
18  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. szeptember

vös Károly Városi Könyvtár igazgatója A Fo-

nyódi Elektronikus Könyvtár – helyismeret a

világhálón és végül dr. Hermann István, a Jókai
Mór Városi Könyvtár igazgatója A digitalizáció

lehetõségei egy vidéki könyvtárban, Pápán cím-
mel tartott elõadást.

Mindegyikük mondandójából kicsengett, hogy
a nemes értelemben vett lokálpatriotizmus ko-
moly elkötelezettjei. A bemutatottak alapján
különösen a Varga István és dr. Hermann István
által végzett munka nagysága nyûgözött le en-
gem. Példaértékûnek tekintem munkásságukat, s
remélem, a fent említett szakmai egységesítõ
törekvések segítségével egyre inkább kivívják
maguknak, hogy gyûjteményüket minden tekin-
tetben elektronikus könyvtárnak nevezhessék.
Addig pedig nagy kitartást és sok örömet kívá-
nok vállalt feladatuk teljesítésében!

Nem is zárhatom e rövid visszatekintést más-
sal, mint hogy mind a magam, mind pedig az
összes résztvevõ nevében kijelentsem: a szolno-
ki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár elõdeihez
méltó módon folytatta a Helyismereti Könyvtá-
rosok Szervezetének „országlását”. Köszönet érte
a könyvtár minden dolgozójának és elnökünk-
nek, Takáts Bélának! (Gerber György)

JAVASLAT

 A  Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyis-

mereti Könyvtárosok Szervezete XI. Országos

Tanácskozásának (Szolnok, 2004. július 14–16.)
résztvevõi azzal a javaslattal és kéréssel fordul-
nak a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-

ma Könyvtári Fõosztályához és a Könyvári Inté-

zethez, hogy a helyismereti dokumentumok di-
gitalizálása során felvetõdõ problémáik áttekin-
tésével a megoldáshoz nyújtsanak számukra szak-
mai segítséget. 

1. Az országos tanácskozás résztvevõi egyet-
értenek abban, hogy:

a) a nemzeti kulturális közvagyon egy jelen-
tõs része csak a közkönyvtárakban, azok helyis-
mereti részlegeiben lelhetõ fel, és ezek elsõsor-
ban itt számíthatnak kiemelt figyelemre. Szelle-
mi értékeink digitalizálásából ezért ezek az in-
tézmények nem hagyhatók ki;

b) módunk van arra, hogy gyûjteményünk
részére – ugyan nyomtatásban megjelenõ, de –
eredetileg számítógépen készült dokumentumo-
kat szerezzünk be (pl. helyi lapok, nyilvános
önkormányzati iratok stb.), így ezek egyidejûleg
többféle formában szolgáltathatók lennének;

c) az interneten napról napra új, gyûjtõkö-
rünkbe tartozó dokumentumok jelennek meg és
tûnnek el. Szakmai felelõsségünk, hogy ezek
megõrzésérõl gondoskodjunk.

 
2. Az országos tanácskozás résztvevõi tud-

ják, hogy:
a) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-

ma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, az In-
formatikai és Hírközlési Minisztérium, fenntartó
önkormányzataik, valamint egyéb e célra létre-
jött szervezetek – elsõsorban pályázatok útján –
jelentõs támogatást nyújtottak és nyújtanak az e
feladatok ellátásához szükséges eszközök beszer-
zésére;

b) preferálják és anyagilag is támogatják e
feladatok ellátását, digitális szolgáltatások létre-
hozását;

c) a Nemzeti Digitális Adattár célkitûzései
egybevágnak törekvéseikkel.

 
3. Az országos tanácskozás résztvevõi ugyan-

akkor úgy látják, hogy:
a) képek digitalizálása során magukra marad-

nak a kimenet minõségének meghatározásában;
b) szöveg digitalizálása esetén ötletszerûen

kapnak javaslatot a formátumra (formázásokat
nem tartalmazó egyszerû szöveg, SGML);

c) nem megoldott digitalizált állományuk szol-
gáltatása az interneten sem formai, sem jogi te-
kintetben;

d) nem megoldott nagy tömegû digitális szö-
vegeik tárolása, visszakeresése, szolgáltatása;
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e) nem megoldott a gyûjtõkörükbe tartozó
internetes tartalmak archiválása, tartalmi és for-
mai feldolgozása, szolgáltatása.

 
4. Az országos tanácskozás résztvevõi ezért

javasolják, hogy:
a) digitalizálással kapcsolatos problémáikat

egy megfelelõ szakemberekbõl álló munkacso-
port tekintse át, azokra kíséreljen meg érvényes
és minden könyvtártípusra kiterjedõ, a napi
könyvtári gyakorlatban alkalmazható megoldást,
megoldásokat adni;

b) a könyvtári dolgozók számára szervezze-
nek olyan célzott tanfolyamokat, illetve kezde-
ményezzék olyan akkreditált tanfolyamok indí-
tását, amelyek elõsegítik, lehetõvé teszik az aján-
lott megoldások gyakorlati alkalmazását, segítik
a szerzõi jogi törvény betartását;

c) a késõbbiekben kiírásra kerülõ pályázatok
elsõsorban az e megoldásokhoz szükséges esz-
közök (gépek és szoftverek) beszerzését, vala-
mint az e megoldásokon alapuló szolgáltatások
létrehozását preferálják.

 
Tagságunk kész e munkacsoport számára

körülményeit, feladatait, gondjait részletesebben
is megfogalmazni, kész a megoldás, megoldá-
sok keresésében részt venni.

 
5. Az országos tanácskozás résztvevõi meg-

fontolásra ajánlják:
a) olyan központi digitalizáló mûhely, mûhe-

lyek létrehozását, melyek az e munkához csak
rövid idõre szükséges, költséges berendezések
(pl. gerinckímélõ könyv-
szkenner, A/5-ös méretnél
nagyobb síkszkenner [pla-
kátok digitalizálására], mik-
rofilmszkenner stb.) eléré-
sét, használatát teszik lehe-
tõvé;

b) olyan digitalizáló al-
központok létrehozását,
melyek egy-egy szoftver
vagy nagyobb szakértelmet
kívánó részmûvelet (külön-
bözõ konverziók, karakter-
felismertetés, szöveg adat-
bázisba szerkesztése stb.)
elvégzésében nyújtanak se-
gítséget.

„Számtalanszor jártam
már ezen a tájon”

A Móricz-emlékév rendezvényei
Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében

A Móricz Zsigmond Társaság kezdeményezésé-
re – a Petõfi Irodalmi Múzeummal szoros együtt-
mûködésben, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma (NKÖM) támogatásával – a 2004
júniusa és 2005. június vége közötti idõszak
Móricz Zsigmond-emlékév lesz. Ennek keretében
– elsõsorban azok az intézmények, amelyek nagy
írónk nevét viselik – különféle rendezvényeken
fognak megemlékezni Móricz Zsigmond szüle-
tésének 125. évfordulójáról.

A felújított Móricz-emlékszoba

A kulturális közvagyon digitalizálása, a digi-
tális nyersanyagok közgyûjteményekbe kerülése
eminens érdekünk. Közkönyvtáraink munkatár-
sai ebben szeretnék kivenni részüket. Ehhez
kérjük az önök segítségét!

Szolnok, 2004. július 14–16.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hely-
ismereti Könyvtárosok Szervezete

XI. Országos Tanácskozásának résztvevõi
nevében:

Takáts Béla

elnök


