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JEGYZİKÖNYV
A Magyar Néprajzi Társaság 2010. szeptember 29-i választmányi ülésérıl

Bodó

Sándor

elnök

megnyitja

az

ülést,

és

megállapítja

a

választmány

határozatképtelenségét, ismerteti a kimentést kérık névsorát.
Ismerteti a tervezett napirend pontjait, amelyet a választmány egyhangúlag elfogad.
A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Gyivicsán Annát és Sári Zsoltot.
Az elnök gratulál a Társaság vezetısége és tagsága nevében Paládi-Kovács Attilának a
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjaként 2010. szeptember 27-én tartott
székfoglalójához.
Második napirendi pontként Mohay Tamás fıtitkár röviden ismerteti az elızı
választmányi ülés (2010. április 28.) jegyzıkönyvét.
Az elızı jegyzıkönyvet egyhangúlag elfogadta a választmány.
A harmadik napirendi pontban a választmány egyhangúlag elfogadta Nagyné
Frauhammer Krisztina tagfelvételi kérelmét.
A 4. napirendi pontban Mohay Tamás fıtitkár röviden beszámol a Tásaság
folyóiratának az Ethnographiának a digitalizálásáról. 2008-ig a teljes folyóirat digitalizálását
elvégezte NKA pályázati forrásból finanszírozva, az Arcanum. A Fıtitkár ismertette a munka
szakaszait és megvalósításának nehézségeit. Hangsúlyozta a borítók, címlapok és
tartalomjegyzékek

digitalizálásának

jelentıségét.

118

évfolyam

57.000

oldalnyi

terjedelemben lett digitalizálva. Mohay Tamás ismertette a folyamatos ellenırzés segítségével
megvalósult kimagaslóan jó 98-99%-os felismerési arányt. Hangsúlyozta ennek jelentıségét
az idegen nyelvő tartalmak esetében. Az Internetes hozzáférés a pályázati vállalásnak
megfelelıen biztosított, a még szükséges javításokat a Fıtitkár személyesen végezte el. A
digitalizált folyóirat elérhetı az Arcanum és a Társaság honlapján keresztül, a kiadványok
menü részeként. Sajnálatos módon a választmányi ülésre elıkészített technikai bemutató a
kényszerő teremcsere miatt elmarad. Javasolja, hogy a digitalizált Ethnographiának az
elektronikus adatbázisba kerülését vitassa meg a választmány.
Bodó Sándor elnök megköszöni a beszámolót és jegyzıkönyvi elismerését javasolja
Mohay Tamás fıtitkár áldozatos és eredményes munkájának. Javasolja, hogy a választmány
egy késıbbi ülésén a szükséges technikai feltételek segítségével ismerje meg az elért
eredményeket.
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A választmány a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Fejıs Zoltán hozzászólásában hangsúlyozza az elért eredmény jelentıségét és
örömmel üdvözli azt. A már megvalósult Néprajzi Értesítı digitalizálás és a folyamatban lévı
Néprajzi Közlemények, illetve a Tabula

digitalizálása szervesen

kapcsolódik

az

Ethnographiáéhoz. Felveti, hogy a digitalizált anyagot a Magyar Elektronikus Könyvtár
megkapja-e; Javasolja a nemzetközi adatbázisokba történı integrálódást is.
Mohay Tamás a digitalizált anyaghoz kapcsolódó szoftver jelentıségére hívja fel a
figyelmet. Paládi-Kovács Attila felhívja a figyelmet a Századok folyóirat digitalizálásának
tapasztalataira, és a hozzáférési lehetıségeket esetlegesen korlátozó szerzıdés feltételeire
kérdez. Mohay Tamás és Bodó Sándor is hangsúlyozza a vonatkozó tapasztalatok
jelentıségét, illetve a Néprajzi Hírek esetleges digitalizálására vonatkozó ajánlatot ismerteti
az Arcanum részérıl. Csonka-Takács Eszter az ingyenes hozzáférés és a nagy adatbázis
szolgáltatók mőködésének ellentmondására hívja fel a figyelmet. Paládi-Kovács Attila
javasolja az online párhuzamos megjelenés felvetését a Szerkesztıbizottság részére, az Acta
Ethnographica mintájára.
A következı 5. napirendi pontban Mohay Tamás a társasági kiadványok raktározási
problémáira hívja fel a figyelmet. A kiadványraktári elkeserítı állapotok indokolják a
rendezés érdekében szükséges selejtezés elıkészítését.
Lukács László hozzászólásában hangsúlyozza a kérdés és a fájdalmas döntések
nehézségét. Javasolja a nemzetközi kutatóhelyekre, egyetemi tanszékekre a kiadványok
szervezett eljuttatását. Paládi-Kovács Attila a korábbi évek sikeres megoldásait ismerteti, pl. a
szlovákiai magyar múzeumok, intézetek számára eljuttatott kiadványokat. Támogatja a
terjesztés fokozását a raktári állomány csökkentése érdekében. Hangsúlyozza az árusítás
költségvetést segítı szerepét is a korábbi évek tapasztalatai alapján. Kiemeli a jelentıségét az
anyag felmérésének és a koncepció kialakításának. Kocsis Gyula a nemzetiségi iskolák
megkeresését, míg Gyivicsán Anna a Nemezetiségi Szlovák Önkormányzat közvetítését
javasolja a kiadványok szélesebb körő terjesztéséhez. Bodó Sándor az európai magyar
kulturális intézetek bevonására tesz javaslatot. Mohay Tamás hangsúlyozza, hogy az
elhangzottak a tömeg mennyiség problémájára nem kínálnak érvényes megoldást, így az
elırendezés feltételeinek kialakítása az elsıdleges.
Az utolsó 6. napirendi pontban az Egyebek között Mohay Tamás beszámol a Néprajzi
Könyvbörze (2010. szeptember 16-18.) megvalósulásáról. Jegyzıkönyvi dícséretet javasol
Tarczali Anikó társasági ügyintézınek a szervezésért. A könyvvásárt könyvbemutatók és
filmvetítések egészítették ki. Közel 100.000 Ft-os árusítás történt a Társaság kiadványai
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közül. A következı program elıkészítése érdekében hasznos tanulságokkal szolgált a
rendezvény (idıpont, pályázatok, partnerek, kommunikáció).
Mohay Tamás röviden beszámol a kiskırösi Tájház Találkozóról (2010. szeptember
23-26. között). Bodó Sándor elnök tájékoztatja a Választmányt, hogy szeptember elején
újjáalakult az Ethnographia szerkesztıbizottsága és eredményes mőködést kívánt a
grémiumnak! Küllıs Imola a Munkácsi Bernát és Hunfalvy Pál emlékülésrıl számolt be.
Csonka-Takács Eszter felhívta a figyelmet a magyar Szellemi Kulturális Örökség jegyzék elsı
kihirdetésére, amely 2010. szeptember 17-én történt. Jelezte a szervezık kérésére a szegedi X.
Vallási Néprajzi Konferencia eseményét 2010. október 6-8 között.
Hála József kérdésére válaszul Fejıs Zoltán a Néprajzi Múzeum fıigazgatója röviden
ismerteti a EU feladatvállalásnak a múzeum épületét érintı jellemzıit. Ennek megfelelıen az
EU Elnökség idıszakában korlátozott lesz az épület Társasági célú használata várhatóan. A
Választmány és a vezetıség tagjai alternatív helyszínek kijelölését vetették fel a
rendezvényekre.
Bodó Sándor bejelenti, hogy a következı választmányi ülés idıpontja december 1-e
(szerda) 14 óra.
Az elnök megköszönve a résztvevık munkáját bezárja az ülést.
Budapest, 2010. szeptember 29.
A jegyzıkönyvet vezette:
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