FINN B2: KÖZÉPFOK BESZÉDÉRTÉS (GÉPI HANG)
MEGOLDÓKULCS
Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul, a hallott szöveg alapján!

20 pont

1. Miből és mikor készültek a legrégebbi könyvek?

3 pont

Az egyiptomi papirusztekercsek (1)
és a babilóniai agyagtáblák (1)
7000 évvel ezelőtt (1).
2. Honnan származik a papír, és mikor terjedt el Európában?

2 pont

A papírt Kínában találták föl (1),
és a 12. században került Európába (1).
3. Mi forradalmasította a könyvkiadást?

2 pont

Amikor a 16. században (1)
Gutenberg nyomdát hozott létre (1).
4. Milyen könyvtárak voltak a középkorban?

2 pont

Kolostori (1)
és egyetemi (1) könyvtárak.
5. Hol és mikor nyíltak meg az első nyilvános könyvtárak?

3 pont

A 19. században (1)
Amerikában (1),
onnan terjedt át Európába (1).
6. Hány könyvtár van Finnországban? Ezek milyen típusúak?

5 pont

1700 fő- és fiókkönyvtár (1),
200 mozgókönyvtár (1).
Az iskolák, munkahelyek, kórházak könyvtárai kiegészítik a könyvtárhálózatot (1).
A tartományi könyvtárak általános jellegűek (1),
a tudományos könyvtárak egy-egy területre specializálódnak (1).
7. Melyik a finn nemzeti könyvtár, és mi jellemzi?

3 pont

A Helsinki Egyetem könyvtára (1).
Itt minden Finnországban kiadott könyvből (1)
van példány (1).

SZKRIPT
Kirjat syntyivät, kun ihminen halusi tallentaa ajatuksensa ja tietonsa itsensä tai muiden myöhemmin
tutkittaviksi. Vanhimmat säilyneet kirjat, egyptiläiset papyrusrullat ja babylonilaiset savitaulut, ovat 7000

vuoden takaa. Eläimen nahasta valmistettu pergamentti yleistyi vähän ennen ajanlaskumme alkua ja säilytti
asemansa, kunnes kiinalaisten keksimä paperi valloitti länsimaatkin 1100-luvulta lähtien.
Aina 1500-luvulle kirja oli käsin kopioitu ainutkertainen ja kallis tuote, joka oli vain yhteiskunnan
ylimmän kerroksen ulottuvilla. Saksalaisen Johann Gutenbergin keksimä kirjapainotaito on tiedonvälityksen
ehkä suurin vallankumous. Se mahdollisti kirjojen monistamisen nopeasti ja edullisesti. Näyttää siltä, että
sähköisestä tiedonvälityksestä huolimatta kirja on säilyttänyt asemansa, jopa vahvistanut sitä.
Kirjastoja oli jo antiikin aikana, muun muassa Egyptissä 700 000 papyrusrullan kirjasto. Keskiajalla
kirjastoja syntyi erikoisesti luostarien ja yliopistojen yhteyteen. Mutta meille tutuin kirjastotyyppi, kaikille
kansalaisille avoin ja maksuton kirjasto yleistyi vasta 1800-luvulla. Idea syntyi Amerikassa ja levisi nopeasti
kaukaiseen Suomeenkin.
Suomessa on noin 1700 yleisen kirjaston kiinteää toimipistettä (pää- ja sivukirjastoja) sekä noin 200
autokirjastoa. Koulujen, työpaikkojen, sairaaloiden jne. kirjastot täydentävät kirjastopalvelujen verkkoa.
Maakuntakirjastot ovat yleisiä kirjastoja, jotka tavanomaista laajemman valikoimansa avulla palvelevat
alueensa pienempiä kirjastoja mm. antamalla kaukolainoja ja asiantuntija-apua.
Tieteelliset kirjastot palvelevat eri tieteenalojen tarpeita. Niihin pyritään kokoamaan kaikki alan
kirjallisuus ja muu aineisto, mm. lehdet. Kirjoja hankitaan kaikkialta maailmasta. Maamme kansalliskirjasto
on Helsingin yliopiston kirjasto, johon kootaan näytekappaleet kaikista Suomessa painetuista kirjoista.

