
G O N D A E M M A 

A FEJÉR M E G Y E I MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZMŰVELŐDÉSI 
INFORMÁCIÓS R E N D S Z E R E 

„Magunkat láttatni s a világot látni." 

Intézményünk három éve kezdte kialakítani azt a számító
gépes feldolgozási rendszert, s ezzel együtt azt a számítógép par
kot, mely képes „profi" módon az információgyűjtést, feldolgo
zást és szolgáltatást a mindenkor lehető legjobb támogatni, és 
az érdeklődőket a művelődési-kulturális élet információival 
ellátni. 

A Megyei Művelődési Központok tevékenyégi köréhez szo
rosan hozzátartozik a megye településein élő és dolgozó nép
művelők, könyvtárosok és sok esetben a pedagógusok munká
jának segítése is. 

A z 1980-90-es évek fordulóján az információszolgáltatás 
„divat" lett. Többen estek abba a hibába, hogy a technika és a 
képzelet adta lehetőségeket korlátlannak értelmezve, kezdtek 
el információt gyűjteni, „rendszerezni", szolgáltatni. Ez sok 
esetben párhuzamos gyűjtőköröket eredményezett. 

Ez az időszak egyáltalán nem az egységesedés, a kapcsolódási 
pontok megkeresésének időszaka volt, mindenki a saját elkép
zeléseit kívánta megvalósítani, esetleg ráerőltetni a többiekre, 
de csírájában már ekkor is megfigyelhető volt az együttműkö
dési szándék. 

A számítógép eleinte csak mint szövegszerkesztő, kiadvány
szerkesztő és adatbázis kezelő eszköz működött. Ez a szerepe ma 
sem vitatható, hiszen az információszolgáltatás előkészítő 
munkáit könnyítheti, segítheti a számítógépes feldolgozás. 
Majdnem minden intézmény készített és készít ma is nyomdai 
vagy „házinyomdai" eljárással kiadványokat, katalógusokat, 
címjegyzékeket, újságokat. Ezek az anyagok igen fontos szere
pet töltenek be az adott megye információs életében. A 
Gutenberg galaxist nem kel l feltétlenül elhagynunk ahhoz, 
hogy a Neumann galaxisban is élhessünk. 

A z Internet megjelenése és terjedése jelentős változást ho
zott, hiszen nem csak az igazolódott be, hogy különféle rendsze
rekben, programokkal feldolgozott anyagok, információk képe
sek egy nagy rendszerben egymás mellett tökéletesen funkcio
nálni, hanem az is tapasztalható lett, hogy az információátadás 
technikai oldalról szinte teljesen elveszítette idő- és térbeli 
korlátait. 

Ez nem jelent mást, mint hogy az információ a rendszerbe 
kerülés pillanatától kezdve azonnal elérhető és eljuttatható 
bárhonnan bárhová. De az is egyértelművé vált, hogy szükséges 
valamiféle munkamegosztás, hiszen az információkat nem csak 
termelni és a rendszerre feljuttatni kel l folyamatosan, hanem 
karbantartani, frissíteni, adott esetben törölni. 

Visszaállhat a rend, mindenki többé kevésbé a saját munka
területeivel tud foglalkozni, s saját anyagainak 
„Internetesítése" a feladata. 

A z Internet olyan lehetőségeket kínál számunkra, melyeket 
úgy gondoljuk igen széles körben tudnunk kamatoztatni az 
információhoz jutás i l l . az információ adás területén egyaránt. 

A z informatika, az egyik olyan szakterület ahol a megyei 
nagyobb intézmény segítséget adhat a kisebb intézményeknek, 
s így több intézmény együttműködése hozhatja csak meg a vár
ható legteljesebb eredményt. 

Helyzetértékelés, tervek 

A Megyei Művelődési Központ az 1997-es év folyamán 
csatlakozott az Internet hálózathoz (egy a Soros Alapítványtól 
nyert támogatással). Hamar kiderült, hogy a meglévő technikai 
feltételeink hiányosak az Internet adta lehetőségek kihasználá
sához. Ezért már 1998-ban megkezdtük gépparkunk bővítését. 

Intézményünk központi szerepet kíván betölteni a megyé
ben működő művelődési otthonok között, szolgáltatásaival 
segíteni, támogatni kívánja azok munkáját. 

1997. folyamán a régi tanácsadó szerep felelevenítése és 
erősítése érdekében új kiadványt hoztunk létre Hírlevél néven, 
mely eljut megyénk összes településéhez. Sok esetben kiadvá
nyunk az aktuális pályázati felhívások közlésével hiánypótló 
feladatot is ellát. 

Személyes kapcsolataink révén és a Hírlevelet is felhasznál
va próbálunk segítséget nyújtani, tanácsokat adni a számítógé
pes fejlesztési lehetőségekről, az esetleges technikai, számítás
technikai pályázati lehetőségekről is. 

Információt nyújtunk az általunk már megkezdett 
Internetes tevékenységről, és annak tapasztalatairól. Segítjük 
azokat az intézményeket, melyek valamilyen technikai jellegű 
problémával fordulnak hozzánk. 

A Nemzeti Informatikai Stratégiában felvázolt jövőkép lé
nyeges és meghatározó vonása az információs társadalom k i 
alakítása hazánkban. A z információkhoz való szabad hozzáfé
rés, a digitalizáció széles körű elterjedése, a virtuális könyvtá
rak szerepének növekedése, az információs hálózatok közötti 
együttműködés kiterjesztése, a „globalizáció", az információs 
technológia gyorsléptékű fejődése mind-mind fontos pillére a 
közművelődési rendszer létrehozásának. 

Terveink ismertetése során fontosnak tartjuk kiemelni, 
hogy Fejér megye négy nagy intézménye, a Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, a Megyei Levéltár, a Vörösmarty Mihály Megyei 
Könyvtár és a Megyei Művelődési Központ egyeztette infor
mációs munkájának alapelveit, az egyeztető tárgyalások után 
létrejött az intézmények közötti Együttműködési megállapodás, 
mely alapjaiban egységes, összehangolt munkát, az Interneten 
való összehangolt megjelenést, egymás számára kölcsönös átlé
pési lehetőséget biztosít. A munka összehangolásával biztosítja 
a jövőben az azonos gyűjtőkörök kiküszöbölését i l l . egységessé 
tételét, s a további fejlesztések összehangolását, természetesen 
figyelembe véve az egyes intézmények eltérő tevékenységi 
rendszerét. 

Bíztatónak tűnik a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatalának Digital Regia kezdeményezése is, 
melyhez a megyeszékhelyen működő közgyűjtemények és mű
velődési intézmények csatlakozása előnyös, hiszen a lakosság 
számára ebben az esetben még több helyen férhető hozzá a 
város, adott esetben a régió és a megye életét meghatározó in
formációk halmaza. 

A Fejér Megyei Művelődési Központ Információs rendsze
rének hároméves tervét 1998 áprilisában a „Telematikai pá
lyázatra" benyújtott, anyagunkat a következő pontokban fog
laltuk össze. 
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1998. 

a M K M és a B M által kiírt pályázatok segítségével a Megyei 
Művelődési Központ gépparkjának fejlesztése a későbbiekben 
leírt feladatok ellátásának érdekében; 

a M M K Internet csatlakozásának fenntartása, a megyei 
közművelődési W W W elkészítése ( W W W elkészítésénél figye
lembe véve az együttműködési megállapodás pontjait); 

a M M K információs rendszerének csatlakoztatása a Magyar 
Művelődési Intézet információs rendszeréhez és szerveréhez; 

a M M K rendszerének csatlakozása az országos és helyi rend
szerekhez (pl. NIIF, T I R , Digi tal Regia) ; 

a megye művelődési otthonainak segítése az esetleges 
Internet csatlakozás, használat kérdéseiben; 

a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézettel közösen 
számítástechnikai képzés elindítása; 

a M M K és a megye művelődési otthonai által 1998 év so
rán ( i l l . korábban készített) videó, foto anyagok digitalizálásá
nak megkezdése; 

a meglévő információs adatok feldolgozása, adatbázis
sá/okká szervezése; 

a már meglévő adatok viszonylag egységes formába öntése 
(a meglévő lehetőségek szerint, lsd. Együttműködési megálla
podás) ; 

a M M K Szakkönyvtár adatfeldolgozásának, katalogizálásá
nak megkezdése (a meglévő lehetőségek szerint, lsd. Együtt
működési megállapodás). 

1999. 

az 1998-ban elkezdett technikai fejlesztés folytatása a 
M M K - b a n ; 

az 1998-ban elkezdett szakmai, tartalmi munka folytatása 
(képzés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás, katalogizálás, W W W 
frissítés); 

a megye nagyobb művelődési intézményeinek informatikai 
berendezésekkel való ellátásához szükséges pályázatoknál szak
tanácsadás; 

az újabb intézmények bekapcsolása a megyei (és így az or
szágos) információs rendszerbe; 

segítségnyújtás az újonnan bekapcsolódók W W W készíté
séhez; 

a négy együttműködő nagy intézmény közös tevékenységé
nek tapasztalatai és az 1999-2000. év munkájának ütemezése; 

az adatok digitalizálásának folytatása, a négy intézmény 
„digitalizáló műhelymunkájának" összehangolása, egymás segí
tése speciális esetekben; 

a megye kisebb településeinek kapcsolódásának előkészíté
se, i l l . a már működő kapcsolatok erősítése. 

2000. 

a megye kistelepülésein működő művelődési intézmények 
informatikai berendezésekkel való ellátásához szükséges pályá
zatoknál szaktanácsadás, közös előkészítő tevékenység pl . a 
könyvtárral (kistelepüléseken intézményi összemosódás, p l . 
klubkönyvtár, ÁMK, stb.); 

az újabb intézmények bekapcsolása a hálózatba; 
segítségnyújtás az újonnan bekapcsolódók W W W készíté

séhez; 
az 1998-ban elkezdett technikai fejlesztés folytatása a 

M M K - b a n ; 
az 1998-ban elkezdett szakmai, tartalmi munka folytatása 

(képzés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás, katalogizálás, W W W 
folyamatos frissítése, stb.); 

folyamatos Internet szolgáltatás ( W W W az adatok digitali
zálásának folytatása, a négy intézmény „digitalizáló műhely
munkájának" összehangolása, egymás segítése speciális esetek
ben. 

A pályázaton elnyert 2 millió forintos támogatás lehetővé 
teszi, bogy a Fejér Megyei Művelődési Központ információs 
terveinek megvalósítását tovább folytathassa. 
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