
jában egy kicsit dilettáns megközelítés: Hogyan .A hagyományos könyvtári szolgáltatások
is biztosítsuk fogyatékos felhasználóinknak szol- mellett biztosítani kell a közérdekû információk
gáltatásainkat, van-e erre felhatalmazásunk? szolgáltatását is (Pulman projekt).
Mostantól kezdve van, csak élnünk kell vele. .Tréningek, speciális továbbképzési kurzu-

Szerencsére ezen a területen nem vagyunk sok segítségével fel kell készíteni a könyvtáros 0-
egyedül, hiszen mint a bevezetõben is említet- kat a feladat professzionális szintü ellátására. (A
tem, alapvetõen nem a könyvtár feladata a hát- Könyvtári mtézet hanninc órás akkreditált tanfo-
rányos helyzetû csoportok problémáinak megol- lyamot indított az esélyegyenlõség biztosítására.)
dása. Kiépült az állami egé.szségügyi és szociális. A különbözõ állami intézményekkel és ci-
intézmények hálózata, és ezzel párhuzamosan aluI- viI szervezetekkel élõ és folyamatos kapcsolatot
ról induló kezdeményezések is egyre nagyobb sze- kell kiépíteni a valós igények jobb megismerésére.
repet vállalnak különbözõ civil szervezetek formá- .Tevékenységünket meg kell ismertetni a fo-
jában. A könyvtárak törvény által is megerõsített gyatékos emberek különbözõ csoportjaival, szer-
tevékenységi területe jól meghatározható ebben a vezeteivel, hogy az érintettek is tudják, milyen
szociális hálóban, tudjuk, mi a teendõnk. szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Korunkra a különbözõ tevékenységek intéz- A könyvtárügy fejlesztésének négyéves, új ága-
ményesülése jellemzõ. Ha témánkat végigtekint- zati stratégiája kiemelten foglalkozik az esélyegyen-
jük, az egyéni segíteni akarás "hõskora" után lõség érvényesítésével. Reméljük, hogy ebben a
következtek a módszertani kezdeményezések, négy évben valóban tartalmi fejlesztés tanúi lehe-
majd a nemzetközi problém.afelvetések (IFLA) tünk, és az intézményesülés erõfeszítéseink nyo-
nyomán létrejött a hátrányos helyzetü csoportok- mán megtelik emberi tartalommal is.
ra vonatkozó törvényi szabályozás, és vele pár- Dippold Péter
huzamosan kiépült az állami intézmények rend-
szere is. A társadalmi környezet ugyanakkor Digitalizálási eredmények
önmaga termelte ki azokat a civil kezdeménye- .." .,
zéseket, amelyek szintén a fogyatékos emberek a kozgyujtemenyekben -

gondjain próbálnak meg enyhíteni. egy felmérés tanulságai*
Személyes véleményem szerint egy rendszer

akkor tud igazán hatékonyan mûködni, ha a tör- A f' 1 " h ' tt ', ., ., ,. b ' l ' , .emeres a ere
venYl es mtezmenYl sza a yozas talalkozlk az
emberek tenni akarás ával, és a lendület, az ér- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
zelmi töltet nem vész el az intézményesülés (NKÖM) és a Neumann-ház közhasznú szerzõdé~
nyomán. Reméljük, ezen a területen ez a szem- se értelmében az egyik kiemelten fontos tevékeny-
lélet lesz a jellemzõ. ségünk a közgyûjteményekben folyó digitalizációs

Melyek hát azok a konkrét tennivalók, ame- programok nyilvántartása és a digitalizálási projek-
lyek a könyvtárakra-könyvtáros okra várnak az tekrõl összegyûjtött adatok szolgáltatása.
immár tisztázott jogi háttér birtokában? E tevékenységünk egyik része a közgyûjte-

.A szolgáltatási szintek irányelv-szintû kidol- ményi adatbázis építése. A közgyûjtemények
gozása, amely magában foglalja az épületre adatai a WebKat.hu on-line internet katalógus-
vonatkozó elvárásokat, a speciális dokumentumok ból kereshetõk vissza a www .neumann-haz.hu
gyûjtésének elvárt mértékét, valamint a könyvtá- vagy a www. webkat.hu internet címen. A köz-
rosok felkészítésének formáit a feladatra. gyûjteményi adatbázis több mint ezerhétszáz

.Lehetõséget kell biztosítani az általános irány- közgyûjtemény és közmüvelõdési intézmény
elvek helyi igényeknek megfelelõ adaptálására (az adatait tartalmazza.

egyéni ötletek, helyi specialitások szabadsága). A keresési lehetõségek: az intézmény neve,
.A könyvtári pályázati rendszerben számot- székhelye, típusa (pl. közlevéltár, kiállítóhely

tevõ teret kell biztosítani a speciális eszközök és stb.), illetve a tárgyszavak. Ez utóbbiak lehetõvé
dokumentumok beszerzésére. (Példaértékû volt
a Soros Alapí~:ány ,t~val~i ,p~lyázata: .ame~y ép- * Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szakmai
pen a vakok konyvtan ellatasához nyujtott jelen- napján Budapesten, szeptember 17-én elhangzott elõadás
tõs segítséget.) írásos változata.
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! Két-dóí" minta! Felmérés a közgyújteményekben folyó digitalizálásrói Keresõfelület Vis!1za a kezdõlapra...

Kérjük szíves közremûködését!

Kérd6ívünk 7 részbõl áll:

1. Az intézmény adatai .
2. Digitalizálási program és stratégia (a digitalizálás intézményi háttere)
3. A digitalizálás alapjául szolgáló gyGjtem6ny azonosítása
4. A digitális gyûjtem6ny
5. Alkalmazott technika
6. Felhasználói hozzáf6rés
7. r-llegjegyzések

Kérjük, amennyiben valamelyik kérdésnél az ,egyéb' kategóriát választja, és több dolgot szeretne felsorolni a
szövegmez6ben, tegyen vesszõt a lista elemei köz6..

Kérjük, hogy digitális gyûjteményenként egy-egy önálló kérdõívet töltsön ki .Köszönjük]

Az online kérdõív kitöltése elõtt javasoljuk, hogy tanulmányozza a megadott minta kél"dõívet! Köszönjük!

A kérdõív online változatát a ,Felmél"é$ a közgyüjteményekben folyó digitalizálá$l"ól' menOpont alatt találja.

A kérdõív RTF formátumban is letölthetõ. Amennyiben ezt a formát választja, a kitöltött kérdõívet csatolt fájlként juttassa el
a kerdQiv@~man!J-baz..hu e-mail címre.

Ha a kérdõív kitöltése során kérdése "an, írjon a kora@neumann-ha~.hu címre.

teszik, hogy megkeressük például azokat az in- A katalógusból pontosan nyomon követhetõ,
tézményeket, amelyek az ÓKOR-ra specializálód- hogy számos közgyûjteményben folyik digitali-
tak, vagy a gyûjtõkörükbe az IRODALOMTÖRTÉNET zálási tevékenység.
tartozik. Az NKÖM Közgyûjteményi Fõosztályával és

Külön szfuõvellehet keresni az internetes el- könyvtári osztályával egyetértésben a nyár elején
érhetõséggel rendelkezõ intézményeket. megkezdtük a közgyûjteményekben folyó digitali-

A találati halmazból elõször a rövid találati zálási munkálatok felmérését. Az NKÖM fõosz-
lista jelenik meg. Ha az intézmény neve ugró- tályvezetõje levélben fordult a közgyûjteményi
pontként van jelölve (kék betûkkel és aláhúzva), vezetõkhöz, támogatásukat kérve az általunk kez-
akkor a névre kattintva azonnal a keresett köz- deményezett felméréshez. A feladatot megköm1yí-
gyûjtemény honlapját hívja be a program. Ha az tendõ, háromféle lehetõséget kínáltunk fel:
intézmény címére, telefonszámára stb. vagyunk. on-line kitöltendõ,
kíváncsiak, a RÉSZLETES ADATOK gombra kattint- .szövegszerkesztõvel kitölhetõ és
va az összes nyilvántartott adatot láthatjuk a .nyomtatott változatot.
képernyõn. Az intézményeket arra kértük, a nemleges

Talán nem kell hangsúlyozni, hogy nagyon választ is küldjék el, hogy azt is tudjuk, hány
nehéz naprakészen tartani az adatbázist. közgyûjteményben nem folyik digitalizálási te-

Sajnos az elmúlt évek során kevés segítséget vékenység.
kaptunk az érintett intézményektõl ehhez a mun- A k ' d '" fi ..
k ' h er OlV e]ezetela oz.

.az intézmény adatai;
A közgyûjtemény ekben folyó .a digitalizálási program és stratégia;

digita.lizá.lási tevékenység .a digitalizálásra szánt gyûjtemény adatai;
.a digitális gyûjtemény ismertetése;

Remélhetõleg a közgyûjteményekben már jól .a digitalizálás során alkalmazott technika;
ismert a WebKat.hu katalógus, amely a kulturá- .felhasználói hozzáférés és használati lehe-
lis örökség körébe tartozó magyar hálózati do- tõségek;
kumentumokat dolgozza fel. .megjegyzések.
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A felmérés adatai Kérdeztük azt is, milyen szempontok indo-
kolták a digitalizálást. A válaszok (egyszerre

.1355 intézn1ény kapta meg a kérdõívet; többet is meg lehetett adni):

.554 intézmény válaszolt; .hozzáférés elõsegítése: 70 válaszban,

.801 intézmény nem válaszolt; .történeti-kulturális értékek: 62 válaszban,

.68 intézményben folyik digitalizálás; .rongálás megelõzése: 43 válaszban,

.484 intézményben nem folyik digitalizálás; .dokumentumszolgáltatás: 21 válaszban,

.a 68 intézmény 84 projektrõl számolt be. .tudományos érték: 18 válaszban,
..helymegtakarítás: 17 válaszban.

A felmérés tanulságai

A felmérés folytatására
A válaszadási hajlandóság mindössze 41 szá- irányuló te.'vek

zalékos volt. A WebKat.hu-ból és a "szakmá-
ból" tudjuk, hogy még a jelentõs digitalizálási Az elsõ kísérlet viszonylagos sikertelensége
projekteket folytató nagykönyvtárak közül sem ellenére folytatnunk kell a digitalizálási projek-
sokan válaszoltak. tekre vonatkozó információk gyûjtését, hiszen ezt

Mi lehet ell?ek az oka? Csak találgatni tud- várja tõlünk az alapítónk, a Nemzeti Kulturális
juk. Idõhiány? Erdektelenség? Túl bonyolult a kér- Örökség Minisztériuma. Talán ez a cikk is hoz-
dõív? Nem vált be az on-line forma? Vagy egyéb zájárul ahhoz, hogy minél többen visszaküldjék
ok, amire nem is gondoltunk? a kérdõívet azok közül, akik eddig még nem

válaszoltak.
Digitalizálási eredmények Az eddig beérkezett válaszok az alábbi címen
a közgyûjteményekben tekinthetõk meg, és ugyaninnen tölthetõ le a

kérdõív is: ,
A visszakapott válaszok alapj án hatvan intéz- http://www .neumann- haz.hu/kerdoiv

mény egy-egy, négy intézmény kettõ, két intéz- Aki konkrét segítséget kér, forduljon a felmé-
mény három, egy-egy intézmény pedig négy, il- rést vezetõ Kora András kön~-informatikai
letve hét digitalizálási projektrõl számolt be (ez osztályvezetõhöz: kora@neumann-haz.hu.
utóbbi a Neumann Könyvtár). Önálló projektnek Az õ nevében is köszöni az együttmûködést
tekintettük a CD-RaM-ok kiadását is, hiszen a minden kedves kollégának:
leggyakrabban egy "offline" kiadvánnyal sokkal Dr. Tószegi Zsuzsanna igazgató
több munka van, mint egy átlagos internetes tar- Neumann János Digitális Könyvtár
talomszolgáltatással. és Multimédia Központ

.,. -,:-;., Dokumentumok .~:' f\j:Cteroktív
-" ,

Tisztelt Látogató!
."..

A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ (a -..
Neumann-ház) 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy részt ~
vegyen a magyar kulturális örökség digitalizálásában és az
internet segítségével elérhetõvé tegye a mûveket itthon és
külföldön egyaránt. I .. k kA aplton es tamogatoln :

A 2002. évi irodalmi Nobel-díjat a Sorstalanság címû mû
szerzõje, Kertész Imre, a Digitális Irodalmi .~kadémia tagja
nyerte el. Kertész Imrének szívbõl gratulálunk, kedves
Felhasználóinknak pedig jó olvasást kívánunk!

Az olvasás megkönnyítése érdekében Kertész Imre mûveit e-
könyv formátumban is Ie lehet tölteni.

r Kertész Imre: Sorstalanság
[ ,?-fön'!\! -online változat]

r Kertész Imre: Az angol lobogó
[ 8-köny,,' -onlirle változat] -

rc Kertész Imre: Kaddis a meg nem született
gyermekért
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