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„15 ÉV – 15 KÖNYV”
A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 15 ÉVES FENNÁLLÁSÁRA

tális formában az interneten, hiszen mindnyájan, elektronikus könyvtárosok és az e-könyvek és e-könyvtárak felhasználói is fájdalmasan érezzük a kortárs hazai könyvtermés hiányát a kibertérbõl! Különösen kiáltó ez a hiány, amikor
összehasonlítjuk helyzetünket az európai vagy tengerentúli
állapotokkal. Természetesen száz vélt vagy valós ok nehezíti a kibontakozást. Talán a legjobban a nem kis korlátot
jelentõ szerzõi jog vagy legalább annak „árnyéka” nehezíti
a szerzõk és kiadók illetve e-könyvtári szolgáltatások egymásra találását. Akciónkat ezért arra is szerettük volna felhasználni, hogy leszámoljunk azzal a mítosszal, ami azt
sugalmazza, hogy csak a régi, „lejárt jogú” mûvel érdemes
foglalkozni a hálózaton. A mûvek várják, hogy e „másik
nyilvánosságban” is publicitást nyerjenek, csak néhány lépés
távolságra vagyunk a sikertõl. E 15 mû esetében minden különösebb nehézség nélkül találkozott a szerzõi és kiadói
szándék az elektronikus nyilvánosság kívánatával. Az évfordulós programunkat tervezzük évente megismételni, folyamatosan bõvítve kortárs szerzõk, könyvek számát gyûjteményünkben, s folyamatosan életben tartva a „hitet” is, hogy
mindez könnyen lehetséges, ha megvan hozzá a kétoldalú
szándék, tisztelet és akarat. A felajánlott és a MEK-re került
mûvekrõl készült honlap a mek.oszk.hu/html/15.html
címen található.
A 15 könyv:

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) a hazai Internet
egyik legrégibb és legnépszerûbb szolgáltatása. A Nemzeti
Információs Infrastruktúra Program (NIIF) támogatásával
15 éve indult el az elsõ szolgáltatása, amely a mai napig mûködik a mek.iif.hu címen. 1999-ben a szolgáltatás mögé állt
az Országos Széchényi Könyvtár, egy külön osztály jött
létre a MEK üzemeltetésére, fejlesztésére. Ugyancsak 1999ben jött létre a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
is, amely közhasznú civil szervezetként igyekszik támogatni
a MEK tartalomszolgáltatásait, ösztönözni az online publikációt, elõsegíteni a hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségét, valamint segíteni a határon túli magyaroknak digitális kulturális örökséghez való hozzáférését.
2003-ban megújult külsõvel és tartalommal, továbbfejlesztett szolgáltatásokkal már a mek.oszk.hu címen vált elérhetõvé. Az idõk során a MEK tartalomszolgáltatása kiegészült
elektronikus folyóiratokkal, így indulhatott el 2004-tõl az
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA). Az
EPA egyszerre törekszik teljeskörûen nyilvántartani mind az
online vagy offline digitális folyóiratokat, másrészt egy szûkebb gyûjtõkörben ezeket a MEK-hez hasonlóan archiválja,
és egységesen szolgáltatja az epa.oszk.hu címen. 2007-ben
egy harmadik adatbázis egészítette ki a könyveket és e-folyóiratokat kezelõ szolgáltatásokat, a Digitális Kép-archívum
(DKA) már az online képi dokumentumokat, fotógyûjteményeket archiválja szelektíven a keptar.oszk.hu címen.
Az évek során a MEK-et üzemeltetõ, gyarapító könyvtárosok egyre bõvülõ csapata sokat tett azért, hogy az
Interneten értékes és hasznos tartalomszolgáltatással álljanak a felhasználók rendelkezésére, népszerûsítsék a világhálót. A MEK stabil, régóta mûködõ szolgáltatásai a könyvtárak értékeit, társadalmi hasznosságát képviseli a világhálón.
A dokumentumok gyûjtése és szolgáltatása mellett számos
kapcsolatra tettek szert támogató magánemberek, tudományos kutatóintézetek, egyetemek, civil szervezetek, könyvtárak között. A dokumentumok szolgáltatása mellett folyamatosan segítenek a hozzájuk forduló felhasználóik számára.
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A MEK 15 éves évfordulója elõtt tisztelegve indította
a MEK Egyesület (mek.oszk.hu/egyesulet) a „15 év – 15
könyv” programot. Elgondolásunk az volt, hogy kezdetként
megnyerünk 15 hazai és határon túli szerzõt, akik egy (sõt
néhányan több) kötetüket is a MEK-nek adományozták az
interneten való közzététel céljára. Szándékunk és elsõdleges
célunk az volt, hogy az akcióval ösztönözzük, hogy minél
több színvonalas kortárs magyar könyv legyen elérhetõ digi-
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