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Elkészült a MOKKA tükörszervere. Elsõ-
sorban biztonsági okokból jött létre, de termé-
szetesen használható is bibliográfiai adatok ke-
resésére. Rövidesen a lelõhelyadatok is megje-
leníthetó'k lesznek. Cím: http://mokka.bibl.u-
szeged. hu/opac (a Book szóra kell kattintani.)
A statisztikai lap URL-je: http://www.iif.hu/
webalizer/www. mokka.hu/

A mentés minden éjszaka történik. Az adat-
bázisban jelenleg 1885477 rekord található. A
tagkönyvtárak több mint a fele már folyamatos
feltöltést végez, a többiek esetében is remélhe-
tóleg egy hónapon belül megtörténik a fol~a-
matos feltöltés beindítása.

Legutoljára az Országgyûlési Könyvtár re-
kordjait töltöttük be (80 ezer rekordbó143 ezer
van most az adatbázisban).

A MOKKA használata fokozatosan nõ: ok-
tóberben 9028, novemberben 10801 felhaszná-
ló volt, decemberben eddig 2767. A napi átla-
gos felhasználói szám 350 körül van. Ezek
tényleges felhasználók, azaz aktívan keresnek,
és letölté st végeznek. A legtöbb letölté st Ma-
gyarországon kívül a következõ országok vég-
zik: USA, Szlovákia, Csehország, Franciaor-
szág, Németország, Románia. (Bakonyi Géza)

Elkészült az új MEK vakok és gyengén-
látók számára fejlesztett felülete a http://
vmek.oszk.hu/ címen. Mivel az idén nyáron
megindult új Magyar Elektronikus Könyvtár
(MEK) grafikus felületét a vak olvasók mái- nem
tudják jól használni, számukra egy külön, al-
ternatív felületet fejlesztettünk ki. Az új felü-
let fejlesztését egy, a MEK Egyesület által nyert
Infonnatikai és Hírközlési Minisztériumi pályá-
zati támogatás tette lehetõvé. A fejlesztésben
és honlaptervezésben az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) MEK osztálya munkatársa-
in és régi programozó partnerünkön, a Vitéz
Bt.-n kívül a Média az Emberért Alapítvány
vett részt.

A felületet teszt jelleggel tettük nyilvánossá,
a tesztelésben a Vakok Országos Szövetsége is
segít. Megkérjük továbbá vak és csökkentlátó
olvasóinkat is, hogy az új felületrõl vélemé-
nyüket, javaslataikat juttassák el számunkra az
info@mek.oszk.hu cílme. A borítólap okon ta-
lálható "On-line felolvasás" egy másik, párhu-
zamos fejlesztés eredménye lesz, amelynek el-
indítását a közeljövó'ben tervezzük.

Örömmel jelenthet jük be, hogy hosszas elõ-
készítés után az OSZK, az NIIF és a somorjai
Fórum Kisebbségkutató Intézet együttmú'ködé-
se nyomán a http://www.mek.sk/ címen elin-
dult a MEK szlovákiai tükrözése is. Az erdélyi
együttmú'ködésünkhöz hasonlóan a szlovákiai
magyar kutatóintézet is aktívan segít az ottani
kiadványok digitális beszerzésében. Saját kiad-
ványai jelentõs részét már el is juttatta elektro-
nikus fonnában a MEK-hez. (Moldován István)

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
december 12-én tartott tagozati ülésein és köz-
gyûlésén a szövetség elnökségi tagjának
D ippo ld Pétert, a Könyvtári Intézet igazgató-
ját, a Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat
vezetõjének Fonyó Istvánnét, a BME-OMIKK
fõigazgatóját, a Városi Könyvtári Tagozat ve-
zetõjének pedig Csirmazné Cservenyák Ilonát,
a mezó'kövesdi Városi Könyvtár igazgatóját
választották meg.

Bocsánat. Novemberi számunk egyik beszá-
molójában (a 20. oldalon) Pálvölgyi Mihály kol-
lég át docensként említettük, holott a Berzsenyi
Dániel Fõiskola tanára. A tévedés ért elnézésü-
ket kérjük.

Az Információs Társadalom Szakkönyv-
tárat Csepeli György avatta fel november
27-én (lIll Budapest, Goldmann György tér
3., V2 épület, VII. 717.). Célja szerint a
könyvtár az információs társadalom sajátos-
ságainak, az új kommunikációs és informati-
kai eszközök társadalmi, gazdasági és kultu-
rális hatásainak megértéséhez korszerû, a
kutatók és az érdeklõdõk által jól használha-
tó szakirodalmi bázist alakít ki.

Helyesbítés. A novemberi számunk 34. ol-
dalán található, Hangoskönyvtárak Magyaror-
szágon címû cikk szerzõjeként tévesen szere-
pelt Molnár Mária, az írást Móricz Nikoletta
készítette.

Az érintettek és olvasóink szíves elnézését
kérjük. -a szerk.


