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Közhírré tétetik – Postánkból

Látogatás
a Neumann-házban
Az MKE Borsod Megyei Szervezete október 4-én
hétfõre egynapos kirándulást szervezett Budapest-
re, melynek egyetlen hivatalos programja volt: a
Neumann-ház meglátogatása a budai várban.

Fél 8-kor indult a negyvenfõs társaság busszal
Miskolcról, és az egyre hosszabbodó autópályá-
nak köszönhetõen hamarosan Budapestre is ért.
Fõvárosunkban viszont elég nehéz hétfõn dél-
elõtt a közlekedés, ezért a 11-re megbeszélt ta-
lálkozóra néhány perces késéssel érkeztünk meg.
Négyen vártak bennünket: Bánkeszi Katalin, a
kht. új ügyvezetõ igazgatója, Ignéczi Lilla könyv-
tár-informatikai osztályvezetõ, Hámori Zsófia
irodalmi szerkesztõ és Bíró Szabolcs könyvtári
informatikus. Nagyon érdekes formáját válasz-
tották a Neumann-ház megismertetésének, õk
négyen társalogtak elõttünk. Ignéczi Lilla vezet-
te, moderálta a beszélgetést, kérdéseket tett fel,
melyekre a többiek válaszoltak, és így végigve-
zettek minket egyrészt fõ tevékenységük, a digita-
lizálás, másrészt az erre épülõ szolgáltatásaik, leg-
inkább a legújabb, a Jeles napok részletes bemuta-
tásán. A végén természetesen kérdezhettünk.

Mit tudtunk meg a digitalizálásról? Ezzel
kapcsolatban mindenkinek vannak fogalmai, el-
képzelései. Most, azt hiszem, mindannyiunkban
tudatosodott, hogy a digitalizálás több egyszerû
szkennelésnél, az eredmény tárolásánál és ilyen-
olyan szolgáltatásánál. A Neumannban nagy
hangsúlyt fektetnek minden lépésre, mert minõ-
ségi munkára törekednek:

• a digitalizálandó dokumentumok kiválasz-
tása (az irodalmi szerkesztõség végzi, szakértõ-
ket vonnak be, akik a mûvek legmegfelelõbb
nyomtatott kiadásának kiválasztásában segítik
õket);

• elõkészítés (a mûvek megszerzése, elõzetes
munkálatok, például a digitalizálandó anyagré-
szek pontos kijelölése);

• maga a digitalizálás (digitalizáló laboratóri-
umban folyik nagyteljesítményû szkennerrel és
számítógépekkel);

• karakterfelismertetés Recognitával, RTF-re
konvertálás;

• kétszeres korrektúra;
• sgml-re alakítás;
• katalogizálás a webkat.hu-ban;
• html-re konvertálás az internetes megjelení-

téshez.
Nagyon érdekes, hogy a munkálatok minden

szakaszában mentik a létrejövõ adatállományo-
kat, és a késõbbiekben is megõrzik. A szkennelés
utáni tiff-fájlok akár helyettesíthetik az eredeti
dokumentumot, ha az esetleg megsemmisül.
Ugyanígy megmaradnak az rtf-, és természete-
sen a végeredményt jelentõ sgml- és html-fáj-
lok. A képekbõl külön jpg-fájlok készülnek. Eb-
bõl látszik, hogy rengeteg tárolókapacitásra van
szükségük.

A digitalizált mûvek ezután különbözõ szol-
gáltatásokban jelennek meg, melyek közismer-
tek könyvtáros körökben: Digitális Irodalmi
Akadémia, Magyar klasszikusok összes költemé-
nyei, Széchenyi és Kossuth mûvei. A honlapju-
kon természetesen mind megtalálható: www.
neumann-haz.hu.

Legújabb törekvésük a használat további fo-
kozása céljából, hogy a rengeteg elkészült digi-
tális dokumentumból saját maguk állítanak össze
oktatási segédanyagokat, vagyis nyitnak a leg-
nagyobb felhasználói réteg, a tanuló ifjúság felé.

Az új szolgáltatás elnevezése Jeles napok.
Minisztériumi támogatással készítik a segéd-
anyagokat, melyek nemcsak szövegeket fog-
lalnak magukban, hanem képeket, filmeket,
hanganyagokat is. Már hétszáz jeles napot
gyûjtöttek össze, és találhatók köztük olyanok
is, például az óceánok világnapja, melyhez az
anyagokat már csak angol honlapok fordításá-
val tudják összeállítani.

Idézek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
miskolci vándorgyûlésén elhangzott elõadás
összefoglalójából: „A Jeles napok fõként a tan-
órák színesítését, óravázlatok készítését, tan-
anyagrészletek kibontását, ünnepségek szervezé-
sét segíti elõ, gazdag merítést biztosítva a kü-
lönbözõ iskolai vetélkedõkhöz, szabadidõs prog-
ramokhoz is.”
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A velünk utazó, a miskolci Földes Gimnázi-
umban tanító magyartanárnõ lelkesedése határ-
talan volt, amikor a Jeles napokról hallott.

A kellemes és hasznos bemutatkozás után még
arra is maradt idõnk, hogy a Kódex Könyváru-
házban elköltsük a közgyûjteményi dolgozóknak
járó könyvkeretünket. Szerencsénk volt, az idõ-
járás is kegyes volt hozzánk, végig sütött a nap.
Este nyolc után érkeztünk haza Miskolcra.

Hasonló kirándulást javaslunk a többi vidéki
könyvtáros kollégának is, megéri.

Burmeister Erzsébet
Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár,

Múzeum

Szebben és gazdagabban
a Könyves vasárnapon

Az Uzsoki utcában 1991 óta mûködik a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár Kassák Könyvtára,
amely értékes kulturális hagyományt örökölt: a
Kassák Klub – mely itt élte virágkorát – a fõvá-
ros sok kulturális irányzatának mozgalmas cent-
ruma volt. Most egy újjáalakult és a mai kor
követelményeinek megfelelõ könyvtár teljesíti
Zugló irodalmat és képzõmûvészeteket szeretõ
lakosainak óhajait. A könyvtárat az országos
könyvtári napok és a Könyves vasárnap kereté-
ben nyitottuk meg.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár tudatos
hálózatfejlesztési tervet dolgozott ki 2002-ben,
hogy a Központi Könyvtár után a hálózat, illetve
könyvtárai is megújulhassanak. Ezt a tervet a
fõvárosi kulturális bizottság is támogatta és elfo-
gadta. Az elmúlt két évben több tíz könyvtárunk
bújt új köntösbe, s ezek nemcsak külsõ, látvá-
nyos elemek a könyvtárak életében, hanem fon-
tos belsõ tartalommal is bírnak. A Kassák Könyv-
tár esetében a rekonstrukciós bezárást megelõ-
zõen – de ez így történt valamennyi felújított
könyvtárnál – a könyveket és a többi dokumen-
tumot alkalmassá kellett tenni a számítógépes
kölcsönzésre, ezt a munkát egy tudatos állomány-
tisztítás, azaz duplumosítás, selejtezés után vé-
geztük el. Könyvtáraink a Corvina számítógépes
kölcsönzési rendszerben végzik a szolgáltatást,
így 2004 Luca napjára az összes tagkönyvtár gépi
kölcsönzésre tér át. A kollégák erre való szak-
mai felkészítése a hálózatfejlesztési koncepció
fontos pillére.

Fent: Koncz Erika, az NKÖM helyettes államtitkára
átadja az Év Könyvtára kitüntetést Fodor Péter
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