
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
és az Országos Széchényi
Könyvtár digitalizálási projektje

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Országos
Széchényi Könyvtár között már 2004 óta fo-
lyamatos az együttmûködés a digitalizálás te-
rén is. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
négy kötete (http://mek.oszk.hu/03600/03628)
és Jakab Elek hatalmas mûve Kolozsvár törté-
netérõl (http://mek.oszk.hu/06200/06278) vol-
tak az elsõ kísérletek. Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület 150 éves évfordulója alkalmával a
két intézmény hagyományos együttmûködésé-
re alapozva 2008-ban pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Kulturális Alaphoz. A pályázat egyik
fõ célja volt, hogy az EME összes kiadványa
digitálisan megjelenjen az interneten. Elõször

bibliográfiák alapján és könyvtári kutatómun-
kával összeállt a digitalizálandó anyagok listá-
ja. A digitalizálás az Országos Széchényi
Könyvtár digitalizáló mûhelyében történt.
Képfeldolgozás és karakterfelismertetés
(OCR) után az eredeti tipográfiai képet és ke-
reshetõ szöveget is õrzõ formátumban (PDF)
kerülnek az internetre a kiadványok. A digita-
lizált oldalak száma eléri a hatvanötezret. 
A szerzõdés értelmében a digitális másolatok
közül a könyveket a Magyar Elektronikus
Könyvtár (MEK – http://mek.oszk.hu), az idõ-
szaki kiadványokat az Elektronikus Periodika
Archívum és Adattár (http://epa.oszk.hu) szol-
gáltatja a könyvtári szempontok figyelembe-
vételével. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Adattára (http://www.eme.ro) nyújtja a legát-
fogóbb, az intézményi szempontokhoz igazo-
dó szolgáltatást. ■
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A Bayer és a UNEP (az ENSZ Környezetvé-
delmi Programja) immár hatodik alkalommal
hirdette meg közös fotópályázatát, melynek
központi témaköre a klímaváltozás.
A „Nézz szembe a tényekkel!” felkiáltás-
sal útjára indított klímavédelmi fotópályá-
zat célja felhívni az emberek figyelmét a
klímavédelem fontosságára, és szembesí-
teni õket azzal a ténnyel, hogy többé nem
hunyhatunk szemet a klímaváltozás felett,
tennünk kell a megállításáért annak érde-
kében, hogy a jövõ generáció számára
megõrizzük környezetünket jelenlegi for-
májában. 

2007-ben a Bayer kidolgozta egyedülálló
klímaprogramját, melynek keretében a válla-
lat az elkövetkezõ három évben egymilliárd
eurót költ a klímavédelemmel kapcsolatos ku-
tatásokra. Klímavédelmi programjának része
a gyermekrajz-pályázat, illetve a klímavédel-
mi fotópályázat is, melyeknek célja a témával
kapcsolatos ismeretterjesztés, figyelemfelkel-
tés, aktivizálás.

Idén a következõ két témakörben lehetett
nevezni a fotópályázatra: 

1. Klímakörkép kategória - az ember éghaj-
latra és a környezetre gyakorolt pozitív vagy
negatív hatásának ábrázolása.

2. A természet szépsége kategóriába olyan
fotókat várt a szervezõ, melyek a még érintet-
len, környezetkárosító hatásoktól mentes ter-
mészet szépségét mutatják be.

2009-ben több mint kétezer alkotás érke-
zett be a fotópályázatra, ami azt jelzi, hogy
egyre többen foglalkoznak a klímaváltozás
kérdésével, érzik érintettnek magukat és sze-
retnének aktívan részt is venni a klímaváltozás
elleni küzdelemben.

A pályázaton részt vehetett minden amatõr
és hivatásos - Magyarországon élõ és alkotó -
fotográfus. Idén elsõ alkalommal a pályázók
online tölthették fel alkotásaikat a www.nez-
zszembeatenyekkel.hu pályázati oldalra. 
A zsûrizés élõben zajlott, és ezeregyszázan
követték figyelemmel a www.fotoklikk.hu
weboldalon. 

A zsûri komoly feladattal nézett szembe, mi-
kor a már évek óta igen magas színvonalú pályá-
zat több mint kétezer beérkezett anyaga közül ki-
választotta azt a 27 képet, melyeket szeptember
1. és szeptember 26. között az Országos Széche-
nyi Könyvtárban lehet megtekinteni.

A kiállításról, valamint a Bayer Klímaprog-
ramról további információ a www.bayer.com
vagy a www.nezzszembeatenyekkel.hu olda-
lon található.
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