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INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT VAS MEGYÉBEN 

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Vas 
Megye Önkormányzata által közösen fenntartott Megyei Mű
velődési és Ifjúsági Központ és annak Információs Szolgálata 
immár 13 éve várja a látogatókat a jelenlegi helyén. Alapvető 
feladatunk a kulturális értékteremtés, megőrzés és továbbadás. 
A hétköznapok nyelvére lefordítva ez abban nyilvánul meg, 
hogy a Szolgálatnál dolgozó munkatársak a mindennapok so
rán felmerülő valamennyi probléma megoldását vállalják. 
Úgynevezett „első szűrőként" működünk, s ez, ha figyelembe 
vesszük a Szonda Ipsos felmérését, mely szerint átlagos napo
kon is kis híján kétezer ember jön be a Központba, nem kis 
teljesítmény. Átlagos alatt azt ke l l érteni, hogy aznap nincs 
többszáz embert megmozgató színházi előadás, vagy színház
termi rendezvény. H a ebből csak minden harmadik kedves 
vendégünk érdeklődik valami iránt... 

A z intézmény alapfeladatai közt szerepel az információgyűj
tés, és a mindezeken alapuló szolgáltató tevékenység. A fel
adat sokszínűségét, sokrétűségét bizonyítja - „az információ 
hatalom" -, szlogenen túl olyan „divat" is, mely a kor követel
ménye. 

Egyidejűleg növekedik meg robbanásszerűen a hírek száma, 
és rövidül le azok „élettartama". 

E kettős kihívásnak egyidejűleg ke l l megfelelnünk és 
megtalálni azt a módot, hogy m i hogyan tudjuk a rendelkezé
sünkre álló információs anyagot a leghatékonyabban használni. 

Feldolgozzuk a közművelődési intézmények Vas megyei 
statisztikáját. Megyei eseménynaptárunkat folyamatosan 
„gondozzuk" - és közreadjuk. Jelentős lakossági érdeklődés 
mellett, a helyi és országos médiákat is rendszeresen tájékoztat
juk. 

A megye más intézményeivel, kulturális szerveződéseivel 
formális és informális csatornákon keresztül tartjuk a kapcsola
tot. 

Kulturális rendezvényeinket A J Á N L Ó című havi kiadvá
nyunkban - műsorfüzetben, - röplapokon tesszük közzé. 

Soros Alapítványi támogatás eredményeként önálló e-mail 
címmel rendelkezünk és lehetőségünk van internetre való fel
kerülésre is. 

Maga az informatika rendkívül bonyolult, és nagy iramban 
fejlődik ahhoz, hogy naprakész, friss ismeretekkel rendelkezze
nek a kulturális munkában résztvevők. A z igény viszont, ami 
belőlünk indul k i és a művelődési intézményt látogató közön
ség naponta megújuló tudásvágyából táplálkozik az, hogy képe
sek legyünk információkat szolgáltatni. Tudjuk segíteni a fe
lénk forduló kíváncsi látogatót. Megyei Művelődési és Ifjú
sági Központként alaptevékenységünkből fakadó feladatunk 
kialakítani annak képességét, hogy szervezetten nyújthassunk 
szakmai segítséget a megye városai és kistelepülései kulturális 
intézményei számára. Ehhez szükséges bekapcsolódnunk orszá
gos és nemzetközi kommunikációs csatornák információáram
lásába. 

A számítógép mára kétségtelenül az irodák, a művelődés
szervező tevékenységet végző munkatársak nélkülözhetetlen 
munkaeszközévé vált. Mindennapjainkban ezekkel dolgozunk, 
nyomtatunk, szöveget és táblázatokat szerkesztünk, E-mailt és 
faxot küldünk és fogadunk. A számítógépek és kiegészítőik 
sajátossága, hogy erkölcsi avulásuk jóval hamarabb bekövetke

zik, mintsem fizikailag tönkremennének. A számítástechnika 
fejlődésének köszönhetően a nemrégiben még korszerűnek 
számító, méregdrágán megvásárolt gépeink felett már e l is járt 
az idő. Éppen ezért vásárláskor, annak megtervezésekor érde
mes körültekintőnek lenni. Így nem költünk feleslegesen 
hardwerre és az sem fordulhat elő, hogy számítógépünk a hasz
nálni kívánt szoftverekhez kicsinek bizonyul. 

Mindezen elvek figyelembevételével tervezzük meg azt a 
számítógépes belső hálózatot, amely az intézményben működő 
gépeket és a rajtuk futó adatbázisokat kötné össze, és így a 
meglévő adatokkal együtt azok ismerete is birtokába juthatna 
valamennyi kollégánknak. Hisz az adatok tömege áll rendelke
zésünkre akár csupán papíron, de gépre vit t állapotban is. De 
ezeket rendezgetni, egységesíteni, a gépek összeköttetéseit 
ténylegesen létrehozni nagy, ám rendkívül széles távlatokat 
magában rejtő, fontos feladat. 

Emellett a belső kommunikációkat is fejleszteni ke l l . A 
cetlik, üzenetek helyett a számítógépek között, elektronikusan 
továbbított üzenetek azon kívül, hogy nem vesznek el, utólag 
nyomon is követhetőek. Ezenkívül a rendszer alkalmas a rész
feladatok egyeztetésére, ami az összetettebb, több ember össze
hangolt munkáját igénylő projekteknél jelenthet segítséget. 

Művelődési intézményünkben 1992-93. évek során kiépült 
egy működőképes hálózat, amely az akkori igények alapján 
azok megvalósítására készült. A z idő azonban eljárt e konst
rukció felett és Művelődési Központunknak nem volt finan
ciális lehetősége a korszerűsítésre. 

Csupán kicsi, lokális bővítéseket eszközölhettünk. így a 
rendszer használhatatlanná vált. 

A most kiírt pályázat lehetőséget jelent számunkra, hogy 
ezt az akkor még úttörőnek számító vállalkozást új, korszerűbb 
formában életre kelthessük és ezzel együtt csatlakozzunk na
gyobb rendszerekhez. 

M i v e l a Soros Alapítvány C 3 központján keresztül csak egy 
home-page telepíthető, az intézmény célkitűzéseivel és már 
megnyert pályázatával összefüggésben elengedhetetlen önálló 
Internet-szerver telepítése: információs adatbázisok (home-
lapok) építése és nemzetközi internetes vizuális-művészeti ak
ciók lebonyolítása céljából. A Médium A r t Management által 
1999-re kifejlesztésre kerül a Nemzetközi Bartók Szeminárium 
és Fesztivál multimédiás adatbázisa (három nyelven tesszük 
hozzáférhetővé). Ezzel párhuzamosan egyéb nemzetközi prog
ramok home-lapjára teszünk javaslatot (pl. Savaria Urbaniszti
kai Nyári Egyetem, Régi Zene Nyári Akadémia, Bloom Day, 
stb.) 

A z így üzembe helyezett szerver állomás folyamatos internet 
hozzáférést tesz lehetővé az intézmény szakmai csoportjai, 
munkatársai számára. 

Információs előzmények 
Intézményünk valamennyi rendezvényéről összesítjük a 

tudnivalókat, ezen túlmenően Szombathely és Vas megye kul
turális és sportrendezvényeiről is gyűjtjük az információkat. 
Elsődlegesesen a szolgáltatás jelleget tartjuk fő szempontnak. 
N a p i kapcsolatot tartunk a látogatókkal, ez a közönségkapcso
lat az óvodástól a nyugdíjas korosztályig terjed.. A lakosság
kapcsolat i ly módon alappillére szakmai munkánknak. 

18 



Protokoll listát gondozunk számítógépes nyilvántartás for
májában, azokról akiknek havi rendszerességgel pontosan jut
tatjuk el az Ajánlót, havi műsorfüzetünket. A z előfizetó'k körét 
bővítjük, és bővül azon cégek listája is, amelyek szponzori, 
megbízási, vagy bármilyen szimpatizánsi kapcsolatban állnak az 
M M I K - v a l . 

Gondozunk és bővítünk egy saját telefonlistát, amely tar
talmazza munkatársaink, és a velük kapcsolatban álló közössé
gek és magánszemélyek lakcímét, telefonszámát. 

Folyamatosan gondozzuk Naptár nevű programunkat és 
Eseménynaptár nevű adatbázisunkat, Vas megye nagyrendez
vényeinek listáját. 

A statisztikai adatok feldolgozását számítógépes program 
segíti. Alapvető feladatunk az Ungaresca Táncegyüttes média
tárának működtetése. A gyűjtés folyamatosságát nem kel l 
hangsúlyozni, azonban a videó katalógus mellett a hangtári 
katalógust is k i ke l l alakítani. A technikai park bővítési lehe
tősége csak külső segítséggel történhet. Erre az együttesnek a 
költségvetés keretei nem adnak lehetőséget. 

A médiatár, amely a városon és a megyén túl a tágabb terü
letet (Nyugat-Dunántúlt) is ellátja szakmai anyagokkal, olyan 
segítséget nyújt a szakembereknek, amely szereplésekkel, be
mutatókkal nem biztosítható. 

A z iskolai oktatásban megnövekedett néptáncos képzéshez 
egyedül itt szerezhető be táncanyag. 

A rendelkezésre álló számítógépes kapacitás lehetővé teszi, 
hogy a szűkebben vett szakterület és a szakmai kapcsolatban 
álló egyesületek, öntevékeny csoportok működésének elősegí
tése érdekében az alábbi fejlesztéseket elvégezzük: a meglévő 
adatbázisok gondozása, bővítése (pl. a címlisták rendszerezése, 
megjegyzés rovatok kitöltése a tematikus keresés érdekében); 
új adatbázis létrehozása a Szent Márton témában. 

A Nemzeti Kulturális A l a p Digitális Kultúra fejlesztése 
projekt támogatásával országosan is egyedülálló kezdeménye
zésként multimédiás adatbázist hozunk létre a Nemzetközi Bar
tók Szeminárium és Fesztivál harminc éves történetéről. Ennek 
előkészítése, a munka ütemezése és az együttműködők körének 
kiválasztása az első félévben fog megtörténni. A második félév 
során: adatgyűjtés és rendszerezés, a szerkesztés elveinek k idol 
gozása, a multimédiás technológia előkészítése. A munka vég
leges befejezését - a pályázati szerződésben foglaltaknak megfe
lelően - 1999. első félévére tervezzük. 

A multimédiás adatbázis technikai előkészítéseként, mint
egy előtanulmányként a Médium A r t Management internetes 
homelapjának elkészítése szolgálhat. Ennek költségeihez pályá
zati és szponzori támogatást célzunk meg. 

Számítógépes nyilvántartást vezetünk művészekről, együt
tesekről, színházakról, szállásokról, buszokról, egyházakról, 
egyesületekről, amatőr csoportokról, kulturális szolgáltatókról, 
műsorokról, nyugdíjas klubokról. Ezen adatbázisunkból infor
mációkkal segítjük a vidéki művelődési házak munkáját, a kis
településeken dolgozó kollégákat, oktatási intézményeket, 
vállalatokat. 

Gyűjtjük és nyilvántartjuk a hozzánk érkezett műsorajánla
tokat, melyeket esetenként kiajánlunk a vidéki kultúrházak, 
intézmények részére, melyből gazdagíthatják havi programjaikat. 

Folyamatosan bővítjük és karbantartjuk Megyei Turisztikai 
Adattárunkat, ami a következő információkat, adatokat tar
talmazza: autóbuszos vállalkozók adatait, túravezetők nyilván
tartása, szálláshelyek, jelzett turista utak, várak, kastélyok, 
természeti értékek lelőhelyeinek listája. 

A z Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda profiljának és 
eddigi tevékenységének megfelelően továbbra is gyűjti, rend
szerezi és a fiatalok rendelkezésére bocsátja mindazokat a köz
hasznú és kulturális információkat, melyek a fiatalok minden
napi életét segíthetik. 

Adatbankunk bővülése ebben az évben jelentősen kiter
jedt, ugyanis számítógépes feldolgozásra került a Zöld Pont, 
mely egy országos turisztikai adatbázis, a Gyermek és Ifjúsági 
Kódex, mely a gyermek és ifjúsági jogokat, jogszabályokat 
foglalja egységbe, illetve egy általános információkat tartalma
zó tallózó program. 

A z Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységé
ben az ifjúság egészségfejlesztése és mentális segítése kezdettől 
fogva jelentős helyet foglal el . Ezt nemcsak programokkal, kép
zésekkel, hanem információk nyújtásával is kívánjuk szolgálni, 
így jelentős adatbankkal rendelkezünk a mentálhigiéné terüle
tén működő segítő szervezetekről, tevékenységükről, szolgálta
tásaikról. 

Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpontunk figye
lemmel kíséri, gyűjti és továbbítja a környezet- és természetvé
delemmel, a környezeti neveléssel kapcsolatos helyi, országos 
és nemzetközi információkat. Rendszeresen gyűjtjük és továb
bítjuk azokat az információkat, amelyek a megyei nonprofit 
szervezetek, kulturális intézmények és közösségek számára elő
segítik vállalt feladataik teljesítését, országos, megyei és helyi 
kapcsolatrendszerük erősítését (szakmai programok, pályázatok, 
rendezvények, sajtóanyagok, stb.). 

Bővítjük és folyamatosan karbantartjuk c iv i l adattárunkat. 
Számítógépes nyilvántartásunk és e-mail kapcsolatunk révén az 
országos hálózatban összekapcsolt Regionális C i v i l Információs 
Központok valamennyi adatbázisa elérhető. Ezek listáját ösz-
szeállítjuk és a Nonprofit Híradóban közzétesszük. 

Frissítjük, kiegészítjük és újra kiadjuk a Vas i C i v i l Címtá
rat, amely a szektoron belüli és kívüli kapcsolatfelvételt és in
formálódást hivatott segíteni. 

N a p i rendszerességgel figyeljük a folyóiratok, újságok kultu
rális híreit, a közművelődésben dolgozókat érintő eseményeket, 
változásokat. 

A jogszabályok figyelemmel kísérése létkérdés számunkra. 
Egy számítógépes hálózat lehetővé tenné, hogy egy-egy C D 
Rom-on megvásárolt gyűjtemény naprakészen, gyorsabban 
jusson el a megfelelő kollégákhoz. 

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központunk a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem kihelyezett konzultációs köz
pontjaként működik évek óta. így a felnőttképzési programok 
kiszolgálása alapfeladataink közé került. 

Számítógépes park korszerűsítése, hálózattá való kiépítése 
lehetőséget teremtene a távoktatási rendszer bevezetésére, 
amelyet a jövő felnőttképzési lehetőségeként emlegetnek. 

A technika bővítés és korszerűsítés mellett hangsúlyosnak 
tartjuk a szakmai kollégák felkészítését a rendszerrel való mun
kára, az adatbevitel és adatbázis-keresés módjára. A telepítés 
elvégzésére és a további zavartalan működés fenntartására 
elengedhetetlen egy olyan műszaki-informatikus kolléga al
kalmazása szerződéses vagy megbízásos formában, aki a rend
szert karbantartja, a felmerülő hibákat javítja. 

A kiadott információ naprakészsége nagy feladatot jelent, 
hisz az elavult információ félrevezető lehet. A számítógép (de 
csak modem gépek új és testreszabott szoftverekkel!) segít ebben. 
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