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2010. május 2. és 6. között Informations-
und Erfahrungsaustausch (Információ- és
tapasztalatcsere) címû rendezvényére hívta
meg Bécsbe a Bundesministerium für
europäische und internationale Angelegen-
heiten (BMeiA), az Österreichische Gesell-
schaft für Literatur (ÖGfL) és az Österre-
ichisches Ost- und Südosteuropa-Institut
(OSI) a külföldön létrehozott osztrák könyv-
tárakat befogadó intézmények vezetõit, kép-
viselõit.

Több mint húsz éve, hogy az Osztrák Kül-
ügyminisztérium az Osztrák Irodalmi Társa-
ság támogatásával elsõsorban Közép-, Kelet-
és Délkelet-Európa országaiban ún. osztrák
báziskönyvtárak létrehozását kezdeményezte
az osztrák kultúra és tudomány, valamint a
német nyelv oktatása és kutatása támogatá-
sára. Jelenleg huszonöt országban ötvenhat
Austriaca-gyûjtemény létezik. Hazánkban
négy helyen: Szegeden, Debrecenben, Pé-
csett és Szombathelyen mûködik Osztrák
Könyvtár. A gyûjtemények együttmûködnek
osztrák kulturális intézményekkel csakúgy,
mint egymással, vezetõik rendszeres konzul-
tációkon találkoznak kollégáikkal, s az oszt-
rák partnerekkel. Számos (a tavalyi évben
több mint hatszáz) rendezvényükön évrõl év-

re több látogató fordul meg. Az egyes gyûj-
temények állománya az Osztrák Külügymi-
nisztérium anyagi támogatásával, a helyi igé-
nyek figyelembevételével gyarapszik.

A mostani rendezvény célja a gyûjtemé-
nyeknek otthont adó intézmények vezetõi-
nek, képviselõinek találkozása, személyes
kapcsolatok kialakítása volt. A résztvevõk
találkoztak a Bundesministerium Osztrák
Könyvtárakért felelõs vezetõjével, Reg.-
Rätin Christine Dollingerrel, aki elõadást
tartott az aktuális kérdésekrõl, ismertette a
2009-es év történéseit és eredményeit, illetve
bemutatta az Osztrák Könyvtárak web-
portáljának (http://www.oesterreich-biblio-
theken.at/) újdonságait. Egy kerekasztal-
beszélgetésen Wolfgang Hamedinger, az
Österreichische Bibliothekenverbund (Oszt-
rák Könyvtári Szövetség, OBVSG) vezetõje
ismertette az egyesület mûködését és legfon-
tosabb feladatait.

A résztvevõk látogatást tettek az Osztrák
Nemzeti Könyvtárban is, ahol az intézmény
megújuló struktúrájának és szolgáltatásainak
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ismertetése mellett lehetõség volt úgy a 
muzeális terek (Prunksaal), mint a felújított
raktárak vagy a frissen átadott Austriaca-
Lesesaal (Austriaca Olvasóterem) megtekin-
tésére is.

A szervezõk a szakmai programokon túl
is bõven kínáltak elfoglaltságot a vendégek-
nek. Volt egész napos alsó-ausztriai kirándu-
lás a Melki Apátság meglátogatásával,
wachaui hajókirándulással, hangulatos
Heuriger-est, és nem maradtak ki a Hofburg
látnivalói: a Schatzkammer és a Sisi Mú-
zeum közelmúltban felújított kiállításának
megtekintése sem.

Hazánkból a Debreceni Egyetem Egyete-
mi és Nemzeti Könyvtárát Virágos Márta fõ-
igazgató, a Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtárát Keveházi Katalin álta-
lános fõigazgató-helyettes, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Köz-
pont Könyvtárát – Keszeiné Barki Katalin
könyvtárigazgató felkérésére – Nagyváradi
Enikõ, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- és In-
formációtudományi Tanszéke adjunktusa
képviselte.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a szerve-
zõk szándéka szerint a jövõben háromévente
kerül megrendezésre hasonló találkozó. Kö-
szönjük az értékes, érdekes programokat, a
tartalmas beszélgetéseket! ■
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