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tantermébe, hogy az egyik gyakorlati feladatot,
egy hivatalos levél megírását teljesíthessék a
hallgatók.

Ugyanebben az évben, nyárutón, ugyanebben
a teremben harminc Gorkij könyvtári kolléga ülte
körbe az oktatási osztály egyetlen XT típusú PC-
jét, és ismerkedett a számítógép-kezelés és -hasz-
nálat rejtelmeivel.

Késõbb (nemsokára), amikor hat darab 286-
os géppel megindult hivatalosan is a számítógé-
pes képzés, a 645-ös munkaszoba adott helyet
ehhez. Szûkös volt, nyári délelõttökön szinte el-
viselhetetlenül meleg, idõnként, a túlduzzadt lét-
szám miatt levegõtlen, de ezt gyakoribb szüne-
tekkel ellensúlyozni lehetett.

Immáron a 12. tanfolyami csoportok kezdik
meg tanulmányaikat ebben a félévben az intézet
által a rendelet adta lehetõséggel élve indított
alapfokú számítógépkezelõ/használó tanfolya-
mon, amelynek újabb lendületet adott a 2000/1-
es, a közgyûjteményi dolgozók hétéves periódu-
sokra elõírt kötelezõ továbbképzésérõl szóló ren-
delet.

A gépek száma azóta tízre nõtt, s kellene még
nyolc, hogy gazdaságosan mûködhessen az a két

szomszédos munkaszoba összenyitásával kiala-
kított oktatási kabinet, amely pár napja készült
el a régi, tíz évvel ezelõtt is számítógépes kép-
zést kínáló helyen, a vári nemzeti könyvtári épü-
let 644-645. szobája helyén. Internet-használati,
katalogizálási tanfolyamoknak és intézményen
belüli, illetve további akkreditált képzéseknek is
helyet ad az új, kényelmes tanterem. (F.)

Új adathordozók:
compact flash-, smart-kártya

Fantasztikus terület a számítástechnikáé és a mi-
niatürizálásé. A kettõ most úgy találkozott, hogy
a digitális fényképezés számára kellett kigondol-
ni a filmet helyettesítõ képhordozót. Ez részben,
pl. a Sony cég gyártmányai esetében, a szá-
mítástechnikában alkalmazott kivehetõ mágnes-
lemez, a flopi lett, más cégek pedig új adathor-
dozót rendszeresítettek az új technikához. A di-
gitális fotómasinákhoz adott programmal a fény-
képek átmenthetõk a számítógépre, és ott album-
ba rendezhetõk, szerkeszthetõk, nyomtathatók,
bár a fotónyomtatók és a speciális fotónyomtató
papír ára egyelõre elég magas, jóval többe kerül,
mint amit a hagyományos fotóért fizetünk.

A digitális fotó azonban teljesen átalakíthatja
eddigi fényképezési szokásainkat és felvételeink
használati módját is, mint ahogy hajdanában
a diafotózás tette ezt. Például a tévékészüléken
nézhetjük a PC winchesterén vagy CD-n lévõ
fotóalbumunk feiratozható, dátumozható képeit.

A kétségkívül szintén drága minilemez azon-
ban fantasztikus lehetõséget kínál más célokhoz
is: a 128 megabájtos CF-lemez tökéletes eszkö-
ze lehet nagyméretû számítógépes állományok
szállításának.

A smart- és com-
pact flash-kártyát olva-
só berendezés ugyanis
úgy viselkedik, mint a
többi háttértároló, va-
gyis bármely fájlkeze-
lõvel átmásolhatók,
áthelyezehetõk a pos-
tabélyegnél alig na-
gyobb (mindössze
4,3x3,6 cm-es) és a
még ennél is kisebb
smart-kártya állomá-
nyai a PC-re.  (F.)


