Drótos László
Drótos László 1982-ben végzett a Miskolci Egyetemen, mint bányamérnök. 1990-2001 között a Miskolci
Egyetem Könyvtárának tájékoztató könyvtárosa és rendszergazdája volt, feladatai közé tartozott a számítógépes
tájékoztató munka, az adatbázisokból és adatbázisokról szóló tájékoztatás. A könyvtár helyi CD-ROM hálózatát is ő
alakította ki, kezdettől fontos része volt munkájának a különféle tájékoztatók készítése. Sok éven át készített
egyszemélyes Online Híradója a maga nemében egyedülálló volt a magyar hálózati palettán és nemzetközileg is az
elsők közé tartozott a könyvtári szakmában. A Miskolci Könyvtár automatizációja során mindvégig ő volt az, aki
kollégáit segítette a számítógépes könyvtári feladatok elsajátításában, a hálózat használat rejtelmeiben való
eligazodásban. Mindeközben tanított is egyetemén, amely munkának egyik máig használt „mellékterméke” lett a
kitűnő „Informatika jegyzetek” c. munkája, ami a DOS korszakban már hipertextben íródott és vált népszerűvé.
Drótos László munkája során már a 90-es évek elejétől találkozott a nagyterületű hálózatok világával,
hiszen az akkori – még igen kevés helyen elérhető, s nagyon exkluzívnak számító X.25-ös hálózaton elérhető –
kereskedelmi adatbázisokkal kezdett foglalkozni. Így természetes, hogy a kibontakozó IIF program eredményeiről is
elsők közt értesült, s a lehetőségek egyik első felhasználója is volt. Ő alapította a mindmáig egyik legelső,
legnagyobb és legjelentősebb hazai szakmai levelezőlistát, a KATALISTet, amely lassan húsz éves lesz. Drótos
László mindmáig moderátora ennek a listának, s közmegelégedésre, ami talán nemzetközileg is rekordidőnek
számít.
A nemzetközi kereskedelmi hálózatok használatától aztán elég gyorsan eljutott az akkoriban még
nehézkesen és bonyolultan elérhető internet megismeréséig, így nyugodtan állíthatjuk Drótos kollégánk a magyar
internet úttörői közé tartozik. Ezt jól mutatja, hogy 1992-ben barátaival és kollégáival már a hálózaton készült el első
könyve az „Információforrások a hálózaton” c. jegyzet, amely később az IIF kiadásában átdolgozva is megjelent
(„Navigáció a hálózaton”). Ezek a könyvek, csakúgy, mint az ő fordításában megjelent „Nagy Internet kalauz
mindenkinek” a maguk korában magyar nyelven úttörő feladatot láttak el. Ugyanúgy, mint a társszerzőkkel írott CDROM-okról írott munkája, amely szintén a műfaj első fecskéje volt.
Drótos László munkásságát ekkor is, s később is a közösség önzetlen szolgálata jellemezte, amit jól mutat
pl. az IIF, később NIIF füzetsorozata, amelynek egyik szerkesztőjeként rendkívül kiterjedt szervezőmunkát folytatott.
E sorozat alapvető információk első megjelenési helye volt a magyar internetes szakirodalomban, s máig sokan
emlékeznek vissza rá úgy, mint első lépéseik segítő támaszára az internet szakmai használata területén.
Az úttörő tettek java azonban még ezután következett, hiszen ő volt az akinek a fejében már 1993-ban
megfogalmazódott, hogy az éppen kialakuló magyar hálózatban nem kellene veszni hagyni az értékeket, azokat
könyvtárba kellene szervezni. Így alapította meg társaival 1994-ben a Magyar Elektronikus Könyvtárat, amelynek
máig alapvető munkása. Majdnem ehhez fogható jelentőségű egy másik gondolata is, az azóta szintén megvalósult
szolgáltatás, a „Mit-Hol?” című könyvtári online tájékoztató szolgálat, amely ma már LibInfo néven üzemel, s
százakat segít ki nap mint nap. 2006-ban pedig talán a MEK jelentőségéhez mérhető gondolatot fogalmazott meg a
magyar internet archiválásáról, amely sajnos még mindig nem jutott révbe, pedig az alapeszmében, s a teendők
kidolgozásában ezúttal sem volt hiba. Kisebb-nagyobb projektek sokaságát kellene itt még felsorolni, amelyek
szakmánkban alapvetőek, amelyek Drótos Lászlóhoz kapcsolhatók: az OSZK képi adatbázisának ötletétől és
kezdeteitől az OSZK-ás Web 2.0-án át az elektronikus könyvtárakat kiszolgáló közcélú szoftverfejlesztésig a
jelentős munkák egész sorát.
Drótos László húsz éve tanítja mindazt a sokat, amit tud, a különféle magyar egyetemeken s főiskolákon, s
talán senki közülünk annyi internetes tanfolyamot, továbbképzést nem tartott, mint ő. Így a könyvtáros informatikus
szakmában már egy nemzedék lett lassan tanítványává. Mindemellett már sok éve a TMT vezető szaklap
rendszeres írója, rovatvezetője, s más lapokban is publikál, legtöbbször később alapvetőnek bizonyuló írásokat.
Legfőbb szívügye azonban ma is az „első gyermek”, a Magyar Elektronikus Könyvtár. Munkahelye ma már
ott van az OSZK-ban, naponta a MEK kitalálása, üzemeltetése, fejlesztése körül munkálkodik, s civil élete jelentős
része is ez, hiszen sok éve meghatározó egyénisége a MEK-et támogató egyesületi életnek is.
Eddigi munkáját Kalmár László-díjjal ismerte el a NJSzT (2000), és megkapta a MATISz DAT2008
konferencia „eFestival” rendezvényén az életműdíjat is (2008).
Drótos László személyében, mindössze 52 éves korában a magyar internetes hálózat egyik „nagy öregjét”
tisztelhetjük meg azzal, hogy a Hungarnet Díjat most átadjuk neki.

