Moldován István
Moldován István a Kisalföld szívében Győrben született és tanulmányait a budapesti
közgazdasági egyetemen folytatva került a fővárosba. A közgazdász diploma megszerzése után,
1983-ban egy rövid kutatóintézeti pályakezdés után az egyetem könyvtárába került, ahol
közgazdaságtudományi szakreferensként szolgálta a tudományos kutatást és az egyetemi oktatást.
Aki ismeri a tájékoztató könyvtárosok, referensz szakemberek világát, nem lepődik nagyon meg
azon, hogy 1989-90 tájt a munkahelyén bevezetésre került X.25-ös hálózat „végén” őt találjuk, aki a
néhány száz baud-os modemen próbálkozik az akkor még igen gyéren csordogáló hálózati források
felderítésével. Miskolci és szegedi „hálózati” barátaival közösen fedezik fel az európai hálózatok
világát, különösen az angol JANET hálózatot (ez több ugróponton keresztül, kalandosan lehetett
elérni akkoriban), ahol már elektronikus könyvtárosok által szerkesztett faliújságról lehetett tanulni,
hogy mit nyújthat a szakirodalmi információkeresésben a hálózat a kutatókat kiszolgálni igyekvő
könyvtárosoknak. Ezek az ismeretek az akkori világban hajmeresztő újdonságok voltak: itt már
online katalógusokról, levelező listákról és segédprogram letöltő helyekről, online helpdeszkekről
szólt a fáma, akkor, amikor a társadalom 99%-a még semmit sem hallott a nagyterületű hálózatok
ilyetén hasznáról.
Ezekben az években Moldován István bekapcsolódott a frissen megalakított egyik első
magyar hálózatos levelező lista, a KATALIST munkájába, majd az ELLA levelező rendszeren
keresztül kiterjedt szervező munkába kezdett. A 90-es évek elejétől induló Networkshop
konferenciák munkájába is hamar bekapcsolódott, ezek egyikén kezdődött el a „Magyar Pocok”
megalapítása is, amely a gopher-technológiával a fontosnak tűnő hazai online információforrások
egyik első összegző oldala lett. 1993-ban lelkesen támogatta Drótos László barátja és virtuális
kollégája ötletét a hazai információforrásokat könyvtárszerűen feldolgozó Magyar Elektronikus
Könyvtár megalapítására, s így a MEK-nek alapítója is lett. Olyannyira, hogy a MEK első
megjelenési formája az 1994-ben a közgazdaságtudományi egyetem és a miskolci egyetem egy-egy
gopher-szervere volt, ahol hamarosan Moldován István a MEK „főkönyvtárosaként” működött.
Talán ez az önként vállalt feladat tette őt országszerte ismerté is, hiszen ettől kezdve (most
már húsz esztendeje, a MEK és az ő neve teljesen összefonódott. Innentől datálható szorosabb
kapcsolata közösségünkkel is, hiszen a MEK egyik első „szakmai bejelentése” a keszthelyi
konferenciánkon történt meg, s ugyancsak 1994-ben került a MEK projekt az NIIF Műszaki Tanács
elé is, majd 1996-tól az NIIF „Helka” gépen kap helyet a MEK gopher szervere.
Az események láncolatában itt közvetlen hungernetes kapcsolódás is kerül, hiszen 1998.
május 15-én a HUNGARNET Egyesületnek az MTA dísztermében tartott közgyűlése elfogadja a
Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület megalakulásáról szóló előterjesztést. Ezen egyesület
motorja, szervezője szintén Moldován István lesz.
Mindezek után nem volt csoda, hogy amikor Monok István főigazgatósága alatt 1999-ben az
OSZK teljes elektronizációs programja nagy lendületet vett, akkor a frissen kinevezett nemzeti
könyvtári vezető meghívta Moldován Istvánt a megalakuló Magyar Elektronikus Könyvtár élére.
Moldován István ebben a feladatkörben aztán a hazai elektronikus könyvtárügy egyik vezető
alakjává vált, tevékenysége mindnyájunk előtt zajlott, zömmel a HUNGARNET ill. az NIIF
általszervezett eseményeken, így pl. a Networkshop konferencia-sorozaton is.
A magyar Elektronikus Könyvtáron túlmenően is elmondható, hogy a kitüntetett kollégánk a
hazai könyvtárügy minden fontos elektronikus könyvtári dolgában kezdeményező, szakértői, s nem
egyszer vezető szerepet tölt be. Így megkerülhetetlené tette magát az e-könyv, az e-könyvtár, a
webarchiválás és az elektronikus folyóirat-archiválás kérdéskörében is. Nagyszerű kapcsolatokat
ápol a határainkon túli magyarsággal is, egyikeként azoknak, akik a hálózatban ezt a lehetőséget is
hamar meglátták.
A Hungarnet-közösségnek is jó 20 éve tagja, s azóta nem csak előadója, szervezője, de
részben sugalmazója és kitalálója is a Hungarnet könyvtári vonalvezetésének.

