2005. évi eseménynaptár

2005. 01. 04.

A Heti Világgazdaságban Sindelyes Dóra cikke jelent meg "A jövő könyvtárai - Biblioplázák"
címmel, amelyben Moldován István is nyilatkozik.
http://www.mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2005/050104.htm

2005. 01. 10.
A MEK Egyesület és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének az
együttműködésében elkezdtük az MVGYOSZ hangoskönyvtárának digitális szolgáltatását a
MEK-ben. Az NIIF támogatásával indult pilot projekt első lépésben a hangoskönyvek online
szolgáltathatóságának a kidolgozását célozta meg, néhány hangoskönyv szolgáltatásával. A h
ttp://mek.oszk.hu/html/szoftver/
lapról letölthető az "123 Audio Video Merger" nevű program, amellyel az egyes file-ok
egyesíthetőek a helyi felhasználás érdekében. A több file-ra tördelt hangoskönyveket
célszerűbb, gyorsabb a MEK anonim FTP szolgáltatásán keresztül letölteni. (Lásd az MP3
fejezetet a
http://mek.oszk.hu/html/allando/formatum.htm
lapon.)
http://mvgyosz.budapest.hu/engine.aspx?page=MVGYOSZ_hangkonyvtar
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&amp;cim=mvgyosz
http://legeza.oszk.hu/

2005. 01. 12.
A Kossuth Rádió szerda délutáni, Digitális műsorában a Magyar Elektronikus Könyvtár 10 éves
születésnapjáról, múltjáról és jövőjéről kérdezte Elek László, a szerkesztő, Moldován Istvánt, a
MEK könyvtárosát. A műsor vendége volt továbbá Tószegi Zsuzsanna is, akivel a digitális
könyvtárakról beszélgettünk.
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2005. 01. 13.
A Népszabadság január 13-i számában Kiss Melinda Katalin írt cikket "Könyvtár
gombnyomásra" címmel, mely a jövő könyvtáraival és a MEK-kel foglalkozik.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2005/050113.htm

2005. 01. 24.
A II. Jávácska konferencián Drótos László, a MEK könyvtárosa tartott előadást "Elektronikus
könyvtárak az oktatásban" címmel. A Java programozást a gyerekek számára népszerűsítő
konferencia alapkönyve Fantasztikus programozás címen letölthető a MEK-ből is.
http://mek.oszk.hu/~mekdl/javacska/
http://javacska.lib.unideb.hu/konf2/ea/DL/index.htm

2005. 01. 26.
Új virtuális kiállítást jelentettünk meg, amelyben Váli Dezső festőművész festményei, fotói,
írásai találhatóak. Az összeállítás a http://deske.hu honlap teljes anyagát tartalmazza, amelyet
a művész ajánlott fel hosszú távú megőrzésre az OSZK-nak, és ami így a MEK állományába
került.
http://mek.oszk.hu/html/kiallitas.html
http://www.mek.oszk.hu/kiallitas/deske.hu/

2005. 01. 31.

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Közhasznú Egyesület ezúton is ismételten megköszöni
mindazok támogatását, akik 2003. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2004. év
elején az Egyesület számára ajánlották fel. Az Egyesülethez 2005-ben is eljuttatható a 2004. év
személyi jövedelemadójának 1 százaléka. Az Egyesület adószáma: 18100277-2-41
Az 1%-ról való rendelkezéshez szükséges űrlap megtalálható az APEH által kiküldött
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űrlap-csomagban, vagy letölthető innen: PDF illetve RTF formátumban.
http://mek.oszk.hu/egyesulet/1szazalek.htm

2005. 02. 07.
Február 7-én, Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtár Szakmai napján Moldován István, a
MEK könyvtárosa előadást tartott "Digitalizálás a könyvtárban" (PPT) címmel.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2005/bekesm.ppt

2005.03.03.
Megjelent Renkecz Anita: Elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása és archiválása: az
EPA-szolgáltatás, valamint Drótos László: eleMEK – Metaadat-kezelő rendszer digitális
gyűjteményekhez című tanulmánya a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 2005/2.
számában.
http://epa.oszk.hu/html/irattar/cikkek/tmt2005-2sz/tmt05-2sz-RA-EPAcikk.html
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3848&amp;issue_id=459
http://www.mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2005/elemek-cikk.htm
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3847&amp;issue_id=459

2005. 03. 03.
A http://mek.oszk.hu/katalog/ oldalon egy új, az átlagos olvasói igényekhez optimalizált
katalógus használható ezentúl, a régi, "mindentudó" kereső űrlap a
http://mek.oszk.hu/katalog2/
címre került át. Az új katalógusban egyszerűbbé vált a nevek és a kódolt mezők keresése és
jobban használhatók az index-listák is. Részletes leírás a "súgó" gombra kattintva kérhető.
Örömmel veszünk minden észrevételt vagy hibajelentést az
info@mek.oszk.hu
e-mail címen.

2005. 03. 15.
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A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (3K) márciusi számában megjelent egy interjú Moldován
Istvánnal az elektronikus könyvtár tízéves fennállása alkalmából. A beszélgetés a MEK
története és bemutatása mellett bepillantást nyújt a Széchényi Könyvtárban működő önálló
osztály szerteágazó tevékenységébe is.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2005/050315.htm

2005. 03. 17.

2005. március 17-én, Debrecenben a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban Drótos László
kollégánk tartott előadást "A Magyar Elektronikus Könyvtár jelene és jövője" címmel az Internet
Fiesta a könyvtárakban 2005. rendezvény keretében.
http://mek.oszk.hu/~mekdl/fiesta/

2005. 03. 22.
Március 22-én hajnalban egy ismeretlen gépről feltehetően szándékosan olyan mértékben
terhelték le a MEK szerverét, amely elérhetetlenné tette az ott szolgáltatott MEK és EPA
adatbázist. A támadásról tájékoztattuk a nagyobb hírportálokat, pl. az Indexet és az Origo-t is.
http://index.hu/tech/net/mek0322/
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20050322vesszenekacrackerek.html

2005.03.23.
Elkészült az EPA katalógus és archívum megoszlási statisztikája. A nyitólapon a "statisztika"
menüpont mögött most egy lapon érhető el a megoszlási, felhasználói, és a Web-szerver
forgalmi adatait közlő statisztika.
http://epa.oszk.hu/html/stat/megoszlas.phtml
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2005. 03. 30.
A MEK Osztály több munkatársa részt vett és előadást tartott az idei Networkshop
konferencián, amelyet az új szegedi egyetemi könyvtárban tartottak. Az előadások anyaga
elérhető a MEK Irattárában valamint megnézhető az NIIF videoarchivumában.
http://vod.niif.hu/index.php?lg=hu&amp;mn=archive&amp;eid=28&amp;sm=listevent&amp;sec
id=42
Káldos János: Digitális képek és a könyvtárak jövője
2005. március 30. - április 1. - Szeged, Networkshop 2005
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2005/nws2005_kaldos.doc
http://vod.niif.hu/play2/index.php?eid=28&amp;lid=452&amp;bw=500K&amp;lg=hu
Renkecz Anita Orsolya: Elektronikus folyóiratok online könyvtára
2005. március 30. - április 1. - Szeged, Networkshop 2005
http://vod.niif.hu/player/index.php?q=448/500K
http://www.mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2005/netwh-epa.htm
Moldován István: A digitális dokumentumok hosszútávú megőrzésének problémái
2005. március 30. - április 1. - Szeged, Networkshop 2005
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2005/netwsh2005mi.ppt
http://vod.niif.hu/player/index.php?q=448/500K

2005. 03. 30.
A MEK kezdőlapon levő Gyorskereső kiegészült három nyomógombbal, melyekkel közvetlenül
kilistázhatók az egyre szaporodó MP3 hangoskönyvek és a LIT formátumú e-book tételek.
Továbbá a PV gomb megnyomásával kérhető egy teljes lista a Világhalló által használt
ProfiVox rendszerrel felolvastatható dokumentumokról is.
http://mek.oszk.hu/

2005.04.05.
Elkészült az Elektronikus Periodika Adatbázis illesztése a Nemzeti Digitális Adattárhoz. Ezentúl
az NDA adatbázisában is kereshetők mind a helyben archivált, mind a távoli, katalogizált
elektronikus folyóirataink.
http://www.nda.hu
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2005.04.05.
Elkészült az EPA tematikus keresője, amely a katalogizált e-folyóiratok visszakeresését
könnyíti meg. A szolgáltatás a nyitólapról elérhető.
http://epa.oszk.hu/html/vgi/tematikus /
2005. 04. 21.
Perlaki Attila programozó segítőnk jóvoltából a Száz Szép Kép virtuális kiállítás néhány
festmény-elemzése egy Java-alapú kirakós játékkal egészült ki. amely segít jobban megismerni
néhány olyan híres festményt, mint pl. a "Magányos cédrus", a "Tépéscsinálók"t, a
"Siralomház", a "Mária kútja Názáretben", a "Zrínyi és Frangepán" valamint a "Lánchíd
alapkőletétele". A játék a festmény-szöveggyűjtemények "Érdekességek" menüpontjában
található.
http://mek.oszk.hu/kiallitas/keptar/
http://mek.oszk.hu/01300/01314/html/erdekes.htm#5
http://mek.oszk.hu/01300/01338/html/erdekes.htm#5
http://mek.oszk.hu/01500/01531/html/erdekes.htm#5
http://mek.oszk.hu/01300/01368/html/erdekes.htm#5

2005. 04. 26.
A magyar történelem nevezetes évszámaihoz, eseményeihez kapcsolódva mintegy 12 ezer
kép, illusztráció között kereshetnek az érdeklődők a "Magyarország képes történelmi
kronológiája" című internetes adatbázisban, amelyet kedden az oktatási tárca vezetője mutatott
be. A http://www.kepido.oszk.hu címen elérhető adatbázisban először ismerheti meg a
nyilvánosság az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os röplapgyűjteményét, valamint a
XVI-XVII. század magyar vonatkozású nyomtatott röplapjait. A tartalomszolgáltatás egy IHM
pályázat támogatásával jött létre. Az Enciklopédia Humana Egyesülettel együttműködve, annak
korábbi szolgáltatását továbbfejlesztve, a könyvtár különgyűjteményeinek digitalizálását és a
projektet a MEK osztályon Káldos János kollégánk vezette, a helyi digitalizálásban többek
között az osztály további két munkatársa is részt vett Török Máté és Reichenbach Krisztián.

2005. 04. 27.
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A Kossuth Rádió szerda délutáni, "Digitális" című műsorában Moldován István mutatta be a
hallgatóknak az EPA szolgáltatását. A szerkesztő Elek László volt. A műsor a rádió
hangarchívumában visszahallgatható. A 17 órakor kezdődő részt lehet letölteni vagy online
meghallgatni.
http://real1.radio.hu/kossurh/2005/u-0427.htm

2005. 04. 29.
Szerzői jogi problémák miatt meg kellett szüntetnünk József Attila műveinek nyilvános
szolgáltatását a MEK-ben. Több napilapban, portálon, TV-ben, rádióban megjelent a hír. József
Attila művei a szerzői jogi védettség lejárta után, 2008. január 1-én kerültek fel ismét a MEK-be.
http://index.hu/kultur/pol/jozsefa0413/
http://mek.oszk.hu/00700/00707/
http://mek.oszk.hu/00700/00708/
http://mek.oszk.hu/05500/05570/
http://mek.oszk.hu/00700/00706/

2005. 04. 30.
A MEK honlap egy oldalán közzétettük azoknak a könyveknek a listáját, amelyek "A Nagy
Könyv" játék második fordulójába bekerültek, és megtalálhatók a Magyar Elektronikus Könyvtár
gyűjteményében (a válogatásba bekerült 100 könyvből akkor 40 darab, a szám azóta 44-re
nőtt). A hiányzó művek többségénél szerzői jogi akadályai vannak az internetes
szolgáltatásnak, ezek megjelenése sajnos a jövőben sem várható a MEK-ben.
http://mek.oszk.hu/html/nagykonyv.html
2005. 05. 17.
A Természet Világa 2005. májusi számában megjelent Drótos László és Moldován István
"Elektronikus könyvtárak a cyberspace-ben" c. cikke.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2005/termvil-cikk.htm
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2005/tv0505/mek.html
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2005. 05. 19.

Az elektronikus könyvtár gyarapodása ezentúl RSS olvasókkal is nyomonkövethető, így nem
kell újra és újra letölteni a MEK honlapját az újdonságok megtekintéséhez, elég beállítani a htt
p://mek.oszk.hu/mek2.rss
vagy a
http://mek.oszk.hu/mek.xml
címet az RSS-t támogató böngészőkben (pl. Firefox/Mozilla) vagy az RSS-kliensekben (ilyen
olvasóprogramok a
http://rss.lap.hu
oldalon vannak összegyűjtve). Az új dokumentumok legfontosabb adatait tartalmazó, XML
formátumú file jelenleg óránként frissítődik és a legutolsó 10 tétel kerül bele. Ez kb. 2-3 napi
gyarapodásnak felel meg.

2005. 05. 27.
Május végén lezajlott a MEK Egyesület közgyűlése. A közgyűlésen a tagok elfogadták a tavalyi
közhasznúsági beszámolót, amely már olvasható az Egyesület honlapján. A közgyűlés szakmai
részében a szerzői jogi kérdésekről és egy közösen szervezett akcióról esett szó. Továbbá az
időszerűvé vált magyar elektronikus könyvtárak hálózatának kialakítását kezdi el szervezni a
közeljövőben az egyesület. A közgyűlés jegyzőkönyve hamarosan szintén olvasható lesz az
egyesület honlapján.
http://mek.oszk.hu/egyesulet/besz2004.htm

2005. 05. 30.
A MEK Egyesület szervezésében 1 napos bemutatót és oktatást tartottunk az eleMEK rendszer
használatáról. Az eleMEK egy általános célú, ingyenes metaadatkezelő rendszer digitális
gyűjteményekhez és elektronikus könyvtárakhoz, melyet a MEK Egyesület az NIIF program
támogatásával fejleszt. A nagy érdeklődésre való tekintettel a tanfolyamot június 7-én
megismételtük.
http://mek.oszk.hu/egyesulet
http://elemek.oszk.hu/
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2005. 05. 31.
Elérhetővé vált a MEK szolgáltatásai között a Bibliographia Hungarica adatbázisa. A
bibliográfiát Demeter Tibor gyűjtötte feleségével évtizedeken keresztül Az 1800-tól 1945-ig
terjedő alap-gyűjtése mintegy 36000-38000 adatot tartalmaz. Az összeállítás megjelentetésére
nem akadt kiadó, így sokszorosítva, 1957-58-ban jelent meg a Bibliographia Hungarica, Magyar
szépirodalom idegen nyelven címmel 11 kötetben. Demeter Tibor az alapbibliográfiát
rendszeresen kiegészítette, a pótlások gépiratos példányai (1978-ig bezárólag!) az OSZK-ban
találhatók. A Bibliographia Hungarica az 1800 után kiadott szépirodalmi alkotások, regények,
elbeszélések, versek stb. bármilyen nyelven megjelent fordításainak (elsősorban az OSZK
állományára támaszkodva) bibliográfiai adatait közli. Gyűjtéséből nyomtatásban csak részletek
jelentek meg. A mű terjedelme kb. 13.000 gépiratos oldal. Technikailag igen érdekes feladat a
rendkívül sokféle nyelvet és írásjelet tartalmazó (az európai nyelveken kívül kínai, japán, héber,
mongol, arab, cirill stb.) szöveg internetes megjelenítése és kereshető, továbbfejleszthető
adatbázissá alakítása.
http://demeter.oszk.hu/

2005. 06. 07.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a május 30-án tartott bemutatót és oktatást az eleMEK
rendszer használatáról ezen a napon megismételtük.
http://mek.oszk.hu/egyesulet
http://elemek.oszk.hu/

2005. 06. 27.

A MEK-ben való eligazodást ezentúl egy "honlap-térkép" is segíti, ahol egyrészt jellegük szerint
csoportosítva megtalálhatóak a lényegesebb aloldalak, másrészt végigkövethető a belső linkek
hierarchiája Ez a navigációs segítség minden fontosabb lapról elérhető, a jobb alsó sarokban
levő kis "Honlap-térkép" ikonra kattintva.
http://www.mek.oszk.hu/html/sitemap.html
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2005. 07. 05.
A MEK osztály több munkatársa is részt vett és előadást tartott a Hódmezővásárhelyen
rendezett Digitalizálási konferencián. Az előadások anyagának egy része letölthető a
konferencia honlapjáról, a MEK munkatársaié az Irattárból.
http://www.nlvk.hu/konyvtar/nlvk/digi.htm
http://mek.oszk.hu/html/irattar.html#eloadas

2005. 07. 19.
A Mikes International legújabb, júliusi számában megjelent "Moldován István: 'Könyvtár a
magasban' - Elmélet és gyakorlat" című cikke, amely a tavaly szeptemberben, a Mikes
Tanulmányi Napokon elhangzott előadás anyagát tartalmazza.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2005/050720.htm
http://mek.oszk.hu/02900/02939

2005. 07. 27.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete idei Vándorgyűlésének előadásait az interneten
közvetítette és rögzítette az NIIF. A konferencia végén a MEK munkatársai egy több helyszínről
közvetített videokonferencián vettek részt, amely "A szerzői jog kérdése az elektronikus
információszolgáltatásban" témával foglalkozott.
http://vandorgyules.gvkik.hu/
http://vod.niif.hu/index.php?lg=hu&amp;mn=archive&amp;eid=34&amp;sm=listevent

2005. 07. 28.
A MINERVA projekt alapjául szolgáló Lundi Alapelvek aktualizálásán dolgozik a projektet
felügyelő Nemzeti Képviseleti Csoport (NRG). A Dinamikus Cselekvési Tervnek nevezett új
dokumentum vázlata magyar fordításban megjelent a magyar MINERVA honlap dokumentumai
között. Az akcióterv 2006. január 9-i utolsó változatáról magyar fordítás nem készült, angol
szövege olvasható a http://www.minervaeurope.org honlapon.
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http://mek.oszk.hu/html/irattar/ajanlas/dynamic_action_plan.htm
http://www.minervaeurope.org/publications/dap.htm

2005. 07. 29.
Annak ellenére, hogy jelenleg a magyar jogrendszer még nem támogatja a Creative Commons
(CC) intézményét, a CC hazai elterjedésének érdekében a MEK Irattár általunk készített
dokumentumait (előadások, cikkek, stb.) a Creative Commons védelme alá helyeztük, kivéve a
nem általunk készített (C) jelzésű dokumentumokat. A védelmet az Irattári oldal alján
elhelyezett felirat és CC logó jelzi. A CC védelem az oldalunkon elhelyezett MINERVA
fordításokra is érvényes.
http://mokk.bme.hu/projektek/creativecommons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
http://www.minervaeurope.org/publications.htm

2005. 08. 18.
Augusztus közepén a Kultúrház című műsorában Drótos Lászlóval és Z. Karvalits Lászlóval
beszélgetett az MTV riportere a Google Galaxisról, az elektronikus könyvek és fénymásolatok
különbségéről.
http://www.mtv.hu/cikk.php?id=55782

2005. 08. 22.
Ujhelyi Zoltán riportot készített a Kossuth Rádió Pénz Piac Profit c. műsorában Moldován
Istvánnal a MEK-ben található hangoskönyvekről.

2005. 08. 29.
Az EPA szolgáltatásunk újdonságait elérhetővé tettük RSS csatornákon keresztül is, ezek
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tartalmát naponta frissítjük.
A nyitólapról kétfajta RSS csatornára lehet feliratkozni:
Új folyóiratszámok az EPA archívumban: http://www.epa.hu/rss/uj_arch_rss.xml (A csatorna
napi frissítésű, segítségével figyelemmel kísérhető, hogy az archívumok mely számokkal
gyarapodtak legutoljára.)
Új tételek az EPA katalógusban: http://www.epa.hu/rss/rsscat.xml (A csatorna napi frissítésű,
segítségével figyelemmel kísérhető, hogy melyik a legújabban katalogizált húsz kiadvány az
EPÁ-ban.)

Az EPA friss tételeit természetesen HTML formátumban is továbbra is meg lehet nézni. A
fentiek mellett, minden EPÁ-ban archivált, folyamatosan frissülő kiadványnak is van saját RSS
csatornája amelyek az új archivált kiadványszámokról értesítenek (jelenleg 60 ilyen kiadvány
található az EPÁ-ban). Olvasói igényre elkészült továbbra egy alternatív MEK RSS csatorna is,
amelyik az eredeti UTF8-as kódolás mellett egy Latin-2-es verziót szolgáltat: http://mek.oszk.h
u/mek2iso.rss.

2005. 09. 10.
Drótos László (MEK) és Dr. Tóth Péter Benjamin (Artisjus) a HírTV Különkiadás c. műsorának
vendégei voltak.

2005. 09. 12.
Szeptember 12-én a MEK munkatársai műhelybeszélgetésen vettek részt Kolozsvárott az
Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtárában. A megbeszélésen több civil szervezet, felekezet
szakembereivel az eddigi és további együttműködési lehetőségekről, egy tervezett Európai
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Uniós pályázatról beszélgettek.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2005/gyor_mek_050927.htm
http://www.eme.ro/

2005. 09. 27.
A győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár "Virtuális tájékozódás - Virtuális tájékoztatás"
szakmai napján Renkecz Anita tartott előadást a MEK különböző szolgáltatásairól.
http://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2005/gyor_mek_050927.htm

2005. 10. 01.
Elkészült egy OSZK-s célfeladat keretében egy ún. EPA ajánlás 1.0 változata. Az ajánlás az
elektronikus formában, szöveges tartalommal szolgáltatott folytatódó kiadványok (köznyelven:
elektronikus folyóiratok) internetes környezetben való publikációjával kapcsolatban fogalmaz
meg megoldáskísérleteket. Az 1. változatban elkészült dokumentum a folyóiratok
azonosíthatóságával, orientációjával hozzáférhetőségével és megőrzésével kapcsolatban
fogalmaz meg javaslatokat. Az ajánlás kidolgozásával az elektronikus folyóiratok egységesebb,
megőrizhetőbb formáit szeretnénk elősegíteni. Véleményeket, javaslatokat, további
kiegészítéseket kérjük az epa-info@mek.oszk.hu címre küldeni.
http://epa.oszk.hu/html/irattar/ajanlas01.htm
Megjegyzés: az EPA ajánlásnak később elkészült a 2. változata is: Csáki Zoltán-Renkecz
Anita: Digitális könyvtári füzetek I. (CD) EPA ajánlás elektronikus folyóiratok kiadóinak,
szolgáltatóinak elektronikus időszaki kiadványok public domain publikálásához - CD,
Könyvtári Intézet kiadványa. Megrendelhető:
http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/ntxshop/index.php?p=productsList&amp;sWord=digit
%E1lis

2005. 10. 11.
A Rádiócafé Technománia című műsorában Kis Ádám és Moldován István beszélgetett az
e-könyvek és a papírkönyvek viszonyáról. A műsor meghallgatható a rádió honlapján.
http://www.technomania.hu/tmmlist.php?aid=0&amp;wid=20051012
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2005. 10. 24.
Kérdőíves felmérést indítottunk a MEK-ről. A felmérés kapcsán elektronikus könyvtárunk
látogatóinak szokásait és igényeit igyekszünk megismerni, hogy a lehető legkedvezőbb irányba
fejleszthessük kínálatunkat és szolgáltatásainkat. Kérjük, segítsen Ön is nekünk az űrlap
kitöltésével. Az eddig beérkezett leggyakoribb kérdések/kérések és a rájuk adott válaszok a
MEK GY.I.K. oldalán olvashatók.
http://mek.oszk.hu/kerdoiv
http://mek.oszk.hu/html/irattar/gyik.htm

2005. 10. 25.
Együttműködési szerződést írt alá a MEK Egyesület és az Internet Szolgáltatók Tanácsa. Az
együttműködés kapcsán az ISZT támogatást nyújt a MEK tartalomfejlesztésére. A támogatás a
MEK három főbb gyarapítási projektjére vonatkozik, a Hungarológiai Alapkönyvtár
digitalizálására, a Száz szép kép sorozat bővítésére valamint a hangoskönyv állomány további
gyarapítására.
http://www.iszt.hu/
http://mek.oszk.hu/egyesulet/
http://mek.oszk.hu/hungalap/

2005. 11. 02.
Riport hangzott el a Kossuth Rádió Digitális c. műsorában Moldován Istvánnal és Tószegi
Zsuzsával, a műsorvezető: Elek László volt.

2005. 11. 04.
Újabb virtuális kiállítással bővült a MEK: Cseke Gábor válogatásában, Andrassew Iván
gondozásával felkerült az Erdélyi és csángó költészet című összeállítás, mely 148 költő 1370
versét és életrajzi adatait tartalmazza.
http://mek.oszk.hu/kiallitas/erdelyi/
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2005. 11. 12.
A MEK Egyesület 2005. évi őszi közgyűlése 2005. 11. 17. 10.30-kor volt az Országos
Széchényi Könyvtár VIII. emeleti társalgójában. A közgyűlés jegyzőkönyve az egyesület
honlapján olvasható.
http://mek.oszk.hu/egyesulet/jkv2005nov.htm

2005. 11. 15.

Befejeződött a MEK használhatóságát és hasznosságát vizsgáló kérdőíves felmérés, a nyers
összesítés a http://mek.oszk.hu/html/irattar/felmeres/ossz.html oldalon található, és készült
egy PowerPoint összeállítás a 2001-es eredményekkel a
http://mek.oszk.hu/html/irattar/felmeres/felmeres.ppt
címen. Köszönjük a több mint ezer válaszadó segítségét! A kitöltött kérdőívek nagy száma és a
28. ponthoz érkezett rengeteg kérés, kérdés és javaslat azt jelzi, hogy sokan érzik fontosnak a
Magyar Elektronikus Könyvtár jövőjét. A felmérés részletes kiértékelése után igyekszünk majd a
tanulságokat és trendeket figyelembe venni a következő 1-2 év fejlesztései során - amennyire
ezt a jogi, pénzügyi és technikai körülmények lehetővé teszik. A leggyakrabban feltett olvasói
kérdésekből és a rájuk adott válaszainkból MEK GYIK készült az Irattárba, november végén. A
felmérés alkalmából könyvtáros-olvasó találkozót terveztünk 2005. december 16-ára, ez
azonban a következő évre halasztódott.

2005. 11. 16.
A Kossuth Rádió Szülőföldünk - Határok nélkül c. műsorában riport hangzott el Moldován
Istvánnal a MEK határon túli szerepéről. A riporter Virághalmy Sarolta volt.
http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=159967
http://real1.radio.hu/kossuth/2005/11/16/2005-11-16-k19.ram

2005. 11. 21-23.
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Kolozsvárott, az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében és annak könyvtárában a MEK
Osztály munkatársai három napos digitalizálási tanfolyamot tartottak 13 erdélyi civil szervezet,
különböző egyházak szakemberei számára.
http://listserv.niif.hu/pipermail/mek-l/2005-November/003998.html

2005. 11. 23.
Az Egyesület képviselője részt vett az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint
Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás alapján létrehozandó
Fővárosi Infopolitikai Testület civil oldalának megalakulását előkészítő megbeszélésen
Ikvai-Szabó Imre főpolgármesterhelyettes vezetésével., Budapest, Városház utca 9-11. . A FIT
tényleges alakuló ülésére már csak 2006 januárjában került sor.

2005. 11. 29.
Elkészült az október-novemberi felmérés alapján és felkerült az Irattárba a MEK-kel
kapcsolatban Gyakran Ismételt Kérdések (GY.I.K.) listája, a rájuk adott általános válaszokkal
együtt. Az olvasók/érdeklődők kérdéseit, kéréseit és javaslatait természetesen továbbra is
várjuk az info@mek.oszk.hu e-mail címre vagy a Vendégkönyvbe, de ezentúl érdemes lesz
előbb ezt a GY.I.K. oldalt megnézni, hátha már ott van a válasz.
http://mek.oszk.hu/html/gyik.html

2005. 12. 06.
Az OSZK együttműködési megállapodást kötött az MTA Politikatudományi Intézettel
tudományos kiadványaik elektronikus archiválásáról és szolgáltatásáról a MEK-en keresztül. A
MEK segíti az Intézetet a már nyomtatásban megjelent kiadványaik online terjesztésében, a
szükséges konverziókban is. Az Intézet egyik munkatársával - A. Gergely Andrással együttműködve már korábban is több kiadványt kaptunk, főként az Etnoregionális
Kutatóközpont munkafüzetek című sorozatból. Az Intézettel kötött megállapodásnak
köszönhetően remélhetőleg számos további tudományos, politológiai kiadványuk lesz
olvasható idén az elektronikus könyvtárunkban.
http://www.mtapti.hu/
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&amp;cim=pti
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2005. 12. 12.
Beépítettük a Creative Commons licencek választását a MEK dokumentumfeltöltő űrlapjára.
Ezek után a MEK számára eljuttatott dokumentumok szerzői közvetlenül meghatározhatják,
milyen CC licenc alatt, milyen körben adnak felhasználási engedélyt műveikre.
http://mek.oszk.hu/html/kapcsolat.html#feltoltes

-----

A 2005. évben a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) három pályázatán nyert támogatást az
Egyesület:

- A Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiumától az Egyesület civil
szervezetek munkatársainak képzése és SZJA 1%-os kampány céljára 480 eFt támogatást
nyert. A pályázat támogatásával Góczán Andrea, az Egyesület munkatársa tanfolyamon vett
részt. Ez volt az Egyesület történetében az első sikeres NCA pályázat

- Ugyancsak az Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiumától az
Egyesület 500 eFt működési támogatást nyert el.

- A Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának pályázatán 500 eFt
támogatást nyert az Egyesület nemzetközi szerepvállalásának támogatására. Ebből a
támogatásból rendeztük meg 2006-ban Miskolcon a "Digitális Kárpát-medence"
műhelykonferenciát.

Az Egyesület 4 további, ebben az évben az NCA-hoz beadott pályázatát elutasították.
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