Simon Ferenc: Európai Uniós információk elérése az interneten
Az Európai Unióval kapcsolatban sokféle dokumentumtípus között kell tájékozódni
(http://www.euroinfo.hu), és ami szokatlan, hogy a hagyományos nyomtatványfajták –
könyvek és folyóiratok – nem a leggyakoribbak, mert ezeknek viszonylag nagy az átfutási
idejük. Itt pedig a naprakészségnek, az aktuális információnak van igazán értéke, hiszen
minden határid s, méghozzá jogveszt hatállyal, tehát aki késik, az lemarad, nem
versenyképes, s t nem is létezik. Így az egyéb dokumentumtípusok válnak igazán fontossá:
programok, statisztikák, gazdasági és kutatási jelentések, jogtárak, törvényértelmezések stb.
Az Európai Unió információs rendszere, felépítése és témakörei
A Carrefour network az EU információközvetít hálózata, fóruma. Találkozási és
beszélget pontjai a közösségek szívét jelentik, ahol – multidiszciplináris megközelítésben –
az EU és a vidéki központok közötti interaktív infokommunikáció segítségével jól lehet
tervezni és új ötleteket felvetni (http://www.europa.eu.int/comm/relays/index_en.htm). Az
els Carrefourokat 1989-ben próbálták ki, azóta emelkedik a számuk. 2001 végére
százharmincat hoztak létre, hogy az információáramlás az EU kommunikációs aktivitását
el segítse.
Az öt legfontosabb célkit zés
1. Általános EU-információk elkülönítése.
2. Tájékoztatás és szervezés az EU programjairól.
3. Párbeszéd és együttm ködés a társadalmi és gazdasági élet kulcsfiguráival.
4. A közösségen belüli tapasztalatok és a különböz információk cseréje.
5. Gondoskodás az információk visszacsatolásáról.
Miért, kikért van?
1. Az általános, nyilvános és a speciális csoportok közötti információk cseréje.
2. Helyi egyesületek.
3. Szociális és gazdasági szervez dések.
4. Helyi önkormányzatok.
5. Iskolák és a helyi média.
6. Egyéb csoportok, beleértve a gazdálkodókat is.
Módszerek: véleménynyilvánítás, hírlevelek, együttm ködés a helyi újságokkal, rádióés tévéállomások, internet, kiállítások, dokumentációs központokon keresztül, helyi iskolák,
szemináriumok, találkozók és megbeszélések. A host szervezéséhez jelent s helyi tapasztalat
és politikai tájékozottság szükséges. A m köd szervezeteknek zárt láncot kell alkotniuk, és
kapcsolatot kell tartaniuk a nemzeti és a regionális közigazgatással. Technikai és
dokumentációs eszközeiket nyilvánossá kell tenniük, hogy mindenki szabadon hozzáférhessen

a közösség adatbázisaihoz, például a hivatalos újsághoz, hogy évenként találkozókat
szervezhessenek, és ezeket finanszírozzák is. F tevékenységi területeik: a decentralizáció, a
promóció, a nyilvánosság informálása, a fenntartható fejl dés el segítése.
A legfontosabb oldalak:
·
http://www.europa.eu.int/index_hu.htm, ahol négy f csoportba osztva
találhatóak az Európai Unió témái, a tevékenységi területek (például az információs
társadalom anyagai, www.europa.eu.int/pol/infso/index_hu.htm),
·
az
intézményrendszer
(például
http://www.europarl.eu.int/news/public/default_hu.htm),

az

Európa

Parlament,

·
az EU-dokumentumok (például a joggyakorlatról, www.europa.eu.int/eurlex/hu/index.html) és a különböz szolgáltatások. Két példa az utóbbiból. Az Európa Direkt
az
Európai
Unióval
kapcsolatos
kérdésekre
segít
választ
találni
(www.europa.eu.int/europedirect/index_hu.htm). A „Párbeszéd az állampolgárokkal”
oldalon: „Részletes, hasznos információkhoz juthat az EU-t és a bels piacot illet jogaival
és lehet ségeivel kapcsolatban, továbbá tanácsot kaphat arra vonatkozólag, hogy a
gyakorlatban hogyan élhet ezekkel a jogokkal. B vebben értesülhet például az életr l, a
munkavállalásról
és
a
tanulásról
egy
másik
EU-országban”
(www.europa.eu.int/citizensrights/index_hu.cfm).
További információs oldalak:
·
az
IPE
–
EU-s
infopontok
(http://www.europa.eu.int/comm/relays/index_en.htm);

a

városokban

·
nemzeti információs központok (jelenleg három f városban, Lisszabon,
Párizs Róma) – tájékoztatnak, felkészítenek, kapcsolatot tartanak, válaszolnak a kérdésekre,
háttér-dokumentációkat
biztosítanak
(http://www.europa.eu.int/comm/relays/centres/index_en.htm); Európai Dokumentációs
Központ – segíti az egyetemeket, az oktatásfejlesztés és a kutatás EU-integrációját
(http://www.europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm);
·
Euro Info Központok hálózata – üzleti információs centrumok, kulcs az
európai piachoz. 1987-t l m ködik, jelenleg a hálózat 274 irodából áll, célja a kis- és
középvállalkozások támogatása
(http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html).
További fontos, speciális oldalak:
Az EBN az EU non-profit üzleti innovációs központjának hálózata – gazdaságfejlesztés,
vidékfejlesztés, amihez üzleti „köldökzsinór” szolgálat kapcsolódik, a vállalkozók inkubátora,
amelyik
gondozza
a
kezd
üzletembereket
(http://www.ebn.be,
http://www.cordis.lu/incubators/, http://www.cordis.lu/contacts
Az EBAN is non-profit társulás, az „angyali” üzletemberek tanácsadó hálózata a
kockázatmentes befektetési lehet ségekr l, tapasztalatokról (http://www.eban.org). Az
ENWHP témája az EU egészséges munkaer piaca, a munkahelyi egészségvédelem, a
közegészségügy
és
a
szociális
intézmények
kapcsolata
(http://www.enwhp.org/home/index.php).

Az EURODESK: EU-asztal – az oktatásügy és a kultúra aktualitásai fiataloknak
(http://www.eurodesk.org).
Az EUROGUIDANCE – EU-kalauz, ami összeköti az EU-t; ilyen a Leonardo-program
is. Az oktatás, az ifjúság és a munkakapcsolatok segítésére 31 országban 65 központja van
(http://www.euroguidance.org.uk).
Az EURYDICE – az oktatási információk hálózata, az ENSZ és az EU oktatási
minisztériumainak együttm ködése; adatbázisa az EURYBASE, amelyben az EU oktatási
rendszereir l is tájékozódhatunk (http://www.eurydice.org).
A NARIC – a Socrates és az Erasmus programokban a szül k és a tanárok segítik,
közvetítik a diákok mobilitását az EUban, illetve a diplomák elismerését a fels oktatásban
(http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html).
Az IRCNETWORK – EU-hálózat az új technológiákról, azok átvételér l: technikai
kooperáció, licenc, konzorciumok, befektetés (http://irc.cordis.lu).
Szakirányú például a Ceres adatbázis (monográfiák, folyóiratok, disszertációk és
szakdolgozatok), amit speciálisan az agrártudományok részére kifejlesztett, a nemzetközi
együttm ködést segít osztályozási (AGRIS/FAO System) és dokumentum- leíró nyelv – a
Babinat szoftver és az AGROVOC formátum és tárgyszórendszer – kezel. Ezt egészíti ki még
a „b-on” (www.b-on.pt) – immár az információs társadalom új formájának megfelel en –, az
interneten közvetlenül elérhet 3500, többnyire teljes szöveg publikációt tartalmazó
tudásbázis, továbbá az E-bookshop (www.bookshop.eu.int), illetve a kiadók adatbázisai,
amelyek hozzáférhet vé és kereshet vé (EUROVOC) teszik az EU-dokumentációt is.
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