
Beszámolók, referátumok, szemlék 

 
  7. Szíria 

Letartóztatják a bloggereket, akik „veszélyeztetik a nemzeti egységet”. Az internetes kávézókban min-
denkit felszólítanak a személyazonossága igazolására, felírják a használat idejét, és jelentik a hatósá-
goknak. 
 

  8. Tunézia 
Az internetes szolgáltatóknak jelenteniük kell a kormánynak az összes blogger IP címét és személyes 
adatait. Minden forgalom központi hálózaton megy át. A kormány minden feltett tartalmat szűr, és fi-
gyelemmel követi az e-maileket. 

  9. Vietnam 
A kommunista párt megköveteli a Yahoo-tól, a Google-tól és a Microsofttól minden blogger adatainak 
elárulását, aki az ő platformjukat használja. Blokkolják a kormányt bíráló oldalakat, akárcsak azokat, 
amelyek a demokráciáért, az emberi jogokét és a vallásszabadságért küzdenek. 

10. Türkmenisztán 
Az egyetlen internetszolgáltató a kormány. Sok hely elérését akadályozza, és figyeli az összes fiókot a 
Gmail, a Yahoo és a Hotmail esetében. 

 
MTI Sajtóadatbank 2014. február 6. 
/hirek.prim.hu/cikk/102981/ 

(F.I.) 
 

Digitális archívum lesz az ózdi kohászat helyén 

Orbán Viktor miniszterelnök Ózdon elhelyezte a hajdani kohászati üzemek területén felépítendő, 2,5 milli-
árd forintba kerülő digitális archívum időkapszuláját … A most kezdődő 2,5 milliárd forintos ózdi beruházás-
ról a miniszterelnök azt mondta: a leendő digitális központ az egész országot szolgálja majd ki – írja az 
MTI. Jelenleg az ország 160 közintézményében ezer diplomás ember dolgozik azon, hogy különböző kultu-
rális értékeket digitalizáljon és elérhetővé tegye nagy távolságból is az érdeklődők számára. 
 
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet (MaNDA), az Országgyűlés 2011. június 6-án a 
mozgóképről szóló törvény módosításával hozta létre. Az egykori Magyar Nemzeti Filmarchívum bázisán 
megalakuló új szervezet feladata, hogy a magyar kultúrkincs valamennyi alkotását digitális formában rög-
zítse, és egy központi felületen elérhetővé tegye. A Nemzeti Kulturális Dokumentációs Logisztikai Központ 
elhelyezéséről még a megalakulás évében, 2011. december 2-án Ózddal írtak alá együttműködési megál-
lapodást. Az ipari műemlékek védelmével megvalósuló projekt keretében az egykori Törzs-gyár területén, 
mintegy 7000 négyzetméteren, egységes logisztikai bázisként hozzák létre a kulturális értékek elhelyezésé-
re szolgáló épületegyüttest. 
 
Forrás: Index, 2014. február 27. 
/http://index.hu/tech/2014/02/27/digitalis_archivum_lesz_az_ozdi_kohaszat_helyen/

(F.I.) 
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