
Az informatikai örökség megőrzése és ápolása                                                           

 

A Múlt informatikai örökségének ápolása érdekében a Társaság elnöksége úgy határozott, hogy egységbe foglalja a 

Társaságnál folyó – eddig külön műhelyekben működő – múltmegőrző tevékenységeket, és a továbbiakban Megyery Károly 

fogja össze mind az online múzeumot (ITF/ITA), mind az informatikai gyűjteményt (Agora ITK). 

Amire alapozhatunk: Az NJSZT az egyik alapítója az Informatika Történeti Múzeum Alapítványnak (ITMA), amely a leendő 

múzeum hardver-, szoftver- és könyvtári bázisát tartalmazza. E tárgyak elhelyezéséül a Raktárbázis szolgál, amely ideiglenes 

elhelyezést biztosít az ITMA állománya számára. 

• Az ITMA állományából válogatva az NJSZT – szakembereire alapozva – egy állandó Informatika Történeti Kiállítást 

(ITK) hozott létre a szegedi Agora kulturális intézményben, a kiállítás költségeinek meghatározott részét finanszírozva (a 

szerződés 2022-ben jár le). 

• Az NJSZT támogatása mellett – az Informatikatörténeti Fórum szakosztályként – működik az iTA digitális 

informatikai Adattár, amely körül összegyűlt a magángyűjtők köre is. 

• Az NJSZT-ben kialakult a Társaság történetét dokumentáló házi szakmai Irattár, kiadványtár és bemutatható 

relikviák gyűjteménye. 

• Múzeumunk kiterjedhet a feltárt magángyűjtemények, kapcsolódó kiállítások, adattárak nyilvántartására, 

bekapcsolására és virtuális integrálására. 

A feladat: 

A fenti tevékenységek összehangolása, közös szabványok és hivatkozások kialakítása és a leendő muzeológiai előírások 

fokozatos bevezetése. E kérdéseket a Társaság ügyvezető igazgatója és a megnevezett projektfelelőse oldják meg, közös 

erőfeszítéssel. Tavaly jelentős haladást értek el, akciókat szerveztek, számos helyi problémát sikerrel megoldottak. Úgymint: 

az ITK-ban elindult a nyilvántartás a múzeumi szabványok szerint; a Raktárbázisból áthozott eszközökből új kiállítást 

szerveztek; a Raktárbázison a tavaszi költözés félsikere utáni rendrakás levezénylése, a nyilvántartás konszolidációja stb. – a 

teljesség igénye nem célja jelen beszámolónknak (igény esetén természetesen kiegészítjük). Mindazonáltal megemlítjük, 

hogy az anyagi erőforrások szűkössége miatt feladatainkat számos lelkes önkéntes segítette, akik irányítása azonban 

némileg megnehezítette a feladatok megoldását. 

A feladatok megoldását nehezítik: 

• az ITMA szerepkörének pontos definíciója 

• a szűkös anyagi fedezet 

• az informatikai szakemberek, múzeumi szakemberek hiánya 

• a rendelkezésre álló folyamatok irányításának problémái, az információáramlás kérdései 

• a Raktárbázis elhelyezési nehézségei 

E kérdések tisztázása és megoldása a Társaság elnökségének aktív közreműködése és támogatása nélkül nem fog sikerülni.  

Az informatikai örökségünk gyarapítása és megóvása érdekében minden jobbító szándékú segítséget szívesen veszünk! 
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