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A MAGYAR ELEKTRONIKUS
KÖNYVTÁRÉRT EGYESÜLET

Bemutatkozás
A digitális technológiák és a világhálózat elterjedésének köszönhetően eljött
az a kor, amelyben végre mindenki egyenlő eséllyel férhet hozzá a kultúra és
a tudomány alkotásaihoz, valamint a tanuláshoz szükséges dokumentumokhoz – földrajzi helytől függetlenül. A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
nevű magánkezdeményezés azzal a céllal indult 1994-ben, hogy létrehozza
az ország első könyvtárát az Interneten: összegyűjtse és szolgáltassa a számítógépes formátumban levő dokumentumokat, határainkon innen és túl. Ezt
a közhasznú tevékenységet azóta már az Országos Széchényi Könyvtár,
valamint az időközben megszerveződött Magyar Elektronikus Könyvtárért
Egyesület is támogatja. Az Egyesület rendezvények szervezésével és módszertani anyagok közreadásával ösztönzi további digitális gyűjtemények
építését és ezekből egy együttműködő hálózat kialakítását. Jelenleg kb. 90
intézmény és magánszemély a tagja, és működését – a minimális összegű
tagdíj mellett – szponzori támogatásból és pályázatokból biztosítja.

Szolgáltatásaink
• MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR
URL: mek.oszk.hu, vmek.oszk.hu (akadálymentes), m.mek.oszk.hu (mobil)
Közel 15 ezer digitális könyv és hangoskönyv, napi 30-50 ezer látogató. Az
állománynak kb. a fele szépirodalom, köztük a legfontosabb kötelező olvasmányok; továbbá sokak által keresett szakkönyvek, kézikönyvek, lexikonok;
a nyereség-érdekelt hagyományos könyvkiadás és -terjesztés által figyelmen kívül hagyott kortárs irodalmi és tudományos művek; eredetiben nehezen tanulmányozható muzeális értékű könyvek, ősnyomtatványok... A
VMEK felületen át vakok, gyengénlátók és mozgáskorlátozottak is használhatják a könyvtárat, a könyvek egy része számítógéppel is felolvastatható.
• ELEKTRONIKUS PERIODIKA ARCHÍVUM ÉS ADATBÁZIS
URL: epa.oszk.hu, efolyoirat.oszk.hu (akadálymentes)
Kb. 2.800-féle digitális folyóirat, magazin és újság nyilvántartása, melyek
egy része helyben is archivált a hosszútávú megőrzés és a stabil hivatkozhatóság érdekében. Az állományban a mai szakfolyóiratok mellett megtalálhatók a külföldön élő magyarság által megjelentetett időszaki kiadványok,
valamint visszamenőleg digitalizált kulturális és tudományos lapok régi
évfolyamai is. Keresni lehet a tartalomban és a teljes szövegben is.

• DIGITÁLIS KÉPARCHÍVUM
URL: dka.oszk.hu
A már több mint 65 ezer képi dokumentumot tartalmazó gyűjtemény részben a MEK-ben és az EPA-ban levő kiadványok illusztrációit, részben más
intézmények által digitalizált dokumentumokat, részben pedig CD-ROM
kiadványokról illetve internetes honlapokról átvett képeket tartalmaz. Az
archívumban főleg képeslapok, térképek, metszetek, fotók, grafikák és festmények találhatók. A Képalbum nevű webkettes felületen a felhasználók
saját válogatásokat alakíthatnak ki és oszthatnak meg másokkal.
• KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
URL: www.hung-art.hu
A magyar és angol nyelven egyaránt böngészhető virtuális kiállítóteremben
közel 5.200 alkotás kapott helyet, melyek a kezdetektől a 20. század
közepéig mutatják be a magyarországi képzőművészet fejlődését, valamint
a művek alkotóit. A gyűjtemény bejárását különböző szempontok szerint
kialakított, részletes magyarázatokkal ellátott „tárlatvezetések” segítik.

Támogatás
A MEK Egyesület azon dolgozik, hogy a jelenünket egyre inkább meghatározó világhálózatot minél több és értékesebb, magyar nyelvű vagy magyar
vonatkozású digitális tartalommal töltse meg, biztosítsa ezek hosszú távú
megőrzését és a köztük való könnyű eligazodást, elősegítve ezzel a korszerű
informatikai eszközök értelmes használatát és az esélyegyenlőséget. Köszönettel vesz minden segítséget és támogatást ehhez a hatalmas vállalkozáshoz, és eddigi tevékenységével garantálni tudja, hogy minden befektetett
forint vagy munkaóra igen gyorsan és sokszorosan megtérül a magyar kultúrában, tudományban és oktatásban. Intézményeket és magánszemélyeket
egyaránt várunk az egyesületbe rendes vagy pártoló tagként. Keresünk
továbbá szponzorokat és partnereket nagyobb mennyiségű digitalizálási vagy
technikai fejlesztési projektekhez. De örömmel veszünk kisebb adományokat
is – erre a célra emeltdíjas SMS- és telefonszámok állnak rendelkezésre. És
természetesen számítunk az 1%-os SZJA felajánlásokra is azoktól, akik a
művészet és a tudás terjesztését fontosnak tartják a 21. század információs
társadalmában. A támogatási formákról és azok felhasználásáról az
Egyesület honlapján találhatók részletes tájékoztatók illetve elszámolások:
http://mek.oszk.hu/egyesulet

