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Szubjektív beszámoló

Idén is résztvettem az Információs Társadalom Parlamentje kétnapos rendezvényén a MEK
Egyesület képviseletében. A rendezvény fő szervezője az Informatika a Társadalomért
Egyesület ( http://www.infoter.eu/ ). A rendezvényen a minisztériumok képviselői találkoztak az
informatikai piaci szféra, a civil szféra és a közintézmények képviselőivel. A rendezvény fő célja,
hogy fórumot adjon az információs szféra szereplőinek.

Az első nap nagyobb része a különböző kormányzati szereplők előadásait tartalmazta, délután
pedig az előzőleg feltett kérdésekre adtak választ a plenáris ülésen. A bevezető, rövid
nyitóelőadást az új minisztérium új minisztere Balog Zoltán tartotta. Az első napon az
előadásokban szó volt az új, hatékony, jó államról, az egészségügyről és a honvédelemről, a
foglalkoztatáspolitikáról és a felsőoktatásról. Hallhattunk lendületes szponzori előadásokat az
Ericsson, a Nokia Siemens, és kemény szavakat a gazdaságpolitikáról a T-Systems
vezérigazgatójától. Őszintén szólva közvetlenül engem egyik sem érintett meg, a mi
területünket a digitális kultúrát, a közgyűjteményeket, általában a kulturális szférát egyik sem
érintette. A kulturális szférát képviselő Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről az előadók a
felső- és közoktatás, az egészségügy helyzetét, informatikai kapcsolatát, fejlesztéseit mutatták
be, a kulturális területről szinte szó sem esett. *

A második napon a résztvevők „interaktív szekcióbeszélgetésekben" folytathatták a munkát. ( h
ttp://infoparlament2012.antartweb.com/menu/program
). Jobb híján az „e-befogadás” szekcióba jelentkeztem. A szekcióban az NMHH, a Fejlesztési
Minisztérium és számos főhatóság, cég (IT Services) képviselője vett részt, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma részéről senki. A beszélgetés első órájában az e-befogadás
technikai feltételei kapcsán a vezetékes és mobil szélessávú hálózatok hazai elterjedéséről,
helyzetéről, technikai kérdésekről volt többnyire szó. Végül egy hozzászóló említett egy
magánkezdeményezést, amely szerint e-buszok, e-kamionok járják az ország hálózatban

1/3

2012. 06. 14-15. Információs Társadalom Parlamentje

ellátatlan területeit, itt próbálják megismertetni a lakosságot az információs társadalom
vívmányaival. Az első számomra figyelemfelkeltő hozzászólás Alföldi Istváné, a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igazgatójáé volt, aki az emberi tényezőre, a
használók motivációjára, ill. annak hiányára hívta fel a figyelmet. Néhány hozzászólás után
vettem a bátorságot és jómagam egy hozzászólásban említettem, hogy mennyire hiányolom
egy információs társadalmi rendezvényen a digitális tartalmat, a kulturális területet, azon belül a
közgyűjtemények szerepének említését. A közgyűjtemények már a hazai internet korszak
hajnalán nyilvános adatbázisokkal jelentek meg a hálózaton, később különböző bibliográfiai
adatbázisokkal, katalógusokkal, majd digitalizált tartalmakkal. A digitális tartalom mellett a
könyvtárak és könyvtárosok, pl. a közkönyvtárakban, iskolai könyvtárakban, az internetes
képzésekkel segítették és segítik az e-befogadást. Lengyelné Molnár Tünde, az egri főiskola
docense az Informatikai tanszék médiaoktatását mutatta be a résztvevőknek. Egy kollegina a
FSZEK olvasói képzéseit említette, felmutatva, hogy a könyvtári szféra a tartalom mellett fontos
szerepet tölt be a felhasználók képzésében, a digitális szakadék szűkítésében.

A második nap halvány eredményének éreztem, hogy a hozzászólókkal együtt felhívhattuk a
figyelmet a könyvtárak, a digitális tartalmak, a kulturális tartalmak jelentőségére az
e-befogadás, az információs társadalom területén. Ezt ugyanakkor egyre romló feltételek között,
leépülő intézményrendszer, romló infrastruktúra mellett, egyre kevesebb munkaerővel
igyekszünk ellátni, erőforrásaink végső határáig.

Talán-talán hátha valaki meghallotta az üzeneteinket, sokban nem reménykedhetem, de
legalább ezen a rangos, kormányzati rendezvényen ott voltunk, megszólaltunk.

Sajtóinformáció a rendezvényről:

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/06/14/15/Informacios_tarsadalom_parlamentje_az_informatik
a_lehetoseg.aspx
http://www.budapestedu.hu/szunidore/informacios_tarsadalom_parlamentje_2012.html
http://indavideo.hu/video/Az_Informacios_Tarsadalom_Parlamentje_2012__Balog_Zoltan_nyit
oeloadasa
http://www.sg.hu/cikkek/90281/parlamenti_szep_szavak_az_informacios_tarsadalomro l

Moldován István
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MEK Egyesület

* Unokáink sem fogják látni: ellehetetlenülő közgyűjtemények
http://img5.hvg.hu/hvgfriss/2012.22/201222_ellehetetlenulo_kozgyujtemenyek_unokaink_se

3/3

