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Az tudja csak,
aki sok utat járt,
távol tájakat,
miféle erőkkel
kormányozza kedve
az eszes embert. (...)
Ismeretre vágyva
rúnákat vallass,
isteni rovás mind,
a Magasságos műve (...)
(Edda, Óészaki mitológiai és hősi énekek, A
Fenséges beszéde, 18., 80. Tandori Dezső fordí
tása)
Az EGT/Norvég Alap segítségével és a Tempus
Közalapítvány közreműködésével a Tudás Ala
pítvány sikeres pályázatának (153-O-Al) ered
ményeként magyar könyvtárosok egy csoportja
- Palotás János projektmenedzser vezetésével kéthetes tanulmányúton vett részt Norvégiában
és Izlandon. A cél a norvégiai és az izlandi
könyvtári rendszer megismerése, a könyvtári in
formatika és a felhasználók képzésének tanul
mányozása volt. Az utazást alapos felkészülés
előzte meg. Endrész Katalin A norvég és az iz
landi könyvtári rendszerről című írásának átte
kintése (12
p., kézirat)
átfogó és lén y e g 1 át ó
összefogla
lást adott a
célországok
köny vtárügyéről,
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nagyban segített az előzetes tájékozódásban és a
kérdések megfogalmazásában, a célirányos prog
ram megalkotásában. Az előzetes tanulmány
alapján a program résztvevői szakterületüknek
és gyakorlati tapasztalataiknak megfelelően ké
szültek a tanulmányútra. Minden résztvevő in
tézményét bemutató rövid prezentációt készített,
megfogalmazta szakmai nézőpontját, tisztázta
önmaga kérdésirányait.
A fogadó intézmények és a tanulmányút részt
vevői köre, a tapasztalatcserében közreműködők
közössége a könyvtárügy egészét lefedte. Nor
végiában az oslói Egyetemi, illetve Főiskolai
Könyvtár és Tudásközpont, a Nemzeti Könyv
tár, Izlandon pedig a rejkjavíki Nemzeti és Egye
temi Könyvtár, a városi bibliotéka, továbbá
Akureyriben az egyetemi, a közművelődési és
egy iskolai könyvtár vett részt a programban.
Magyar részről a Főiskolai és Kari Könyvtár
igazgatók Szövetségének képviseletében Nyír
egyháza, Szeged, Szombathely, Szolnok és Vác,
illetve az Egyetemi Könyvtárigazgatók Szövet
ségének részéről a Szegedi Egyetemi Könyvtár
József Attila Tanulmányi és Információs Köz
pontja, továbbá a hódmezővásárhelyi Könyvtári
Együttműködési Kör főiskolai, közművelődési és
iskolai könyvtárral vállalt részt a projektben.
Vendéglátónk elsőként Oslo belvárosát mu
tatta be egy kiadós történelmi séta keretében.
Láttuk a főutcán lévő Parlamentet, a Nobel-bé
kedíj átadásának helyszínét, Ibsen szobrát a
Nemzeti Színház épülete előtt, a királyi palotát
az őrséggel és a szép, őszi színekben pompázó
parkkal. Majd a kölcsönös bemutatkozás után
vendéglátóink kalauzolásával bejártuk az oslói
főiskola (www.hio.no) sörfőzdéből átalakított im
pozáns, a régit és az újat ötletesen ötvöző épü
letegyüttesét. Az egyetemi reform keretében
1994-ben szervezték át az 1859-ben alapított
intézményt. Az ország száz főiskoláját huszon
hatra csökkentették. Norvégia csatlakozott a
bolognai folyamathoz: a tíz évfolyamos alapfo
kú képzést három év középiskola követi, majd
erre épül a kétlépcsős felsőoktatás az alap és a
mester fokozattal. Ez utóbbi célszerűségből,
gyakorlati hasznosságból, az európai integráció

Túlodalt és fent a svéd nemzeti könyvtár. A szem
közti oldalon az oszlói egyetemi könyvtár
és a sok külföldi hallgató miatt, angol nyelven
folyik.
A tudásközpont kiválóan felszerelt: a 265 ezer
dokumentum használatát kártyás, vonalkódos, au
tomata kölcsönző rendszer segíti. A tantermek
és a néhány férőhelyes zárt szemináriumi szo
bák funkciójuknak megfelelően berendezettek: in
teraktív táblával, kivetítővel és számítógépekkel,
laptopokkal, könyvszkennerrel, nyomtatókkal és
fénymásolókkal rendelkeznek. Biológiai szaktan
terem és multimédiás stúdió is a diákok rendel
kezésére áll. A hét fakultáson - művészet és
dráma; oktatástudomány és nemzetközi tanulmá
nyok; mérnökképzés; egészségtudomány; újság
írás, könyvtár és informatika; nővérképzés; tár
sadalomtudományok - tizenegyezer diák tanul.
Egy adott korosztály negyven százaléka szerez
diplomát.
Az információs technológiák ismerete, az
elektronikus írástudás kompetenciája ma már az
élet minden területén nélkülözhetetlen, ezért az
összes hallgató részesül - szakiránytól függetle
nül - általános felhasználói képzésben.. Az el
méleti és a gyakorlati tudás átadása tanfolyamok
keretében történik, amelyek tartalma az alapvető
informatikai ismeretektől a programhasználato
kon keresztül a keresési stratégiákon át a tudo
mányos munka módszertanáig terjed. A releváns
találatok elérésének alapelvei: türelem, beavat
kozás, összehasonlítás, az eredmény értékelése.
Az elméletet előadásokon, egyszerre sok hallga

tónak oktatják, míg a gya
korlatot kiscsoportos, tanter
mi foglakozással oldják
meg. Az ismeretek egyéni
konzultációkon tovább mélyíthetők.
Az informatikai háttér
célja, hogy minden fontos
adat helytől függetlenül el
érhető legyen. Az integrált
adatbázis neve F R I D A
(wo.uio.no), amely regiszt
rálja és profilírozza a kuta
tókat, a kutatási programo
kat és eredményeket, esetleg
teljes szövegű állományok
hoz is elvezet. Egyes felüle
tei interneten is elérhetők, de belső használatra
is alkalmas: statisztikát generál, segít a stratégia
döntések előkészítésében, egyben finanszírozási
modell is. E-újságokat, e-folyóiratokat, továbbá
bibliográfiai és saját építésű, teljes szövegű adat
bázisokat (DIVA, BORA, DUD, HUNIN stb.) is
szolgáltatnak.
A szakmai beszélgetéseken felmerült a kér
dés: tudásközpont vagy könyvtár-e a helyes el
nevezés? Van-e tartalmi különbség a két foga
lom között? A tudásközpont megnevezést indo
kolhatja, hogy az információs korszakban a
könyvtár már nem csak könyvszerű dokumentu
mokat szolgáltat (korábban sem csak azt közve
tített, de mégis a könyv és a folyóirat volt a
legfontosabb), hanem a legtágabb értelemben vett
multimédiás forrásközpont, amelynek csak egyik,
ma már nem is a legkeresettebb dokumentumtí
pusa a papíralapú könyv. A hagyományőrző fo
galomhasználat szívesen térne vissza vagy tarta
ná meg a könyvtár nevet is, hiszen a tradíció ezt
kívánja. A részben szkeptikus szemlélet pedig
úgy véli, hogy a tudásközpont csak a könyvtár
túlretorizált, fellengzősen posztmodern neve, és
semmivel sem jobban központja a tudásnak, mint
az ódivatúnak minősített könyvtár. Fontos tehát
az elnevezés, mert tartalmi-szemléleti különbsé
get is jelöl, de a lényeg mégis a. felhasználóban,
az olvasóban történik. Itt is megkettőződött a
fogalomhasználat, pedig a fő kérdés változatlan.
Hogyan lesz a tudáscentrumban a felhasználó
ból a szöveget - bármilyen hordozó is legyen a
betűközvetítő média - értő olvasó, vagyis mitől
és mennyiben jelent mást az információs tech-
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a Magasságos műve (...)
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pítvány sikeres pályázatának (153-O-Al) ered
ményeként magyar könyvtárosok egy csoportja
- Palotás János projektmenedzser vezetésével kéthetes tanulmányúton vett részt Norvégiában
és Izlandon. A cél a norvégiai és az izlandi
könyvtári rendszer megismerése, a könyvtári in
formatika és a felhasználók képzésének tanul
mányozása volt. Az utazást alapos felkészülés
előzte meg. Endrész Katalin A norvég és az iz
landi könyvtári rendszerről című írásának átte
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nagyban segített az előzetes tájékozódásban és a
kérdések megfogalmazásában, a célirányos prog
ram megalkotásában. Az előzetes tanulmány
alapján a program résztvevői szakterületüknek
és gyakorlati tapasztalataiknak megfelelően ké
szültek a tanulmányútra. Minden résztvevő in
tézményét bemutató rövid prezentációt készített,
megfogalmazta szakmai nézőpontját, tisztázta
önmaga kérdésirányait.
A fogadó intézmények és a tanulmányút részt
vevői köre, a tapasztalatcserében közreműködők
közössége a könyvtárügy egészét lefedte. Nor
végiában az oslói Egyetemi, illetve Főiskolai
Könyvtár és Tudásközpont, a Nemzeti Könyv
tár, Izlandon pedig a rejkjavíki Nemzeti és Egye
temi Könyvtár, a városi bibliotéka, továbbá
Akureyriben az egyetemi, a közművelődési és
egy iskolai könyvtár vett részt a programban.
Magyar részről a Főiskolai és Kari Könyvtár
igazgatók Szövetségének képviseletében Nyír
egyháza, Szeged, Szombathely, Szolnok és Vác,
illetve az Egyetemi Könyvtárigazgatók Szövet
ségének részéről a Szegedi Egyetemi Könyvtár
József Attila Tanulmányi és Információs Köz
pontja, továbbá a hódmezővásárhelyi Könyvtári
Együttműködési Kör főiskolai, közművelődési és
iskolai könyvtárral vállalt részt a projektben.
Vendéglátónk elsőként Oslo belvárosát mu
tatta be egy kiadós történelmi séta keretében.
Láttuk a főutcán lévő Parlamentet, a Nobel-bé
kedíj átadásának helyszínét, Ibsen szobrát a
Nemzeti Színház épülete előtt, a királyi palotát
az őrséggel és a szép, őszi színekben pompázó
parkkal. Majd a kölcsönös bemutatkozás után
vendéglátóink kalauzolásával bejártuk az oslói
főiskola (www.hio.no) sörfőzdéből átalakított im
pozáns, a régit és az újat ötletesen ötvöző épü
letegyüttesét. Az egyetemi reform keretében
1994-ben szervezték át az 1859-ben alapított
intézményt. Az ország száz főiskoláját huszon
hatra csökkentették. Norvégia csatlakozott a
bolognai folyamathoz: a tíz évfolyamos alapfo
kú képzést három év középiskola követi, majd
erre épül a kétlépcsős felsőoktatás az alap és a
mester fokozattal. Ez utóbbi célszerűségből,
gyakorlati hasznosságból, az európai integráció

Túlodalt és fent a svéd nemzeti könyvtár. A szem
közti oldalon az oszlói egyetemi könyvtár
és a sok külföldi hallgató miatt, angol nyelven
folyik.
A tudásközpont kiválóan felszerelt: a 265 ezer
dokumentum használatát kártyás, vonalkódos, au
tomata kölcsönző rendszer segíti. A tantermek
és a néhány férőhelyes zárt szemináriumi szo
bák funkciójuknak megfelelően berendezettek: in
teraktív táblával, kivetítővel és számítógépekkel,
laptopokkal, könyvszkennerrel, nyomtatókkal és
fénymásolókkal rendelkeznek. Biológiai szaktan
terem és multimédiás stúdió is a diákok rendel
kezésére áll. A hét fakultáson - művészet és
dráma; oktatástudomány és nemzetközi tanulmá
nyok; mérnökképzés; egészségtudomány; újság
írás, könyvtár és informatika; nővérképzés; tár
sadalomtudományok - tizenegyezer diák tanul.
Egy adott korosztály negyven százaléka szerez
diplomát.
Az információs technológiák ismerete, az
elektronikus írástudás kompetenciája ma már az
élet minden területén nélkülözhetetlen, ezért az
összes hallgató részesül - szakiránytól függetle
nül - általános felhasználói képzésben.. Az el
méleti és a gyakorlati tudás átadása tanfolyamok
keretében történik, amelyek tartalma az alapvető
informatikai ismeretektől a programhasználato
kon keresztül a keresési stratégiákon át a tudo
mányos munka módszertanáig terjed. A releváns
találatok elérésének alapelvei: türelem, beavat
kozás, összehasonlítás, az eredmény értékelése.
Az elméletet előadásokon, egyszerre sok hallga

tónak oktatják, míg a gya
korlatot kiscsoportos, tanter
mi foglakozással oldják
meg. Az ismeretek egyéni
konzultációkon tovább mélyíthetők.
Az informatikai háttér
célja, hogy minden fontos
adat helytől függetlenül el
érhető legyen. Az integrált
adatbázis neve F R I D A
(wo.uio.no), amely regiszt
rálja és profilírozza a kuta
tókat, a kutatási programo
kat és eredményeket, esetleg
teljes szövegű állományok
hoz is elvezet. Egyes felüle
tei interneten is elérhetők, de belső használatra
is alkalmas: statisztikát generál, segít a stratégia
döntések előkészítésében, egyben finanszírozási
modell is. E-újságokat, e-folyóiratokat, továbbá
bibliográfiai és saját építésű, teljes szövegű adat
bázisokat (DIVA, BORA, DUD, HUNIN stb.) is
szolgáltatnak.
A szakmai beszélgetéseken felmerült a kér
dés: tudásközpont vagy könyvtár-e a helyes el
nevezés? Van-e tartalmi különbség a két foga
lom között? A tudásközpont megnevezést indo
kolhatja, hogy az információs korszakban a
könyvtár már nem csak könyvszerű dokumentu
mokat szolgáltat (korábban sem csak azt közve
tített, de mégis a könyv és a folyóirat volt a
legfontosabb), hanem a legtágabb értelemben vett
multimédiás forrásközpont, amelynek csak egyik,
ma már nem is a legkeresettebb dokumentumtí
pusa a papíralapú könyv. A hagyományőrző fo
galomhasználat szívesen térne vissza vagy tarta
ná meg a könyvtár nevet is, hiszen a tradíció ezt
kívánja. A részben szkeptikus szemlélet pedig
úgy véli, hogy a tudásközpont csak a könyvtár
túlretorizált, fellengzősen posztmodern neve, és
semmivel sem jobban központja a tudásnak, mint
az ódivatúnak minősített könyvtár. Fontos tehát
az elnevezés, mert tartalmi-szemléleti különbsé
get is jelöl, de a lényeg mégis a. felhasználóban,
az olvasóban történik. Itt is megkettőződött a
fogalomhasználat, pedig a fő kérdés változatlan.
Hogyan lesz a tudáscentrumban a felhasználó
ból a szöveget - bármilyen hordozó is legyen a
betűközvetítő média - értő olvasó, vagyis mitől
és mennyiben jelent mást az információs tech-
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nológiák (IT, a földön kívüli mintájára a köny
vön, a szövegen kívüliség) korában eljutni az
információtól a tudásig. Nyilvánvaló, hogy ma
könnyebben és gyorsabban érjük el az informá
ciókat, mint akár tizenöt évvel korábban, de oly
kor az adatszmog rontja a tisztánlátást, bár
mennyire is jól alkalmazzuk a keresési stratégi
ákat. Valószínű, a megismeréshez, a gondolko
dáshoz és a tudáshoz ugyanolyan hosszú út ve
zet, mint korábban, akár a tudásközpontban, akár
a könyvtárban ülünk, mert a valódi, elmélyült,
értő olvasás még a gyors világháló korában is
csak lassú, vagyis zárt és szoros lehet, ha igazán
alapos. A gondolkodás pedig még az informáci
ós szupersztrádán is csak a logikai szabályainak
megfelelően, a maga gyalogjáró módján, lépés
ről lépésre haladhat.
A finom lazacos, halas és sajtos hidegtál után
érdekes és bölcs előadást hallottunk egy vak
újságírótól, aki belső derűvel mutatta be az or
szág jellegzetességeit, szépségeit és gondjait.
Norvégia Európa peremvidéke, a viking törté
nelmi múlt azonban nemcsak a norvégoké, örö
köse egész Skandinávia. Együtt osztoznak rajta
a svédekkel, a dánokkal és az izlandiakkal. Nyel
vük is hasonló, történelmük a középkor korai
századaiban nehezen különíthető el. Négyszáz
évig dán fennhatóság alá tartoztak, korábban a
nemzeti könyvtár is Koppenhágában volt, ma is
sok Norvégiára vonatkozó dokumentumot őriz
nek ott. A parlament segítségével 1814-ben nyer
ték el függetlenségüket, de kilencven évig még
svéd dominancia érvényesült. Az ország területe
385 155 négyzetkilométer, lakossága 4,6 millió,
népsűrűsége ritka, négyzetkilométerenként alig
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haladja meg a tizenkét főt.
Mezőgazdasági művelésre
csak a terület három százalé
ka alkalmas, de természeti
szépségekben annál gazda
gabb. Partvidékét a szárazföld
be mélyen benyúló, keskeny
öblök, dán-norvég elnevezés
sel, a fjordok szegélyezik, mi
képpen Izlandét is. A fő bevé
teli forrást a tengeri olaj- és
gázlelőhelyek adják, illetve a
halászat. Noha korábban száz
ezer halász tevékenykedett, ma
a gépesítés miatt néhány ez
ren végzik ezt a munkát. Nor
végia nagy újságfogyasztó nemzet: a kétszáztíz
féle lap hárommillió példányban fogy el. Látha
tó, bizonyos területeken nem hagyja magát le
győzni a papír... A téli sportok mellett a legnép
szerűbb nemzeti elfoglaltság a természetjárás,
nagyon sokan tagjai valamilyen túrázó egyesü
letnek. Ennek a feltétele is megvan: sokrétű a
részfoglalkoztatások rendszere. Fokozatosan
igyekeznek csökkenteni a munkaidőt, mert - iro
nizált előadónk - szeretnék összébb nyomni a
hetet, hogy a két hétvége közelebb kerüljön egy
máshoz. A legnagyobb gondot a mediatizált ame
rikai globalizáció mellett az évi ötvenezer fős
bevándorlás okozza, mert a kulturális, vallási kü
lönbségek nehezen integrálhatók, különösen a
pakisztánok, a marokkóiak és a chileiek eseté
ben. Elgondolkodtató, hogy a főiskolai imate
remben a kereszt egy faajtókkal rendelkező, jól
lehet szárnyas oltárra emlékeztető szekrénysze
rűségben kapott helyet, ami a szárnyak behajtá
sával eltakarható, használaton kívül helyezhető.
A tizenhétezer lengyel munkavállaló azonban jól
beilleszkedett a norvég társadalomba.
A Norvég Nemzeti Könyvtár (www.nb.no)
1811-től, az első egyetem megalakulásától egye
temi könyvtárként is működött, de mára már
különváltak. A nemzeti könyvtár legfontosabb
feladatának a digitalizálást tekinti, 2050-re min
dent fel akarnak dolgozni. Megrendelésre is di
gitalizálnak műveket. A könyvekkel kezdték,
majd a kották, kéziratok, újságok, filmek követ
keznek. Ezzel párhuzamosan a rádió és a televí
zió műsora is a programban szerepel, hiszen a
nemzeti könyvtár alapvető feladata az archivá
lás, a kordokumentumok teljességre törekvő meg-
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őrzése. Megtekintettük a digitalizáló részleget,
ahol nagy teljesítményű szkennerekkel dolgoz
nak, szövegként és képként is mentik az állo
mányt, a biztonsági másolatot máshol őrzik.
Célszerű lenne, hogy az új művek azonnal beke
rüljenek az elektronikus könyvtárba. Hetvenezer
monográfiát digitalizáltak így, de a szerzői jo
gok problémája miatt sajnos nem kerülhet fel
minden az internetre. Most tárgyalnak a kiadók
kal a megoldási lehetőségekről.
Az Oslói Egyetemi Könyvtár (www.ub.uio.no)
impozáns, új épületegyüttese az 1990-es évek
ben folyamatosan, egyre bővülve készült el.
Társadalomtudományi, orvosi, jogi és természet
tudományi részleget tartalmaz. A főépület na
gyon hasonlít a szegedi egyetemi könyvtárhoz,
hiszen annak egyik mintája éppen az oslói volt.
Kiválóan felszerelt, esztétikus és egyben prakti
kus is: sok férőhellyel, mégis bensőséges olva
sói terekkel rendelkezik. A szabadpolcos rend
szer könnyen hozzáférhetővé teszi a könyveket,
folyóiratokat. A kölcsönzést automata pult segí
ti, a számítógépes munkahelyek egyedi világításúak, jól kiépítettek és bővíthetők.
Az X-port (x-port.uio.no) segítségével külön
böző adatbázisok, a B I B S Y S - s e l (www
.ask.bibsys.no) a norvég közös katalógus érhető
el. Az épületet és a könyvtárakat Kiss Zsuzsan
na évek óta Norvégiában dolgozó magyar szak
könyvtáros mutatta be. A könyvtár munkatársa
inak nem szükséges könyvtárosi képesítés, vala
milyen szaktudományi végzettséggel kell rendel
kezniük.

A Nemzeti Levéltári,
Könyvtári és Múzeumi Ható
ságot (www.abm-utvikling.no)
2003. január l-jén alapították,
a kulturális kormányzat irányí
tása alatt áll, a könyvtári tör
vény alapján működik. Fő fel
adata a levéltárak, a könyvtá
rak és a múzeumok közötti
együttműködés szervezése,
fejlesztése, egységes és haté
konyságnövelő stratégiai irá
nyítása. 2008-ban átszervezték
az intézményt, és 2014-ig tar
tó könyvtári reformprogramot
fogadtak el. Céljuk, hogy az
információs korszaknak megfelelően minden,
mindenhonnan és mindenki számára integráltan
és felhasználóbarát módon legyen elérhető. Alap
elvük a tudás, a tapasztalatok, a kulturális érté
kek megőrzése és közvetítése a szabadság, a to
lerancia és az esélyegyenlőség jegyében. Ennek
alapján kell megújítani a tartalmakat, a szolgál
tatások rendszerét, a szervezetet és a szerkeze
tet, a kompetenciákat és a kutatást. A fő fókusz
csoportok a felsőoktatási könyvtárak és tudás
központok, a tudományos szakkönyvtárak, a köz
művelődési és az iskolai könyvtárak.
Az előadások, megbeszélések után délutánon
ként megnéztük Oslo nevezetességeit. A kikötőt
és a XIV. században, a svéd támadások ellen
alapított középkori Akershus erődöt (www.
mil.no/felles/nhm), a híres Városházát, jellegze
tesen nagy órájával. A 2008-ban megnyílt, köz
vetlenül a tengerből kiemelkedő, zikkuratra em
lékeztető új Operaházat, ami ferde üveg- és kősíkjaival nagyságot és mozgékonyságot sugároz
(www.oslooperahouse.com).
Közelről is megcsodálhattuk a kiváló szob
rásznak, a XX. század első felében alkotó Gustav
Vigelandnak monumentális és megrendítő szo
borparkját, ahol 192 gránit, bronz és vas szobor
található (www.vigeland.museum.no). A legje
lentősebb szoborcsoport a tizenhét méter magas,
egyetlen gránittömbből faragott, százhuszonegy
meztelen, egymásba csavarodott emberi testet
ábrázoló, égbetörő húsoszlop, a Monolit. Körü
lötte tizenkétszer három többalakos kompozíció,
amely a maga fájdalmas szépségében a lét és az
idő lebírhatatlan gondjával, az emberi élet cikli
kusságával és létezésünk végességével szembe-
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nológiák (IT, a földön kívüli mintájára a köny
vön, a szövegen kívüliség) korában eljutni az
információtól a tudásig. Nyilvánvaló, hogy ma
könnyebben és gyorsabban érjük el az informá
ciókat, mint akár tizenöt évvel korábban, de oly
kor az adatszmog rontja a tisztánlátást, bár
mennyire is jól alkalmazzuk a keresési stratégi
ákat. Valószínű, a megismeréshez, a gondolko
dáshoz és a tudáshoz ugyanolyan hosszú út ve
zet, mint korábban, akár a tudásközpontban, akár
a könyvtárban ülünk, mert a valódi, elmélyült,
értő olvasás még a gyors világháló korában is
csak lassú, vagyis zárt és szoros lehet, ha igazán
alapos. A gondolkodás pedig még az informáci
ós szupersztrádán is csak a logikai szabályainak
megfelelően, a maga gyalogjáró módján, lépés
ről lépésre haladhat.
A finom lazacos, halas és sajtos hidegtál után
érdekes és bölcs előadást hallottunk egy vak
újságírótól, aki belső derűvel mutatta be az or
szág jellegzetességeit, szépségeit és gondjait.
Norvégia Európa peremvidéke, a viking törté
nelmi múlt azonban nemcsak a norvégoké, örö
köse egész Skandinávia. Együtt osztoznak rajta
a svédekkel, a dánokkal és az izlandiakkal. Nyel
vük is hasonló, történelmük a középkor korai
századaiban nehezen különíthető el. Négyszáz
évig dán fennhatóság alá tartoztak, korábban a
nemzeti könyvtár is Koppenhágában volt, ma is
sok Norvégiára vonatkozó dokumentumot őriz
nek ott. A parlament segítségével 1814-ben nyer
ték el függetlenségüket, de kilencven évig még
svéd dominancia érvényesült. Az ország területe
385 155 négyzetkilométer, lakossága 4,6 millió,
népsűrűsége ritka, négyzetkilométerenként alig
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haladja meg a tizenkét főt.
Mezőgazdasági művelésre
csak a terület három százalé
ka alkalmas, de természeti
szépségekben annál gazda
gabb. Partvidékét a szárazföld
be mélyen benyúló, keskeny
öblök, dán-norvég elnevezés
sel, a fjordok szegélyezik, mi
képpen Izlandét is. A fő bevé
teli forrást a tengeri olaj- és
gázlelőhelyek adják, illetve a
halászat. Noha korábban száz
ezer halász tevékenykedett, ma
a gépesítés miatt néhány ez
ren végzik ezt a munkát. Nor
végia nagy újságfogyasztó nemzet: a kétszáztíz
féle lap hárommillió példányban fogy el. Látha
tó, bizonyos területeken nem hagyja magát le
győzni a papír... A téli sportok mellett a legnép
szerűbb nemzeti elfoglaltság a természetjárás,
nagyon sokan tagjai valamilyen túrázó egyesü
letnek. Ennek a feltétele is megvan: sokrétű a
részfoglalkoztatások rendszere. Fokozatosan
igyekeznek csökkenteni a munkaidőt, mert - iro
nizált előadónk - szeretnék összébb nyomni a
hetet, hogy a két hétvége közelebb kerüljön egy
máshoz. A legnagyobb gondot a mediatizált ame
rikai globalizáció mellett az évi ötvenezer fős
bevándorlás okozza, mert a kulturális, vallási kü
lönbségek nehezen integrálhatók, különösen a
pakisztánok, a marokkóiak és a chileiek eseté
ben. Elgondolkodtató, hogy a főiskolai imate
remben a kereszt egy faajtókkal rendelkező, jól
lehet szárnyas oltárra emlékeztető szekrénysze
rűségben kapott helyet, ami a szárnyak behajtá
sával eltakarható, használaton kívül helyezhető.
A tizenhétezer lengyel munkavállaló azonban jól
beilleszkedett a norvég társadalomba.
A Norvég Nemzeti Könyvtár (www.nb.no)
1811-től, az első egyetem megalakulásától egye
temi könyvtárként is működött, de mára már
különváltak. A nemzeti könyvtár legfontosabb
feladatának a digitalizálást tekinti, 2050-re min
dent fel akarnak dolgozni. Megrendelésre is di
gitalizálnak műveket. A könyvekkel kezdték,
majd a kották, kéziratok, újságok, filmek követ
keznek. Ezzel párhuzamosan a rádió és a televí
zió műsora is a programban szerepel, hiszen a
nemzeti könyvtár alapvető feladata az archivá
lás, a kordokumentumok teljességre törekvő meg-
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őrzése. Megtekintettük a digitalizáló részleget,
ahol nagy teljesítményű szkennerekkel dolgoz
nak, szövegként és képként is mentik az állo
mányt, a biztonsági másolatot máshol őrzik.
Célszerű lenne, hogy az új művek azonnal beke
rüljenek az elektronikus könyvtárba. Hetvenezer
monográfiát digitalizáltak így, de a szerzői jo
gok problémája miatt sajnos nem kerülhet fel
minden az internetre. Most tárgyalnak a kiadók
kal a megoldási lehetőségekről.
Az Oslói Egyetemi Könyvtár (www.ub.uio.no)
impozáns, új épületegyüttese az 1990-es évek
ben folyamatosan, egyre bővülve készült el.
Társadalomtudományi, orvosi, jogi és természet
tudományi részleget tartalmaz. A főépület na
gyon hasonlít a szegedi egyetemi könyvtárhoz,
hiszen annak egyik mintája éppen az oslói volt.
Kiválóan felszerelt, esztétikus és egyben prakti
kus is: sok férőhellyel, mégis bensőséges olva
sói terekkel rendelkezik. A szabadpolcos rend
szer könnyen hozzáférhetővé teszi a könyveket,
folyóiratokat. A kölcsönzést automata pult segí
ti, a számítógépes munkahelyek egyedi világításúak, jól kiépítettek és bővíthetők.
Az X-port (x-port.uio.no) segítségével külön
böző adatbázisok, a B I B S Y S - s e l (www
.ask.bibsys.no) a norvég közös katalógus érhető
el. Az épületet és a könyvtárakat Kiss Zsuzsan
na évek óta Norvégiában dolgozó magyar szak
könyvtáros mutatta be. A könyvtár munkatársa
inak nem szükséges könyvtárosi képesítés, vala
milyen szaktudományi végzettséggel kell rendel
kezniük.

A Nemzeti Levéltári,
Könyvtári és Múzeumi Ható
ságot (www.abm-utvikling.no)
2003. január l-jén alapították,
a kulturális kormányzat irányí
tása alatt áll, a könyvtári tör
vény alapján működik. Fő fel
adata a levéltárak, a könyvtá
rak és a múzeumok közötti
együttműködés szervezése,
fejlesztése, egységes és haté
konyságnövelő stratégiai irá
nyítása. 2008-ban átszervezték
az intézményt, és 2014-ig tar
tó könyvtári reformprogramot
fogadtak el. Céljuk, hogy az
információs korszaknak megfelelően minden,
mindenhonnan és mindenki számára integráltan
és felhasználóbarát módon legyen elérhető. Alap
elvük a tudás, a tapasztalatok, a kulturális érté
kek megőrzése és közvetítése a szabadság, a to
lerancia és az esélyegyenlőség jegyében. Ennek
alapján kell megújítani a tartalmakat, a szolgál
tatások rendszerét, a szervezetet és a szerkeze
tet, a kompetenciákat és a kutatást. A fő fókusz
csoportok a felsőoktatási könyvtárak és tudás
központok, a tudományos szakkönyvtárak, a köz
művelődési és az iskolai könyvtárak.
Az előadások, megbeszélések után délutánon
ként megnéztük Oslo nevezetességeit. A kikötőt
és a XIV. században, a svéd támadások ellen
alapított középkori Akershus erődöt (www.
mil.no/felles/nhm), a híres Városházát, jellegze
tesen nagy órájával. A 2008-ban megnyílt, köz
vetlenül a tengerből kiemelkedő, zikkuratra em
lékeztető új Operaházat, ami ferde üveg- és kősíkjaival nagyságot és mozgékonyságot sugároz
(www.oslooperahouse.com).
Közelről is megcsodálhattuk a kiváló szob
rásznak, a XX. század első felében alkotó Gustav
Vigelandnak monumentális és megrendítő szo
borparkját, ahol 192 gránit, bronz és vas szobor
található (www.vigeland.museum.no). A legje
lentősebb szoborcsoport a tizenhét méter magas,
egyetlen gránittömbből faragott, százhuszonegy
meztelen, egymásba csavarodott emberi testet
ábrázoló, égbetörő húsoszlop, a Monolit. Körü
lötte tizenkétszer három többalakos kompozíció,
amely a maga fájdalmas szépségében a lét és az
idő lebírhatatlan gondjával, az emberi élet cikli
kusságával és létezésünk végességével szembe-
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sít. Tipikus élethelyzeteket, az emberi kapcsola
tok alakulását és konfliktusainak változását jele
níti meg a gyermekkor játékos vidámságától
kezdődően a szerelemtől és erőtől duzzadó ifjú
koron át a terheket hordozó felnőttségen keresz
tül a fájdalmasan hamar beköszöntő bölcs és
zsémbes öregkorig. A szoboregyüttes a könyör
telenül múló idő szépségét és tragikusan örökér
vényű pillanatnyiságát merevíti gránitba.
A másik világhírű képzőművész, Edvard
Munch (ejtsd: munk), Norvégia leghíresebb exp
resszionistája, a modernizmus egyik legnagyobb
festője, szülővárosára, Oslóra hagyta műveit.
Leghíresebb képeit a Nemzeti Galériában
(www.nationalmuseum.no) tekintettük meg. Az
impresszionizmusból induló művész korai képe
in erősen érződik Monet, Manet, Van Gogh
hatása, akiknek művészetét Párizsban tanulmá
nyozta.
Maga is szép képeket festett ebben a stílus
ban, de alkata és tehetsége legyőzte az elődök
hatásiszonyát, sikerült túljutnia nyomosztó befo
lyásukon, és rátalált saját hangjára. Meghaladva
a pillanatnyi benyomások rögzítését, ő a kifeje
zés erősségét és jelképiségét helyezi előtérbe.
Nem a világot ábrázolja, hanem a világ hatását
a lélekben. A festmény kivetítés lesz, a belső
tartalmak átvitele a külsőbe, a tájba, az életkép
be, az arcképbe. A századvég alapélménye a
„minden Egész eltörött" érzése (Ady Endre:
Kocsi-út az éjszakában). A dekadencia hanyat
lást érzékel az élet minden területén, a termé
szettől kezdve az emberi kapcsolatokon keresz
tül a betegség, a halál, az elidegenedés, a ma
gány, a félelem és a reszketés rettenetéig. Ez az
életérzés vezet el és fejeződik ki Munch leghíre
sebb, hátborzongató képén, ahol a világba vetett
embert torzult arccal, magányos, velőtrázó, de a
festményen szükségképpen néma sikolyként je
leníti meg.
A kulturális programok keretében bejártuk a
Bygdóy-félsziget múzeumait. Belülről is meg
néztük a Framot (www.fram.museum.no), a le
gendás sarkkutató hajót, amely úgy épült, hogy
jég ne tudja összeroppantani, hanem a fagy ereje
és nyomása mintegy a jégtáblába tetejére emel
je, és így sodródni tudjon a tengeri áramlattal.
Ennek segítségével Nansen megközelítette az
Északi-sarkot, Amundsen pedig öt héttel a brit
Scott előtt, 1911. december 14-én elsőként ért a
Déli-sarkra.
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Thor Heyerdahl norvég tengerbiológus, kísér
leti régész és néprajzos munkásságát önálló és
látványos kiállítás mutatja be. A híres balsafatutaj, a Kon-Tiki, az inka Napisten, Virakocsa nevét
viselte, később ő lett a múzeum névadója is
(www.kon-tiki.no). A kutató az 1947-es expedí
ción ezzel bizonyította, hogy lehetséges volt át
kelni a Csendes-óceánon Polinéziába, így az
őslakosok egy része az inkák előtti Dél-Ameri
kából is érkezhetett, noha elméletét a genetika
eredményeire hivatkozva erősen vitatják. Itt lát
ható még a többi expedíció gazdag leletanyaga,
dokumentációja mellett az egyiptomi napisten
ről elnevezett Ra II papiruszhajó is, amellyel
1970-ben azt igazolta, hogy a régi egyiptomiak
is képesek lehettek papirusznádból készült hajó
ikkal átszelni a Kanári-szigetek körüli áramlatok
segítségével az Atlanti-óceánt.
A norvég igazi hajós nemzet, így megnéztük
még a Tengerészeti Múzeumot (www.norsksjofartsmuseum.no), amely sokrétűen mutatja be
a tengeri hajózás körülményeit, technikai hátte
rét, és sok szép modellel szemlélteti a hajótípu
sok változását. A Viking Hajómúzeumban
(www.khm.uio.no/vikingskipshuset) közelről
csodálhattuk meg a három IX. századi, az agyag
ban megőrződött és gyönyörűen restaurált ere
deti viking hajót. A két kisebbet a part mentén,
a nagyobbat a tengeren használták. Később mind
három temetkezési helyül is szolgált, gazdag
sírmellékletet is találtak a régészeti feltárás so
rán. Nemcsak életükben, a túlvilágon is ezzel
hajóztak. Igazat kell adnunk Winston Churchillnek: „A vikingek lelke benne van a hajóikban."
A tenger ellenállhatatlanul csábította őket. A
kecses viking hajó azonban nemcsak közlekedé
si eszköz, hanem a büszkeség és az önbecsülés
kifejezője is. A legféltettebb kincs, fegyver, gaz
dasági és kereskedelmi eszköz, a legfontosabb
használati tárgy és egyben műalkotás. Életük és
haláluk helyszíne, életre ringató bölcső és nyu
godalmat adó, díszesen faragott koporsó. Bizo
nyított, hogy a vikingek ezekkel a kiváló vízfek
vésű és gyors hajókkal már ötszáz évvel Kolum
busz előtt, 1000 körül elérték Észak-Amerika
partjait, (home.online.no/~joeolavl/viking)
A Norvég Népművészeti Múzeum (www.
norskfolke.museum.no), a skanzen nagy terüle
ten és érzékletesen mutatja be a közelmúlt és a
régi korok tárgyait, életmódját, házépítési szo
kásait. A füves tetejű, vastag fából készült épü-

letek mesébe illőek, látványuk a hobbitok vilá
gát idézi, és érthetővé teszi Tolkien rajongását
az óskandináv nyelvek és kultúrák iránt.
A következő hétre reykjavíki átszállással elő
ször Izland második legnagyobb városába, a ti
zenhatezres lélekszámú Akureyribe repültünk,
ahol igazi északi időjárás, az ország nevének
megfelelően jég, hó és hideg fogadott bennün
ket. Északi fekvése ellenére azonban a sziget
éghajlata a tengeri áramlatok mérséklő hatása
miatt kevésbe zord. Nyáron tíz-tizenöt fok van,
de télen sincs hidegebb mínusz tizenötnél. Ek
kor a legrövidebb időszakban négy órán át van
világos, nyáron heteken át nem megy le nap. A
repülőgépből a sötétben látható volt, hogy a
zöldségtermesztésre használt üvegházak fény
szükségletét „mesterséges nappal", speciális lám
pákkal igyekeznek pótolni. A meleget a bősége
sen rendelkezésre álló geotermikus energia, a
könnyen hozzáférhető melegvíz biztosítja. Az
olcsó energia vonzó hatása és a halászat adja az
ország fő bevételi forrását.
Izland lényegében akkora, mint Magyarország,
de lakossága csak 320 ezer. Ennek kétharmada a
fővárosban, Reykjavíkban és környékén él, így
népsűrűsége igen ritka, 3,1 fő négyzetkilométe
renként. Az ország tíz százalékát örök hó és jég
borítja, a többi rész is nehezen járható és lakha
tó, kopár, terméketlen vidék: kietlenül sziklás,
vulkáni hegyek, salak és hamumező. A szigeten
száznegyven vulkán van, ebből huszonhat idő
szakosan működik, a kráterek száma meghaladja
az ezret. A fa már a középkorban elfogyott. Ezen
ironizál a vicc is: ha eltévednél az izlandi erdő
ben, egyenesedj fel és nézz szét. Települések
szinte csak a tengerparton találhatók. A térképe
ken, a világon egyedülállóan, a kísértetek és a
trollok, a misztikus szellemlények és a manók
előfordulási helye is szerepel. A legkisebb jelölt
település nem a falu, hanem az egyes tanyákban
lakó családok, név szerint feltüntetve. Ahol ritka
az ember, fontos számon tartani.
Az Akureyri Egyetemet (www.unak.is) és
könyvtárát 1987-ben alapították, 1450 diák tanul
a jól felszerelt, 2002-2003-ban átadott két új épü
letben, a harmadik most készül. A száznyolcvan
alkalmazott közül száz dolgozik tanári állásban.
A hallgatók negyven százaléka távoktatásban
vesz részt. A szigeten többfelé, ennél kevesebb
lélekszámú helyeken is van oktatási központ. Az
itt tapasztaltak alapján elgondolkodtató, mennyire

viszonylagos, mi számít igazán kis településnek,
és mi az igazi vidékfejlesztés. Az izlandiak rá
jöttek, hogy a vidéki egyetemekre, könyvtárak
ra, általában az oktatásra fordított forrásoknak
gazdasági, kulturális és népességmegtartó ereje
van. A végzettek negyven százaléka Akureyri
környékén, huszonhat százalékuk a fővárosban,
a többi a szigeten kívül helyezkedik el. Egész
ségügyi és ipari képzéssel indultak, majd ez
bővült, így most különböző tudományágakból
választhatják ki a diákok a megfelelő szintet.
Alapvetően a bolognai folyamathoz igazodnak,
az alapstúdiumokra épül a mesterképzés. Az ál
talános szakok, társadalomtudomány, média,
oktatás tudomány, biotechnológia mellett különö
sen fontosak a helyi adottságokra támaszkodó
képzések: természeti erőforrások hasznosítása,
megújuló energiák, halászat és menedzsment,
élelmezéstudomány, vidékfejlesztés és falusi tu
rizmus, tengeri és sarkjog. Ez utóbbi elsősorban
külföldiek részére, angolul folyik.
A könyvtárban negyvenezer dokumentum van,
az évi kölcsönzés tizennégyezer, amit az e-dokumentumok letöltése folyamatosan csökkent. Az
olvasó- és számítógépterem hatvannégy férőhe
lyes, vizsgaidőszakban azonban itt nem lehet
gépet használni, mert a diákok csöndet kértek. A
hallgatók plasztikkártyája többcélú: belépő, ami
vel az épület megfelelő részeit huszonnégy órán
keresztül bármikor igénybe lehet venni, továbbá
fénymásolást és kölcsönzést is biztosít. Az olva
sók képzése hangsúlyos, mert az elektronikus
írástudás nélkülözhetetlen a korszerű, az egész
életen át tartó tanulási folyamatban. A „gólyák"
egyhetes, negyvenöt perces órákból álló intenzív
bevezetést kapnak az információs technológiák
világába, amely a legfontosabb, általános isme
reteket tartalmazza: keresés, katalógusok, adat
bázisok, e-dokumentumok. A speciális és elmé
lyültebb képzések a szakiránynak megfelelő
kurzushoz kapcsolódnak.
Középiskolai könyvtárban is jártunk Akureyriben (www.ma.is). Az iskola épülete egyaránt
szolgálja az egyéni és a közösségi létet, mert a
könyvtár előtti lépcsős tér lehetőséget ad a be
szélgetésre és a kötetlen csoportmunkára is. A
könyvtárba belépve megállapítható, lényegében
az egész olvasóteremként funkcionál, ahol a di
ákok jól felszerelt, otthonos környezetben olvas
hatnak. A könyvespolcok között mindenütt asz
talok és székek vannak. A szabadpolcos rend-
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sít. Tipikus élethelyzeteket, az emberi kapcsola
tok alakulását és konfliktusainak változását jele
níti meg a gyermekkor játékos vidámságától
kezdődően a szerelemtől és erőtől duzzadó ifjú
koron át a terheket hordozó felnőttségen keresz
tül a fájdalmasan hamar beköszöntő bölcs és
zsémbes öregkorig. A szoboregyüttes a könyör
telenül múló idő szépségét és tragikusan örökér
vényű pillanatnyiságát merevíti gránitba.
A másik világhírű képzőművész, Edvard
Munch (ejtsd: munk), Norvégia leghíresebb exp
resszionistája, a modernizmus egyik legnagyobb
festője, szülővárosára, Oslóra hagyta műveit.
Leghíresebb képeit a Nemzeti Galériában
(www.nationalmuseum.no) tekintettük meg. Az
impresszionizmusból induló művész korai képe
in erősen érződik Monet, Manet, Van Gogh
hatása, akiknek művészetét Párizsban tanulmá
nyozta.
Maga is szép képeket festett ebben a stílus
ban, de alkata és tehetsége legyőzte az elődök
hatásiszonyát, sikerült túljutnia nyomosztó befo
lyásukon, és rátalált saját hangjára. Meghaladva
a pillanatnyi benyomások rögzítését, ő a kifeje
zés erősségét és jelképiségét helyezi előtérbe.
Nem a világot ábrázolja, hanem a világ hatását
a lélekben. A festmény kivetítés lesz, a belső
tartalmak átvitele a külsőbe, a tájba, az életkép
be, az arcképbe. A századvég alapélménye a
„minden Egész eltörött" érzése (Ady Endre:
Kocsi-út az éjszakában). A dekadencia hanyat
lást érzékel az élet minden területén, a termé
szettől kezdve az emberi kapcsolatokon keresz
tül a betegség, a halál, az elidegenedés, a ma
gány, a félelem és a reszketés rettenetéig. Ez az
életérzés vezet el és fejeződik ki Munch leghíre
sebb, hátborzongató képén, ahol a világba vetett
embert torzult arccal, magányos, velőtrázó, de a
festményen szükségképpen néma sikolyként je
leníti meg.
A kulturális programok keretében bejártuk a
Bygdóy-félsziget múzeumait. Belülről is meg
néztük a Framot (www.fram.museum.no), a le
gendás sarkkutató hajót, amely úgy épült, hogy
jég ne tudja összeroppantani, hanem a fagy ereje
és nyomása mintegy a jégtáblába tetejére emel
je, és így sodródni tudjon a tengeri áramlattal.
Ennek segítségével Nansen megközelítette az
Északi-sarkot, Amundsen pedig öt héttel a brit
Scott előtt, 1911. december 14-én elsőként ért a
Déli-sarkra.
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Thor Heyerdahl norvég tengerbiológus, kísér
leti régész és néprajzos munkásságát önálló és
látványos kiállítás mutatja be. A híres balsafatutaj, a Kon-Tiki, az inka Napisten, Virakocsa nevét
viselte, később ő lett a múzeum névadója is
(www.kon-tiki.no). A kutató az 1947-es expedí
ción ezzel bizonyította, hogy lehetséges volt át
kelni a Csendes-óceánon Polinéziába, így az
őslakosok egy része az inkák előtti Dél-Ameri
kából is érkezhetett, noha elméletét a genetika
eredményeire hivatkozva erősen vitatják. Itt lát
ható még a többi expedíció gazdag leletanyaga,
dokumentációja mellett az egyiptomi napisten
ről elnevezett Ra II papiruszhajó is, amellyel
1970-ben azt igazolta, hogy a régi egyiptomiak
is képesek lehettek papirusznádból készült hajó
ikkal átszelni a Kanári-szigetek körüli áramlatok
segítségével az Atlanti-óceánt.
A norvég igazi hajós nemzet, így megnéztük
még a Tengerészeti Múzeumot (www.norsksjofartsmuseum.no), amely sokrétűen mutatja be
a tengeri hajózás körülményeit, technikai hátte
rét, és sok szép modellel szemlélteti a hajótípu
sok változását. A Viking Hajómúzeumban
(www.khm.uio.no/vikingskipshuset) közelről
csodálhattuk meg a három IX. századi, az agyag
ban megőrződött és gyönyörűen restaurált ere
deti viking hajót. A két kisebbet a part mentén,
a nagyobbat a tengeren használták. Később mind
három temetkezési helyül is szolgált, gazdag
sírmellékletet is találtak a régészeti feltárás so
rán. Nemcsak életükben, a túlvilágon is ezzel
hajóztak. Igazat kell adnunk Winston Churchillnek: „A vikingek lelke benne van a hajóikban."
A tenger ellenállhatatlanul csábította őket. A
kecses viking hajó azonban nemcsak közlekedé
si eszköz, hanem a büszkeség és az önbecsülés
kifejezője is. A legféltettebb kincs, fegyver, gaz
dasági és kereskedelmi eszköz, a legfontosabb
használati tárgy és egyben műalkotás. Életük és
haláluk helyszíne, életre ringató bölcső és nyu
godalmat adó, díszesen faragott koporsó. Bizo
nyított, hogy a vikingek ezekkel a kiváló vízfek
vésű és gyors hajókkal már ötszáz évvel Kolum
busz előtt, 1000 körül elérték Észak-Amerika
partjait, (home.online.no/~joeolavl/viking)
A Norvég Népművészeti Múzeum (www.
norskfolke.museum.no), a skanzen nagy terüle
ten és érzékletesen mutatja be a közelmúlt és a
régi korok tárgyait, életmódját, házépítési szo
kásait. A füves tetejű, vastag fából készült épü-

letek mesébe illőek, látványuk a hobbitok vilá
gát idézi, és érthetővé teszi Tolkien rajongását
az óskandináv nyelvek és kultúrák iránt.
A következő hétre reykjavíki átszállással elő
ször Izland második legnagyobb városába, a ti
zenhatezres lélekszámú Akureyribe repültünk,
ahol igazi északi időjárás, az ország nevének
megfelelően jég, hó és hideg fogadott bennün
ket. Északi fekvése ellenére azonban a sziget
éghajlata a tengeri áramlatok mérséklő hatása
miatt kevésbe zord. Nyáron tíz-tizenöt fok van,
de télen sincs hidegebb mínusz tizenötnél. Ek
kor a legrövidebb időszakban négy órán át van
világos, nyáron heteken át nem megy le nap. A
repülőgépből a sötétben látható volt, hogy a
zöldségtermesztésre használt üvegházak fény
szükségletét „mesterséges nappal", speciális lám
pákkal igyekeznek pótolni. A meleget a bősége
sen rendelkezésre álló geotermikus energia, a
könnyen hozzáférhető melegvíz biztosítja. Az
olcsó energia vonzó hatása és a halászat adja az
ország fő bevételi forrását.
Izland lényegében akkora, mint Magyarország,
de lakossága csak 320 ezer. Ennek kétharmada a
fővárosban, Reykjavíkban és környékén él, így
népsűrűsége igen ritka, 3,1 fő négyzetkilométe
renként. Az ország tíz százalékát örök hó és jég
borítja, a többi rész is nehezen járható és lakha
tó, kopár, terméketlen vidék: kietlenül sziklás,
vulkáni hegyek, salak és hamumező. A szigeten
száznegyven vulkán van, ebből huszonhat idő
szakosan működik, a kráterek száma meghaladja
az ezret. A fa már a középkorban elfogyott. Ezen
ironizál a vicc is: ha eltévednél az izlandi erdő
ben, egyenesedj fel és nézz szét. Települések
szinte csak a tengerparton találhatók. A térképe
ken, a világon egyedülállóan, a kísértetek és a
trollok, a misztikus szellemlények és a manók
előfordulási helye is szerepel. A legkisebb jelölt
település nem a falu, hanem az egyes tanyákban
lakó családok, név szerint feltüntetve. Ahol ritka
az ember, fontos számon tartani.
Az Akureyri Egyetemet (www.unak.is) és
könyvtárát 1987-ben alapították, 1450 diák tanul
a jól felszerelt, 2002-2003-ban átadott két új épü
letben, a harmadik most készül. A száznyolcvan
alkalmazott közül száz dolgozik tanári állásban.
A hallgatók negyven százaléka távoktatásban
vesz részt. A szigeten többfelé, ennél kevesebb
lélekszámú helyeken is van oktatási központ. Az
itt tapasztaltak alapján elgondolkodtató, mennyire

viszonylagos, mi számít igazán kis településnek,
és mi az igazi vidékfejlesztés. Az izlandiak rá
jöttek, hogy a vidéki egyetemekre, könyvtárak
ra, általában az oktatásra fordított forrásoknak
gazdasági, kulturális és népességmegtartó ereje
van. A végzettek negyven százaléka Akureyri
környékén, huszonhat százalékuk a fővárosban,
a többi a szigeten kívül helyezkedik el. Egész
ségügyi és ipari képzéssel indultak, majd ez
bővült, így most különböző tudományágakból
választhatják ki a diákok a megfelelő szintet.
Alapvetően a bolognai folyamathoz igazodnak,
az alapstúdiumokra épül a mesterképzés. Az ál
talános szakok, társadalomtudomány, média,
oktatás tudomány, biotechnológia mellett különö
sen fontosak a helyi adottságokra támaszkodó
képzések: természeti erőforrások hasznosítása,
megújuló energiák, halászat és menedzsment,
élelmezéstudomány, vidékfejlesztés és falusi tu
rizmus, tengeri és sarkjog. Ez utóbbi elsősorban
külföldiek részére, angolul folyik.
A könyvtárban negyvenezer dokumentum van,
az évi kölcsönzés tizennégyezer, amit az e-dokumentumok letöltése folyamatosan csökkent. Az
olvasó- és számítógépterem hatvannégy férőhe
lyes, vizsgaidőszakban azonban itt nem lehet
gépet használni, mert a diákok csöndet kértek. A
hallgatók plasztikkártyája többcélú: belépő, ami
vel az épület megfelelő részeit huszonnégy órán
keresztül bármikor igénybe lehet venni, továbbá
fénymásolást és kölcsönzést is biztosít. Az olva
sók képzése hangsúlyos, mert az elektronikus
írástudás nélkülözhetetlen a korszerű, az egész
életen át tartó tanulási folyamatban. A „gólyák"
egyhetes, negyvenöt perces órákból álló intenzív
bevezetést kapnak az információs technológiák
világába, amely a legfontosabb, általános isme
reteket tartalmazza: keresés, katalógusok, adat
bázisok, e-dokumentumok. A speciális és elmé
lyültebb képzések a szakiránynak megfelelő
kurzushoz kapcsolódnak.
Középiskolai könyvtárban is jártunk Akureyriben (www.ma.is). Az iskola épülete egyaránt
szolgálja az egyéni és a közösségi létet, mert a
könyvtár előtti lépcsős tér lehetőséget ad a be
szélgetésre és a kötetlen csoportmunkára is. A
könyvtárba belépve megállapítható, lényegében
az egész olvasóteremként funkcionál, ahol a di
ákok jól felszerelt, otthonos környezetben olvas
hatnak. A könyvespolcok között mindenütt asz
talok és székek vannak. A szabadpolcos rend-
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szög alakú, az alagsori
raktárakkal együtt ötszin
tes, tizenháromezer négy
zetméteres terület kilenc
százezer kötetes kapacitá
sa már megtelt. A beléptetőkártyás, légkondicio
nált, intelligens új épület
hosszú tervezés után
1994-re készült el. Ekkor
és itt egyesült az 1818-ban
alapított nemzeti és az
1940-ben fundált egyete
mi bibliotéka. A kiváló
felszerelés, az ízléses, ki
zárólag izlandi termékek
ből és műalkotásokból
álló berendezés jól használhatóvá és otthonossá
teszi a belső tereket. Az első szinten a nemzeti
könyvtár tizennégyezer egységből álló kézirat
gyűjteménye, a másodikon, a bejárat szintjén a
kölcsönzés és a tájékoztatás, a harmadikon a
folyóiratok, a negyediken a könyvek és az egyéb
dokumentumok szabadpolcos rendszerben kap
tak helyet. Az épületben ötszáz tanulóhely, ve
zeték nélküli internet-hozzáférés, hetven számí
tógép, a szükséges perifériák (fénymásoló, nyom
tató, szkenner), kivetítővel felszerelt szeminári
umi szobák, konferenciaterem, ebédlő és kávézó
található.
Az 1911-ben alapított egyetem tizenegy ka
rán tizenháromezer hallgató tanul. A felhaszná
lók képzését tanfolyamokkal, tájékoztató kiad
ványokkal, internetes oktatatási felülettel és sze
mélyes konzultációkkal végzik. Ennek általános
tartalma az ország egészére érvényes, egységes
tudományos és könyvtári információforrások
megismertetése, gyakorlati alkalmazása. Legfon
tosabb eleme a mintegy kétszáz, különböző tí
pusú könyvtár állományát tartalmazó (Aleph ala
pú, Z39.50-es protokollal) egyesített nemzeti
katalógus (www.gegnir.is), amely többféle do
kumentumfajtára - könyv, zene, térkép, kézirat,
vizuális, hang- és számítógépes anyag stb. - is
kiterjed. Segítségével készül az izlandikumok
gyűjtése, például a Kanadába vándorolt izlandi
ak elbeszélt története (oral history) és a nemzeti
bibliográfia, ami 2002-től on-line elérhető.
A hallgatók virtuális magánhálózatot (Virtual
Priváté Network) is használhatnak, (www.hvar.is,
szójátékos jelentése: hol van?), ami a magyar

íll

A reykjaviki főiskolai

könyvtár

szernek köszönhetően minden azonnal elérhető,
ami a tájékozódást, az egyéni autonómiát bizto
sítja, ugyanakkor ki is kényszeríti, mert létével
is felelősségteljes önállóságra nevel. A diákok
rendelkezésére állnak a könyvek mellett a folyó
iratok, lehetőségük nyílik az egyéni tájékozódásra
és felkészülésre a nyomtatott és az elektronikus
források használatával. A norvégiai és izlandi
tanulmányút egyik legfontosabb tapasztalata a
mindenütt érzékelhető pedagógiai alapelv, amely
nek legfontosabb összetevői az önállóság, a kre
ativitás, a jószándék és a bizalom.
A városi könyvtár és levéltár (www.akureyri.
is/amtsbokasafn) egyben nemzeti könyvtári fel
adatokat is ellát, így második őrzőhelyként
kötelespéldányokat is kap, és részt vesz a digi
talizálási programban is. Érdekesség, hogy az
olvasók által unalmasnak ítélt könyveket külön
polcra teszik. A gyermekkönyvtári részben egy
kicsinyke butik is van, ahol írószereket, játékokat,
állatfigurákat lehet venni. A kisdiákok jól felöltöz
ve, sárga láthatósági mellényben, rajta az iskola
neve és telefonszáma, apró manóként éppen a
könyvtárba érkeztek, ahol az aulában medvejelme
zes, fiatal könyvtáros hölgy fogadta őket.
Akureyriből Reykjavíkba repültünk, ahol elő
ször a Nemzeti és Egyetemi Könyvtárral
(www.bok.hi.is) ismerkedtünk meg részletesen,
és előadásokat hallgattunk az izlandi könyvtár
ügy egészéről. A négytornyos, vizesárokkal kör
bevett, erődszerű könyvtár az üveggel fedett
„várhídon" keresztül közelíthető meg. A négy
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Elektronikus Információszolgáltatáshoz (www.
eisz.hu) hasonló. Ez központilag, a nemzeti li
cenc alapján, IP azonosítással teszi lehetővé elsősorban angol nyelven - tizenkét adatbázis,
tizennégyezer teljes szövegű elektronikus folyó
irat, továbbá szótárak, enciklopédiák, művészeti
gyűjtemények, könyvek használatát nemcsak a
felsőoktatás, mint Magyarországon, hanem min
den érdeklődő számára. A lakosság ötven száza
léka használja is a minőségi szolgáltatásokat, ahol
bizonyos felületeken beállítható, hogy a rend
szer e-mailben jelezze új publikáció megjelené
sét a témában. A pénzügyi váláság miatt azon
ban bizonyosan csökkenteni kell az előfizetések
számát. A további fontos katalógusok és szép
gyűjtemények a régi térképeket (kort.bok.hi.is),
a jellegzetesen izlandi műfajt, a történeti elbe
széléseket, a sagákat (www.sagnanet.is), a régi
kéziratokat (www.handrit.is) és az újságokat,
folyóiratokat (www.timarit.is) tartalmazza.
A nemzeti könyvtáraknak alapvető feladatuk
lenne az internet archiválása is. Sajnos ezt elég
nehéz elfogadtatni a pénzügyi döntéshozókkal,
pedig könnyen belátható, hogy a világháló a
nemzeti kulturális kincs része, és mivel dinami
kusan változik, ezért történeti dokumentálása
nélkülözhetetlen. Ha annyi pénzt és energiát
fordítunk a digitalizálásra, akkor a már eleve csak
elektronikusan és sajnos csak időlegesen létező
dokumentumokat, a nemzeti weboldalakat is
szükséges lenne időnként elmenteni, és egy idő
tengely segítségével visszakereshetővé tenni,
hiszen a megőrzés, a könnyű és gyors elérés a
könyvtár fogalmának legfontosabb ismérve. Az
internetet nemcsak térben, hanem időben is ke
reshetővé kell tenni, hogy mintegy nyitott idő
kapu lehessen a múltba. Az északi országok fel
ismerték ennek jelentőségét, és együttműködés
keretében 2005-től egy évben háromszor az iz
landiak is elmentik, „learatják" nemzeti kiter
jesztésű oldalaikat (.is), ami harmincmillió do
kumentumot, 1,25 terrabájt adatot jelent. Negy
ven „fontos" helyet, elsősorban hírportálokat
hetente mentenek, de ekkor az adatok 80-90
százaléka redundáns, ezért csak a különbséget
őrzik meg. Az internet archiválására Magyaror
szágon is szükség lenne, hogy a már egyszer
rendelkezésre álló tartalmak ne vesszenek el, és
időben is kereshetők legyenek a nethungarikumok. (Sajnos, eltűnt például a Trantor Kft.
kiváló, könnyen kereshető, a közép- és felsőok

tatásban is jól használható irodalmi elemzések
teljes szövegű gyűjteményét tartalmazó „netmoly" adatbázisa. Olykor talán arra is jó lenne
ez, hogy a sikertelen „fejlesztéseknek" köszön
hetően korábban jobban használható felületek
korábbi változataihoz is hozzá lehetne férni...)
Meglátogattuk még a Pedagógia Tudáscentru
mot (www.khi.is), és az 1919-ben alapított Köz
művelődési Könyvtárat (www. borgarbokasafn.is),
amely 2000-ben költözött új épületébe. Tetőteré
ből szép kilátás nyűik Reykjavík belvárosára. Ha
sonlóképpen szép a panoráma a Perlanról
(www.perlan.is), ami egy hőforrás fölé épült ener
getikai és kulturális komplexum körkilátóval, ká
vézóval, étteremmel. Itt megtekinthető még a geo
termikus energia hasznosításának folyamata mel
lett a S agamúzeum (www. sagamuseum.is), benne
a vikingek viaszfiguráival.
Még a szakmai program keretében megnéz
tük a Nemzeti Múzeumot (www.natmus.is), ahol
egy évek óta Reykjavíkban élő, izlandi történel
met tanuló magyar fiatalember mutatta meg és
magyarázta el a legfontosabbakat. Az állandó
kiállítás áttekintést ad Izland történelméről, élet
módjáról és kultúrájáról, a VIII-IX. századi vi
king kezdetektől máig. A VIII. században ír szer
zetesek érkeztek elsőként, majd 850 körül egy
viking hajós a Hóföld, majd egy másik a Jégföld
(Izland) nevet adta a lakatlan szigetnek. 874-ben
Ingólfur Arnarson telepedett le a mai főváros,
Reykjavík (füstös öböl) helyén. Körülbelül száz
év kellett ahhoz, hogy a vikingek, írek és skótok
keveredéséből egy új északi nép, az izlandi lét
rejöjjön. A tárlat leghíresebb darabja a skandi
náv mitológia legnépszerűbb istenét ábrázoló, Kr.
u. 1000 körül készült kis bronz szobrocska, Thor,
aki a főisten (Odin) és a Földanya (Jörd) fia, a
mennydörgés, a vihar, a vegetáció, a termés és a
termékenység istene. Aki kezében tartja csoda
tevő, villámokat szóró, bumeráng módjára vissza
térő, a törpék által készített kalapácsát. Fő fel
adata az emberek megvédése az óriásoktól.
A tanulmányút egyik legszebb és legnagyobb
élményt adó, gyönyörűen kivitelezett kiállítását
láthattuk az izlandi nemzeti örökség múzeumá
ban, a Kultúra Házában (www.thjodmenning.is).
Itt őrzik és mutatják be a legféltettebb nemzeti
kincseket, többek között az Edda (a dédanya, az
ősanya) dalainak könyvét, az ősi sagákat tartal
mazó, legrégebbi középkori kéziratokat, a X I I XVI. századból származó izlandi kódexeket. Az
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szög alakú, az alagsori
raktárakkal együtt ötszin
tes, tizenháromezer négy
zetméteres terület kilenc
százezer kötetes kapacitá
sa már megtelt. A beléptetőkártyás, légkondicio
nált, intelligens új épület
hosszú tervezés után
1994-re készült el. Ekkor
és itt egyesült az 1818-ban
alapított nemzeti és az
1940-ben fundált egyete
mi bibliotéka. A kiváló
felszerelés, az ízléses, ki
zárólag izlandi termékek
ből és műalkotásokból
álló berendezés jól használhatóvá és otthonossá
teszi a belső tereket. Az első szinten a nemzeti
könyvtár tizennégyezer egységből álló kézirat
gyűjteménye, a másodikon, a bejárat szintjén a
kölcsönzés és a tájékoztatás, a harmadikon a
folyóiratok, a negyediken a könyvek és az egyéb
dokumentumok szabadpolcos rendszerben kap
tak helyet. Az épületben ötszáz tanulóhely, ve
zeték nélküli internet-hozzáférés, hetven számí
tógép, a szükséges perifériák (fénymásoló, nyom
tató, szkenner), kivetítővel felszerelt szeminári
umi szobák, konferenciaterem, ebédlő és kávézó
található.
Az 1911-ben alapított egyetem tizenegy ka
rán tizenháromezer hallgató tanul. A felhaszná
lók képzését tanfolyamokkal, tájékoztató kiad
ványokkal, internetes oktatatási felülettel és sze
mélyes konzultációkkal végzik. Ennek általános
tartalma az ország egészére érvényes, egységes
tudományos és könyvtári információforrások
megismertetése, gyakorlati alkalmazása. Legfon
tosabb eleme a mintegy kétszáz, különböző tí
pusú könyvtár állományát tartalmazó (Aleph ala
pú, Z39.50-es protokollal) egyesített nemzeti
katalógus (www.gegnir.is), amely többféle do
kumentumfajtára - könyv, zene, térkép, kézirat,
vizuális, hang- és számítógépes anyag stb. - is
kiterjed. Segítségével készül az izlandikumok
gyűjtése, például a Kanadába vándorolt izlandi
ak elbeszélt története (oral history) és a nemzeti
bibliográfia, ami 2002-től on-line elérhető.
A hallgatók virtuális magánhálózatot (Virtual
Priváté Network) is használhatnak, (www.hvar.is,
szójátékos jelentése: hol van?), ami a magyar

íll

A reykjaviki főiskolai

könyvtár

szernek köszönhetően minden azonnal elérhető,
ami a tájékozódást, az egyéni autonómiát bizto
sítja, ugyanakkor ki is kényszeríti, mert létével
is felelősségteljes önállóságra nevel. A diákok
rendelkezésére állnak a könyvek mellett a folyó
iratok, lehetőségük nyílik az egyéni tájékozódásra
és felkészülésre a nyomtatott és az elektronikus
források használatával. A norvégiai és izlandi
tanulmányút egyik legfontosabb tapasztalata a
mindenütt érzékelhető pedagógiai alapelv, amely
nek legfontosabb összetevői az önállóság, a kre
ativitás, a jószándék és a bizalom.
A városi könyvtár és levéltár (www.akureyri.
is/amtsbokasafn) egyben nemzeti könyvtári fel
adatokat is ellát, így második őrzőhelyként
kötelespéldányokat is kap, és részt vesz a digi
talizálási programban is. Érdekesség, hogy az
olvasók által unalmasnak ítélt könyveket külön
polcra teszik. A gyermekkönyvtári részben egy
kicsinyke butik is van, ahol írószereket, játékokat,
állatfigurákat lehet venni. A kisdiákok jól felöltöz
ve, sárga láthatósági mellényben, rajta az iskola
neve és telefonszáma, apró manóként éppen a
könyvtárba érkeztek, ahol az aulában medvejelme
zes, fiatal könyvtáros hölgy fogadta őket.
Akureyriből Reykjavíkba repültünk, ahol elő
ször a Nemzeti és Egyetemi Könyvtárral
(www.bok.hi.is) ismerkedtünk meg részletesen,
és előadásokat hallgattunk az izlandi könyvtár
ügy egészéről. A négytornyos, vizesárokkal kör
bevett, erődszerű könyvtár az üveggel fedett
„várhídon" keresztül közelíthető meg. A négy
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Elektronikus Információszolgáltatáshoz (www.
eisz.hu) hasonló. Ez központilag, a nemzeti li
cenc alapján, IP azonosítással teszi lehetővé elsősorban angol nyelven - tizenkét adatbázis,
tizennégyezer teljes szövegű elektronikus folyó
irat, továbbá szótárak, enciklopédiák, művészeti
gyűjtemények, könyvek használatát nemcsak a
felsőoktatás, mint Magyarországon, hanem min
den érdeklődő számára. A lakosság ötven száza
léka használja is a minőségi szolgáltatásokat, ahol
bizonyos felületeken beállítható, hogy a rend
szer e-mailben jelezze új publikáció megjelené
sét a témában. A pénzügyi váláság miatt azon
ban bizonyosan csökkenteni kell az előfizetések
számát. A további fontos katalógusok és szép
gyűjtemények a régi térképeket (kort.bok.hi.is),
a jellegzetesen izlandi műfajt, a történeti elbe
széléseket, a sagákat (www.sagnanet.is), a régi
kéziratokat (www.handrit.is) és az újságokat,
folyóiratokat (www.timarit.is) tartalmazza.
A nemzeti könyvtáraknak alapvető feladatuk
lenne az internet archiválása is. Sajnos ezt elég
nehéz elfogadtatni a pénzügyi döntéshozókkal,
pedig könnyen belátható, hogy a világháló a
nemzeti kulturális kincs része, és mivel dinami
kusan változik, ezért történeti dokumentálása
nélkülözhetetlen. Ha annyi pénzt és energiát
fordítunk a digitalizálásra, akkor a már eleve csak
elektronikusan és sajnos csak időlegesen létező
dokumentumokat, a nemzeti weboldalakat is
szükséges lenne időnként elmenteni, és egy idő
tengely segítségével visszakereshetővé tenni,
hiszen a megőrzés, a könnyű és gyors elérés a
könyvtár fogalmának legfontosabb ismérve. Az
internetet nemcsak térben, hanem időben is ke
reshetővé kell tenni, hogy mintegy nyitott idő
kapu lehessen a múltba. Az északi országok fel
ismerték ennek jelentőségét, és együttműködés
keretében 2005-től egy évben háromszor az iz
landiak is elmentik, „learatják" nemzeti kiter
jesztésű oldalaikat (.is), ami harmincmillió do
kumentumot, 1,25 terrabájt adatot jelent. Negy
ven „fontos" helyet, elsősorban hírportálokat
hetente mentenek, de ekkor az adatok 80-90
százaléka redundáns, ezért csak a különbséget
őrzik meg. Az internet archiválására Magyaror
szágon is szükség lenne, hogy a már egyszer
rendelkezésre álló tartalmak ne vesszenek el, és
időben is kereshetők legyenek a nethungarikumok. (Sajnos, eltűnt például a Trantor Kft.
kiváló, könnyen kereshető, a közép- és felsőok

tatásban is jól használható irodalmi elemzések
teljes szövegű gyűjteményét tartalmazó „netmoly" adatbázisa. Olykor talán arra is jó lenne
ez, hogy a sikertelen „fejlesztéseknek" köszön
hetően korábban jobban használható felületek
korábbi változataihoz is hozzá lehetne férni...)
Meglátogattuk még a Pedagógia Tudáscentru
mot (www.khi.is), és az 1919-ben alapított Köz
művelődési Könyvtárat (www. borgarbokasafn.is),
amely 2000-ben költözött új épületébe. Tetőteré
ből szép kilátás nyűik Reykjavík belvárosára. Ha
sonlóképpen szép a panoráma a Perlanról
(www.perlan.is), ami egy hőforrás fölé épült ener
getikai és kulturális komplexum körkilátóval, ká
vézóval, étteremmel. Itt megtekinthető még a geo
termikus energia hasznosításának folyamata mel
lett a S agamúzeum (www. sagamuseum.is), benne
a vikingek viaszfiguráival.
Még a szakmai program keretében megnéz
tük a Nemzeti Múzeumot (www.natmus.is), ahol
egy évek óta Reykjavíkban élő, izlandi történel
met tanuló magyar fiatalember mutatta meg és
magyarázta el a legfontosabbakat. Az állandó
kiállítás áttekintést ad Izland történelméről, élet
módjáról és kultúrájáról, a VIII-IX. századi vi
king kezdetektől máig. A VIII. században ír szer
zetesek érkeztek elsőként, majd 850 körül egy
viking hajós a Hóföld, majd egy másik a Jégföld
(Izland) nevet adta a lakatlan szigetnek. 874-ben
Ingólfur Arnarson telepedett le a mai főváros,
Reykjavík (füstös öböl) helyén. Körülbelül száz
év kellett ahhoz, hogy a vikingek, írek és skótok
keveredéséből egy új északi nép, az izlandi lét
rejöjjön. A tárlat leghíresebb darabja a skandi
náv mitológia legnépszerűbb istenét ábrázoló, Kr.
u. 1000 körül készült kis bronz szobrocska, Thor,
aki a főisten (Odin) és a Földanya (Jörd) fia, a
mennydörgés, a vihar, a vegetáció, a termés és a
termékenység istene. Aki kezében tartja csoda
tevő, villámokat szóró, bumeráng módjára vissza
térő, a törpék által készített kalapácsát. Fő fel
adata az emberek megvédése az óriásoktól.
A tanulmányút egyik legszebb és legnagyobb
élményt adó, gyönyörűen kivitelezett kiállítását
láthattuk az izlandi nemzeti örökség múzeumá
ban, a Kultúra Házában (www.thjodmenning.is).
Itt őrzik és mutatják be a legféltettebb nemzeti
kincseket, többek között az Edda (a dédanya, az
ősanya) dalainak könyvét, az ősi sagákat tartal
mazó, legrégebbi középkori kéziratokat, a X I I XVI. századból származó izlandi kódexeket. Az
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óizlandi nyelv és irodalom a klasszikus északi
kulturális örökség legarchaikusabb rétegét képvi
seli, legfontosabb forrása az óészaki mitológiának,
a kereszténység előtti és utáni viking történelem
nek. A kiállítás része egy gazdagon berendezett
kódexgyártó műhely, ahol a pergamenkészítéstől a
festék, a tinta és a tollak előállításán keresztül az
iUumináláson, a vonalazáson és az íráson keresztül
a kötésig minden munkafolyamat nyomon követ
hető. Egy táblán látható még a viking és az izlandi
- a magyar rovásíráshoz hasonló - rúnaábécé össze
hasonlítása is. Az írás eredendően szakrális: a rúna
szó gótul titkot, ófelnémet nyelven pedig mormogást, bűvös cselekedetet, feliratot jelent.
A névadási szokások is megőrizték archaikus
jellegüket. Nincs családnév, a vezetéknév szerepét
az apa keresztneve tölti be, ehhez illesztik az „s"
birtokos ragot, illetve a dóttir (lány) vagy a son
(fiú) toldalékot. Például Stefánia Arnórsdóttir, va
gyis Arnór lánya Stefánia, vagy Birgir Björnsson,
vagyis Björn fia Birgir. A középkorban, a vezeték
nevek kialakulása előtt a magyarban is így volt:
János fia Gábor, János leánya Anna. Az izlandi
nők nem vették és nem is veszik fel férjük nevét a
házasság után.
A múzeum előtérében áll az évszázad sakkmér
kőzésének, az 1972-es sakkvilágbajnokság döntő
jének mahagóni sakkasztala, amelyen a hideghá
ború feszült légkörében, nagy nemzetközi figye
lem közepette Róbert J. (,3obby") Fischer (Egye
sült Államok) legyőzte Borisz Szpasszkijt (Szov
jetunió).
A kulturális program, az „arany körút" kere
tében a sziget legfontosabb, fenséges természeti
szépségeit néztük meg. Először Izland Ópusztaszerére, a Pingvellir Nemzeti Parkba (www.
thingvellir.is) mentünk, ahol a hagyomány sze
rint 930-ban alakult meg a világ első parlament
je, az Alping, ahol nyaranta két hétig mindenki
eljárhatott az ország dolgában. 1944. június 17én itt kiáltották ki Izland függetlenségét. Még
ma is az egész ország elfér, és a nemzeti ünne
pen meg is jelenik a festői, tóval, folyóval, víz
eséssel és sziklákkal szegélyezett országgyűlési
síkságon. Tektonikailag is az egyik legérdeke
sebb hely a Földön: évente néhány milliméterrel
itt távolodik egymástól az észak-amerikai és az
eurázsiai, a nyugati és a keleti lemez.
A következő állomáson a Strokkur gejzír
döbbenetes és látványos, harminckét méter ma
gas, mintegy tízpercenként bekövetkező kitöré

seire vártunk. Ekkor a magmatikus gázok a for
ráspontig melegítik a kanyargós járatokban a
vizet, ami a robbanásszerű gőzképződés hatásá
ra lövell ki a kürtőből. A névadó nagy szökőfor
rás, a Geysir ma már rendszertelenül és ritkán
működik, mert járatait eltömítették a beledobált
kövek, (www.geysircenter.com)
A tanulmányút utolsó programja a megrendítő
és lebírhatatlan szépségű Gulfoss vízesés volt
(www.world-of-waterfalls.com/iceland-gullfoss.
html). A széles Hvítá folyó egy kilométerrel a víz
esés fölött hirtelen balra fordul, majd lezuhan egy
széles kanyarú három lépcsős hasadékba, melyben
először 11, majd 21 métert esik. A hasadék mint
egy 20 méter széles és 2,5 km hosszú. A természet
fenségét éreztük, amikor a hatalmas víztömeg másodpercenként kétezer köbméter - dübörgő ro
bajjal omlott alá a kanyonban. Az egyik része meg
állíthatatlan, örök mozgásban, mellette, ahol nem
tud lezúdulni, a szakadék peremén mozdulatlanul
áll, jégbe dermedve a megfagyott vízesés. A fel
csapódó víz a lefelé vezető utat mindig megújuló
jégpáncéllal védte a közelébe merészkedő turisták
tól, de a vízpárán átsütő nap szivárványhidat épí
tett a kavargó, jeges szakadék fölé.
Az élmények és a szemléletbővítés mélysége,
minősége és mennyisége volt számunkra az elér
hető legfontosabb tapasztalat. Az utazás a megis
merés egyik önálló formája, ami közvetlensége mi
att nem pótolható semmivel sem, hiszen a meg
élés, a teljes fizikai és metafizikai, szellemi, lelki
és érzelmi jelenlét a létezés teljességét, közvetlen
kéznéllevőségét, a saját létünkben való ittlét csodá
ját és örömét jelenti.
A program kiválóan illeszkedett az itthoni mun
kához, hiszen a könyvtárügy egészéről szerezhet
tünk tapasztalatokat. Meglátogattunk több egyete
mi, főiskolai, továbbá nemzeti, közművelődési és
iskolai könyvtárat. Előadásokat hallgattunk a könyv
tárügy szervezéséről, a dokumentációs és a tudás
központok céljairól, feladatairól és szervezeti, lo
gisztikai felépítéséről. Közvetlen ismereteket sze
reztünk a felhasználók képzéséről, a katalógusok
építéséről, azok használatáról, az automatikus és a
könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatáról, a könyvtá
ri szolgáltatások sokrétűségéről. A kulturális kincs
megőrzéséről és közzétételéről, az adatbázisok faj
táiról, használatáról és céljairól, a digitalizálás el
méletéről és gyakorlatáról, (virgo.bibl.u-szeged.hu/
~kokas/skandinav2008)
Simon Ferenc

az igények pontos felmérése érdekében előzetes
megrendeléseket gyűjtünk. (Kalkulált ára 1300
példányra vonatkozik.)
Kérjük, ha bármelyik felajánlott formában meg
kívánja rendelni a konkordanciajegyzéket, a sunt
@oszk.hu címre szíveskedjen visszaküldeni az
alábbi megrendelőszelvényt:
2009-ben hozzáférhetővé tesszük az ETO leg
A Könyvtári Intézet gondozásában elkészült Az
Egyetemes Tizedes Osztályozás 1990. évi kö utóbbi papírkiadásának adatbázisát is CD-n
zép- és 2006. évi (2000. évvel lezárt) teljes ki Winisis-ben*, ill. a konkordanciáéval közel meg
adásának összehasonlító és hibaigazító jegyzé egyező formátumokban.
A megrendelőkkel a használatot, pontosabban
ke, amely több mint 7500 jelzet sorsáról ad el
a nyilvános hozzáférést szabályozó megállapo
igazítást.
A kézirat nyomdakész, de papírkiadást csak dást kell kötnünk.
Várjuk megrendelésüket.
elegendő megrendelés esetén teszünk közzé, ezért

MEGRENDELÉS
Az intézet neve:
Címe:
A megrendelni kívánt változat:
A) KONKORDANCIA
db
papírkiadás (ára 3500 Ft/db + postaköltség),
helyileg nyomtatható kézirat pdf-ben (502 A4-es oldal, e-mailban
Winisis-sel, adatbázisban* CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség)
ISO 2709 formátum CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség)
db
XML formátum CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség)
db
táblázatos forma CD-n (ára 2256 Ft + postaköltség)
db
tabulátorral tagolt txt-formátum (ára 2256 Ft + postaköltség)
B) ETO
Winisis-sel, adatbázisban* CD-n (ára 8600 Ft + postaköltség)
ISO 2709 formátum CD-n (ára 8600 Ft + postaköltség)
db
XML formátum CD-n (ára 8600 Ft + postaköltség)
db
tabulátorral tagolt txt-formátum (ára 8600 Ft + postaköltség)
(Kérjük,

•

Könyvtári L e v e l e z ő / l a p

•

2009.

január

db

db
db

db

törölje)

* Megj. az UNESCO által fejlesztett (a Könyvtári Intézetben magyar nyelvű változattal kiegészített)
Winisis ingyenes használatához agreement-et kell kitölteni

Dátum
II. 3.
//.

18.

II. 1 8 .

//.

18.

márc.
eleje
38

a nem kívánt sorokat

küldjük, 1652 Ft)
db

Hely

Rendezvény

Rendező intézmény
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