
Nepáli esküvõ 
a Szabó Ervin könyvtárban

A hetvenes években ismerkedett meg egy
nepáli családdal Voith Sipos Erzsébet, aki
azután többször is megjárta Nepált, hogy a
helyiek szokásait és életmódját fotózza.

2010. január 19-én 18 órakor Nepál – 
A kathmandui esküvõtõl a muktinathi za-
rándokhelyig címmel nyílik kiállítás Voith
Sipos Erzsébet fotóiból a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Központi Könyvtárának Kisga-
lériájában. Köszöntõt mond Nagy Anna, a
Központi Könyvtár igazgatója, és a kiállítást
Zsigmond Attila, a Budapest Galéria fõigaz-
gatója nyitja meg. A tárlat 2010. február 9-
ig várja az érdeklõdõket a könyvtár nyitva-
tartási idejében.

Voith Sipos Erzsébet a 70-es években a
Budapesti Mûszaki Egyetem könyvtárosa-
ként ismerkedett meg az Építészmérnöki
Kar nepáli származású hallgatójával,
Prakash Bir Singh Tuladharral és családjával.
A barátsággá alakult ismeretség lehetõsé-
get adott arra, hogy a kiállító figyelemmel
kísérhesse a Nepálba visszaköltözõ család
életét. Prakash Bir Singh Tuladhar lánya,
Suchita, édesapja példáját követve Magyar-
országot választotta egyetemi tanulmányai
helyszínéül: orvosi diplomát szerzett.

A kiállító, a család meghívására, 2002-
ben hosszabb ideig tartózkodott Nepálban,
tanulmányozta az ország építészetét, az ott
élõk életmódját, szokásait. A városokon és
hegyeken át vezetõ utazások tapasztalatai-
ról újságcikkekben, építészeti lapokban
számolt be, fotóit kulturális központokban,
könyvtárakban mutatta be. Ebbõl a koráb-
bi anyagból Ázsia gyöngye – Nepál: Élet a
Himaláján címmel látható állandó kiállítás a
VII. kerületi Himalaya nepáli étteremben.

A most nyíló könyvtári tárlat több mint
40 fotója Voith Sipos Erzsébet 2008-as uta-
zása során készült. Témája egy hagyomá-
nyos nepáli esküvõ (a menyasszony
Suchita) és egy himalájai zarándokút,
amely a csodálatos forrásáról ismert, 4000
méter magasan fekvõ Muktinathig vezet.

(Forrás: kulturpart.hu)

Székelyföldi 
digitális emlékezet

✒✒  Kelemen Katalin

A romániai közkönyvtári gyûjtemények
magyar vonatkozású kulturális értékeinek
digitalizálása és az interneten való közzé-
tétele széles körû hozzáférést biztosíthat
ezekhez a gyûjteményekhez. Már több
nagyobb hazai intézmény felismerte, hogy
a digitalizálás révén megvalósulhat a
könyvtári gyûjtemények értékes és ritka
dokumentumainak közkinccsé tétele, 
valamint e gyûjtemények kölcsönös átjár-
hatósága. 2009 õszétõl a Kájoni János
Megyei Könyvtár is bekapcsolódhatott a
digitalizálási  tevékenységbe. 

A Szülõföld Alap Kulturális, Egyházi és
Média Kollégiuma által 2009 elsõ felében
meghirdetett pályázaton – amely a hatá-
ron túli magyar kulturális szellemi örökség
digitalizálásával és internetes megjeleníté-
sével kapcsolatos programokat támogatja
– a csíkszeredai Kájoni János Megyei
Könyvtár és a székelyudvarhelyi Haáz Re-
zsõ Múzeum Tudományos Könyvtára kö-
zös digitalizálási projektje is nyert. A pá-
lyázati úton nyert 500 ezer forint értékû
támogatás lehetõvé tette a digitalizálási
munkálatokhoz szükséges alapvetõ tech-
nikai felszerelés – laptop, két speciális
könyvszkenner, valamint karakterfelisme-
rõ (OCR) szoftver – beszerzését a két
könyvtár számára. Így a program kereté-
ben már sor kerülhetett az elsõ dokumen-
tumok digitalizálására a Haáz Rezsõ 
Múzeum Tudományos Könyvtárának, va-
lamint a Kájoni János Megyei Könyvtár
dokumentációs részlegének gyûjteménye-
ibõl. 

Róth András Lajos, a Haáz Rezsõ Mú-
zeum Tudományos Könyvtárának vezetõ-
je, már évek óta foglalkozik digitalizálás-
sal, az Országos Széchényi Könyvtárral
(OSZK) kötött partnerszerzõdés alapján
az általa digitalizált mûvek megtalálha-
tók a Magyar Elektronikus Könyvtárban
(MEK). Szakmai tapasztalatát, tudását a
megyei könyvtár munkatársai is haszno-
síthatták a digitalizálási technológia elsa-
játításában.
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A két Hargita megyei intézmény együtt-
mûködésével létrejött Székelyföldi digitális
emlékezet címû projekt célja székelyföldi
vonatkozású nyomtatott kulturális értéke-
ink megõrzése, védelme és bevonása a
kulturális körforgásba, helyi szellemi örök-
ségünk közkinccsé tétele. 

A digitalizált dokumentumokat mindkét
könyvtár igyekszik elérhetõvé tenni az
interneten távoli felhasználók számára is,
ezért célkitûzésük az, hogy az együttmû-
ködés során létrehozott digitális adatbázis
az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárá-
ban is megjelenjen. Az elsõ dokumentu-
mok a tervek szerint az év végéig elérhe-
tõvé válnak a MEK honlapján
(http://www.mek.oszk.hu/).

Az elsõ körben olyan mûvek, többnyi-
re XVIII–XIX.századi erdélyi, székelyföldi
vonatkozású, illetve helytörténeti kiad-
ványok, régi helyi nyomdák kiadványai,

valamint olyan XX. századi erdélyi, szé-
kelyföldi vonatkozású munkák kerülnek
digitalizálásra, amelyek esetében már
nem vetõdik fel a szerzõi jogvédelem
kérdése. A kulturális örökség digitalizá-
lása hosszú távú tevékenység, az ered-
ményes együttmûködés érdekében a két
könyvtár évente összeállítja majd a digi-
talizálásra szánt dokumentumok jegyzé-
két, és közösen értékeli az elért eredmé-
nyeket.

A két székelyföldi intézmény a digitali-
zálás révén biztosíthatja a gyûjtemények
értékes, régebbi, és éppen ezért sérülé-
keny dokumentumainak elektronikus for-
mában való megõrzését is. Hosszú távon a
digitalizálás lehetõvé teszi majd a közgyûj-
teményeinkben fellelhetõ írott-nyomtatott
helyi kulturális örökségnek a magyar és
egyetemes kulturális örökségbe való be-
épülését. 
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