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Tisztelt leendő partnerünk...
A digitális  technológiák és a világhálózat  elterjedésének köszönhetően eljött  az a kor, amelyben
mindenki egyenlő eséllyel férhet hozzá a kultúra és a tudomány alkotásaihoz, valamint a tanuláshoz
és kutatáshoz szükséges dokumentumokhoz. A Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezés
az internet hazai megjelenésével szinte egy időben, 1994-ben indult, azzal a céllal, hogy létrehozza az
ország első digitális könyvtárát. A főként könyvek szolgáltatásával foglalkozó MEK (mek.oszk.hu)
időközben  két  további  részgyűjteménnyel  is  bővült:  az  időszaki  kiadványokkal  (pl.  folyóiratok,
hírlevelek) foglalkozó Elektronikus Periodika Archívummal és Adatbázissal (epa.oszk.hu), valamint
a képi dokumentumokat (pl.  térképek, fotók,  metszetek,  grafikák, prezentációk)  gyűjtő Digitális
Képarchívummal (dka.oszk.hu). A nyilvános és ingyenes szolgáltatások népszerűségét jól érzékel-
teti az az adat, hogy együttes forgalmuk 2017-ben meghaladta a 21 milliót, ami napi átlagban 58
ezer látogatást jelent.*

A szolgáltatások intézményi hátterét az Országos Széchényi Könyvtár (www.oszk.hu) biztosítja
1999 óta, azok tartalmi, technikai és módszertani fejlesztését pedig az ugyanezen évben megalakult
Magyar  Elektronikus  Könyvtárért  Egyesület (mek.oszk.hu/egyesulet),  valamint  több
önkéntes is segíti. A MEK Egyesület a működését – a minimális összegű tagdíj mellett – szponzori
támogatásokból és esetenként pályázatokból finanszírozza, s az évek során kölcsönösen hasznos
partnerkapcsolatokat  épített  ki  számos kulturális  és  tudományos  intézménnyel,  kiadóval,  infor-
matikai vállalkozással és egyéb szervezettel – itthon és külföldön egyaránt.

Az 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 – különös tekintettel a
fogyatékossággal élők, illetve az egyéb szempontból hátrányos élethelyzetűek, valamint a határon
túli magyarok könyvtári ellátására.  Köszönettel veszünk minden segítséget és támogatást
ehhez  a  hatalmas  vállalkozáshoz,  és  eddigi  tevékenységünkkel  garantálni  tudjuk,  hogy  minden
befektetett  forint  igen gyorsan és  sokszorosan megtérül  a magyar  kultúrában,  tudományban és
oktatásban. Partnereinkkel mindkét fél számára előnyös támogatási szerződést kötünk; feltüntetjük
és belinkeljük őket az Egyesület honlapján, valamint a MEK/EPA/DKA sokak által látogatott és a
Google kereső által is magasra értékelt nyitólapjain, s a segítségükkel elkészült digitális dokumen-
tumokban és azok katalóguscéduláin; hivatkozunk rájuk az elektronikus könyvtárral kapcsolatos
előadásokban, sajtóanyagokban és a közösségi médiában. Könyvkiadók és könyvterjesztők felvehe-
tik a saját kínálatukba az Egyesület által digitalizáltatott, korrektúráztatott és kiadott e-könyveket,
a  MEK-ben  pedig  keresőlinkeket  tudunk  kitenni  az  adott  szerző  általuk  forgalmazott  egyéb
műveire, vagy az adott könyv egyéb kiadásaira, átirányítva hozzájuk az érdeklődő olvasókat.

Amennyiben szeretné segíteni a munkánkat, erre többféle formában is lehetősége van:
– Csatlakozhat az Egyesületünkhöz rendes vagy pártoló tagként. Előbbi esetben az éves tagdíj

intézményeknek: 7.500 Ft, a pártoló tagok pedig tetszőleges összegű tagdíjjal  fejezhetik ki a
támogatásukat.

– Szponzorként támogathatja az Egyesület működését, az elektronikus könyvtári szolgáltatások
tartalmi  és  technikai  fejlesztését,  illetve  akár  csak  bizonyos  –  kulturális  vagy  tudományos
szempontból jelentős – könyvek, folyóiratok, hetilapok, egyéb írott vagy képi dokumentumok
digitalizálását is.

– Egyszeri  vagy alkalmankénti  adományokat  is  örömmel veszünk,  akár  emeltdíjas  SMS-ben,
akár az Egyesület bank- vagy PayPal-számlájára történő átutalás formájában.

Köszönjük, hogy elolvasta a fentieket és reméljük, hogy a jövőben közösen tudunk munkálkodni a
kultúra és a tudás terjesztésén a 21. század információs társadalmában!

*  Az ugyanazon IP címről félóránál rövidebb időközökkel lekért weboldalak csak egyetlen látogatásnak számítanak!

http://mek.oszk.hu/egyesulet
http://www.oszk.hu/
http://dka.oszk.hu/
http://epa.oszk.hu/
http://mek.oszk.hu/


MEK Egyesület
1827 Budapest, Budavári Palota F épület

Tel: 1-224-3741
E-mail: info@mek.oszk.hu

URL: http://mek.oszk.hu/egyesulet

Kapcsolattartó személyek:

A MEK Egyesület elnöke: Monok István (MTA Könyvtár és Információs Központ, főigazgató)
1051 Budapest V. ker., Arany János u. 1, 406. szoba
Telefon: 1/411-6302
Fax: 1/331-6954
E-mail: monok.istvan@konyvtar.mta.hu

Ügyvezető elnök: Moldován István (OSZK – E-könyvtári Szolgáltatások Osztály, osztályvezető)
1827 Budapest, Budavári Palota F. épület. 315. szoba
Telefon: 1/2243-846
Mobil: 20/400-8872
Fax: 1/202-0804
E-mail: moldovan@mek.oszk.hu 

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület adatai:

Az Egyesület számlaszáma: 10700464-66140997-51100005
A számlát vezető bank: CIB Bank Zrt.
Külföldről történő átutalás esetén:
SWIFT/BIC kód: CIBHHUHB
IBAN: HU93-1070-0464-6614-0997-5110-0005
(Átutalásnál célszerű a "MEK Egyesület" szöveget is feltüntetni.)
Paypal számla: mekegyes@mek.oszk.hu  
Az Egyesület adószáma: 18100277-1-41
MKGi kód: 14928
Könyvelő iroda: Mingus Kft.

Fontosabb webcímek:

Az Egyesület honlapja: http://mek.oszk.hu/egyesulet 
Az Egyesületet bemutató szórólap: http://mek.oszk.hu/egyesulet/mek-szorolap.pdf 
Belépési nyilatkozat intézmények számára: 
http://mek.oszk.hu/joomla/egyesulet/nyomtatvanyok/intezm.rtf 
Belépési nyilatkozat intézményi pártoló tagok számára: 
http://mek.oszk.hu/joomla/egyesulet/nyomtatvanyok/intezm-partolo.rtf 
Részletes tájékoztató a támogatási lehetőségekről: http://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html 
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