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tékteremtõ tevékenység eredményeképpen ron-
gált dokumentumaink újra kézbevehetõk, kutat-
hatók, a jelen és a jövõ könyvtárhasználói szá-
mára hozzáférhetõk. A restaurálási munkát sze-
retnénk folytatni, ehhez szükségünk van pályá-
zati segítségre. Reméljük, lesz a jövõben is lehe-
tõségünk további gyûjteményegységeket bevon-
ni, hiteles bemutatásukat biztosítani.

Gecse Zsuzsanna

A HUNGARNET
Egyesület tavalyi éve

Az egyesület éves rendes közgyûlését május
9-ikére, az MTA SZTAKI tanácstermébe hívták
össze. Napirenden szerepelt a 2005. évi szakmai
tevékenység, gazdálkodás és közhasznúsági je-
lentés, valamint ugyanezekrõl az egyesület fel-
ügyelõ bizottságának tájékoztatása, továbbá a
2006. évi gazdálkodási terv.

Az egyesület életének változatlanul legfonto-
sabb eleme együttmûködése a Nemzeti Informá-
ciós Infrastruktúra-fejlesztési Programmal (NIIF).
Noha a pénzügyi feltételek, források meglehetõ-
sen szûkösek voltak, az elmúlt évre tervezett
mûszaki feladatok mindegyikét sikerült megol-
dani. Kiemelkedik ezek közül a kapcsolódás az
európai kutatási-oktatási gerinchálózat új gene-
rációjához, a GEANT-2-höz, amiben a sávszé-
lesség 10+10 Gbps-re emelkedett (felerészt
internet-protokoll, illetve végpontok közötti de-
dikált forgalom). Fontos megjegyezni, hogy a
belföldi forgalmat is az európai élvonalnak meg-
felelõ, 10 Gbps sávszélesség jellemzi.

Az NIIF Program keretében fejlõdõ és mûkö-
dõ hazai számítógép-hálózat által kiszolgált in-
tézmények és felhasználók köre lefedi a teljes
magyar tudományos, felsõoktatási és közgyûjte-
ményi közösséget. Nyilván ez magyarázza, hogy
a taglétszám alig változott az elmúlt évben, 700

fölötti az intézményi és 1000 fölötti az egyéni
kutatói taglétszám, a hálózat a tagintézmények-
ben ténylegesen mintegy 600 ezer felhasználót
szolgál ki.

Sikeresek az NIIFP-vel közösen szervezett
networkshopok, a 2005. évit Szegeden, mintegy
400 résztvevõvel rendezték meg, 100 elõadás
hangzott el.

A Microsoft 1995 óta teszi lehetõvé a
HUNGARNET rendes tagintézményei közül a
felsõoktatási, közgyûjteményi, akadémiai és or-
szágos kutatóintézményi körnek a Microsoft
Akadémiai Select licenckedvezményt, amely je-
lentõs, szoftvercsaládtól függõen 70–90%-os ár-
engedményt jelent más disztribútorok kínála-
tával szemben. A jelenlegi szerzõdés 2006. már-
cius 6-ától 2009. március 30-áig érvényes, en-
nek alapján a Hungarnet a Központi Szolgáltatá-
si Fõigazgatóság alvállalkozójaként adhat li-
cenceket.

A vaskos, mintegy 50 oldalas éves beszámo-
lóból a továbbiakban a HUNGARNET könyvtá-
ri vonatkozású elemeit emeljük ki.

A Könyvtári Szakosztály (HEKSZ) szerepe
az elmúlt években megváltozott: az általános,
mindent átfogó érdekérvényesítés helyett inkább
a mindenkit érintõ generális érdekek és projek-
tek tartoznak feladatkörébe.

A Magyar Elektronikus Könyvtár régi felüle-
te és archív anyaga számára ma is az NIIF köz-
ponti szervere ad helyet, az OSZK szerverén 2003
óta létezik az új változat, s tükörszerver mûkö-
dik Erdélyben, Szlovákiában és a Vajdaságban,
ezek összes forgalma negyedmillió, a MEK 2.0
szerver látogatóinak száma 5 536 575 fõ volt
2005-ben. A MEK tavalyi gyarapodása ajándé-
kozás útján 1029 tétel volt, az összes dokumen-
tumszám 3310-re emelkedett.

Az Eleketronikus Periodika Archívum és
Adatbázis (EPA) 825 címet tartalmazó állomá-
nyát 851 345-en látogatták az elmúlt évben.

A 2001-ben indult SZEZAM szaktudományi
portál preferált szakterületei: számítástudomány,
fizika, egészségügy, könyvtártudomány. Az NIIF
szervere ad helyet a MOKKA-nak, amely NIIF-
projekt is egyben.

A HEKSZ közremûködött az Oktatási Minisz-
térium Elektronikus Információszolgáltatása
(EISZ) elõkészítésében, amely az egész felsõok-
tatás számára nyújt külföldi adatbázis- és e-
journal-szolgáltatást. (FL)

A Window of Sanghai elnevezésû projekt segítségével
könyveket kapott ajándékba az Országos Széchényi Könyvtár
Sanghaj városától. A néhány éve útjára indított kezdeménye-
zés célja, hogy a Sanghaj Könyvtárat összekösse más orszá-
gok nagy könyvtáraival, és egyúttal valamiféle kulturális hidat
képezzen Kína és a világ többi része között. Az adomány
tizenegy doboznyi értékes könyv, mely a kínai kultúrát, mûvé-
szetet, mindennapokat mutatja be. (forrás: Magyar Nemzet)


