
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. február • 21

Kitüntetések

A magyar kultúra napján Hiller István miniszter
és Schneider Márta szakállamtitkár Bibliotéka

Emlékérem-díjat adományozott:
Bánfalvi Lászlónénak, az ózdi Városi Könyv-

tár igazgatójának, a modellértékû kistérségi
könyvtári ellátás megszervezéséért,

Beck Ivánnénak, az Országos Széchényi
Könyvtár nyugalmazott könyvtárosának, több
évtizedes bibliográfiai tevékenységéért és a
hungarikakutatás terén kifejtett munkásságáért,

Biczák Péternek, a szentendrei Pest Megyei
Könyvtár igazgatójának, a fiatal könyvtáros nem-
zedék támogatása és a magyar könyvtárosság
hivatástudatának elmélyítése érdekében végzett
több évtizedes szervezõ tevékenységéért,

Dán Krisztinának, a Fõvárosi Pedagógiai In-
tézet nyugalmazott könyvtárosának, a magyar
iskolai könyvtárak fejlesztéséért, az iskolai
könyvtárügyben kifejtett több évtizedes tevékeny-
ségéért,

Gyõrfi Csabánénak, a Pécsi Városi Könyvtár
igazgatóhelyettesének, a városi könyvtár korsze-
rûsítéséért végzett tevékenységéért,

Keveházi Katalinnak, a Szegedi Tudomány-
egyetem, Egyetemi Könyvtár osztályvezetõjének,
a könyvtári katalogizálás automatizálása és a régi
könyvek tudományos feltárása érdekében vég-
zett kiemelkedõ munkájáért,

Koltay Klárának, a Debreceni Egyetem Egye-
temi és Nemzeti Könyvtár fõigazgató-helyette-
sének, az Országos Dokumentumellátási Rend-
szer lelõhely-nyilvántartó adatbázisának kidolgo-
zásáért és folyamatos fejlesztéséért,

Lukács Zsuzsannának, az Országos Ide-
gennyelvû Könyvtár osztályvezetõjének, a nem-
zetiségi könyvtári ellátás területén végzett kivá-
ló szakmai munkájáért,

Poós Lászlóné Schmidt Veronikának, a Buda-
pesti Gazdasági Fõiskola Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Fõiskolai Kar Elektronikus Könyv-
tár vezetõjének, kiemelkedõ szakmai munkájáért,

Szilágyi Sándorné Zsigó Juditnak, a miskolci
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgató-
helyettesének, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
könyvtárügyének koordinálásáért, a települési
könyvtárak korszerûsítéséért.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány A Magyar
Kultúra Lovagjává avatta Vraukóné Lukács Ilo-

nát, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár munkatársát. Az alapítvány az
anyaországi és a határon túli kisebb-nagyobb
közösségek érdekében kifejtett munkát ismeri el
a kitüntetõ cím adományozásával, ezúttal külö-
nös tekintettel a nemzetközi kulturális kapcsola-
tok fejlesztésére.

Várpalotán Szelestey László Nívódíjat kapott
Volekné Temesi Zsuzsanna, a Krúdy Gyula Vá-
rosi Könyvtár fõkönyvtárosa.

Az idén Csics Gyula, a Városi Könyvtár igaz-
gatója vehette át a „Tatabánya Kultúrájáért” dí-
jat a Közmûvelõdés Házában megrendezett ün-
nepségen.

Sósné Karacsonyi Mária, a szegedi Somogyi-
könyvtár zenei szaktájékoztatója Szeged város
Kölcsey Emlékérmét vehette át.

Csurgó Város Közmûvelõdési Díját kapta a
csurgói Városi Könyvtár kollektívája.

Minden kitüntetettnek szívbõl gratulálunk, és
további munkájukhoz sok erõt, jó egészséget
kívánunk!

A Könyvtári Intézet oktatási osztályán
(oktat@oszk.hu) ismét megrendelhetõ, ill.
megvásárolható az Egyetemes Tizedes Osz-
tályozás táblázatának és mutatójának új ki-
adása.

Háttértár-(ét)vágy

Miközben a nemzeti könyvtár digitalizálási terveit lapoz-

gatom, a gigantikus tárolóhely-terveken merengek.

A 80-as évek végén, amikor még élt a Cocom-lista, s

ez alól nem kivételként az OSZK-nak is be kellett érnie

négygigabájtos háttértárral, ami az akkori számítások

szerint teljes állományának gépi katalógusából felerészt

tudott (volna) tárolni, megtanultunk spórolni, programo-

zók és programalkalmazók egyaránt.

Most ún. fulltext- (teljes szövegû) állományokról van

szó, nem kirívó tehát a tervben lévõ évenkénti 8 TB

(terabájt), vagyis 8 ezerszer  és mégegyszer ezerszer egy-

millió karakter (írásjel).

(Egyébiránt e lap havi anyaga is elfért hajdanán egy

40 megabájtos háttértáron, ma 800-on terpeszkedik.)

Hova vezet(het) e növelkedés? Meg kell barátkoznunk

új jövevényszavakkal a terabájt után. Jön majd a peta-, az

exa-, a zetta- és a jotta-bájt. Jottányi aggályom sincs,

hogy nem kell rá húsz évet várni. Talán már 5 év múlva

minimum egy petabájtos pendrivom lesz...

f.l.


