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• A székelyföldi mú-
zeumok is bekapcso-
lódtak a budapesti 
Néprajzi Múzeum min-
taprojektjébe, melynek 
révén szakmai irányí-
tásban és képzésben 
részesülhettek. Mi 
több, saját gyűjtemé-
nyi darabjaik digitali-
zálásához csúcstech-
nológiájú felszerelést 
is kaptak, és használ-
hatják az intézmény 
szerverparkját is.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

Öt székelyföldi múzeum vezetői 
gyűltek össze szerdán a szé-
kelyudvarhelyi Képtárban, 

ahol a Néprajzi Múzeum munkatár-
sai tartottak eligazítást az általuk 
használt digitalizációs eszközökről, 
eljárásokról. A sajtótájékoztatón 
Odler Zsolt projektvezető elmondta, 
mivel a székelyföldi múzeumok je-
lenleg nem rendelkeznek olyan ösz-
szetett nyilvántartó rendszerekkel, 
amelyek alkalmasak a metaadatok 

és a digitalizált tartalmak tárolásá-
ra, magyar nyelvű online megjele-
nítésére, ebben segítenek a korsze-
rű eszközök kölcsönzésével, illetve 
megtanítják a múzeumok alkalma-
zottainak azok használatát. Jelenleg 
két eszköz van erdélyi múzeumok-
nál, az egyik síktárgyas, vagyis két-
dimenziós munkák digitalizálására 

használható, a másik pedig a mű-
tárgyas, azaz háromdimenziós al-
kotások fotózására, digitalizálására 
alkalmas, magyarázta Odler.

Utaztatják a gépeket

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

nak majd múzeumról múzeumra. 
A kétdimenziós digitalizációs be-
rendezés járt már Sepsiszentgyör-
gyön, Csíkszeredában, most itt 
van Székelyudvarhelyen, innen 
pedig Gyergyószentmiklósra megy. 
Az eszközök addig maradnak itt, 
amíg szükség van rájuk. A digita-
lizálás azonban csak egy vetülete 

a munkának, folytatta Odler Zsolt, 
hiszen egyetlen felvétel akár 4–500 
megabájt adatmennyiséget jelent, 
vagyis egy nagyobb digitalizált 
állomány megőrzése hatalmas tár-
helyet feltételez. Ezek böngészésé-
hez, szerkesztéséhez szintén nagy 
teljesítményű berendezésre van 
szükség. A Néprajzi Múzeum ezért 
a projektben részt vevő múzeumok 
mindegyikéhez erre alkalmas szá-
mítógépet is visz, továbbá „az 
együttműködési megálla-
podás keretében vállaltuk 
az utógondozást is, vagyis 
saját, többszörös bizton-
sági mentéssel rendelkező 
szerverparkunkat az erdé-
lyi múzeumok rendelke-
zésére bocsátjuk úgy, hogy 
minden szerzői és felhasználási 
jog a székelyföldi múzeumoknál 
marad” – mondta Odler Zsolt. Hoz-
zátette: a Néprajzi Múzeum mun-
katársai szombatig maradnak Szé-
kelyudvarhelyen, addig tartanak a 
műhelymunkák, de „ez nem azt je-
lenti, hogy elengedtük a székelyföl-
di kollégák kezét, az utógondozás 
alatt azt is értjük, hogy bármikor el-
érhetők vagyunk, ha segíteni kell”.

Csúcsfelszereléssel dolgozhatnak
Székelyföldi múzeumokban digitalizál a budapesti Néprajzi Múzeum

Székelyföldi múzeumok vezetői és 
munkatársai ismerkednek a Néprajzi 
Múzeum által Székelyud var helyre 
telepített digitalizációs eszközökkel
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stratégia
digitalizálás

S IMON VIRÁG

A z Európai Unió pénzalapokat 
biztosít a városoknak, hogy 

kidolgozzák tízéves településfejlesz-
tési stratégiájukat, meghatározzák, 
hogy milyen terveket szeretnének 
megvalósítani, például hogyan fej-

lesztenék a tömegközlekedést, a 
lakossággal való kapcsolattartást, 
továbbá a beruházásoknak és épít-
kezéseknek hol biztosítanak helyet.

Marosvásárhelyen hozzáláttak a 
2023–2030-as városfejlesztési stra-
tégia elkészítéséhez, ennek első 
lépéseként egy kérdőívet tettek köz-
zé a városháza honlapján (www.
tirgumures.ro), amelyben kikérik a 

lakosság véleményét, csak román 
nyelven. A lakosok egyebek közt ar-
ról 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 elége-
dett az adófi zető a városvezetés mun-
kájával. Mint megtudtuk, a stratégia 
kidolgozásával megbízott szakembe-
reknek 2022 júniusáig kell elkészíte-
niük a dokumentumot, megjelölve, 
hogy melyek azok a területek, ahol 
fejlesztésre van szükség, van lehető-

ség. A városfejlesztési stratégiát azért 
is fontos kidolgozni, mert az itt sze-
replő projektekkel lehet majd pályáz-
ni az uniós pénzalapokra.

Papíron minden szép

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

is egy olyan szerkezet megépítése, 
amely egyik helyről a másikra szál-
lítja a városlakókat és a turistákat a 
levegőben. De szerepel összesen hat 
olyan nagy méretű parkoló-
hely, 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 Víkend-
telepen és a nagykórház előtt kellett 
volna kialakítani, de semmi nem va-
lósul meg belőlük. A bejelölt kerék-
párutakra és a modern tömegközle-
kedésre is várni kell, bár lehet, hogy 
ezekből 2023-ig mégis lesz valami. 

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.




