Magyar Elektronikus Könyvtár

Internetes olvasóterem

Megalakult a Magyar Elektronikus Könyvtárért
Közhasznú Egyesület azzal a céllal, hogy támogas
sa a mintegy öt esztendeje létező Magyar elektro
nikus Könyvtárat (MEK). Ez utóbbi a magyar, az
egyetemes kultúra és tudomány alkotásainak di
gitális változatát gyűjti és teszi mindenki számára
hozzáférhetővé az interneten.

Moldován István, az újonnan alakult egyesület el
nöke elmondta, hogy az elektronikus könyvtár meg
valósításának gondolata már a kilencvenes évek ele
jén felvetődött külföldi példák alapján, hiszen a kü
lönböző számítógépes hálózatok akkoriban nem csak
levelezésre, de olyan dokumentumok rögzítésére is
szolgáltak, melyekhez itthon kizárólag könyv
tárakban lehetett hozzáférni. Moldován István és
szűk csapata úgy gondolta, hogy a hálózaton megle
hetős rendetlenségben található elektronikus formá
ban lévő magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású
szövegeket összegyűjtik, rendszerezik és a felhaszná
lók rendelkezésére bocsátják. A kilencvenes évek
elején, mikor az USA-ban és Nyugat-Európában az
internet már ismert és használatos volt, itthon is meg
indult az elektronikus könyvtár megalkotása.
1994 óta működik az interneten a Magyar Elektro
nikus Könyvtár szolgáltatás a Nemzeti Információs
Infrastruktúra Program támogatásával, ez év szep
temberétől pedig az Országos Széchényi Könyvtár
biztosítja a szükséges intézményi és szakmai hátteret.
A könyvtárban, amelyet a http://www.mek.iif.hu cí
men érnek el a látogatók, már több mint háromezer
elektronikus dokumentum - klasszikus és kortárs
szépirodalom, számos tudományág szakirodalma, szó
tárak, kézikönyvek, lexikonok, de már néhány térkép
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és kotta is - található. Maguk a művek a MEK olvasó
termében olvashatók egész terjedelmükben. Az elek
tronikus folyóiratok internetes címlistái is megtalálha
tóak egyfajta külön gyűjteményként. Ezeken kívül egy
internetes könyvtári tájékoztató szolgáltatás, a MITHOL teszi teljesebbé a MEK könyvtári jellegét.
Moldován István arról is tájékoztatta lapunkat,
hogy a MEK elsődleges forrása még ma is az inter
net, de egyre több szerzó kéri munkájának MEK-re
való elhelyezését, illetve felsőoktatási intézmények
tanszékeiről gyűjtik be a dokumentumokat. A MEK
elnöke azt tapasztalta, hogy napi közel húszezer ol
vasó mintegy egyharmada nem magyarországi gépről
látogat a Magyar Elektronikus Könyvtárba.
Ez azt jelzi, hogy külföldön is nagy az érdeklődés
a könyvtár iránt. Éppen ezért szükséges lenne minél
több magyar szépirodalmi alkotás legalább angol
nyelvű közzétételére. Az idegen nyelvű anyagok az
Országos Széchényi Könyvtár hungaricum-gyűjtőköre alapján kerülnének a weboldalra. Megtalálhatók a
külföldön megjelent idegen nyelvű, de magyarországi
vonatkozású szövegek, a magyarországi idegen nyel
vű kiadás és olyan anyagok, amelyeket nem hazánk
ban publikáltak magyar nyelven. A MEK kezelőfe
lülete egyébként is kétnyelvű (magyar és angol).
Eddig több mint száz önkéntes munkájának kö
szönhető a MEK állománya, mára azonban néhány
könyvtár, kiadó is gazdagítja a könyvtár tartalmát.
Mégis - mondja Moldován István - szükség lenne
több intézményi támogatásra, gyűjtőmunkára, hiszen
a magyar kultúra és tudomány eredményeinek mind
szélesebb körű terjesztése már az interneten is na
gyon fontos.
Napi Magyarország,
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