2001. évi eseménynaptár

2001. 01. 04.

Elkészült egy ú.n. "kiadói oldal" azoknak a könyv- és CD-ROM kiadóknak, illetve egyéb
intézményeknek az adataival, melyek elektronikus könyvadományokkal támogatják a MEK-et:
http://www.mek.iif.hu/porta/szponzor/kiadok/
Az OSzK MEK Osztálya ezentúl írásos együttműködési szerződést köt azokkal a kiadókkal és
szervezetekkel, amelyek ezt kérik. A könyvek számítógépes példányaiért cserébe az
Elektronikus Könyvtár népszerűsíti az illető partner intézményt, illetve annak egyéb,
hagyományos formában megjelenő kiadványait.

2001. 01. 05.

Legeza Ilona a magnókazettán hallgatható "hangos könyvekről" több mint 1.700, vakok
számára készített könyvismertetőt tett közzé egy böngészhető és kereshető adatbázisban: htt
p://legeza.oszk.hu
A könyvismertetőkben szereplő művek közül ekkor közel 220 mű volt már teljes szöveggel
olvasható a MEK-ben.

2001. 03. 21-22.

A MEK meghívásra részt vett a Saldo Rt. által március 21-22. között a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem aulájában szervezett szakkönyvkiállításon, itt bemutatta a
MEK-et és szolgáltatásait. Március 22-én Moldován István előadást tartott a MEK
tevékenységéről.
http://
mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2001/meksaldo.ppt
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2001. 03. 26.

Március 23-án a MEK Egyesület nevében Moldován István ügyvezető elnök Szabadkán együtt
működési megállapodás
t írt alá Miskolczi Józseffel, a szabadkai
Zenith Műhely Polgárok Egyesületé
nek elnökével Beszédes Istvánnal, a zentai
zEtna Civil Polgárok Egyesületé
nek képviselőjével határontúli magyar elektronikus könyvtárak létrehozására. Az
együttműködés első lépcsőjeként a Vajdasági Magyar Elektronikus Könyvtár létrehozását tűztük
ki célul.

2001. 04. 05

A MEK szerepelt a Duna TV Kalendárium című műsorában.

2001. 04. 16.

Megindult a http://mek.oszk.hu címen az OSZK MEK Osztály saját szervere, ekkor még csak
a régi MEK (http://www.mek.iif.hu) tükrözésével.

2001. 04. 27.

A http://www.mek.iif.hu/vrml oldalon megjelent a MEK virtuális modelljének újabb, harmadik
VRML verziója, Csáki Gábor Pál informatikus hallgatónak köszönhetően. A fotorealisztikus
modell az OSZK-ban készült digitális fényképekből áll össze.
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2001. 05. 29.

A MEK anonim FTP szolgáltatása elérhető az ftp://ftp.iif.hu/pub/MEK címen. Az ftp://helka.iif.h
u/pub/MEK
elérhetőség előbb-utóbb megszűnik
.

2001. 06 05.

A Magyar Elektronikus Könyvtárat a szervezők felkérésére az Egyesület benevezte a Magyar
Adatbázisforgalmazók Szövetsége, a Webigen Rt. és az Empire Kommunikációs Ügynökség
által szervezett eFestival versenyre. A nevezés "A magyar kulturális örökség digitális
megőrzése" kategóriában az első 10 pályázat egyikeként döntőbe jutott .

2001. 06. 06.

A MEK a Könyvfesztiválon bemutatkozott Objection Kft. -vel, az új e-book kiadók egyikével
együttműködési szerződést kötött, amelynek keretében a Kft. néhány ingyenes terjesztésre
megkapott klasszikus magyar művet a MEK számára
PDF formátumba
konvertált.

2001. 06. 22.

Drótos László a MEK 2.0 fejlesztésének előkészületeként közzétette az "Ajánlás a HTML
formátumú dokumentumokhoz" c. útmutatást. http://www.mek.oszk.hu/html/irattar/htmlrfc.htm
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2001. 07. 28.

Elkészült a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület honlapja a http://mek.iif.hu/egyesulet/ ,
valamint a
http://mek.oszk.hu/egyesulet/
címen.

2001. 08. 02.

Megkezdődött az eXTReMe Tracker szolgáltatás segítségével a pontos statisztikák készítése
a MEK honlapját látogatókról. Itt látható a felhasználók száma, és az, hogy melyik országból
érkeztek, részletes adatok vannak az általuk használt böngészőkről is, és arról is, hogy melyik
link vagy keresőrendszer segítségével találtak rá az Elektronikus Könyvtárra. A statisztika a
MEK kezdőlapjáról elérhető el.

2001. 08. 14.

Az ftp://mek.oszk.hu/pub/ címen megnyílt a MEK új, anonim (vagyis az "anonymous"
azonosítóval mindenki számára használható) FTP területe. Ezentúl a MEK-nek szánt anyagokat
ide érdemes feltenni a pub/incoming/ alkönyvtárba (és egy levelet írni a feltöltött anyagokról az
info@mek.oszk.hu
címre). Az
ftp://mek.oszk.hu/pub/limbo/
címen láthatók az eddig beérkezett és feldolgozásra, javításra váró anyagok, valamint azok,
amelyek copyright okokból nem szolgáltathatók. Maguk a file-ok nem tölthetők le, de itt meg
lehet nézni, hogy mi az, ami már számítógépen van, a párhuzamos munkák elkerülése végett.

2001. 09. 06.
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A Web-szerver havi forgalmi adatai mellett ezentúl a gyűjteményben levő valamennyi
dokumentumról részletes letöltési statisztikák is készülnek - negyedéves bontásban - a
http://www.mek.iif.hu/porta/bbs/letolt/
lapon. Ebben a kimutatásban csak a .hun vagy .zip végű állományok letöltési adatai
szerepelnek, tehát a böngészésre szánt .htm file-ok nincsenek benne.

2001. 09. 13.

Délután 5 es 6 óra között egy 5 perces riport volt hallható a Petőfi Rádióban a MEK-ről, amelyet
Moldován Istvánnal készítettek.

2001. 10. 01.

Október 1-től a MEK honlapján egy kérdőívet tettünk közzé, amellyel a MEK olvasóiról, a
felhasználás módjáról, a letöltött dokumentumok felhasználatáról igyekszünk tájékozódni.
Kértük olvasóink megjegyzéseit is a MEK-kel kapcsolatban, ötleteiket, javaslatukat,
véleményüket. A kérdőíves felmérés kiértékelése a http://www.mek.oszk.hu/html/irattar/felmer
es/index.html
címen található.

2001. 10. 04.

Október 4-én, a Petőfi Rádió Modem Idők c. műsorában részt vett a MEK két könyvtárosa,
Drótos László és Moldován István.

2001. 10. 07.
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A Könyves Vasárnap keretében a Magyar Rádió Gordiusz Műhely c. szerkesztősége a Petőfi és
a Bartók rádióban jótékony célú telefonos licitálást szervezett a Magyar Elektronikus Könyvtár
javára. Beattie, William: "The Danube, its history, scenery..." című könyvéből W.H. Bartlett két
acélmetszetű pesti látképére lehetett licitálni, 1844-ből. A licitálás eredménye 40.000 Ft lett, az
összeget a MEK Egyesület számlájára átutalták. A műsor keretében Legeza Ilonával készült
interjú.

2001. 10. 08.

A Nemzeti Könyvtárak Igazgatóinak Konferenciája (Conference of Directors of National
Libraries - CDNL) egy bizottsága 2001 júniusában Hágában tartott ülésén megfogalmazott egy
határozattervezetet
a digitális kulturális örökség megőrzéséről. Ezt a tervezetet az UNESCO 2001. októberi
közgyűlésével szeretnék elfogadtatni.

2001. 10. 8.

A mek.oszk.hu cimen lévő szerveren mától a MEK teljesszövegű keresése is működik: http://m
ek.oszk.hu/kereses/
.

2001. 10. 13-14.

A szolnoki Megyei Könyvtárban határontúli civil szervezetek képviselőivel megbeszélést
tartottunk határontúli, Kárpát-medencei magyar elektronikus könyvtárak kialakításáról,
létrehozásáról. Törekszünk bővíteni a lehetséges együttműködők körét, támogatókat szerezni,
konkrét programokat kidolgozni. A találkozón az alábbi szervezetek vettek részt: Zenith Műhely
(Szabadka, Vajdaság), Muraszombati Könyvtár (Szlovénia), Zenith Polgári Társulás (Kicsind,
Felvidék), Begai Péterné (Erdély). A találkozó a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával
jött létre. http://mek.oszk.hu/iroda/hatartul/
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2001. 10. 30.

Moldován István részt vett a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága által szervezett
"Internetes magyar-magyar kulturális kapcsolattartás helyzete és lehetõségei" c. konferencián,
a tanácskozás helyszíne: Szatmárnémeti, Scheffler János Római Katolikus Lelkipásztori
Központ volt. A tanácskozásra magyarországi és határontúli internetes szakembereket,
intézmények képviselőit hívtak meg azzal a céllal, hogy megismerkedjenek egymás
tevékenységével, valamint eszmét cseréljenek az Internet alkalmazhatóságáról a
magyar-magyar kulturális kapcsolattartásban. A tanácskozáson a MEK-et Moldován István
képviselte, útibeszámolója itt olvasható: http://www.mek.iif.hu/porta/bbs/szatmarn.htm

2001.11.23.

A Heti Válasz I. évf. 33. száma, 2001. nov.23. több cikket szentelt az információs
társadalomnak. Gebauer Szabolcs "Klasszikusok gombnyomásra" c. cikkét a 45. oldalon a
MEK-ről írta, nagyrészt Moldován Istvánnal folytatott beszélgetés alapján. A cikk itt olvasható:
http://www.mek.iif.hu/porta/irattar/hvalasz.hun

2001. 11. 29.

Egyik kérdőíven érkezett javaslat nyomán december 1-től önállóan megrendelhető e-mail
hírlevél formájában a havi MEK gyarapodás és a kapcsolódó híreink. A MEK Hírekre a http://m
ek.oszk.hu/mailman/listinfo/mekhirek
Web címen lehet feliratkozni, vagy egy levelet küldeni a
mekhirek-request@mek.oszk.hu
címre, ahol a Subject üresen hagyandó és a levélbe be kell írni: "
subscribe jelszó
" (a jelszó tetszőlegesen választható és változtatható a fenti Web címen.)

2001. 12. 1.
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A 2001. dec. 1-i Magyar Nemzet 32. oldalán Ferch Magda cikke jelent meg, "A század regénye
- Kezet fog-e Gutenberg Bill Gatessel?" cimen, amelyben a Francia Intézet és a Neumann-ház
által rendezett kétnapos tanácskozást ismerteti. A cikk említi a MEK-re vonatkozó, az
előadásokban elhangzott információkat is.

2001. 12. 05.

A MEK Egyesület 2001. dec. 5-én tartotta évi rendes közgyűlését, ahol elfogadta a 2000. évi
közhasznúsági beszámolóját. A jegyzőkönyv itt olvasható: http://mek.oszk.hu/egyesulet/jkv20
01dec.htm
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