legrégebbi posztgra-
duális képzõintézete, amit az 1948-as Hágai
Konferencián hozott határozatnak megfelelõen
1949-ben alapítottak.

A fõiskolán angol és francia nyelven képez-
nek európai szakembereket jogi, közgazdasági,
politikai, közigazgatási és humán erõforrás-fej-
lesztés szakirányokon. (Ilyen intézmény mûkö-
dik 1992 óta Varsó egyik külvárosában,
Natolinban is, ahol a fenti szakirányokon túl a
képzés elsõsorban Közép-Európára és az Euró-
pai Unióhoz csatlakozni kívánó államok integrá-
ciójára koncentrál.) Története tehát 1948-ig nyú-
lik vissza. Hágában vitatták meg elõször egy
önálló felsõoktatási intézmény létrehozásának
szükségességét, amelyben az Európa minden
részérõl érkezõ diplomások élhetnek és tanul-
hatnak egy valóban európai környezetben.

A jelentkezõ diákok pályázat útján juthatnak
be az intézménybe. Ennek elõfeltétele jó rendû
egyetemi diploma, tökéletes angol és francia
nyelvtudás. A képzési idõ tíz hónap, szeptem-
bertõl júniusig tart. Angol és francia nyelven
oktatnak, a tandíj 16 ezer euró, a hallgatók 85–
90%-a részleges vagy teljes ösztöndíjat kap ha-
zájától. Évente közel négyszáz hallgatójuk van,
akik 47 országból érkeznek. 21 nemzet 140 pro-
fesszora és tanára (köztük magyarok is, például
Mádl Ferenc, Martonyi János) tanít itt fõleg
óraadóként, de vannak fõállású oktatók is. A
képzés igen magas szintû, a diákok saját szakte-
rületükön szerzett tudásukat releváns és napra-
kész európai ismeretekkel egészítik ki.

Négy akadémiai tanszék mûködik: a Közgaz-
dasági Tanszék, a Jogi Tanszék, a Politikai és
Adminisztrációs Tanulmányok Tanszék és az
Európai Nemzetközi és Diplomáciai Kapcsola-
tok Tanszék. Hallgatóik 40%-a négy nyelvet
beszél. Eddig 9500-an végeztek itt, közülük 8000-

en a hazájukban helyezkedtek el, 1500-an pedig
Brüsszelben kaptak állást.

A College of  Europe központi szerepet tölt
be az Európai Unió képzésében, a végzett hall-
gatók többsége EU-s intézményekben, bankok-
ban, saját országában EU-szakértõként vagy
Brüsszelben, az Európai Unió központjában dol-
gozik. (Bill Gates is az intézmény hallgatója volt).

Az oktatási programon túl az intézmény lehe-
tõséget nyújt szabadidõs tevékenységekre is
(sport, utazás, kulturális programok). Nagyon
népszerû a Nemzetiségi esték elnevezésû ren-
dezvénysorozatuk, amely segít egymás kultúrá-
jának megismerésében.

A szakmai nap második felében a dokumen-
tációs központot és a könyvtárat néztük meg. A
hallgatók információs igényeinek kielégítésén túl
a közös tanulást, az együttgondolkodást is elõse-
gíti a könyvtár használata. Technikailag és szak-
mailag is a legmagasabb szintû szolgáltatást
kapják a hallgatók. Nem elhanyagolandó ténye-
zõ, hogy a felhasználók képzettek, az elõtanulmá-
nyaik során szerzett információk birtokában önál-
lóan tudják használni a könyvtárat. Ennek ellenére
tartanak bemutatókat és vezetéseket a hallgatóik-
nak, de a többségüket nem kell képezniük.

A fõiskola könyvtárában a képzéshez illesz-
kedve elsõsorban angol és francia nyelvû szak-
irodalom található (kb. százezer cím). Az állo-
mány két részbõl tevõdik össze: az Európai
Dokumentációs Központból és a hivatalos EU-
dokumentációs részbõl. Itt található a legnagyobb
európai uniós gyûjtemény, amiben döntõ szere-
pet játszik az, hogy a könyvtár az EU-intézmé-
nyek kiadványait ingyen kapja meg. Ez erõtelje-
sen megnöveli az általuk lebonyolított könyvtár-
közi kölcsönzések számát.

A könyvtárvezetõ ismertette velünk a raktári
rendet, gyûjtõkörüket, az állományuk összetéte-
lét, a könyvtár használatának rendjét. A folyó-
irat-olvasóban háromszáz cím található. Említet-
ték az általuk használt könyvtári programot, amit
az antwerpeni egyetem fejlesztett ki. Az Európai
Közösség könyvtárai jó kapcsolatban állnak egy-
mással. A varsói fõiskola könyvtárával is kiváló
az együttmûködés.

A könyvtár funkciójában és térelosztásában
flexibilis. A gyors tájékozódást  színcsíkok al-
kalmazása segíti. A periodikumokat például –
amelyek az  állományuk 60–70%-át teszik ki –
fehér „P” betûvel jelölik. Az Európai Tanács
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anyagát zöld, az Egyesült Nemzetekét pedig pi-
ros színnel különböztetik meg.

A negyedik szakmai nap helyszíne ismét Geel
volt. A Közmûvelõdési Könyvtárban és a

Kempeni Katolikus Fõiskola Központi Könyvtá-

rában voltunk. Nagy élményt jelentett a Köz-
mûvelõdési Könyvtár ottjártunk idején átépítés
alatt állt, 2005. október 3-án átadott épületének
meglátogatása.

Rövid áttekintést kaptunk a belga közmûve-
lõdési könyvtárak történetérõl és helyzetérõl,
majd e közmûvelõdési könyvtárnak a városban
betöltött szerepérõl. Megtudtuk, hogy a Geel
városában mûködõ elmegyógyintézet orvosi ke-
zelés alatt álló, de nem közveszélyes betegeinek
könyvtári ellátása, sõt néhányuk foglalkoztatása
kiemelt feladata a könyvtárnak. Geelben évszá-
zados hagyománya van az irgalmasságnak, a
betegek toleráns elfogadásának. A pszichiátriai
gondozottak ilyen módon is lehetõséget kapnak
a társadalomba való beilleszkedésre.

Megismertük a könyvtárhasználat szabályait,
majd körbevezettek minket a könyvtár új épüle-
tén. Olvasószoba, tanulószoba, kiállítóterem,
konferenciaterem szolgálja a könyvtár „kulturá-
lis találkozóhely” szerepét. Remek ötlet a rög-
zíthetõ kerekû könyvespolcok használata, ugyanis
így – ha szükséges például egy rendezvény mi-
att – könnyen nagy terekhez jutnak.

Az újonnan bevezetett tematikus raktári rend-
szer szám- és betûkombinációk helyett szemlé-
letes piktogramok (pl. labda – sport; bolygók –
csillagászat) segítségével könnyíti meg az olva-
sók eligazodását az állományban. Ezt a rend-
szert belga könyvtárosok dolgozták ki. Az or-
szágban másodikként – Antwerpen után – itt
vezették be. Egy adott témához tartozó vala-
mennyi dokumentumtípus (könyvek, folyóiratok,
hangkazetták, CD-k, CD-ROM-ok, videofilmek,
DVD-k) egy helyre kerülnek az olvasói térben. A
dokumentumok kölcsönzésére, illetve visszavéte-
lére alkalmazott vonalkódos rendszerrõl áttértek a
modernebb rádiófrekvenciás technológiára.

A városi levéltárt a könyvtárral közös épület-
ben helyezték el. Kellemes, harmonikus környe-
zet, funkcionális berendezés várja itt októbertõl
a könyvtárhasználókat.

Az ötödik szakmai napunkat Antwerpenben
töltöttük. A Permekebibliotheek megtekintése és
a Flamand Könyvtári Szövetség vezetõjének elõ-
adása volt a programunk.

Az új központi városi könyvtár (http://
permeke.antwerpen.be) egy mélygarázsból átala-
kított épületben mûködik, és az idén április 21-
én nyílt meg. Érdeklõdéssel tanulmányoztuk a
könyvtári állomány tematikus raktározási rendsze-
rét, amelyet itt vezettek be elõször Belgiumban.

E könyvtárban is könnyen mobilizálható áll-
ványokon találhatók a dokumentumok. Ismertet-
ték velünk a könyvtárhasználati szabályokat, az
igénybe vehetõ szolgáltatások körét és azok dí-
ját. Megtekintettük az egyes könyvtári övezete-
ket is, köztük a gyermekrészleget és az
internetövezetet.
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Mûködés közben tanulmányoztuk a rádiófrek-
venciás rendszert, és megállapítottuk, hogy a
könyvtárhasználat többnyire személytelen, leg-
inkább egy piachoz hasonlít a kölcsönzõi öve-
zet. A biztonsági kapun át belépõ olvasó bedob-
ja az ún. könyvvisszaadó nyíláson a visszaho-
zott dokumentumokat, és elmegy válogatni. Távo-
zása elõtt pedig az önkölcsönzõ terminálok segít-
ségével kikölcsönzi magának, amit kiválasztott. A
könyvtárosok felmérése szerint egy olvasó átlago-
san tizenkét percet tölt náluk alkalmanként.

A könyvtár megtekintése után a Flamand

Könyvtári Szövetség vezetõje ismertette a
VVBAD (Flamand Könyvtárosok, Levéltárosok
és Dokumentaristák Szövetsége) szervezeti fel-
építését, munkáját. Beszélt a tagság összetételé-
rõl, a vezetõség feladatairól és a terveikrõl. Hal-
lottunk a VOWB (Flamand Tudományos Könyv-
tárosok Fóruma) munkájáról, a könyvtári szö-
vetség projektjeirõl, mûködésérõl. Végül bete-
kintést nyertünk a VLHORA (Felsõoktatási In-
tézmények Tanácsa) tevékenységébe.

A kulturális program keretében sétát tettünk a
városban, majd a Plantin–Moretus Nyomdamú-
zeum méltán világhírû gyûjteményének megte-
kintésével zárult antwerpeni programunk.

Tanulmányi utunkon nagyon sok hasznos
tapasztalatot szereztünk a könyvtári felhaszná-
lók képzésérõl és a különbözõ könyvtári mun-
kafolyamatokban alkalmazott módszerekrõl,
amelyek jelentõs része hazai környezetben is
jól adaptálható.

Nagyváradi Enikõ–Takácsné Bán Erzsébet–

Tóthné Bordé Katalin
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A VA VA VA VA Világemlékezet részévé váltak a Corilágemlékezet részévé váltak a Corilágemlékezet részévé váltak a Corilágemlékezet részévé váltak a Corilágemlékezet részévé váltak a Corvinákvinákvinákvinákvinák
Mátyás király könyvtára, a Bibliotheca Corviniana felkerült az UNESCO Világemlékezet Listájára. A rene-
szánszkori Európa egyik legnagyobb könyvgyûjteménye Mátyás számára írt mûveket tartalmaz, valamint
megtalálhatók benne a kor legfontosabb munkáinak példányai is. A többek között filozófiai, teológiai,
történettudományi, jogi, irodalmi, földrajzi, természettudományi, orvosi és építészeti munkákat magába foglaló
könyvtár alapján képet alkothatunk a reneszánsz irodalmi, tudományos és mûvészeti életérõl. Ma magyaror-
szági gyûjteményekben 53 Corvinát õriznek (35-öt az Országos Széchényi Könyvtárban). A bizonyítottan
hiteles corvinák száma 216, melyek a világ nagy könyvtárainak kiemelkedõen értékes kincsei.

Huszonnégy ország 29 gyûjteménye került fel idén az UNESCO Világemlékezet Listájára. Ezzel 120-ra
emelkedett a listán szereplõ gyûjtemények száma, melyek között most elõször szerepel Albánia, az Amerikai
Egyesült Államok, Azerbajdzsán, az Egyesült Királyság, Kolumbia, Kuba, Libanon, Namíbia, Olaszország,
Portugália, Svédország és Ukrajna valamely gyûjteménye. A 14 tagú Nemzetközi Felügyelõ Bizottság által
tett bejegyzési javaslatokat Koichiro Matsuura úr, az UNESCO fõigazgatója hagyta jóvá.

A UNESCO Világörökség értékõrzõ programját széles körben ismerik. Az UNESCO néhány éve azért
hirdette meg a Világemlékezet Programot, hogy regisztrálja és megõrizze a pusztulástól a világ szellemi
örökségét, a világ emlékezetét, mely hûen tükrözi a nyelvek, népek és kultúrák sokszínûségét. A program
létrejöttét az a felismerés tette szükségszerûvé, hogy ez az emlékezet sérülékeny, hiszen nap mint nap fontos
dokumentumok vesznek feledésbe. Az UNESCO világemlékezet-listáján eddig egyebek közt Ludwig van
Beethoven IX. szimfóniája, a moszkvai Állami Könyvtár folyóirat-gyûjteménye, a weimari Goethe- és Schiller-
archívum egy része szerepel. A Nemzetközi Felügyelõ Bizottság, mely a fõigazgató által kinevezett nemzetközi
szakértõkbõl áll, kétévenkénti ülésein bírálja el az UNESCO tagállamok által benyújtott jelöléseket.

További információk a Corvinákról: A Bibliotheca Corviniana Digitalis program honlapján: http://
www.corvina.oszk.hu/

A Világemlékezet Programról a Magyar UNESCO Bizottság honlapján: http://www.unesco.hu
Az UNESCO honlapja: www.unesco.org/webworld/mow/


