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Csúcsfelszereléssel dolgozhatnak
Székelyföldi múzeumokban digitalizál a budapesti Néprajzi Múzeum
használható, a másik pedig a műdigitalizált tartalmak tárolásának majd múzeumról múzeumra.
• A székelyföldi mú- ésra, amagyar
tárgyas, azaz háromdimenziós al- A kétdimenziós digitalizációs benyelvű online megjelenítésére, ebben segítenek a korszerű eszközök kölcsönzésével, illetve
megtanítják a múzeumok alkalmazottainak azok használatát. Jelenleg
két eszköz van erdélyi múzeumoknál, az egyik síktárgyas, vagyis kétdimenziós munkák digitalizálására

kotások fotózására, digitalizálására
alkalmas, magyarázta Odler.

Utaztatják a gépeket
„A projekt lényege, hogy ezeket a
gépeket rotáljuk, tehát vándorol-

rendezés járt már Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, most itt
van Székelyudvarhelyen, innen
pedig Gyergyószentmiklósra megy.
Az eszközök addig maradnak itt,
amíg szükség van rájuk. A digitalizálás azonban csak egy vetülete

digitalizálás

zeumok is bekapcsolódtak a budapesti
Néprajzi Múzeum mintaprojektjébe, melynek
révén szakmai irányításban és képzésben
részesülhettek. Mi
több, saját gyűjteményi darabjaik digitalizálásához csúcstechnológiájú felszerelést
is kaptak, és használhatják az intézmény
szerverparkját is.

a munkának, folytatta Odler Zsolt,
hiszen egyetlen felvétel akár 4–500
megabájt adatmennyiséget jelent,
vagyis egy nagyobb digitalizált
állomány megőrzése hatalmas tárhelyet feltételez. Ezek böngészéséhez, szerkesztéséhez szintén nagy
teljesítményű berendezésre van
szükség. A Néprajzi Múzeum ezért
a projektben részt vevő múzeumok
mindegyikéhez erre alkalmas számítógépet is visz, továbbá „az
együttműködési megállapodás keretében vállaltuk
az utógondozást is, vagyis
saját, többszörös biztonsági mentéssel rendelkező
szerverparkunkat az erdélyi múzeumok rendelkezésére bocsátjuk úgy, hogy
minden szerzői és felhasználási
jog a székelyföldi múzeumoknál
marad” – mondta Odler Zsolt. Hozzátette: a Néprajzi Múzeum munkatársai szombatig maradnak Székelyudvarhelyen, addig tartanak a
műhelymunkák, de „ez nem azt jelenti, hogy elengedtük a székelyföldi kollégák kezét, az utógondozás
alatt azt is értjük, hogy bármikor elérhetők vagyunk, ha segíteni kell”.
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t székelyföldi múzeum vezetői
gyűltek össze szerdán a székelyudvarhelyi Képtárban,
ahol a Néprajzi Múzeum munkatársai tartottak eligazítást az általuk
használt digitalizációs eszközökről,
eljárásokról. A sajtótájékoztatón
Odler Zsolt projektvezető elmondta,
mivel a székelyföldi múzeumok jelenleg nem rendelkeznek olyan öszszetett nyilvántartó rendszerekkel,
amelyek alkalmasak a metaadatok

Székelyföldi múzeumok vezetői és
munkatársai ismerkednek a Néprajzi
Múzeum általSzékelyudvarhelyre
telepített digitalizációs eszközökkel
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A lakosok véleményére is kíváncsiak a városfejlesztési stratégia kapcsán
• November végéig tölthetik ki a marosvásárhelyiek a

2023–2030-as városfejlesztési stratégiával kapcsolatos
kérdőívet a polgármesteri hivatal honlapján. Megnéztük,
hogy a 2023-ig érvényben lévő városfejlesztési stratégia
mit tartalmazott, és kiderült, hogy fele sem valósult meg.

A

z Európai Unió pénzalapokat
biztosít a városoknak, hogy
kidolgozzák tízéves településfejlesztési stratégiájukat, meghatározzák,
hogy milyen terveket szeretnének
megvalósítani, például hogyan fej-

ség. A városfejlesztési stratégiát azért
is fontos kidolgozni, mert az itt szereplő projektekkel lehet majd pályázni az uniós pénzalapokra.

Papíron minden szép
Megnéztük, hogy mit tartalmazott
az előző polgármester, Dorin Florea
idejében elfogadott 2017–2023-as városfejlesztési stratégia, és a teljesség
igénye nélkül kiemelünk néhány
elképzelést, ami nem valósult meg,
és az elkövetkező években sem valószínű, hogy sor kerül rá. A most is
érvényben lévő városfejlesztési stratégiában szerepel a Víkendtelepet és
a Somostetőt összekötő libegő, vagy-

is egy olyan szerkezet megépítése,
amely egyik helyről a másikra szállítja a városlakókat és a turistákat a
levegőben. De szerepel összesen hat
olyan nagy méretű parkolóhely, ahol ott lehet hagyni
a személygépkocsikat és
onnan autóbusszal vagy
kerékpárral lehet folytatni
az utat. Ezeket a térképen is
bejelölt parkolóhelyeket a
város bejáratainál, a Víkendtelepen és a nagykórház előtt kellett
volna kialakítani, de semmi nem valósul meg belőlük. A bejelölt kerékpárutakra és a modern tömegközlekedésre is várni kell, bár lehet, hogy
ezekből 2023-ig mégis lesz valami.

stratégia
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lesztenék a tömegközlekedést, a
lakossággal való kapcsolattartást,
továbbá a beruházásoknak és építkezéseknek hol biztosítanak helyet.
Marosvásárhelyen hozzáláttak a
2023–2030-as városfejlesztési stratégia elkészítéséhez, ennek első
lépéseként egy kérdőívet tettek közzé a városháza honlapján (www.
tirgumures.ro), amelyben kikérik a

lakosság véleményét, csak román
nyelven. A lakosok egyebek közt arról fejthetik ki véleményüket, hogy
milyen az a lakótelep, ahol élnek,
vannak-e iskolák, parkok, parkolók,
elégedettek-e a közbiztonsággal, a
tisztasággal, a tömegközlekedéssel,
az egészségügyi ellátással. Vannak
általánosabb kérdések is, amelyek a
városgazdálkodással kapcsolatosak,
illetve azzal, hogy mennyire elégedett az adófizető a városvezetés munkájával. Mint megtudtuk, a stratégia
kidolgozásávalmegbízott szakembereknek 2022 júniusáig kell elkészíteniük a dokumentumot, megjelölve,
hogy melyek azok a területek, ahol
fejlesztésre van szükség, van lehető-

