2002. évi eseménynaptár

2002. 05. 25.

A május 24-én lezajlott "Digitális könyvtári kezdeményezések" szakmai nap előadásai a MEK
Egyesület honlapján
olvashatók. Ugyancsak itt található a "Budapesti felhívás a szabad hozzáférés érdekében" című
dokumentum,
http://mek.oszk.hu/egyesulet/diglibnap/boai.htm
, mely tudományos publikációkat tartalmazó, nyílt és ingyenes archívumok létrehozására szólít
fel. A felhíváshoz már több száz kutató és intézmény csatlakozott.

2002. 06.

Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, dr. Monok István felkért egy öttagú bizottságot,
hogy vizsgálja meg a MEK jelenlegi helyzetét, működését, fejlődésének lehetséges irányait,
jövőbeni lehetőségeit, a "hagyományos" OSZK és a MEK kapcsolatát. A bizottság tagjai:
Ignéczi Lilla (Neumann Ház), Dr. Bakonyi Géza (Szegedi Tudományegyetem), Dr. Darányi
Sándor (Oktatási Minisztérium), Dr. Kecskeméti Gábor (MTA Irodalomtudományi Intézet), Dr.
Máray Tamás (NIIF Iroda). A bizottság 2002. júniusában tette közzé vizsgálódásainak
eredményét "A Magyar Elektronikus Könyvtár ma és holnap - bizottsági gondolatok" címmel. A
dokumentum itt olvasható: http://mek.iif.hu/porta/irattar/mekatvil.rtf

2002. 06. 14.

Elkészült az ajánlás a korábbi HTML-ajánlás után a Word és RTF formátumú állományokhoz is.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/wordrfc.htm
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2002. 07. 13.

A MEK gyűjteményének korábban a mek.oszk.hu címen elérhető tükrözése átkerült a
mekosztaly.oszk.hu címre. Kérjük az esetleges külső linkek módosítását! A
mek.oszk.hu
szerveren ezentúl a MEK 2.0-ás verziója épül.

2002. 07. 27.

A MEK Egyesület rendezésében "Többnyelvű keresőrendszerek : Hangzóanyagok digitális
könyvtára" címmel Douglas W. Oard, a Maryland-i Állami Egyetem tanára tart előadást 2002.
augusztus 21-én 1/2 11 órakor az Országos Széchényi Könyvtár VIII. emeleti tanácstermében.
Az előadó honlapja: http://www.glue.umd.edu/~oard/

2002. 08. 01.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium felkérésére augusztus 2-án előadás lesz az IHM
állandó standján a Szigeten a Nemzeti Könyvtár elektronikus szolgáltatásairól és azon belül a
MEK-ről bővebben is. További információk a http://www.ihm.hu/ és a http://www.sziget.hu/
web-oldalakon találhatók. Az előadás elérhető a
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2002/sziget2002.ppt
címen.

2002. 11. 11.

Október 21-én egy olasz-magyar könyvtáros találkozó keretében előadás hangzott el a digitális
archiválás jelentőségéről és ennek kapcsán a MEK-ről a Római Nemzeti Könyvtárban . Az
előadás szövege letölthető az Irattárból
HTML
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-ben valamint a bemutató
PowerPoint
-ban.

2002. 11. 19.

Az OSZK főigazgatója idén nyáron felkért egy bizottságot arra, hogy vizsgálja meg a MEK
jelenlegi helyzetét, működését, fejlődésének lehetséges irányait, jövőbeni lehetőségeit, a
"hagyományos" OSZK és a MEK kapcsolatát. A bizottság által készített tanulmány letölthető a
MEK2 Irattárából .

2002. 11. 21.

A MEK2-re való közelgő átállásra tekintettel egy PURL azonosítót kapott a központi szolgáltatás
a http://purl.org/NET/mek címen, amely a mindenkori fő MEK szerverre mutat. (Jelenleg még
a MEK1-re a mek.iif.hu szerveren.) Ezt érdemes linkként vagy könyvjelzőként használni
azoknak, akik a MEK2 hivatalos beindulása után nem akarnak bajlódni a honlap címének
átírásával. (Beljebb mutató linkekhez ez a PURL cím nem alkalmas.)

2002. 12. 20.

Az OSZK, az NIIF és az EMT (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság)
együttműködéseként a http://www.mek.ro/ címen elindult a MEK erdélyi tükrözése. Az NIIF-től
kapott szerver a romániai hálózatról gyorsabban elérhető, mint a budapesti, így az ottani
magyarok könnyebben letölthetik az elektronikus könyveket. Az új gép megteremti a
lehetőségét egy erdélyi magyar elektronikus könyvtár létrehozásának is.
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