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Külföldi könyv-
és könyvtárszakmai

tapasztalatok:
Spanyolország

Nemzetközi könyvtári és könyvszakmai kapcso-
latok kialakítását és kibõvítését tûztük ki célul
az Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) an-
gol, német és spanyol nyelvi referenseként ak-
kor, amikor megcéloztuk a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) nemzetközi kapcsolatok témájú
pályázatát.

Úgy gondoltuk, különösen az utóbbi néhány
év intenzív erõfeszítései után, meg kell tapasz-
talnunk, hol tartunk az európai uniós könyvtárak
sorában.

Az OIK gyûjtõkörét tekintve eredeti nyelvû
szépirodalmi és humán gyûjtõkörû szakkönyvtár
– a világ több mint hatvan nyelvén gyûjt anya-
gokat. Állományfejlesztéssel fogalkozó könyv-
tárosokként a technikai lehetõségekkel élve vir-
tuálisan igyekszünk részt venni egy-egy célország
kulturális életében, nyomon követjük irodalmi
újdonságait, nyelvi, országismereti, zenei, kultu-
rális háttéranyagainak sokféle hordozón való
megjelenését, igyekszünk tájékozódni az adott
ország könyvkultúrájáról, könyvtári életérõl.

Közhely azonban, hogy a mégoly intenzív
virtuális jelenlét sem ér fel a valóságossal, s hogy
a helyszínen megszerezhetõ információk, a sze-
mélyes kapcsolatépítés semmi mással nem he-
lyettesíthetõ.

Az NKA pályázati lehetõségével élve, elõze-
tesen a budapesti kulturális intézetek tanácsait is
igénybe véve, ottani szempontból is jelentõs
könyvtárakat látogattunk meg – esetenként a
nemzeti könyvtárat –, valamint részt vettünk
nyelvterületünk legfontosabb könyvvásárán, így
angol és német referens munkatársaim a Frank-
furti Könyvvásáron, spanyol gyarapítóként jó-
magam a madridin (amelyet minden második
évben Barcelonában rendeznek).

A könyvvásárokhoz igazítva a tanulmányút
megszervezését, idõben a spanyolországi prog-

ramommal indult a projekt, 2006 szeptemberé-
ben. Három különbözõ könyvtártípusban tervez-
tem látogatást: közkönyvtárban, felsõoktatási és
nemzetközi hatáskörrel rendelkezõ szakkönyv-
tárban. A szervezési munkák a rendkívül rövid
határidõt tekintve intenzíven folytak azért, hogy
mindhárom intézményben fogadjanak a kollégák.

Biblioteca Regional de Madrid
Joaquín Leguina

A Biblioteca Regional de Madrid Joaquín
Lenguina azaz a Joaquín Leguina közéleti sze-
mélyiségrõl elnevezett madridi regionális könyv-
tár igazgatója, Carmen Belén Llera Cermeno

asszony meghívásának az érkezés napja késõ
délutánján tettem eleget. Az elsõ tanulság mind-
járt az volt, hogy a repülõtéri adminisztráció,
valamint a kitûnõen szervezett és óriási kiterje-
désû, de folyamatosan újított, s a célállomásnál
épp felújítás miatt zárva tartó metró miatt a le-
hetõ legnagyobb sebességre ösztökélt taxival
sikerült csak idõben a helyszínre érkeznem, ahol
megvárt a láthatólag erõs megfázással küszködõ
kolléga, és – utólag is hálás vagyok neki – rész-
letesen elkalauzolt a gyönyörû épületben.

A könyvtár szerepének megértéséhez a spa-
nyol könyvtári rendszer áttekintésére volt szük-
ség. Helyesebb lenne rendszerekrõl beszélni,
hiszen a kulturális és intézményi felépítmény
különbözõségei miatt számos, nálunk nem léte-
zõ könyvtártípus rendezõdik valamilyen tevé-
kenység vagy szolgáltatás során egymáshoz.

A regionális könyvtártípus létrejöttének jogi
alapja tulajdonképpen az 1978-as új alkotmány,
amelynek felhatalmazásával Spanyolország terü-
letét lefedve tizenhét autonóm közösség alakult,
mindegyik a maga közigazgatási adminisztráci-
ójával. Az autonómiák központi könyvtárai – a
nemzeti könyvtár egyes feladatait átvéve – a
korábbi állami könyvtári hálózat központi intéz-
ményeire épültek, gyakran ugyanabban az épü-
letben. Ennek számos elõnye volt, a gazdasági-
akon kívül az, hogy a valamikori központi álla-
mi könyvtárak a kötelespéldányok miatt tekinté-
lyes retrospektív állománnyal rendelkeztek. Az
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állomány növekedése miatt azonban ezen regio-
nális központi könyvtárak új épületeket kapnak,
gyakran építészetileg érdekes, rehabilitált objek-
tumban.

Jó példa erre a törekvésre a meglátogatott köz-
ponti könyvtár is, amely – archívum párjával
együtt – az Aquila sörgyár hajdani épületében
kapott helyet. Nemesen egyszerû anyagok: az
eredeti épület restaurált téglafalai és fa alkalma-
zása jellemzik az új épület belsejét, modern és
vidám színû kiegészítõ könyvtári bútorokkal. Az
eredeti helyén meghagyott ipari mûemlék sárga-
réz sörfõzõ gépészeti elemei modern szobor-
együttesként is megállnák a helyüket.

A tízezer négyzetméteren elhelyezkedõ könyv-
tár kb. 370 ezer könyvvel, 2170 folyóiratcím-
mel, tekintélyes hangzóanyaggal és videóval, va-
lamint 206 olvasóhellyel rendelkezik. Utóbbi
azért jelentõs, mert a könyvtár nem kölcsönöz.
Alapfeladata szerint gyûjti, megõrzi és szolgál-
tatja a madridi autonóm közösség írott kulturális
örökségét, gyûjti Madrid város és az autonómia
nyomtatott és bármilyen más hordozón megje-
lent kiadványait, feladata a bibliográfiai termés
feldolgozása és terjesztése, valamint a régió köz-
könyvtári hálózatának szakmai irányítása. Fon-
tos állományrésze a Madridi Gyûjtemény, azaz
a régióval foglalkozó, helyben vagy bárhol má-
sutt megjelent valamennyi dokumentum, 80 ezer
egység a VII. századtól napjainkig. Könyvtártudo-
mányi gyûjtemény, referensz állomány, Euro-
biblioteca, folyóirattár és automatizált kardexben
tárolva médiatár és térképtár. Katalógust épít a mad-

ridi régió írott nemzeti öröksége anyagá-
ból, amely más – magán- és közösségi
gyõjtemények anyagával egyetlen, a nem-
zeti könyvtár felügyelte országos közös
katalógusba kerül. Szintén közös felület-
rõl érhetõ el a város közkönyvtárainak
teljes anyaga a nagyközönség számára.

Az elõbb felsorolt feladatai miatt –
mint az autonóm közösségek többi köz-
ponti könyvtára is az országban – bizo-
nyos értelemben a terület nemzeti
könyvtárát jelenti.

Mint ahogy másutt a világban és
nálunk is, intenzív kapcsolatot ápolnak
a használóval. Könyvtárismertetõ anya-
gaik tanulságosak és dekoratívak, na-
gyon alaposan, szintenként adnak infor-
mációt az ott elérhetõ szolgáltatásokról

(ezt más könyvtárnál is tapasztaltam). Számos ren-
dezvényt, kiállítást szerveznek, mint errõl a gazdag
ismertetõ anyag tájékoztat a beíratkozási térben,
ahol egyébként az aktuális évfordulót ünneplõ, a
magyar olvasó számára sem teljesen ismeretlen író,
Pío Baroja kiállítása fogadta a látogatót.

Mint a többi meglátogatott könyvtárban,
munkájukat stratégiai terv alapján szervezik
hosszú távon, már a korábbi években is alkal-
mazván a TQM elveit. A minõségbiztosítással
kapcsolatos információk viszont általában nem
szerepelnek a honlapon, vagy csak a használók
bizonyos szintjei érik el.

A közkönyvtári „csúcsszerv” meglátogatása
mellett mód volt az egyik kerületi közkönyvtár-
ban is tapasztalatokat gyûjteni, mivel a LIBER
nemzetközi könyvvásár irodalmi rendezvényei
közül nem is egyet ott rendeztek meg. Világos
színeivel, szintenként elkülönülõ, rámpás meg-
közelítésû gyermek- és felnõttrészlegével, a sza-
badpolcon való tartalmi tájékozódáshoz tervezett
ETO-táblázat szellemes elrendezésével, az ingye-
nes internethasználók nagy számával – a spa-
nyol könyvtárhasználatban nem jelenik meg a
pénz a használó részérõl, a reprográfiai szolgál-
tatáson kívül minden ingyenes – nagyon ottho-
nos benyomást keltett.

Még egy nagyon figyelemre méltó könyvtár-
típussal találkoztam, az ún. bibliometróval. Az
óriási metróhálózat utasainak szól a nagyobb állo-
másokon lévõ kölcsönzõ pavilon. Egy hétre lehet
kölcsönözni, az anyag elsõsorban szépirodalom, és
semmi lektûr. Hasonló népszerûsítõ ötlettel talál-
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koztam néhány éve a barcelonai metróban könyv-
automata képében, ahol színvonalas irodalmat
lehetettt vásárolni zsebkönyv kiadásban.

Universidad Nacional
de Educación a Distancia

(UNED) Biblioteca Central

A Nemzeti Távoktatási Egyetem Központi
Könyvtárának kiválasztása szintén spanyol
könyvtáros ismerõseim javaslatára történt, úgy
építészetileg, mint szervezettségét tekintve az
ország egyik elismert könyvtára.

A fenntartó intézmény, a Távoktatási Egye-
tem gyakorlatilag az ország legnagyobb egyete-
me, hatvanegy városban van oktatási központja.
Az egyetem könyvtári egységei a pszichológiai
és a mûszaki, valamint a szóban forgó központi,
de tanszéki könyvtárai nincsenek.

Külön tanulmányt érdemelne az egyetemi
városnegyedben tíz éve épült könyvtárépület a
maga arénára emlékeztetõ, körkörös elrendezé-
sével, szintenkénti, szakonként elkülönülõ olva-
sótermeivel, amelyek – a könyvtáros kollégák
felvilágosítása szerint – szerencsére mentesek az
ilyen szerkezeti elrendezésre jellemzõ hibától:
rendben van az akusztikájuk, nincs zavaró áthal-
lás a körívek egyik oldaláról a másikra. A gyûj-
temény maga élõ cáfolata annak a szerencsére
egyre ritkábban hallható téves elképzelésnek,
hogy nem kell könyvtár, hiszen minden rajta van
az interneten. A távoktatási egyetem négyszáz-
ezres könyvtári egységgel, háromezer kurrens
papír alapú, és 13 029 elektronikus folyóirattal,
206 adatbázissal, jelentõs egyéb hordózón meg-
jelenõ hangzó anyaggal és tizenötezer mikrofilm
címmel rendelkezik, s vizsgaidõszakban immár
szombaton és vasárnap is 9-tõl 21 óráig szolgál-
tat. Az egyetem az oktatáshoz, tanuláshoz szük-
séges segédanyagot részben a központi könyv-
tár, részben a helyi központok könyvtárai révén,
részben pedig a honlapjáról jelszóval elérhetõen
biztosítja, ez utóbbit kizárólag a tanulmányok-
nak megfelelõ szinthez szabva. A méregdrága,
magánszemélynek megfizethetetlen adatbázisok
és folyóiratok elõfizetését a könyvtár itt is, mint
nálunk és mindenütt a világon, más intézmények-
kel együtt, konzorciumba szervezõdve oldja meg.

Spanyol jellegzetesség, hogy kevés, de nagy
teljesítményû integrált könyvtári rendszert hasz-
nálnak, ez esetben az Unicorn nevût. A központi

könyvtár számos spanyol egyetemmel együtt építi
a decentralizált, technikailag központosított,
REBIUN nevû közös katalógust.

Az intézmény igazgatója, María Jesús López

Manzanedo asszony (országosan elismert szak-
tekintély) engedélyezte, hogy a pincétõl a padlá-
sig bejárjam az épületet, a látogatást a kedves
kísérõ kollégával a könyvtár csodálatos panorá-
májú tetõteraszának kávézójában fejeztem be.

Instituto Cervantes. Biblioteca
Central

(A Cervantes Intézet Központi
Könyvtára)

A világon jelenleg hatvanhat tagintézetettel ren-
delkezõ, kultúrmissziót teljesítõ oktatási és kul-
turális központ Magyarországon 2004-ben nyi-
totta meg kapuit.

Központi könyvtárának meglátogatása már
elhelyezkedése miatt is élmény. A központ
ugyanis látogatásomkor a Madridtól mintegy
harminc kilométerre található kisvárosban, Alcalá
de Henáresben volt, mely Cervantes szülõváro-
sa. Háza ma látogatható múzeum, ugyanúgy, mint
a város egyéb nevezetességei, például az 1483-
tól folyamatosan mûködõ középkori kórház,
valamint az eredeti építészeti elemekkel rendel-
kezõ, 1601-bõl származó, Corral de Comedias
nevû, ma is aktív színház.

Történelmi, kultúrtörténeti szempontból is
egyedülálló jelentõségû a város: az 1499-ben
alapított Universidad Complutense volt az elsõ
modern értelemben vett egyetem, amelyet a
századok folyamán a spanyol irodalom és
kultúra nagy alakjai látogattak.

A Cervantes Intézet szigorú szépségû köz-
ponti épülete a középkorban nemes ifjak isko-
lája volt, s immár többek között a tanártovább-
képzés és az alkalmazott nyelvészet központ-
ja, korábbi funkcióját a fõváros frekventált
helyén kialakított pompás épület veszi át.

Az intézet könyvtárai közel hatszázezer do-
kumentummal rendelkeznek, és nagyjából évi
ötszázezer kölcsönzést intéznek. Rendkívül
esztétikus és állandóan megújuló honlapja a
különféle felkészültségû használó számára – a
kezdõ nyelvtanulótól kezdve a hispanistáig –
nyújt hasznos információkat, a tagintézetek és
könyvtáraik számára természetesen külön fej-
lesztett honlapokkal.
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Az Absys integrált könyvtári rendszer a
világhálózat teljes könyvtári anyagát kezeli. A
központ könyvtári anyagából számomra a
könyvtártudományi gyûjtemény volt a legiri-
gyeltebb. Ana Cristina Gonzalo kolléga és a
munkatársak segítségével a látogatás villanás-
nyi ideje alatt sikerült némi ismeretet szerez-
nem arról a hatalmas munkáról, amit egy ilyen
óriási szervezet könyvári ellátásának mene-
dzselése jelent.

Mindhárom könyvtárlátogatás alkalmával
örülhettem, hogy a kollégák kivétel nélkül
jártak már Magyarországon, s a magammal
vitt angol nyelvû OIK ismertetõfüzet szé-
pen felújított könyvtárunkat ábrázoló fény-
képfelvételei láttán meglepõdtek, elismeré-
süket fejezték ki.

Sajnálatos azonban, hogy – ily közel az
obligát turista útvonalhoz – információ hí-
ján a könyvtárunkba látogatás lehetõsége föl
sem merült. A Cervantes intézetbeli kedves
kollégákkal mindenenesetre megegyeztünk,
hogy legközelebbi látogatásukkor sor kerül
erre is.

LIBER Nemzetközi
Könyvvásár: Madrid

A könyvvásárok, könyvfesztiválok – összehason-
líthatatlan hangulatukkal, az óriási mennyiségû,
szebbnél szebb kiadvánnyal, a számos rendez-
vénnyel és nem utolsósorban a könyves kollé-
gákkal való találkozásokkal – a gyarapító könyv-
tárosok számára a szakmai élet legemlékezete-
sebb eseményei. Ünnepei a könyvnek, a könyv
embereinek egyaránt.

A spanyol nyelvû könyvkiadás legfontosabb
helyei a világon a hispán félszigeten kívül Me-
xikó és Argentína. Latin-Amerika talán legna-
gyobb könyves rendezvénye Mexikó második
legnagyobb városában, Guadalajarában van min-
den év decemberében. Ez a könyvvásár egyaránt
szól a szakmának és a nagyközönségnek. Az
egyetemi város tanulóifjúsága rendezõi szerepet
vállal, a vásár a lakosság imponálóan nagy ré-
szét és sok rétegét szólítja meg. Kitüntetett ven-
dégek az Amerikai Egyesült Államokból érkezõ
könyvtárosok, számukra, mint különösen fontos
potenciális vásárlóknak, külön VIP-program ké-
szül többek között azért is, mert 2050-re az USA

legnagyobb „kisebbsége” valószínûleg a spanyol
ajkú etnikum lesz.

Ugyancsak külön figyelem illette meg a madri-
di LIBER amerikai vendégeit is. A spanyol könyv-
kiadás piaca három kontinensen található, Európa
harmadik, a világ negyedik legnagyobb könyvex-
portáló országa. 2005-ös adatok: 729 kiadó és ki-
adói egyesülés évi 69 600 címet adott ki, 321 mil-
lió 469 ezer példányban, 2 milliárd 399 millió eurót
forgalmazva. A könyvtermés legnagyobb része,
23,8%-a tankönyv (nem egyetemi), 21,4%-a iro-
dalom, 10,5%-a társadalom- és humán tudomá-
nyok, 9,6%-a gyermek- és ifjúsági irodalom, 7,6%-
a lexikon, szótár, 7,2%-a ismeretterjesztõ mû.

A 2006. szeptember 27. és 29. között meg-
rendezett könyvvásár 6200 négyzetméterén tizen-
öt országból – többek között Argentínából, Bra-
zíliából, Chilébõl, Egyiptomból, Franciaország-
ból, az Egyesült Államokból, Indiából, Olaszor-
szágból, Marokkóból, Romániából és a díszven-
dég Kolumbiából – háromszázharminc standon
nyolcszáz kiadó jelent meg. A könyvvásár a
szakmának szólt, nem kizárva a nagyközönsé-
get, de a tényleges vásárlás lehetõsége nélkül. A
résztvevõk kiadók, terjesztõk, írók, irodalmi
ügynökök, könyvtárosok, tanárok, grafikusok,
könyvmûvészek voltak ötvenhét országból.

A vásárhoz kapcsolódó számtalan rendezvény
egyikén szó esett a bevásárlóközpontok és köny-
vesboltok közötti élesedõ versenyrõl, az export-
ban tapasztalható kis visszaesésrõl, a zsebkiadá-
sok számának emelkedésérõl, olvasási és könyv-
vásárlási adatokról. Meglepett, hogy a legkeve-
sebbet a 65 évesnél idõsebbek olvasnak, viszont
logikus, hogy a legtöbbet az egyetemisták, egyéb-
ként az évi átlag a hét mû. A nagyvárosban élõk
elõnyben vannak e téren is, talán ezért is érde-
kes, hogy a könyvvásár egyik díját egy kis,
mintegy ezer lelkes falusi könyvtár „stábja” kapta
(!), a teljes települést megmozgató könyvtári
programjáért.

A díszvendég Kolumbia gazdag irodalmi prog-
ramokkal és szép standdal volt jelen, és valódi
kolumbiai kávéval kényeztette a látogatókat. Az
elõadásokon képet kaphattunk arról a hihetetlen
erõfeszítésrõl, amit az ország anyagi lehetõsége-
ihez, földrajzi nehézségeihez képest a könyvkul-
túra, a könyvtárfejlesztés terén tesz. Santiago
Gamboa, Yolanda Reyes, Iván Hernández, Evelio
José Rosero, Darío Jaramillo és nagyon sok más
jeles író szerepelt a város különbözõ pontjain
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megrendezett irodalmi délutánokon, ahol az ol-
vasó képet kaphatott arról, hogy a mágikus rea-
lizmus, az erõszak-irodalom után milyen a mai
kortárs kolumbiai próza és líra.

A vásár záró rendezvénye a Casa de Americas
palota presszóteraszán rendezett kötetlen költõi-
zenei est volt, ahol kolumbiai írók és zeneszer-
zõk darabjai mellett egy Bartók-mû is felcsen-
dült a madridi éjszakában – lírai átívelés a ha-
zatéréshez.

Konklúzió

A szakmai út elõkészítésekor átgondoltuk, hogy
milyen szempontokat kívánunk tanulmányozni a
könyvtárlátogatások során. Az ott tapasztaltak
azonnal átrendezték ezt a listát.

Kívülrõl befelé haladva, laikusként, nagyon
egyszerû és elegáns épületeket láthattam, kevés
nemes anyagot ésszerûen alkalmazva. Az egyet-
len, amit véletlenül sem: a posztmodern stílust.
Semmi kis timpanon, szobrocskák, historizálás.
Régi elemek szépen felújítva és mellé a hiper-
modern praktikum jellemzi úgy a könyvtárépü-
leteket, mint az egyéb középületeket, beleértve a
számomra különösen tetszetõs, irdatlan nagy
barajasi négyes terminált, amelyrõl ottjártamkor
nem is sejtettem, hogy nem sok idõ múlva az
izgalmas, óriási modern épület egy terrorakció
miatt két szerencsétlen ecuadori fiatal halálának
színtere lesz. Kevés, nagy teljesítményû integ-
rált könyvtári szoftvert alkalmaznak, osztott ka-
talógusokat építve, adott esetben egyetlen felü-
leten megoldva a keresést.

A könyvtári minõségbiztosítás elveinek és
gyakorlatának alkalmazása természetes, s hogy
képben voltam, az köszönhetõ az OIK-beli erõ-
feszítéseinknek, valamint a kecskeméti, minõség-
menedzsmenttel foglalkozó tanfolyamnak. A
könyvtári marketing nagyon erõs, a szolgáltatá-
sokat a használói szint várható elvárásaihoz iga-
zítják. Nagyon alapos, használócentrikus, város-
térképpel, könyvtártérképpel ellátott könyvtár-
használati tájékoztatókat láttam, úgy a honlapon,
mint papír formátumban.

A könyvtár által fizetendõ szerzõi jogdíjak
tekintetében a szaksajtóban is megjelenõ óriási
vita volt az Európai Unióval, sok tekintetben igen
meggyõzõ könyvtáros érvekkel, de sajnos nem
értek célt. Uniós pályázatokban egyik megláto-
gatott könyvtár sem vett részt.

Ami gyarapító könyvtárosként számomra fon-
tos volt, hogy az adatbázisok és folyóiratok be-
szerzése ún. pályázat útján, konzorciumokba szer-
vezõdve történik, de a könyveké két forrásból:
nyelvterületenként nagy disztribútorok útján és
közvetlenül a kiadóktól. A kiadók, terjesztõk az
itthon megszokottnál nagyobb figyelmet szen-
telnek a könyvtárosoknak, felismervén, hogy
jelentõs vásárlási potenciált jelentenek. A már
említett könyvvásári díj is ezt jelképezi.

A könyvtárosi hivatást a partner könyvtáro-
sok megbecsültnek tartották – vagy legalábbis
nem panaszkodtak –, a könyvtárosok kb. tizenöt
éve szakmájukban tudományos minõsítést nyer-
hetnek. Mindenütt megemlítették, hogy a mun-
katársak rendelkeznek diplomával – ezen
könyvtártípusokban ez természetes is.

Összefoglalva, bár számos könyvtári témába
(pl. digitalizálás) a rendelkezésre álló idõ szû-
kössége miatt nem volt idõ betekintésre, a minõ-
ségbiztosítási és közönségkapcsolati erõfeszíté-
sek ugyanolyan hangsúlyt kapnak ott is, mint
nálunk. Gyakorlatilag nem volt olyan szakmai
téma, amit valamilyen szinten ne gyakorolnánk,
vagy legalábbis ne tudnánk róla itthon a kollé-
gáimmal az OIK-ban, a spanyol könyvtári ta-
pasztalatok és a kapcsolatfelvételek mellett ezt
tartom a tanulmányút legnagyobb eredményének.

Radnai Margit

Kapcsolatépítés
a csatornán innen és túl

2006 októberében a Nemzeti Kulturális Alap
pályázati támogatásának köszönhetõen három
könyvszakmai programon vettem részt az Or-
szágos Idegennyelvû Könyvtár képviseletében.
Októberben kiutazhattam a Frankfurti Könyv-
vásárra, ahol India volt a díszvendég, majd a
British Libraryben találkoztam a gyarapítással
foglalkozó kollégákkal, és egyúttal ellátogattam
a cheltenhami irodalmi fesztiválra. A látogatá-
sok alkalmával betekintést nyertem a könyvpiac
és az angol nyelvû irodalom egy-egy szeletébe.

A Frankfurti Könyvvásár nemcsak azért volt
fontos számomra, mert India volt a vendég or-
szág, a vásár az angolszász világ legjelentõsebb
könyvszakmai találkozója, ahol évrõl évre kö-
rülbelül ezernyolcszáz angol nyelvû dokumentu-
mokkal foglalkozó kiadó vesz részt. A legtöbb


