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Bevezetés 

A tudományos kommunikáció folyamata olyan átalakulás előtt áll,  

amely a nyomtatás feltalálásához mérhető. 

 

—Stevan Harnad, 1990 

1. A tudományos könyvtárak szerepe a publikációs 
folyamatban 

A tudományos könyvtárak mindig is szerepet vállaltak a tudományos kommunikáció folyamatában, hiszen a 

könyvtár és a könyvtáros jelen van a cikk keletkezésétől (témakeresés a szerzőknek, szerzői utasítások keresése, 

formázás, átolvasás, fordítás, segítség a levelezésben, stb.) a megjelent kiadványok szolgáltatásán (rendelés-

rendelkezésre bocsátás-megőrzés (köttetés, raktározás)), közvetítésén át a cikkek hatásának (impakt faktor 

hozzárendelés, citáció-keresés) vizsgálatáig. A XX. század végéig a könyvtárak a publikációs folyamatban 

információközvetítő szerepet töltöttek be. 

A tudományos kommunikáció folyamata rendkívüli mértékben átalakult az ezredfordulón. A kutatók nem 

látogatják a könyvtárat: a számítógép előtt ülve maguk végzik az irodalomkutatást, online olvasnak, maguk 

nyomtatják ki a szükséges cikkeket, és a fiatalabb generáció önállóan végez citáció-keresést is. Megszűnőben 

van az a személyes kapcsolat, amely alapján a könyvtáros belepillanthatott a publikáció folyamatába, így tudta, 

mire van szüksége a felhasználónak. 

A könyvtárlátogatások módjának és a könyvtárakról alkotott képnek és elvárásoknak átalakulása, valamint a 

könyvtári munkafolyamatok és szolgáltatások változása – egyszóval a külső és belső technikai-társadalmi 

körülmények átalakulása ─ olyan helyzetet teremtett, melyben át kell értékelnünk és újra kell definiálnunk a 

könyvtárat és a könyvtári szolgáltatásokat. 

Az előttünk álló kihívást érzékelteti a következő néhány példa: 

• A Nature című tudományos folyóirat ötven, különböző tudományterületeken dolgozó kutató bevonásával 

összehasonlító vizsgálatot végzett a Wikipedia és az Encyclopaedia Britannica online kiadásának szócikkei 

között. A vizsgálat eredményeként megállapították, hogy a Wikipedia-cikkek tartalmi hibaszázaléka nem 

nagyobb az Encyclopaedia Britannica tartalmáénál (Giles 2005). 

• A könyvtárak egyre intenzívebben és egyre szívesebben alkalmazzák a Web 2.0 eszközöket (facebook, 

twitter, blog, stb.). 

• A felhasználói visszajelzések azt mutatják, hogy a „hagyományos‖ könyvtári szabványokat (MARC, Z39.50) 

az XML technológiának kell felváltania, mely a könyvtári információforrások tartalmát elérhetővé tenné a 

webszolgáltatások szélesebb köre számára (Brindley, 485.). 

• A könyvtári katalógusok lemaradnak az Amazon és a Google szolgáltatásai mögött. 

• Az e-könyvolvasók és az azokon elérhető tartalmak növekedése, az online elérhető szakirodalom, a 

felhasználói szokások ilyen irányú eltolódása a nyomtatott könyv és folyóirat létjogosultságát kérdőjelezi 

meg. 

A helyzetképet színesíti a nyílt hozzáférés (open access, OA) mozgalom térhódítása, a tudományos 

dokumentumok digitalizálása témájában nyilvánított állásfoglalások polarizáltsága, valamint a könyvtárak 

fizikai megjelenésének és szolgáltatásainak újragondolására irányuló törekvések. 

2. Könyvtárak változó szerepben 

Az 1970-es évektől egyre gyűrűző folyóiratválság a könyvtárakban jól ismert jelenség (lásd később). Az 

árnövekedés moderálása és a megfelelő szintű információk szolgáltatásának igénye aktív szerepvállalásra 

kényszerítette a könyvtárakat. A hagyományos információ- és dokumentumközvetítő szerep után a könyvtárak 
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első önálló lépése a tudományos publikálás folyamatában a digitalizálási projektek indítása és a print-on-

demand szolgáltatás voltak - Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban a ‘80-as évek végén, hazánkban az 

ezredfordulón. 

A ‘90-es évektől a könyvtárak és kiadók szorosabb kooperációjának lehettünk tanúi. Az együttműködésbe 

magas színvonalú tudományos társaságok és szervezetek által kiadott folyóiratok kapcsolódtak be. Ezek az 

alacsony költségvetéssel dolgozó folyóiratkiadók nem tarthatták a versenyt a nagy cégekkel, s nem volt 

potenciáljuk és gyakorlatuk a kiadványok elektronikus közreadásához. A közreműködő egyetemi könyvtárak 

közös online platformot biztosítottak a folyóiratok számára; így moderálták az árnövekedést, biztosították az 

online elérhetőséget, gondoskodtak az elektronikus archiválásról - tulajdonképpen átsegítették a kiadványokat a 

Gutenberg galaxisból az elektronikus korszakba. Néhány példa: 

• A Project Muse (1993, Johns Hopkins University) napjainkban 120 kiadó lektorált folyóiratait (2012-től 

könyveket is) szolgáltatja a bölcsész- és társadalomtudományok, valamint a művészetek területén. 

• A HighWire Press (1995, Stanford University) kisebb mennyiségű bölcsész- és társadalomtudományi 

tartalom mellett inkább a biológia, orvostudomány és a fizika területén kínál magas színvonalú, lektorált 

folyóiratokat, kézikönyveket, könyveket, konferenciakiadványokat. Jelenleg 1739 folyóirat közel 7 millió 

cikkéből több mint 2,2 millió cikket ad ingyen (azonnal vagy hosszabb-rövidebb embargó-periódus után), 

erősen támogatva ezzel a nyílt hozzáférés kezdeményezést 

• A Project Euclid (2003, Cornell University Library) az elméleti és alkalmazott matematika és a statisztika 

területén alakított ki online publikálási platformot olyan hozzáadott szolgáltatásokkal, mint a teljesszöveges 

keresés, a referenciák keresztlinkelése a MathReviews bibliográfiai adatbázisból, és az átjárhatóság, 

interoperabilitás (OAI-PMH) biztosítása. Az Euclid folyóiratok nagy részének tartalma részlegesen (1-5 éves 

embargó után) vagy teljesen nyílt hozzáférésű, de szolgáltatnak kizárólag előfizetőknek elérhető címeket is. A 

nyílt tartalom egyik érdekessége a Bulletin of the American Mathematical Society teljes anyaga (1891-1991). 

Az említett projektek indítását a Mellon Alapítvány szponzorálta azzal a feltétellel, hogy a szolgáltatásokat a 

támogatás kifutása után is üzemeltetni kell. Ma mindhárom sikeres, önfenntartó szolgáltatás. A működésük 

anyagi hátterét teljes (Muse) vagy részleges (HighWire, Euclid) előfizetési konstrukciókkal és hozzáadott 

szolgáltatásokkal biztosítják. A XXI. században az egyetemi kiadóknak az egyetemi könyvtárakba történő 

integrálásának lehetünk tanúi, a könyvtárak és könyvtári személyzet intenzív bevonásával a tudományos 

kommunikáció folyamatába. 

3. Könyvtáros 2.0 

A könyvtárak a publikálási folyamat aktív résztvevőiként képessé váltak/válnak bonyolult digitalizálási 

folyamatok/projektek lebonyolítására, tökéletesítik metaadat-készítési módszereiket, és hozzászoknak ahhoz, 

hogy a szolgáltatásoknak az év minden napján 24 órában elérhetőnek kell lenniük. Ezekhez a folyamatokhoz a 

hagyományostól radikálisan különböző szakemberek szükségesek, akiknek hamarosan talán könyvek nélküli 

könyvtárban kell szolgálatot teljesíteniük. Az új infrastrukturális-társadalmi környezetben definiált új 

feladatokhoz új kompetenciák szükségesek: a tudományos könyvtárakban dolgozó szakembereknek a 

hagyományos tájékoztató és feldolgozó munka mellett/helyett fel kell készülni a legfrissebb technikai és 

informatikai igényekre is, és a naprakészség fontosabb, mint valaha. 

A kompetenciák átértékelődnek, első helyre kerül a kommunikáció: a „webkettes‖ akadémiai könyvtárosnak át 

kell látnia a tudományos kommunikáció hagyományos és átalakult rendszerét, hogy megtalálja és kialakítsa 

helyét a folyamatban. 
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1. fejezet - Open Access 

1. A tudományos kommunikáció folyamata 

A tudomány lényege a kommunikáció: a kutatók eredményeik közlésével deklarálják jogukat az újításokra. A 

középkori tudósok egymással levelezve ismertették-vitatták meg nézeteiket, majd 1665-ben útjára indult az első 

két tudományos folyóirat: a Journal de Scavans és a Philosophical Transactions of the Royal Society (of 

London). A XVII sz. második felétől tehát kialakult egy rendszer, miszerint a kutatók egymás munkáját 

olvassák, majd azokat mérlegelik - bírálják - továbbgondolják, azaz kialakítják saját elméletüket, melyet szintén 

publikálnak, közölnek a tudóstársakkal. A XX. századra az elolvasott művek idézésének gyakorlata is kialakult, 

melyek mentén visszakövethető az egyes vívmányok ötletadója akár több referencia-generáción át is (1. ábra). 

A tudományos művek számának növekedésével szükségessé vált kontroll bevezetése a kommunikációs folyamat 

különböző pontjain. A számottevő tudományos folyóiratok kizárólag az ún. előbíráló rendszer által jóváhagyott, 

azaz az adott szakterület legalább két független szakértője által lektorált cikkeket közölnek (peer review). 

 

1. ábra: A tudományos kommunikáció életciklusa 

2. A tudományos tevékenység mérése 

Eugene Garfield elmélete szerint a tudományos közlés értéke a tudományos közösségre gyakorolt hatásával 

mérhető. A tudományos közlemények és folyóiratok számszerűsített mérésével és az adatok feldolgozásával 

foglalkozó tudomány a tudományelemzés vagy scientometria. A tudománymetriai adatok elemzésével és 

minősítésével lehetővé vált a folyóiratok, a közlemények, valamint bizonyos mértékig a kutatók minősítése is 

különböző mutatók segítségével: 

A citáció vagy idézés rendszerszerű mérése 1964-ben indult a Science Citation Index (SCI) megjelenésével. Az 

SCI egy olyan bibliográfia (ma a Thomson Reuters céghez tartozó Web of Knowledge adatbázis-család része), 

mely a közlemények bibliográfiai adatain kívül azok irodalomjegyzékét is tételesen feldolgozza, így 

megállapítható az egyes cikkek idézettsége, vagyis hatása (impaktja) az adott tudományterület fejlődésére. 
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A folyóiratok minőségének megállapítására szolgál a Journal Citation Reports (Thomson, Web of Knowledge) 

rangsor évente megállapított ún. impakt faktor (Impact Factor, IF) értéke, mely a vizsgált folyóiratban a 

számítás előtti két évben megjelent cikkek adott évi idézettségének és a két év cikkei számának hányadosa. 

Röviden: megvizsgálják, hogy adott évben mennyit idézi a szakirodalom a folyóirat előző két évben 

megjelentetett cikkeit, azaz a „szakma‖ mennyire építi be munkájába a folyóiratban olvasható közleményeket. 

Az IF- számítás alapja a SCI adatbázis citációs szolgáltatása. 

További, szintén idézettség-alapú mérőszámok: 

Frissességi mutató (Immediacy index): a folyóirat adott naptári évben megjelent cikkeire érkezett idézések és a 

cikkek számának hányadosa mutatja, hogy a szakma milyen gyorsan hivatkozik a folyóiratban közölt 

szakirodalomra. 

H-index: a kutató teljes munkásságát idézettség szerinti csökkenő sorrendbe állítva megállapítható h szám, 

miszerint h darab olyan cikke van, ami legalább h idézetet kapott. 

A kutatók értékelésének alapja hagyományosan a publikációs lista hossza (mennyit publikál) és idézettsége 

(hányan hivatkoznak a munkásságára), valamint a cikkei forrásának (folyóiratok) impakt faktora. Érthető 

módon, a kutatók minél többet szeretnének/ kénytelenek publikálni (innen ered a „publikálj vagy pusztulj‖ 

szlogen), minél magasabb impakt faktorú folyóiratban. Az egyes tudósok szakmai előrehaladása: kutatási 

pályázatok elbírálása, fokozatszerzés, vezetői és egyéb kinevezés, beosztás, álláspályázat alapja a megfelelő 

mennyiségű és minőségű publikációs tevékenység. 

A XXI. század elején fokozódó jelentőséggel bírnak az intézményi rangsorok, s a hallgatókért, támogatásért, 

kutatási finanszírozásokért és intézményi akkreditációért - tehát az intézmény létéért - folytatott versenyben 

egyre nagyobb szerepet kap az intézmény kutatási potenciáljának megfelelő reprezentálása. Az intézmények 

ezért egyre tudatosabban törekszenek kutatási eredményeik összegyűjtésére és a tudományos teljesítményük 

láthatóságára: ha a publikációk könnyen megtalálhatók és olvashatók, akkor nagyobb valószínűséggel jutnak 

hozzá a kutatótársak és építik be saját kutatásaikba, vagyis idézik cikkeikben. 

3. A tudományos kommunikáció hagyományos 
modelljének válsága 

A XX. század utolsó harmadában információrobbanás következett be a tudományos publikálásban: jelentősen 

emelkedett a kutatók és a kutatóintézetek száma, akik nagyságrendekkel több cikket publikáltak, mint néhány 

évtizeddel azelőtt. 2010-ben az Ulrichs‘ folyóirat-adatbázis 54 000 lektorált tudományos folyóiratot tartott 

számon. Becslések szerint ez évi 2-2,5 millió tudományos cikk-termést jelent. 

Az információrobbanás okai közül ki kell emelnünk a tudomány iparággá válását: megjelentek a piacon a nagy 

befektetők, akik szívesen szponzoráltak kutatásokat saját fejlesztéseik optimalizálása érdekében. Élesedett a 

konkurenciaharc: a különböző szponzori és pályázati támogatások megítéléséhez kialakultak az egyetemi 

rangsorok, ahol mindenki törekedett egyre jobb helyezést elérni. 

A kutatók publikálációs tevékenységének minőségi és mennyiségi megugrása, a tudományok tagolódása, 

specifikációja; valamint a megnövekedett cikkmennyiség a folyóiratcímek számának és az egyes számok 

terjedelmének növekedésével járt. Erre hivatkozva a folyóiratkiadók az 1970-es évektől egyre nagyobb, a 

fogyasztói árindex emelkedését meghaladó mértékű előfizetői áremelést hajtottak végre. A tudományos 

publikálás (2. ábra) egy olyan válságba sodródott, ahol egyrészt áttekinthetetlen mennyiségűvé vált a 

szakirodalom a kutatók számára, másrészt előfizethetetlenné váltak a szükséges folyóiratok a kutatóintézetek, 

egyetemek könyvtárai részéről. 
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2. ábra 

4. A nyílt hozzáférés (open access) 

4.1. A nyílt hozzáférés definíciója 

Az ―open access‖ a szakcikkekhez történő ingyenes, nyílt hozzáférést jelenti Interneten keresztül: „Szabad 

hozzáférésen azt értjük, hogy mindenki számára ingyenesen olvashatók, letölthetők, lemásolhatók, 

kinyomtathatók, terjeszthetők […] a cikkek, bennük keresés végezhető, a cikkek teljes szövegéhez csatolások 

fűzhetők, keresőmotorral indexelhetők, adat formájában valamely szoftverrel kezelhetők, vagy egyéb törvényes 

célra felhasználhatók pénzügyi, jogi vagy műszaki korlátozás nélkül […] a szerzői jogvédelem szerepe ezen a 

területen abban nyilvánuljon meg, hogy a szerzők ellenőrizhessék műveik integritását, továbbá jogosultak 

legyenek arra, hogy megfelelően elismerjék munkájukat, és hivatkozzanak rájuk.‖ (Budapesti Manifesztum - 

Budapest Open Access Initiative = BOAI, 2002) 

A nyílt hozzáférés ingyenes hozzáférést biztosít a felhasználók számára. Ha bárki hozzáfér a cikkekhez 

előfizetési kötelezettség nélkül, akkor nagyobb valószínűséggel idézi, tehát nagyobb hatása (idézettség) lesz a 

szerzőknek, ezáltal láthatóbbá válnak a személyes és intézeti kutatási eredmények. Az elektronikus publikálás és 

a szerzői változat közzétételével hamarabb elérhetők az anyagok, tehát felgyorsul az információcsere. Ha 

mindenki látja az egyes kutatóintézetekben folyó munka jellegét és eredményét, elkerülhetők a párhuzamos 

kutatások, kísérletsorozatok, így pénz takarítható meg. További lépésben a kutatási adathalmazok elérésével 

egymás kísérleteire építve lesz lehetőség az erőforrások (laboranyagok, munkaerő, idő) optimalizálására. 

Ez a gondolatsor forradalmian új a hagyományos publikációs modellre vetítve. Elsősorban a szerzői jog 

fogalmát helyezi új megvilágításba, melynek szellemi és anyagi oldala rendkívül sok embert és még több pénzt 

érint. 

Fontos megjegyezni, hogy a nyílt hozzáférést nem a hagyományos publikálási mód helyett és a kiadók rovására 

javasolják, hanem ezek kiegészítéseként. Az ingyenesség azonban csupán a cikkek elérésére igaz, előállításukra 

nem - bár a nyílt elérés költségei mindenképpen kisebbek a nyomtatott kiadványok előfizetésénél, részben a 

nyomtatott verzió hiánya miatt. A költségek átirányításáról van szó: hagyományos előfizetéses sémában a 

fizetőképes intézmények kapnak hozzáférést, ha viszont a pénzt a cikkek szabad elérésére fordítják, ugyanannyi 

pénzből bárki olvashatja a dolgozatokat. Új megtérülési modellek és finanszírozási mechanizmusok 
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kialakítására van szükség, ahol a finanszírozás nem a kimeneti (előfizetés), hanem a bemeneti (dokumentum-

előállítás) oldalon történik. 

Az open access koncepciója megalkotásakor elsősorban a folyóiratokra, tehát a cikkek dokumentumtípusára 

vonatkozott. 

4.2. Az open access története 

A XX. század végén a hagyományos kommunikációs folyamat különböző finanszírozási, szerzői jogi és 

technikai problémákkal küzdött. Tarthatatlanná vált az a rendszer, melyben a kutatók ingyen írták a cikkeket az 

egyetemek, kutatóintézetek által biztosított infrastruktúrára (kísérletek, eszközök, műszerek, tanulmányutak, 

stb.) és szakirodalomra támaszkodva; kutatótársaik ingyen lektorálták az írásokat, míg a létrejött tartalmat 

formai igazítás után a kiadók rendkívül nagy haszonnal értékesítették (3. ábra). Így az egyazon intézményben 

dolgozó kutatók is csak akkor jutottak hozzá egymás cikkeihez, ha az intézménynek volt pénze előfizetni a 

folyóiratokat. Ebben az ördögi körben a kutatásfinanszírozók is felismerték a kutatások kettős finanszírozásának 

csapdáját: előfizetik a folyóiratot azért, hogy annak alapján újabb szakirodalom jöjjön létre, melyre ugyancsak 

elő kell fizetni, amennyiben használni akarják a további kutatásokban. A szerzők által aláírt copyright-

szerződések a közzététel minden jogát a kiadó számára biztosították, a szerző csupán néhány ajándék-példányt 

remélhetett. A rendszer iránti elégedetlenséget fokozta a folyóiratválság áremelkedési hulláma, de megszületett 

a megoldás is a megfelelő technológia létrejöttével: Tim-Berners Lee és a CERN (Európai Nukleáris Kutatási 

Szervezet) a preprintek, munkaanyagok és a szürke irodalom egyéb dokumentumainak cseréjét kívánta 

hatékonyabbá tenni a word wide web kialakításával és nyilvánossá tételével az 1990-es évek elején. 

Az open access tehát három feltétel együttállásával alakult ki: 

• A tudományos kommunikáció folyamata és annak válsága 

• Folyóiratkrízis 

• A megfelelő technológia rendelkezésre állása 

 

3. ábra 

Az eszme mozgalommá kovácsolódását, a célok és fejlesztési irányok kijelölését néhány mérföldkő jelzi: 
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• Preprint anyagok publikálása, online csereberéje az 1980-90-es években, majd az első repozitórium 

kialakítása (arXiv, 1991) a fizika és társtudományai területén. 

• A Nyílt Archívum Kezdeményezés Szövetsége (Open Archives Initiative, OAI) egy 1999-ben Santa Fében 

rendezett találkozón kialakította az Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 

szabványt, mely az elektronikus archívumok adatcseréjét és lekérdezését, begyűjtését teszi lehetővé. 

• A Budapesti Manifesztum (2002) a nyílt hozzáférés első hivatalos deklarációja, elsődleges hivatkozási pont a 

mozgalom definíciója és stratégiái tekintetében. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Open_Access_Initiative) 

• A Bethesdai Nyilatkozat (2003) jelentősége a mozgalom szélesedése és az open access folyóiratok részletes 

definíciójában rejlik (http://en.wikipedia.org/wiki/Bethesda_Statement_on_Open_Access_Publishing) 

• A Berlini Deklaráció (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 

2003) a nyílt hozzáférés hivatalos deklarációja, 2013 januárjáig világszerte 415 intézmény (egyetemek, 

kutatásfinanszírozók) csatlakozott az aláírókhoz. 

• 2001-ben a CERN éves (2005-től kétéves) találkozósorozatot kezdeményezett a nyílt hozzáférés aktuális 

kérdéseinek megvitatására (https://indico.cern.ch/internalPage.py?pageId=9&confId=211600). A téma egyik 

legnívósabb nemzetközi eseményén (közkeletű nevén: ―OAI Series‖) a jeles szakemberek mellett a 

tudományos kommunikáció valamennyi szereplője (kutatásfinanszírozók, kiadók, kutatóintézetek, kutatók, 

könyvtárak, fejlesztők, szolgáltatók) képviselteti magát . 

Az open access elsőként a folyóiratcikk-orientált, így a folyóiratválság által leginkább sújtott STM (science, 

technology, medicine) tudományterületeken alakult ki, míg a monográfia uralta humánterületeken néhány 

évtizeddel később indult meg mind az elégedetlenség, mind a technikai és kiadói átalakulás. 

4.3. A nyílt hozzáférés módjai, stratégiái 

A nyílt hozzáférés stratégiáinak megértéséhez szükséges átlátni a tudományos publikációk előállításának 

fázisait: 

• preprint: a szerző által a folyóirat szerkesztőségébe beküldött kézirat 

• postprint: lektorált, azaz a szakma által validált, javított kézirat 

• kiadói változat: a kiadói tördelőszerkesztésen és korrektúrán átesett, végleges, ―nyomdakész‖ verzió 

A kutatók a publikációikban a hozzáférhető szakirodalomra épített saját kutatási eredményeiket közlik. A 

szakirodalmat a könyvtári előfizetések, a kísérleti eszközöket, tanulmányutakat, egyéb infrastruktúrát az 

anyaintézmény vagy valamely más kutatásfinanszírozó (pl. pályázat útján) biztosítja. 

A kiadó a kutatóknak nem fizet sem a cikkírásért, sem a lektorálásért, tehát a tartalmat ingyen kapja. Ebből az 

alapanyagból állítja elő fizetett alkalmazottai segítségével a helyesírási, stilisztikai javítások és formázás után a 

nyomtatásra vagy elektronikus közlésre kész közleményt. A cikk közlésre elfogadásakor ún. copyright-

szerződés köttetik a szerző(k) és a kiadó között, mely megszabja, hogy a szerző milyen jogokkal rendelkezik a 

publikációval kapcsolatban. Hagyományosan a kutató minden jogát a kiadónak adja át, csupán néhány példányt 

(nyomtatott vagy elektronikus különlenyomat) ajándékozhat kollegáinak. 

A nyílt hozzáférés logikája szerint a cikkek pre- és postprint állapotában a kiadónak anyagi befektetése még 

nem történt, hiszen a tartalom a szerző és bíráló közreműködésével jött létre. A pre- és postprint verzió szerzői, 

közreadási jogával tehát a szerzőnek kell rendelkeznie: annak elérhetővé tétele elé a kiadó nem gördíthet 

akadályokat. A különböző tudományterületeken eltérő a közlés dinamikája, így a cikkek különböző készültségi 

fázisainak értéke is. A fizika területén például fontos a kísérleti eredmények gyors, azonnali közzététele - így a 

preprint értéke magas -, míg az orvostudományban nem elfogadható a lektorálás nélküli közzététel, hiszen 

szélsőséges esetben akár emberéletekbe kerülhet az ellenőrizetlen adatok, eljárások, következtetések 

nyilvánosságra kerülése. 

A fenti elgondolás alapján a nyílt hozzáférésnek két módja, stratégiája alakult ki: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Open_Access_Initiative
http://en.wikipedia.org/wiki/Bethesda_Statement_on_Open_Access_Publishing
https://indico.cern.ch/internalPage.py?pageId=9&confId=211600
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1. az ―arany út‖, ahol a nyílt hozzáférésű folyóiratok esetében megmarad a pénzbefektetés, ám 

átstrukturálódik a kimeneti oldalról (előfizetés) a bemeneti oldalra (cikk-előállítás) (4. ábra); 

2. a ―zöld út‖, melyen a pre- és/vagy a postprint verzió a szerző tulajdonában marad, aki archiválhatja, azaz 

elhelyezheti és közreadhatja saját vagy intézete honlapján, vagy intézeti, ill. szakterületi elektronikus 

archívumban (5. ábra). 

 

4. ábra 
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5. ábra 

4.3.1. Open Access folyóiratok 

Az open access folyóiratok közleményei ingyenesen, bárki számára elérhetők, függetlenül attól, hogy a 

szerzőknél marad-e a szerzői jog, vagy a kiadóé lesz. A szellemi alkotások egyéni engedélyeztetésére 2001-ben 

létrehozott és egyre népszerűbb ingyenes jogi formula, a Creative Commons egyik licence csatolható a 

dokumentumhoz, amelyben a szerző rendelkezhet a további felhasználás módjáról. A szerzők cikkelőállítási 

költséget fizetnek a közlemény megjelentetéséért. 

A Lundi Egyetem „Directory of Open Access Journals‖ (DOAJ, http://www.doaj.org/) nevű folyóirat-regisztere 

ma 2580 nyílt hozzáférésű folyóiratot tart számon. 

Az open access folyóiratok 2000 után jelentek meg a tudományos kommunikáció piacán, minőségük és 

elismertségük folyamatosan növekszik. A BioMed Central (BMC, http://www.biomedcentral.com/) kiadó 

honlapján jelenleg 243 természet- illetve élettudományi folyóirat érhető el ingyenesen, közöttük több az Institute 

for Scientific Information (ISI) által jegyzett, egyre magasabb impakt faktorú cím. 

Az OA kiadók, illetve folyóiratok mellett egyre több ―hagyományos‖ kiadó ajánl OA opciót a szerzők számára: 

cikkelőállítási díj fejében egy egyébként előfizetéses folyóiratban publikált cikk nyílt hozzáférése is biztosítható. 

4.3.2. Szerzői archiválás 

A szerzői archiválás tárgya tudományterületenként eltérő. Egyes diszciplínákban (pl. fizika) bevett gyakorlat a 

preprintek, kísérleti eredmények gyors, informális közreadása, más területeken (pl. orvostudomány) kizárólag a 

szerző utolsó saját változatának (referált postprint) közreadása elfogadható, s vannak olyan tudományágak, 

amelyeknél a szerzői jog féltése teljesen gátat vet a nyílt hozzáférés gyakorlatának. A szerzői archiválás egyik 

módja a cikkek közreadása a saját vagy intézeti honlapokon. Ezeken a weboldalakon erősen szóródik a 

szakirodalom, s a keresőszolgáltatások esetenként nehezen találják, vagy nem a megfelelő relevanciaszinten 

rangsorolják azokat. Gyakran előfordul a honlap vagy tárhely költözésekor megtörő linkek, így elérhetetlenné 

váló dokumentumok hibája. Az egyes szakterületeken, majd intézményekben ezért adatbázisokat, azaz 

elektronikus archívumokat (más néven repozitóriumokat) hoztak létre, ahová a kutatók feltölthetik cikkeiknek a 

copyright-szerződésben engedélyezett változatát. A szabad hozzáférésű archívumok előnye a szolgáltató (sok 

esetben könyvtár) által a cikkekhez hozzáadott szabványos metaadatokban és az archívum OAI-PMH-

http://www.doaj.org/
http://www.biomedcentral.com/
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kompatibilitásában rejlik, így a regiszterek be tudják gyűjteni a dokumentumok adatait, valamint a teljes szöveg 

keresése és állandó hozzáférése is megoldott. Ilyen összesített regiszter például a brit OpenDOAR 

(http://opendoar.org – University of Nottingham), az amerikai OAIster (http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 

– University of Michigan) és a német BASE (http://www.base-search.net – Bielefeld Academic Search Engine – 

Universitätsbibliothek Bielefeld), valamint a brit ROAR - Registry of Open Access Repositories 

(http://roar.eprints.org/) szolgáltatás. 

4.3.2.1. Tudományterületi archívumok 

A tudományterületi repozitóriumok egy, vagy hasonló publikálási sémákat alkalmazó rokon 

tudományterületeken kínálnak közreadási és cserelehetőséget a kutatók számára. Nagyságuk rendkívül változó, 

a néhány száz tételestől többszázezerig terjed: a legnagyobb (PubMedCentral) 2,6 millió, a legrégibb (arXiv) 

815 000 cikket tartalmaz elérhető teljes szöveggel. 

A legjelentősebb tudományterületi archívumok: 

• arXiv (fizika, matematika, informatika) http://arxiv.org/ 

• CogPrints ( kognitív tudományok: pszichológia, idegtudomány, nyelvészet, valamint a számítástudomány, a 

biológia, a filozófia és más tudományok egyes területei ) http://cogprints.org/ 

• PubMed Central (orvostudomány) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/  

• E-LIS (könyvtár- és információtudomány) http://eprints.rclis.org/ 

• RePEc (közgazdaságtudomány) http://www.repec.org/  

• Social Science Research Network (társadalomtudomány) http://www.ssrn.com/ 

• DBLP (informatika) http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/ 

További szakterületi repozitóriumok listája található a 

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories címen. Az openDOAR (http://www.opendoar.org/) 

regiszter 2013 januárjában 236 tudományterületi archívumot tart számon. 

A témaorientált repozitóriumokat rendszerint egy-egy tudományterületen együttműködő kutatók alapítják, 

működtetésüket valamely egyetem vagy kutatóintézet vállalja magára. A fenntartással járó költségek, a 

hosszútávú működtetés azonban az esetleges pályázati finanszírozás kifutása, a megnövekedett adatforgalom, 

szolgáltatásfejlesztés anyagi és humán erőforrás igénye, stb. miatt nem mindig biztosított. 

4.3.2.2. Intézményi repozitóriumok 

Az intézményi repozitóriumok (IR) az egyes intézményekhez kötődő preprintek és postprintek, illetve közölhető 

pdf-ek elektronikus archívumai. Tágabb értelmű definíció szerint: az intézményi repozitórium egy egyetem 

(vagy más kutatási intézmény) által a kutatók számára kínált szolgáltatáscsomag az intézményben keletkezett 

digitális dokumentumok összegyűjtésére, archiválására és szolgáltatására. Az intézményi repozitóriumok 

működtetői legtöbb esetben a könyvtárak, ahol az anyagok rendszerezéséről, hosszútávú megőrzéséről és 

közzétételéről is gondoskodnak. 

Az intézményi archívumok a nyílt hozzáférés eszméjére épülnek, ám bizonyos szempontból ki is tágítják az 

eredeti kezdeményezést. Használatának három alapelve: 

• hozzáférés a kutatási eredményekhez, 

• az információcsere (publikálás-olvasás-idézés) felgyorsítása, 

• a formális publikációs folyamat költségei által felállított hozzáférési akadályok leküzdése. 

Az intézményi jelleg további szempontokat érvényesít: a személyes és intézményi eredményeket összegyűjtve 

teszik láthatóvá, és lehetőség nyílik további intézményi dokumentációk archiválására. 

A repozitóriumok olyan lehetőséget kínálnak az intézményeknek, amelynek segítségével megoszthatják szellemi 

tulajdonukat a világ kutatóközönségével, az érdeklődő olvasók pedig betekinthetnek az intézményben folyó 

http://opendoar.org/
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
http://roar.eprints.org/
http://arxiv.org/
http://cogprints.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://eprints.rclis.org/
http://www.repec.org/
http://www.ssrn.com/
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/
http://www.opendoar.org/
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munkába és értesülhetnek annak eredményeiről. Egyrészt az intézményben folyó munka kirakatává válnak, 

másrészt biztosítják a tudományos eredmények hosszútávú megőrzését. 

Az intézményi archívumokban rejlő lehetőségek teljes összhangban vannak a kutatóknak azzal a törekvésével, 

hogy eredményeik minél szélesebb körben ismertté és idézetté, elismertté váljanak, és a könyvtárosokéval is, 

amellyel igyekeznek felhasználóik információigényét kielégíteni. A repozitórium hasznos az egyetem 

vezetésének, amely törekszik az intézmény helyi, nemzeti és nemzetközi láthatóságának növelésére, valamint a 

finanszírozóknak, akik a nyílt tárolóeszköz révén lehetőséget kapnak a támogatott kutatások nyomon követésére 

és értékelésére, valamint befektetéseik megtérülésére. Ezért várható, hogy az intézményi archívumok hamarosan 

egyre több felsőoktatási intézmény infrastruktúrájának szerves részévé válnak. 

A könyvtárak hagyományosan rendelkeznek a repozitóriumok kialakításához és gondozásához szükséges 

ismeretekkel – információkezelés, metaadat-készítés (katalogizálás) és archiválás –, így természetes módon 

válhatnak az intézményi archívumok gazdájává. Sokan a felsőoktatási könyvtárak hanyatlását jövendölték a 

digitális korban, ám az archívumok gondozásával a könyvtár központi szerepet kaphat az intézményen belül. 

Ehhez természetesen szemléletváltásra van szükség: a könyvtár már nem csupán külső információkat továbbít az 

intézmény tagjaihoz, hanem egy ellentétes irányú információáramlás irányítója; az intézményben született 

dokumentumokat közvetíti a külvilág felé. 

Az intézményi repozitóriumok tehát kutatási dokumentumok (lektorált cikkek, e-printek, hallgatói dolgozatok, 

beszámolók, konferenciaanyagok stb.) online kiadóiként működhetnek, de felhasználhatók az akadémiai 

intézményekben létrejött, nem publikálásra szánt tartalmak (pl. oktatási anyagok) tárhelyéül is. Az archivált 

anyagok között szerepelhetnek irattári dokumentumok: jegyzőkönyvek, tantárgyleírások (évkönyvek, 

prospektusok), vizsgaeredmények, intézményi, tanszéki beszámolók, jelentések, stb. Ezek nagy része nem 

publikus, mégis felmerül az igény, hogy elérhetők legyenek a kampuszon belül határozott vagy akár 

határozatlan ideig. 

Egy intézményi archívum létrehozása és működtetése költségekkel jár. Szükség van szerverre (ingyenes 

operációs rendszerrel csak hardverköltség), és megfelelő méretű tárhelyre. A repozitórium keretrendszeréül 

számos nyílt forráskódú programcsomag között válogathatunk (DSpace, ePrints, Fedora, Archimède, OPUS), és 

a kereskedelmi szolgáltatók is megjelentek a repozitórium-szoftverpiacon (Open Repository, Digital Commons, 

Digitool). A humánerőforrás-igényt egy közepes méretű archívum első öt évére vetített tanulmány (Jones 2006) 

a következőkben határozza meg: 

• rendszerfejlesztő: az első évben 0,8 FTE (full-time employee = teljes munkaidőben foglalkoztatott 

alkalmazott), a második évben 0,5 FTE, majd a következő években 0,3 FTE-re csökken, és a karbantartásra 

korlátozódik; 

• metaadat-szerkesztő: az első három évben 0,1 FTE, ami a következő két évben 0,5 FTE-re emelkedik; 

• a képzést, népszerűsítést, anyaggyűjtést végző PR-felelős: 0,8 FTE; 

• egy felső vezető idejének nem több mint 0,1%-a, a rendszer kialakításának első két évében. 

A felsorolt költségek nem elhanyagolhatók, és a konkrét alkalmazásoknál a fejlesztés újszerűsége, az 

intézmények tapasztalatlansága miatt pontosan nem prognosztizálhatók, ám összefogással, tapasztalatcserével 

már a kezdeti szakaszban kordában tarthatók. Ha a szolgáltatás sikeres (az anyaintézmény „megveszi‖, a 

felhasználók körében népszerűvé válik), a további fejlesztésekhez, esetleg a metaadatok gondozásához, 

hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz nem lesz nehéz forrást keresni. 

5. Szerzői jogok 

A szerzői alkotáshoz fűződő jogokat az egyes országok saját jogszabályban rögzítik. Hazánkban az 1999. évi 

LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezik a szerzői jogokról. A tudományos kommunikáció és a kiadói tevékenység 

nemzetközi jellege miatt azonban a nyílt hozzáférésben érintett publikációkra vonatkozó szabályokat globális 

szinten szükséges vizsgálni. 

A tudományos publikációk tekintetében a szerzők jogait és lehetőségeit az egyes országok jogszabályai mellett a 

kiadóval kötött szerzői jogi vagy copyright szerződés határozza meg. A tudományos kiadók az 1976. évi USA-

beli szerzői jogi törvényt követően kötnek ún. Copyright transfer agreement-et a szerzőkkel. Az 1976-os törvény 

értelmében a szerzői jog két alapvető pillére a személyi (erkölcsi) jog és a vagyoni jog. Az erkölcsi jog 
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elidegeníthetetlen és az alkotás keletkezésétől a szerző tulajdona, míg a vagyoni jog átruházható. A kiadóknak 

ezért szerződést kell kötniük a szerzőkkel, melyben azok a szóban forgó mű vagyoni jogait átruházzák a 

kiadókra (anyagi térítés ellenében vagy anélkül). A copyright-szerződések a nyomtatott terjesztés időszakában 

pontosan szabályozni tudták a szerzők lehetőségeit az átadott kézirattal kapcsolatban. Az 1990-es évek végétől 

az elektronikus terjesztési lehetőségek, és az online folyóiratok megjelenésével számolni kellett nem csak a 

különlenyomatok, hanem az elektronikus tiszteletpéldányok és közreadás szabályozásával is. A nyomtatott 

kiadás korszakában a szerzők tiszteletpéldányt kaptak a cikkből vagy az egész lapszámból, amit az érdeklődő 

kollegáknak továbbadhattak. Az online publikálással a copyright-szerződésekben a szerzők vállalták, hogy 

csupán korlátozott számú (pl. 50) kollegának továbbítják az írásukat. A cikk-küldözgetés helyett azonban egyre 

többen választották azt a megoldást, hogy weblapjukon tárolták a publikáció elektronikus változatát, így az 

érdeklődőknek elegendő volt egy linket megadni. A nyílt hozzáférés elméleti hátteret szolgáltatott ehhez a 

gyakorlathoz, így a honlapokon elérhető cikkek száma olyan mértékben emelkedett, hogy a kiadók a copyright-

szerződést erre a lehetőségre is kiterjesztették. 

A nyílt hozzáférésű archívumok elterjedésével a kiadók átalakították copyright-politikájukat, amelyben külön 

kitérnek a szerzői archiválás lehetőségére. A kiadók, illetve folyóiratok politikáját a Nottinghami Egyetem 

SHERPA projektje rendszerezi RoMEO (Rights MEtadata for Open archiving) adatbázisában 

(http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php). A kereshető listán a kiadókat, folyóiratokat színkóddal látják el: a fehér a 

szerzői archiválást nem támogató, a sárga a preprint, a kék a postprint archiválását, a zöld a pre- és postprint 

archiválását egyaránt engedélyező kiadók színe, míg a nyílt hozzáférésű folyóiratokat arany színnel jelölik. A 

RoMEO 2013 januári statisztikája szerint a listán található 1187 kiadó közel 70%-a engedélyezi a szerzői 

archiválást valamilyen formában. 

A szerzői jogok érvényesítésének első lépése az, hogy a szerző tisztában legyen a lehetőségeivel: 

• A copyright tulajdonosa a szerző, amíg aláírásával ellátott dokumentumban a vagyoni jogot át nem ruházza 

valaki másra. 

• A copyright tulajdonosa kizárólagos joggal rendelkezik az eredeti mű másolása, terjesztése, nyilvánosságra 

hozatala és előadása, valamint módosítása tekintetében. Amennyiben a szerző átadta ezeket a jogokat, 

bármilyen további felhasználással (a törvényben biztosított kivételektől eltekintve) kapcsolatban engedélyt 

kell kérnie az új tulajdonostól. 

• A mű felhasználását, terjesztését, árazását, módosítását illetően a copyright tulajdonosnak kizárólagos joga 

van. Amennyiben a szerző átadja minden jogát, akkor saját kurzusaihoz és további műveihez sem 

használhatja fel jogszerűen, nem másolhatja le hallgatóinak vagy kollegáinak, nem teheti elérhetővé online 

archívumban. 

• A szerzői jog átruházásának különböző fokozatai vannak, ezért nem szükséges minden jogot átadni a 

kiadónak. 

A szerzők bizonyos jogaik megtartásához használhatják az úgynevezett ―Szerzői kiegészítést‖ (Author 

Addendum), mely az aláírt, egyébként restriktív copyright-szerződés mellékleteként megnevezi azokat a 

jogokat, melyeket a szerző a kiadó általános rendelkezései ellenére meg kíván tartani. Így adhat a kiadónak nem 

kizárólagos jogot a terjesztésre, és fenntarthatja magának azt a lehetőséget, hogy művét saját vagy intézeti 

honlapon, illetve tudományterületi vagy intézeti repozitóriumban archiválja-közzétegye, illetve oktatási-kutatási 

tevékenységében felhasználja. 

A tudományos művek esetében is lehetőség van arra, hogy a szerző a dokumentumokat Creative Commons 

(CC) licenccel lássa el. A CC licencnek törvényi támogatottsága ugyan nincs, de mindenki által jól 

értelmezhető, rugalmas védelmet biztosít a szerzők számára. A ―minden jog fenntartva‖ szoros védelmétől a 

―nincs jog fenntartva,‖ azaz közkinccsé tett (public domain) kategóriáig négy különböző feltétel 11 

kombinációját használhatják az alkotók (http://creativecommons.hu). A repozitórium szoftverekben beépített 

lehetőség van a dokumentum-feltöltés során CC licenc csatolására. 

6. A tudományos kommunikáció szereplői és az open 
access 

A nyílt hozzáférést a kommunikációs folyamat különböző szereplői saját érdekeiktől függően tudományterület, 

életkor, földrajzi koordináták, stb. szerint fogadják be. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
http://creativecommons.hu/
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6.1. Kutatók 

A kutatók két szerepkörben vesznek részt a kommunikációs folyamatban: szerzőként és olvasóként. 

A tudós mint szerző az előállított tartalmak nyílt közzétételével növeli munkássága láthatóságát: amennyiben az 

előfizetési díjak nem szabnak gátat a cikkek elérése elé, bárki olvashatja, beépítheti saját munkásságába és 

idézheti a műveket, így növekszik az idézettség, tehát javul a teljesítmény minőségi mutatója. A nagyobb 

idézettség, a hosszabb és minőségi publikációs lista és tudománymetriai értékek szakmai és anyagi 

megbecsüléshez segíthetik a kutatót: nagyobb eséllyel jelentkezhet ösztöndíjakra, kutatási és álláspályázatokra, 

kinevezésre, s hamarabb érheti el az egyes tudományos fokozatok tudománymetriai előírásait. A látható 

minőségi teljesítménnyel aktívabban kapcsolódhat be a tudományos kommunikációba, s több együttműködési 

lehetőséget ragadhat meg. 

A tudós mint felhasználó az open access segítségével idő- és térbeli akadályok nélkül elérheti, olvashatja, 

idézheti, felhasználhatja a tudóstársak munkáit, így szélesedik a könyvtára, szakirodalmi ellátottsága. 

A kutatók archiválási aktivitását csökkentheti a megszokás, az OA ismeretek hiánya, a szerzői jogokkal 

kapcsolatos téves információk és bizonytalanság, félelem a feltöltés időigényétől és komplikáltságától, valamint 

a közöny. 

6.2. Kiadók 

A nyílt hozzáférés a kiadók többsége számára publikálási struktúrájuk és copyright-politikájuk alapos 

átgondolását jelentette. A kis, non-profit, leginkább tudóstársaságokhoz kapcsolódó kiadóknak az online 

megjelenés, az open access kinyitotta a világot: ők nem a profitért, hanem a széles olvasóközönségért küzdöttek, 

amit az OA biztosítani tud. 

Habár a Budapesti Manifesztum leszögezi, hogy nem kiadóellenes mozgalomról van szó, hanem az elérhetőség 

kiegészítéséről, a profitorientált kiadók kezdetben erős ellenállást tanúsítottak a nyílt hozzáférés bármilyen 

formájával szemben. Néhány év leforgása alatt azonban radikálisan megváltozott a kiadók hozzáállása, s a nyílt 

hozzáférés mindkét stratégiája beépült a kiadók működésébe. Az open access zöld útját számba vevő RoMEO 

adatbázis tartalmának növekedése reprezentálja (6.ábra), hogyan jelent meg egyre több kiadó copyright-

szerződésében a szerzői archiválásról alkotott állásfoglalás. 

 

6. ábra 
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Az arany utas nyílt hozzáférés területén új kiadók (BioMedCentral, PLoS, Hindawi) jelentek meg egyre több 

folyóiratcímmel, s az alapvetően hagyományos előfizetői modell alapján működő kiadók is átalakították 

szolgáltatási struktúrájukat és ajánlanak open access lehetőséget az előfizetéses folyóiratok egyedi cikkeire 

vonatkozóan. A szerzők cikkeljárási költség fejében felszabadíthatják cikkeiket, hozzáférést biztosítva az 

előfizetéssel nem rendelkezők számára. 

6.3. Intézmények: egyetemek, kutatóintézetek 

A kutatási intézmények számára az intézményi repozitóriumok marketing eszközként funkcionálnak: egy 

helyen, jól kereshető, reprezentatív formában válik láthatóvá az intézmény tudományos teljesítménye. Olyan 

gyűjtemények jönnek létre, ahol a kutatási eredmények dokumentumainak hosszútávú megőrzése és állandó 

hozzáférése biztosított, s amely vezetői információs és stratégiai elemzési segédeszközeként is használható: a 

kutatásra fordítható források olyan területekhez rendelhetők, ahol bizonyítottan erősebb a teljesítmény. 

6.4. Kutatásfinanszírozók 

A kutatásfinanszírozóknak komoly anyagi érdeke fűződik ahhoz hogy az open access segítségével a kutatásra 

fordított költségeket optimalizálják, és lehetőség szerint csökkentsék. A nagy nemzetközi támogatók (Wellcome 

Trust, NIH, Európa Tanács) elsőként ismerték fel az egyes kutatások többszörös finanszírozásának problémáját: 

az általuk fizetett szakirodalom és kutatási infrastruktúra (labor, eszközök, műszerek, szoftverek, stb.) 

használatával született cikkek előfizetési díj mögé zárva a saját kutatóknak sem hozzáférhetők, így gyakorlatilag 

az ingyen továbbadott saját tartalomért újra fizetniük kell. A többszörös finanszírozás elkerülésére 2006-ban a 

Wellcome Trust, 2008-ban a National Institutes of Health, majd több ország kutatásfinanszírozó testülete, 

valamint az Európai Unió különböző kutatásfinanszírozó és pályázat-támogató szervezetei is adtak ki olyan 

rendelkezéseket, melyek értelmében a támogatott kutatások eredményeit közlő publikációkat a szerzők 

kötelesek az open access valamelyik stratégiája szerint (OA folyóiratban vagy szerzői archiválással) bárki 

számára elérhetővé tenni. A kutatás jellege és szakterülete szerint 6, 12, vagy 24 hónapos türelmi időt (embargó) 

kaphatnak a kutatók a megjelenés dátuma után. Kiépülőben van az az ellenőrző-monitorozó rendszer, amely a 

kutatási projekteket, pályázati támogatásokat összeköti az eredményekkel, például a megjelent cikkek és egyéb 

publikációk adataival és teljes szövegével. A felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek szintén 

megfogalmazták azt a követelményt, mely szerint adott intézmény eredményeit közlő publikációkat és azok 

teljes szövegét gyűjteni kell és lehetőség szerint elérhetővé tenni. Születtek egyes dokumentum-típusra - 

jellemzően a doktori dolgozatokra - vonatkozó intézményi és nemzeti rendeletek is.A nyílt hozzáféréssel 

kapcsolatos hivatalos állásfoglalásokat (policy) két szolgáltatás is gyűjti: a ROARmap 

(http://roarmap.eprints.org/) országonkén böngészhető listát, a SHERPA Juliet (http://www.sherpa.ac.uk/juliet/) 

kereshető adatbázist kínál erre a célra. Mindkét szolgáltatás csoportosítja és röviden ismerteti a rendelkezés 

tartalmát, és a teljes szövegéhez linkel. 

A fellelhető dokumentumok jellegük, megfogalmazásuk szerint két nagy kategóriába sorolhatók: 

• A kötelezvény (mandate) kötelező érvényű elvárás (required), a nem teljesítés szankciót (forrásmegvonás) 

von magával 

• Az ajánlás (encouraged) inkább a finanszírozó engedélyét, biztatását deklarálja. 

6.5. Könyvtárak, könyvtárosok 

Amennyiben a kutatási intézmény, illetve annak könyvtára elindul az intézményi repozitóriumépítés és a nyílt 

hozzáférés gyakorlati bevezetésének útján, olyan folyamat veszi kezdetét amely megváltoztatja a könyvtár 

szervezeti felépítését, szolgáltatási struktúráját és a könyvtári dolgozók feladatkörét, a szükséges kompetenciák 

jellegét is. A könyvtárak vezetésének hatékonyan kell kommunikálnia a változásokat mind az anyaintézmény 

vezetése, mind a könyvtári dolgozók felé. 

Az intézményi repozitóriumok működtetésével kapcsolatosan külföldön hirdetett könyvtári állások egyike sem 

fedi le teljes mértékben a hagymányos könyvtárosi munkaköröket, pl.: szoftverfejlesztő, tudományos 

publikációs könyvtáros, tudományos kommunikációs könyvtáros, (digitális könyvtári) metaadat-kezelő, kutatási 

adatkezelő. 

A szükséges kompetenciák felsorolásából az informatikai ismereteken kívül a kommunikációs készség, 

problémamegoldó képesség, ügyfélorientált szemléletmód emelhető ki. 

http://roarmap.eprints.org/
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/
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Az intézményi repozitóriumokkal kapcsolatos munka során elkerülhetetlen széleskörű szerzői jogi, informatikai, 

tudománymetriai ismeretek elsajátítása, a digitalizálási és archiválási, metaadatolási folyamatok áttekintése. 

7. Az open access tartalmak elérése, kereshetősége 

A nyílt hozzáférésű folyóiratokat és repozitóriumokat a keresőszolgáltatások jól indexelik. A repozitóriumok az 

OAI-PMH protokollnak megfelelő leíró metaadatokkal látják el a digitális objektumokat, így biztosítják azt, 

hogy a világméretű keresők az ott archivált anyagokat indexeljék. 

A tisztán OA anyagok megtalálása nem volt mindig egyszerű, jó ideig a Michigani Egyetem keresőszolgáltatása 

volt az egyetlen segítség ezen a téren. Az OAIster (http://www.oaister.org/) a digitális objektumok közös 

katalógusa, mely eredetileg tudományos Google-ként szolgált volna a keresőgépek számára nem látható, 

részben mély-web anyagok kereséséhez. Ma közel 23 millió tételt indexel: digitalizált és digitálisan született 

könyveket és cikkeket (pre- ill. post-printet), szürke irodalmat, kéziratokat, audió- kép- és 

videódokumentumokat, adatfájlokat – minden elérhető, érvényes digitális címmel és megfelelő metaadatokkal 

rendelkező tudományos tartalmat. 

Az utóbbi években több nagy szolgáltató is jelentkezett ezen a pályán. Az Elsevier 2004-ben indított Scopus 

szolgáltatása az indexelt 14 ezer cím között 500 OA folyóiratot figyel. A cég Scirus nevű keresője az OA 

archívumokat és az OA kiadókat is indexeli. A Thomson cég Web Citation Indexével kapcsolódott ebbe a 

folyamatba több száz intézményi repozitórium anyagának figyelésével. 

A Scientific Commons (http://www.scientificcommons.org/) célja, hogy a szabadon elérhető tudományos 

irodalom legnagyobb kommunikációs eszközévé váljon. A gyorsan növekvő számú kezdeményezések és 

archívumok számon tartása nem egyszerű feladat. A projekt azonban nem csupán regisztrál, hanem a szétszórtan 

elhelyezkedő forrásoknak közös felhasználói felületet biztosít. A projekt számon tartja a repozitóriumokat, 

indexeli a teljes szöveges dokumentumokat, azonosítja a szerzőket, és megrajzolja társadalmi és szakmai 

kapcsolatrendszerüket. 

A Google tudományos keresőszolgáltatása, a Google Scholar a szakirodalom feltérképezésének egyik 

legnépszerűbb eszköze. A repozitóriumtartalmak indexelése azonban nem evidens: a legújabb platform-verzió 

alkalmazásával, valamint megfelelő számú elérhető, unikális (pl. PhD dolgozatok) anyaggal lehet a Google 

Scholar keresőrobotjainak figyelmét az egyes repozitóriumokra irányítani. Hasonlóképpen, az open access 

folyóiratok esetében érdemes az ingyenesen letölthető Open Journal System (OJS) vagy hasonló 

folyóiratpublikáló és -archiváló szoftvert használni a már hagyományosnak mondható weboldalak helyett, s az 

egyes cikkeket állandó azonosítóval (DOI) ellátni. 

7.1. Aggregátor-szolgáltatások 

A nyílt hozzáférésű tartalmak és források számának ugrásszerű növekedésével szükségessé vált a tartalmak 

elérésének integrálása. Az egyes repozitóriumok a kutatás szempontjából korlátolt értékkel bírnak. Az open 

access valódi potenciálja az archívumok összekapcsolásában, együttműködésében rejlik. Az egymással 

kommunikálni képes, a felhasználható formátumú adatcserét lebonyolító repozitóriumhálózat kialakítása a 

végleges cél, ahol a jól definiált interoperabilitás aggregációt, adatbányászatot és értéknövelt szolgáltatásokat 

tesz lehetővé. Az aggregátor-szolgáltatások egyrészt lehetővé teszik a különböző intézményekben, városokban, 

országokban, földrészeken működő archívumok együttes keresését, másrészt olyan keresési technikákat 

alkalmaznak, amelyek láthatóbbá teszik az egyes repozitóriumokban archivált tartalmakat. 

A globális integráltság elérése távlati cél – ennek kialakulásáig különböző szempont szerint kialakított 

gyűjteményeket, közös keresési lehetőségeket találunk. 

Az egyes országokban létrehozott kutatási eredmények reprezentálása céljából nemzeti aggregátor-

szolgáltatásokat alakítottak ki, pl. Hollandiában (NARCIS), Ausztráliában (Trove), Portugáliában (RCAAP), 

Spanyolországban (Recolecta), Írországban (rian). 

Találunk példát valamilyen dokumentumtípusra koncentráló nemzeti vagy nemzetközi aggregator-

szolgáltatásra: a DART-Europe (http://www.dart-europe.eu), a doktori dolgozatok európai aggregátor-

szolgáltatása 27 ország több mint 500 egyetemének gyűjteményét keresi és nyújt hozzáférést többszázezer 

dolgozathoz. A keresési és böngészési lehetőségeken kívül lehívható a legfrissebb és a leggyakrabban letöltött 

disszertációk listája. 

http://www.oaister.org/
http://www.scientificcommons.org/
http://www.dart-europe.eu/
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Több kutatásfinanszírozó szponzorál olyan projekteket, melyek egy központi archívumba gyűjtik (pl. 

PubMedCentral) vagy egy felületen prezentálják a támogatott kutatási eredményeket. Az Európai Tanács több 

egymást követő projektet támogatott egy átfogó európai repozitórium-infrastruktúra létrehozása céljából 

DRIVER és OpenAIRE néven. 

8. Nemzetközi repozitórium-infrastruktúra 

A felmérések adatai alapján a világ tudományos szakcikkeinek közel 50%-át az Európában található körülbelül 

800 kiadó jelenteti meg. Az európai kutatók hasonló arányban, a világon kiadott publikációk 43%-ával járulnak 

hozzá a tudomány fejlődéséhez. Az Európai Unió tagállamainak kutatástámogatása az utóbbi években a 

központi pályázati támogatásokra koncentrálódott. Az Unió és egyes testületei (Európai Tanács és Európai 

Kutatási Tanács) kutatásfinanszírozóként elfogadták a nyílt hozzáférés koncepcióját, és fokozatosan beépítik a 

támogatás rendszerébe. 

Elvi-rendeleti síkon 2008 augusztusában az EU elindított egy kísérleti kezdeményezést, az Open Access Pilot 

projektet, ami arra kötelezi a 7. Keretprogram hét finanszírozási területén támogatott kutatókat, hogy 

tudományos eredményeiket közlő munkáikat tegyék nyíltan elérhetővé. 

Hetedik keretprogram, támogatási megállapodás – Külön kikötések jegyzéke (Version 6, 18.12.2009) – 39. 

kikötés: 

A II.30. cikk 4. bekezdésében foglaltakon túlmenően a kedvezményezettek a zárójelentés 

elkészítése előtt vagy után közzétett új információkhoz és jogokhoz kapcsolódó tudományos 

publikációk publikált változatának vagy publikálásra elfogadott végleges kéziratának 

elektronikus másolatát a publikálással egyidejűleg letétbe helyezik egy intézményi vagy 

tematikus adattárban. 

A kedvezményezettek mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez az elektronikus változat 

ezen az adattáron keresztül elektronikus eszközökkel a következők szerint szabadon 

hozzáférhető legyen bárki számára: 

• azonnal, ha a tudományos publikáció „nyílt hozzáférésűként” jelenik meg, azaz ha a kiadó 

az elektronikus változatot ingyenesen rendelkezésre bocsátja, illetőleg 

• a publikálástól számítva [x] hónapon belül. 

A fenti előírás minden olyan publikált kutatási anyagra vonatkozik a megjelölt finanszírozási területeken, 

amelyet a 2008. augusztus 20. után aláírt támogatási szerződésekben az Open Accessről szóló 39. cikkely 

(Special Clause 39) szabályoz. Az Open Access Pilot a 7. Keretprogram végéig tart, s a felsorolt kutatási 

területek révén az Európa Tanács e Keretprogramban rendelkezésre álló kutatási keretének 20%-át fedi le. 

8.1. DRIVER és OpenAIRE 

Gyakorlati síkon az OA Pilot kötelezvényhez az Európai Tanács 2006-tól támogat egy olyan projekt-családot, 

melynek feladata a publikációk archiválására alkalmas repozitórium-infrastruktúra, valamint az ezekre épülő 

aggregátor-szolgáltatás kiépítése. A DRIVER, DRIVERII, valamint az OpenAIRE projektek által kiépített 

humán- és informatikai infrastruktúra lényegi elemei: 

1. Hálózat: helpdeskhálózat az azonosításhoz, feltöltésekhez és archiváláshoz kapcsolódó 

információszolgáltatási szerepkörrel. Az egyes tagállamokban létrehozott elektronikus tájékoztatószolgálat, 

melynek feladata az adott országból érkező kérdések, problémák kezelése, valamint a feladatok és 

lehetőségek ismertetése, tudatosítása a kutatókkal, kutatóintézetekkel. 

2. Szolgáltatás : európai repozitóriumhálózat, továbbá központi aggregator-szolgáltatás, információs portál és 

repozitórium az „árva‖ dokumentumok számára. 

3. Kutatás : kutatási adathalmazok kezelésére alkalmas adatmodellek kialakítása kutatói közösségek 

bevonásával. 

4. Fenntarthatóság : a kiépített hálózati és szolgáltatási infrastruktúra hosszútávú fenntarthatóságát biztosító 

stratégia kidolgozása. 
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Következő lépésként az OpenAIREplus projekt nem csupán a publikációk, hanem a nyers, feldolgozatlan 

kutatási adatok, adathalmazok archiválására és megosztására alakít ki infrastruktúrát. 

8.2. COAR 

A Coalition of Open Access Repositories (COAR) nevű kezdeményezés az Európában kialakított repozitórium-

hálózatot tágítja globális léptékűvé. Az alapvető célkitűzés egy erős szövetség kialakítása: emberi, valamint 

intézmények közötti együttműködés a nyílt hozzáférés koncepciójának ismertetése és elfogadtatása, a 

rendelkezésre álló repozitóriumok számának növelése, hatékonyságuk fokozása. Cél a repozitórium-

működtetéssel kapcsolatos szakma, különböző munkakörök definiálása és beépítése az intézmények szervezeti 

és human infrastruktúrájába. A megvalósítás eszközei az információmegosztás, a szabványok és irányelvek 

megfogalmazása az interoperabilitás érdekében, valamint a repozitóriumokra épülő felhasználói, értéknövelő 

szolgáltatások kifejlesztése és bevezetése. 

9. Művészetek, humán- és társadalomtudomány: 
kimaradnak? 

A művészetekben, valamint a humán területeken és a társadalomtudományban a kisebb számú cikkek 

megjelentetése mellett a monográfiák publikálása uralkodik. A könyvkiadásban a szerzői jogi szerződések és 

feltételek hagyományosan eltérnek a cikkpublikálási szokásoktól. A kiadó a könyv megírásáért fix összeget 

vagy az eladott példányok után jutalékot fizet a szerzőnek. Mára azonban nagymértékben csökkent a kereslet a 

tudományos monográfiák iránt, így a szerzők nehezen jutnak publikálási lehetőséghez. A profitorientált kiadók 

kizárólag a kifizetődőnek ígérkező, eladhatónak tűnő kéziratokat fogadják be. 

A nyílt hozzáférésű könyvkiadás térnyerése oldhatja a reménybeli szerzők problémáját. Az open access 

monográfiák szélesebb közönséghez eljutnak, mint a hagyományos nyomtatott könyvek, sőt a nagyobb 

láthatóság a nyomtatott eladások emelkedésével is járhat. A nyílt hozzáférésű könyvkiadás módjai: 

• A hagyományosan kiadott könyv szerzői archiválása (javasoltan fejezetenként). Ez a módszer biztosítja a 

megjelent könyv láthatóságát, ámbár leginkább csupán az egyetemi kiadók engedélyezik. 

• Néhány kiadó maga archiválja és teszi nyílt elérésűvé a könyvet, például az Amsterdam University Press. 

• Létezik néhány nyílt hozzáférésű profitorientált kiadó a piacon, akik új üzleti modelleket dolgoztak ki erre a 

célra. A pályázati támogatásokból rendszerint bizonyos összegben vagy arányban elszámolható a publikálási 

költség. 

A humán- és társadalomtudományi területen az OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) 

együttműködés igyekszik az akadémiai közösség számára nyílt hozzáférésű publikálási szolgáltatást nyújtani. A 

hálózat lényege, hogy az érintett tudományterületeken a kommunikáció átalakulásának folyamatát kontrollálja, 

és hatékony információ- és tapasztalatcserével, szabványokkal, üzleti modellek kidolgozásával a kutatóközösség 

javára fordítsa. 

10. Hitek és tévhitek a nyílt hozzáférésről 

Az open access mozgalom számításai szerint az évente megjelenő két és fél millió tudományos cikknek 15%-a 

válik szerzői archiválás útján nyílt hozzáférésűvé. A már említett RoMEO adatbázisban 1194 kiadó adja közre 

önarchiválási politikáját. A portál statisztikája szerint a kiadók 68%-a engedi a szerzői archiválás valamilyen 

formáját (a pre- ill. post-print közreadását). Egy másik felmérés szerint a folyóiratok 90%-a engedi a szerzői 

archiválást, ám a szerzők mégsem élnek ezzel a lehetőséggel. 

Az elmúlt években több tudományterületen végezték el a nyílt hozzáférésű és a csak előfizetők számára elérhető 

cikkek idézettségének összehasonlító vizsgálatát (Hajjem 2005, Lawrence 2001). A felmérések statisztikai 

bizonyítékokkal szolgálnak a szerző által archivált és elérhetővé tett cikkek citációjának tudományterülettől 

függő 25-250%-os emelkedéséről az előfizetéses cikkek idézettségéhez viszonyítva. 

A nyílt hozzáférés előnyei legalább öt komponensből állnak: 

1. időtényező: az archiválás rövidebb idő alatt több idézetet eredményez 
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2. használat: több letöltés több citációt jelez/indukál 

3. verseny: az OA cikkek relatív citációs előnye a nem nyílt elérésű cikkekkel szemben 

4. minőségi előny: a jobb minőségű cikkek OA előnye magasabb 

5. minőségi részrehajlás: a szerzők szívesebben archiválják a nívósabb cikkeiket 

Az intézményi repozitóriumok jelentései azt jövendölik, hogy intézményi kötelezvény nélkül az archiválás 15% 

körül marad, míg egy kötelező rendelet esetén néhány éven belül 95-100%-os önarchiválást lehet elérni. 

A tudományos cikkek nyílt elérhetővé tétele erősen foglalkoztatja és megosztja a tudóstársadalmat 1. A 

határozott (pozitív vagy negatív) vélemények mellett különösen térségünkben jellemző a tájékozatlanság mind a 

könyvtárosok, mint a kutatók körében. Az információhiány mellett a tévhitek okoznak rendkívüli károkat és 

akadályozzák a kommunikációt a nyílt hozzáférést támogató kollegák és a kutatók között. A leggyakoribb 

tévhitek –amint azt az alábbiak illusztrálják - könnyedén cáfolhatók. 

1. „AZ ISI nem indexeli az OA folyóiratokat.‖ 

A Thomson Reuters körülbelül 200 nyílt elérésű, s számos un. hibrid folyóiratot (a hibrid folyóiratokban 

publikáló szerzők cikkfeldolgozási díj fejében nyílt hozzáférésűvé tehetik cikkeiket) indexel az ISI Web of 

Science-ben, az előfizetéses folyóiratok értékelésével megegyező kritériumok alapján. A vizsgált OA anyag 

folyamatosan növekszik, s elkezdték a digitális repozitóriumok anyagának indexelését is. 

2. „Az OA folyóiratok gyenge minőségűek.‖ 

A folyóiratok minőségének jelenlegi mérőszáma az Impakt Faktor, melyet a Thomson Reuters cég citációs 

szolgáltatásának (Journal Citation Reports, JCR) részeként egy több mint ötven éves képlet (a folyóirat előző 

két évben megjelent cikkeire adott évben kapott idézetek száma osztva a folyóiratban az előző két évben 

megjelent cikkek számával) alapján számít. Annak ellenére, hogy ez a képlet az egyéni teljesítménynek igen 

gyenge mércéje, mindeddig a JCR maradt a legismertebb és legelterjedtebb mutatója a folyóiratok, és ezen 

keresztül a kutatások minőségének. A Web of Science adatbázisban indexelt OA folyóiratok közül több igen 

magas IF-val büszkélkedhet, pl. a PloS Biology, amely első hivatalos impakt faktorával az Általános 

Biológia kategória élére tört. 

3. ―A publikációs díj fizetése korrumpálja a lektorálást.‖ 

Ha ez igaz lenne, az rendkívül romboló hatású lenne a tudományos kommunikáció rendszerére. De nem igaz. 

Az OA folyóiratok tűzfallal választják el a lektorálási folyamatot a publikációs díjfizetés rendszerétől. Ezt a 

tévhitet terjesztő kiadók az utóbbi időben maguk is hibrid folyóiratokat indítottak, ezért ez a vád valószínűleg 

eltűnik majd. 

4. ―Az OA folyóiratok üzleti modelljei nem fenntarthatóak.‖ 

A fenntartható OA üzleti modellek kidolgozása és kipróbálása folyamatos. A fenntarthatóság forrásai a 

cikkfeldolgozási díjon (article processing charge - APC) kívül a szponzori támogatás, hirdetések és 

nyomtatott változat árusítása. Sikeres példa a 40 folyóiratot kiadó Medknow Publications OA-modellje: a 

nyomtatott változat előfizetés alapú, a cikkek ingyenesen elérhetők online. E modell bevezetése óta megnőtt 

a beküldött cikkek száma és a hivatkozások mértéke is, sőt az előfizetések száma is emelkedett. 

Két teljesen üzleti alapú kiadó, a BioMed Central (246 folyóirat) és a Hindawi Publishing Corporation (475 cím)  

a szerzők által fizetendő cikkelőállítási díjra építette üzleti modelljét. 

                                                           
1Csak néhány példa az elmúlt évek tudományos folyóiratokban megjelent kapcsolódó cikkeiből: 

Harnad, S. The self-archiving initiative. Nature 410, (26 April 2001) 1024-1025. 

Wren, J.D. Open access and openly accessible: a study of scientific publications shared via the internet. British Medical Journal. 330 (14 
May 2005) 1128-1129. 

Shattil, S.J. Open access, yes! Open access, no! Blood 103, 9 (2004) 3257. 

Walker, T.J. Authors willing to pay for instant web access. Nature 411 (31 May 2001) 521. 

Lawrence, S. Free online availability substantially increases a paper‘s impact. Nature 411 (31 May 2001) 521. 
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11. A tudományos kommunikáció jövője 

A tudományos kutatás szótárába John Taylor, az Egyesült Királyság Tudomány és Technológia Hivatala 

Kutatási Tanácsainak (Research Councils at the Office of Science and Technology) általános igazgatója új 

fogalmat vezetett be 2001-ben. Az „e-Science‖ (elektronikus tudomány) az együttműködésen alapuló, 

hálózatosított tudományos munkát biztosító eszközök és technológiák gyűjtőfogalma. Az e-Science 

infrastruktúra használatával a tudósok gyorsabban, hatékonyabban, új módon tudnak dolgozni. Maga az 

elképzelés természetesen nem új, hiszen J.C.R. Licklider ARPANET-kezdeményezésétől Tim Berners-Lee web-

protokolljáig sok szakember sokévi álmának és munkájának eredménye, ám az elnevezésnek az ezredfordulóhoz 

köthető megjelenése mindenképpen mérföldkő jellegű. Az e-Tudomány fogalom hatalmas (petabájtokban 

mérhető) adatmennyiséget takar, melyek a legújabb generációs tudományos kísérletek eredményeként jönnek 

létre. Ezen adatok megosztásának, használatának biztosításához speciális keresőket és hatékony adatbányászati 

eszközöket fejlesztenek ki. Ilyen eszközök kifejlesztése az adatok metaadatainak segítségével történhet, tehát az 

elképzelt hatalmas tudományos adattárak működtetése a „hagyományos‖ könyvtári és bibliográfiai 

adatbázisokhoz hasonló módon képzelhető el. 

A tudományos kommunikáció ilyen irányú változása 2003-ban kezdődött, amikor a Berlini Deklarációban 

megfogalmazták az eredeti tudományos eredmények, nyers adatok és metaadatok, forrásanyagok, a képi és 

grafikus anyagok digitális reprezentációinak, valamint a tudományos multimédia anyagok nyílt elérhetőségének 

szükségességét. 

A tudóstársadalom számára rendkívüli lehetőséget kínál eredményeik nyílt közzététele, így felgyorsul a 

tudományos információcsere, olcsóbb a hozzáférés és nagyobb a hatás (impact).Az open access-t (vagyis 

kutatási eredményeik nyílt közreadását) a kutatók gyakorolhatják úgy, hogy nyílt elérésű folyóiratokban 

publikálnak, és/vagy úgy, hogy digitális repozitóriumokban archiválják cikkeiket. 

A repozitóriumok az OAI-PMH protokollnak megfelelő leíró metaadatokkal látják el a digitális objektumokat, 

így biztosítják azt, hogy a világméretű keresők az ott archivált anyagokat indexeljék. 

11.1. Lektorálás 

Az utóbbi évek másik jelentős fejleményei a lektorálás új formáira tett kísérletek. A kutatási eredmények 

lektorálásának létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, ám a technológiai környezet fejlődésével ennek módja is 

változik. A nyomtatott papíralapú korszakban a szerző kutatási területén dolgozó két-három szakember validálta 

lektorálás útján a cikkben közölt kutatás okait, módszereit, az eredmények értékelését, a következtetések 

legitimitását. Az elektronikus korszakban azonban nemcsak az új módszerek lehetősége, hanem szükségessége 

is felmerül. 

Az új kísérletek közül néhány figyelemre méltó példa: 

1. A European Geosciences Union Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) című interaktív, nyílt elérésű 

folyóirata újszerű online lektorálási módot vezetett be. A folyamat kétlépcsős, ahol egy gyors szemle során 

ellenőrzik a dolgozat tudományos és technikai minőségét (1. lépcső), majd elérhetővé teszik azt a folyóirat 

weblapján, és kezdetét veszi egy nyílt, interaktív eszmecsere, ahol a szerzőn és a bírálókon kívül a 

tudományos közösség más tagjai is hozzászólhatnak a cikkhez. A 2. lépcső 4-8 hétig tart, lezárása után a 

szerző beadhatja a cikk végleges változatát, amely a szerkesztés után megjelenik a 

folyóiratban (http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/index.html). 

2. A Public Library of Science (PLOS, az egyik legismertebb OA kiadó) 2006 decemberében indított PLOS 

ONE szolgáltatása tulajdonképpen az ACP módszerét terjeszti ki a természet- és orvostudomány területeire. 

A beérkező dolgozatokat a szerkesztőség megvizsgálja módszertani és gyakorlati szempontok szerint, majd 

azok nyílt lektorálásra kerülnek a PLOS ONE weblapján (http://www.plosone.org/home.action). A lektorálás 

folyamatos, a szolgáltatás online interaktív folyóiratként funkcionál: a cikkek osztályozhatók, ingyenes 

regisztráció után megjegyzések, kommentárok fűzhetők hozzájuk. 

A PLOS ONE a ‘Creative Commons Attribution License Share Alike‘ formulát (CC BY-SA) alkalmazza 

valamennyi publikációjára, melynek értelmében a copyright a szerzőket illeti, de megengedett a cikkek 

letöltése, újra felhasználása, nyomtatása, módosítása, másolása és terjesztése az eredeti szerző és forrás 

feltüntetésével - a szerző illetve a kiadó engedélye nélkül. 

http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/index.html
http://www.plosone.org/home.action
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A PLOS folyóiratok nyílt elérésűek. Az általuk kidolgozott üzleti modellben a cikkek publikációjával 

kapcsolatos költségek (lektorálás, folyóirat előállítása, online szolgáltatás és archiválás) egy részét a szerzők, 

illetve kutatásfinanszírozók által fizetendő cikkfeldolgozási díj (jelenleg 2250-2900 USD, de intézményi 

tagoknak kedvezmény jár, és a fizetést részlegesen vagy teljesen elengedik a forrással nem rendelkezők 

részére) fedezi. A szerkesztők és bírálók nem férhetnek a fizetési információkhoz, így biztosítják az értékelés 

tisztaságát. 

3. További figyelemre méltó fejlemény, hogy 2005 augusztusában a legsikeresebb OA archívum, az arXiv 

bevezette a Trackback szolgáltatást. Ennek lényege az, hogy a szakemberek saját honlapjukon / blogjukon 

kommentálhatják az arXiv cikkeit, majd blogjuk bejegyzéseit belinkelhetik az adott cikkhez az arXiv-ban.A 

Web2.0 jelenség révén terjednek a tudományos információk létrehozásának, gyűjtésének és terjesztésének új 

módjai; a közösség együttműködésével létrehozott tartalmak, a wikik és blogok, melyek formális 

lektoráláson ugyan nem esnek át, ám mégis erős értékelés alatt vannak (pl: 

http://www.openwetware.org/wiki/Main_Page). 

11.2. A tudományos hatásvizsgálat alternatív módszerei 

A kutatók archiválási aktivitása leginkább kötelezvényekkel érhető el, ám a mandátumok kiegészíthetők 

hozzáadott szolgáltatásokkal, melyek érdekeltté teszik a kutatót abban, hogy cikke az intézményi archívumban 

elérhető legyen. 

Ilyen szolgáltatások lehetnek a publikáció terjesztése mellett: az intézmény tudományos termésének számon 

tartása, akkreditációs információk szolgáltatása, önéletrajzok bibliográfiájának készítése, valamint a publikációk 

hatásvizsgálata. 

Az intézményi repozitóriumok és a kapcsolódó nemzetközi projektek szakértőinek figyelmét az köti le, hogyan 

lehet pontos számszerű adatokat kivonni a különböző platformokon működő, sokféle felépítésű archívumokból, 

azaz hogyan lehetne az archívumok használatának mutatóit a Web Citation Index, és más hasonló szolgátatások 

számára értelmezhetővé tenni?A nyílt hozzáférés eszméje úgy teljesedhet ki az egyetemeken és 

kutatóintézetekben, ha az intézményi repozitórium számszerűen igazolható módon növeli az anyaintézmény 

eredményeinek használatát mind a szó passzív (olvasás), mind aktív (idézés) értelmében. 

A megoldás kulcsa az archívumok interoperabilitásában és a használati statisztikák szabványosításában rejlik. A 

szabványos használati statisztika a megbízható hatásszámítás alapja. Ha sikerül kinyerni és megvizsgálni a 

bibliográfiai adatokat (melyhez szükséges ezek tárolásának és kommunikációjának szabványosítása) az 

intézményi archívumokból, megvalósulhat a nyílt elérésű citáció-számítás. 

http://www.openwetware.org/wiki/Main_Page
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2. fejezet - Intézményi repozitóriumok 

1. Digitális könyvtárak, archívumok, repozitóriumok 

A ―digitális könyvtár‖ fogalmának a hálózatok korában számos definíciója lehetséges. Szélsőséges 

értelmezésben előfordul, hogy magát az Internetet digitális könyvtárként aposztrofálják, ahol bármi 

megtalálható, mindenki talál számára hasznos dokumentumot/információt, időtakarékos és növekvő szervezetről 

van szó. Ezek az ismérvek megegyeznek Ranganathan öt törvényével – egyetlen kivétellel. A harmadik törvény 

hiányzik a felsorolásból, ugyanis nem igaz az, hogy az Interneten megtalálható dokumentumok mindegyikének 

van felhasználója, azaz valaki, aki hasznosnak tartja. Egy szervezetorientált megközelítésben a digitális 

eszközöket és információforrásokat alkalmazó, digitális szogáltatásokat nyújtó intézményt is nevezhetünk 

digitális könyvtárnak. 

Szorosabb, könyvtártudományi rendszerszemléletű (alárendelő) definícióként elmondható, hogy a digitális 

könyvtárak olyan elektronikus gyűjtemények, melyek tartalmát képező tételek (adat, dokumentum) valamely 

szempont szerint összetartoznak. A digitális gyűjteményeket úgy alakítják ki, hogy a meghatározott felhasználói 

kör számára elsődleges, kiemelt információforrásként szolgáljanak valamilyen célból. Például a 

tudományterületi repozitóriumok az adott szakterületen dolgozó kutatók elsődleges információforrásai, a 

digitalizált régi térképek archívuma a földrajztudomány és a történelem szakemberei számára bírnak különleges 

értékkel, a Digitális Irodalmi Akadémia a kortárs magyar irodalom kedvelőinek és tanulmányozóinak 

kiindulópontja, az Europeana az európai kultúra iránt érdeklődők kedvenc virtuális gyűjteménye. 

Elfogadható az a mellérendelő megközelítés, amely szerint a digitális könyvtár a hagyományos, nyomtatott 

dokumentumalapú intézmény virtuális kiterjesztése – azaz a könyvtár egy vagy több gyűjteménye digitális 

formában érhető el -, míg az intézményi repozitórium a digitálisan született publikációk archívuma. 

A valóságban azonban leginkább hibrid megoldásokat találunk: egy-egy intézményben kialakított digitális 

adattár egyes gyűjteményei digitális könyvtári, míg mások a kutatói repozitóriumi kategóriába sorolhatók. 

A digitális könyvtárak és repozitóriumok viszonyának lehetséges értelmezései 

1. Alárendelő 

Digitális könyvtárak 

• Digitalizált gyűjtemények 

• Online adatbázisok 

• Intézményi e-print-tárak 

• Tudományterületi archívumok 

• Fotótárak 

• stb. 

2. Mellérendelő 
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3. Hibrid 

A Cambridge Egyetem intézményi repozitóriumának felépítése az egyetem intézményi struktúráját követi 

(http://www.dspace.cam.ac.uk/community-list), de helyet kaptak konkrét projekthez kapcsolódó (Arcadia) 

vagy valamilyen témára koncentráló digitális gyűjtemények (CamRAD) is. 

 

1.1. Intézményi repozitóriumok 

Az intézményi repozitóriumok (archívumok vagy adattárak) a nyílt hozzáférés zöld utas stratégiájának 

alapelemei. A szerzői archiválás tudományterületi és/vagy intézményi archívumban történik. 

Az intézményi repozitóriumok olyan digitális gyűjtemények, melyek valamely kutatóintézmény(ek)hez köthető 

publikációkat, digitálisan született vagy digitalizált dokumentumokat gyűjtenek, rendszereznek, szolgáltatnak és 

archiválnak. 

Tartalmuk szerint léteznek egy-egy dokumentumtípusra koncentráló (pl. szakdolgozat, doktori dolgozat, 

digitalizált folyóirat, fotó, zene, oktatási anyagok, irattári dokumentumok), valamint ezek összességét befogadó 

hatalmas strukturált archívumok. A Szegedi Egyetemen több kisebb, tartalomspecifikus repozitóriumot állítottak 

fel Contenta néven (http://contenta.bibl.u-szeged.hu/), míg a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívuma 

(http://dea.lib.unideb.hu) egyetlen archívum különböző gyűjteményeiben őrzi és szolgáltatja a különböző 

dokumentumtípusokat. 

A továbbiakban az intézményi repozitóriumokat elsősorban eredeti funkciójuk, tehát a tudományos 

kommunikáció folyamatában vizsgáljuk az egyes kutatóhelyeken – elsősorban felsőoktatási intézményekben – 

létrehozott kutatási eredmények archiválása szempontjából. 

2. Érdekelt felek 

Az open access előterörése áthelyezte a súlypontot a kiadók által kínált publikálási csatornákról az intézményi 

és tudományterületi repozitóriumokra. Az információkeresési technikák fejlődésével és a hagyományos 

információkezelés strukturális és funkcionális átrendeződésével a tudományos kommunikáció folyamatában 

aktívan résztvevő felek szerepe is megváltozott. A nyílt hozzáférésű publikáláshoz kapcsolódva nagyobb 

jelentőséget kapnak a repozitóriumokra vonatkozó intézményi döntések, illetve a repozitóriumokra épülő 

szolgáltatások létrehozása és fenntartása, így hangsúlyosabbá válik az adatárakkal közvetlenül foglakozó 

szakemberek munkája is. Ahhoz, hogy tisztán áttekintehető legyen a repozitóriumok szerepe az átalakuló 

tudományos kommunikációban, szükséges meghatározni a folyamatban érdekelt résztvevőket és álláspontjaikat. 

http://www.dspace.cam.ac.uk/community-list
http://contenta.bibl.u-szeged.hu/
http://dea.lib.unideb.hu/


 Intézményi repozitóriumok  

 21  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

            Az információkezelés tekintetében az érdekelteket négy nagyobb kategóriába sorolhatjuk: 

információfelhasználók, információszolgáltatók, információközvetítők, akik a tartalomszolgáltatás különböző 

fázisaiért felelősek, és a metainformáció-kezelők, akik a folyamat hatásait vizsgálják és nem a folyamat 

eredményeire koncentrálnak (Catherine Jones 14). 

2.1. Az információfelhasználók 

            A felhasználók elsődleges célja a kutatási eredmények elérése további felhasználásra. Kutatási 

területenként változik, hogy milyen típusú dokumentumokat (folyóiratcikk, monográfia, technikai leírás, 

kutatási adatok, nem publikált anyagok) részesítenek előnyben a felhasználók, illetve a hivatalos publikálási 

folyamat melyik stádiumából származzon a keresett anyag. Egyre növekvő esetben kritériummá válik a 

dokumentumok elektronikus elérhetősége tekintet nélkül a publikálás időpontjára vagy a dokumentum korára. 

Összességében az egyes szakterületekhez tartozó felhasználókat nem tekinthetjük homogén csoportoknak, mivel 

különféle igényekkel rendelkeznek az információ mélysége és formátumára vonatkozóan. 

2.2. Az információszolgáltatók 

            Az információszolgáltatók csoportja több egyénből, illetve intézményből áll össze, amelyek szoros 

összeköttetésben állnak egymással. A hagyományos tudományos kommunikációs folyamat alapján a szerzők 

függenek a kiadóktól, míg a felhasználók és az intézmények, különös tekintettel a könyvtárakra, hatással vannak 

előfizetéseik révén a kiadókra. Így, a szolgáltatók szerepeit és feladataikat kölcsönhatásaikban kell 

megvizsgálni. 

2.2.1. Szerzők 

A publikálási folyamat alapkövei és kiindulópontjai maguk a szerzők, akiknek az elsődleges célja a kutatási 

eredményeik minél szélesebb körű terjesztése, disszeminációja. A gyakori és minőségi folyóiratokban történő 

publikálás viszont a tudományos karrier elsődleges feltétele, ezért az elismert, publikálásban nevet szerzett 

szerzők nagy része nem támogatja a tudományos kommunikáció folyamatában megjelenő változásokat. Az 

egyre nagyobb jelentőséggel bíró open access kiadás ambivalens érzéseket vált ki a tudományos szerzők 

körében, hiszen egyfelől üdvözlik a nagyobb láthatósággal bíró kiadási lehetőséget, másfelől nincsenek 

meggyőződve az alternatív publikálási csatornák tudományos jellegéről. A szerzők affiliációs intézményei 

nagymértékben hatással lehetnek a nyílt hozzáférésű kiadás, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó repozitóriumi 

dokumentumelhelyezés megítélésére. Mivel az intézmények nyújtják a kutatáshoz szükséges forrásokat, jogot 

formálhatnak az intézmény keretein belül született tudományos eredmények hozzáférési jogosultságaival 

kapcsolatban. Az érdekek ilyen bonyolult összefonódása - miszerint a szerző tudományos munkáján alapuló és 

anyagi vonzattal nem járó szakmai elismertsége azokból az intézményi költségekből táplákozik, amelyek a 

kutatáshoz szükséges tartalmak megvásárlásához szükségesek -, és ezen érdekek egyensúlyba tartása kihívást 

jelent az intézmények számára. Mivel a szerzők szolgáltatják az intézményi adattárak tartalmait, ezért az ő 

együttműködésük elengedhetetlen a repozitóriumok működése szempontjából. 

2.2.2. Lektorok 

A lektorok tudományos területükön elismert szakemberek, akik a disszeminációs folyamatban a tudományos 

eredmények lektorálását, vizsgálatát végzik. A lektorálás célja, hogy a tudományos tartalmak hitelességét 

tanúsítsák. A lektorok pénzügyi kompenzációt nem kapnak munkájukért, viszont szakmai hírnevük növekszik a 

tudományterületen belül, illetve esetenként szerkesztőbizottsági tagként is részt vehetnek a folyóirat kiadásban. 

Mivel a publikálási folyamatban való aktív részvétel hozzájárul a szakmai elismertség megerősítéséhez, illetve a 

legtöbb lektor szerzőként is megjelenik a tudományos életben, az lektorok érdekeit is az szolgálja leginkább, ha 

a hagyományos felépítésű tudományos kommunikáció érintetlenül marad. 

2.2.3. Kiadók 

A kiadók olyan szervezetek, amelyek a tudományos eredményeket információs árucikké alakítják és a 

felhasználók felé terjesztik. Maga a terminus nem feltétlenül jelenti azt, hogy a publikált anyag fizetés ellenében 

jut el a felhasználókhoz. Számos kiadó esetében, mint például a tudományos társaságoknál, a kiadás költségei 

beépülnek az adott tudományterülethez tartozó tudományos csoportok más irányú finanszírozásába. A kiadók 

munkája többletértéket ad a dokumentumokhoz: minőségellenőrzés, szerkesztés, nyilvánosság, illetve terjesztés 

elektronikus vagy nyomtatott formában. Ezeknek az értéknövelő szolgáltatásoknak az ára az, hogy a szerző a 

legtöbb esetben lemond a szerzői jogairól a kiadó javára. 
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A tudományos kommunikáció változásaival a kiadók szerepe több szempontból is megkérdőjeleződik. A 

hagyományos nyomtatott terjesztés esetén a kiadók megtartják a kiadott anyagok másolatait, viszont hosszútávú 

megőrzésre vonatkozó stratégiát nem dolgoznak ki. Az elektronikus nyomtatás előretörésével és az elektronikus 

dokumentumok tárolásánál ez a kérdés még nagyobb szerepet kapott nemcsak a kiadók, hanem az elektronikus 

másolatokat kezelő intézményi adattárak működésénél. Ezek a változások szorosabb együttműködésre sarkallják 

a kiadókat és a repozitóriumokat, mivel a kiadók nyílt hozzáférésű kiadás melletti elkötelezettsége határozza 

meg, hogy milyen formátumú és felhasználói jogosultságú dokumentumok kerülnek feltöltésre és megőrzésre a 

repozitóriumokba. 

2.2.4. Könyvtárak és információszolgáltatásaik 

A kutatást és oktatást támogató szervezeteknek hozzáférést kell biztosítani az információkhoz a felhasználók 

részére. Ezt a feladatot általában az intézmények könyvtárai látják el különféle információszolgáltatásokon 

keresztül. A könyvtárak elsődleges feladata az, hogy a felhasználói közösség igényeit és érdeklődését 

figyelembe véve válassza ki a dokumentumforrásokat és hozzáférést biztosítson azokhoz az intézmény által erre 

a célra meghatározott pénzügyi kereteken belül. Az elektronikus kiadás és az egyre szélesedő elektronikus 

felhasználás előretörésével a könyvtárak szerepe is átalakulóban van, hiszen a dokumentumok hitelesítése és 

jogosultságkezelése is a könyvtárak feladatát képezi. Továbbá, az open access, illetve a globális láthatóság 

fontosságának erősödése miatt, az intézmények egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a kutatók tudományos 

eredményeinek összegyűjtésére és demonstrálására, ami ugyancsak az intézményi könyvtárak feladatkörét 

bővíti. Ahogy a tudományos publikálás folyamata átalakul, a könyvtárak szolgáltatásrendszere és a könyvtári 

feladatokat ellátó szakemberek összetétele is megváltozik. A repozitóriumok növekvő jelentősége központi 

szerepet juttat az adattárakat építő és kezelő, illetve a repozitóriumokra épülő szolgáltatásokat nyújtó könyvtári 

szakembereknek. 

2.3. Információközvetítők 

Az információközvetítők úgy járulnak hozzá a tartalomszolgáltatáshoz, hogy alternatív dokumentumtárolási 

helyeket adnak meg. A közvetítőknek nem feladatuk a tartalmak kezelése és terjesztése. 

2.3.1. Aggregátorok és absztraktszolgáltatások 

Túlmutatva a kiadói munkán, ami egy adott szakterület tudományos eredményeit gyűjti össze folyóiratok 

formájában, az aggregátorok és absztraktszolgáltatások magasabb szintű információgyűjtésre összpontosítanak. 

A felhasználó számára elsősorban dokumentumkeresőként funkcionálnak, a kért dokumentum nem ismert 

lelőhelyeit keresik meg. Továbbá olyan, dokumentumra épülő információanalitikus szolgáltatásokat nyújtanak, 

mint pl. a citációs index. Ahogy a repozitóriumok egyre nagyobb szerepet kapnak, előtérbe kerülnek az ilyen 

típusú szolgáltatások is, amelyek információkat gyűjtenek a különféle disszeminációs forrásokból és egy közös 

keresőfelületen lehetőséget biztosítanak a felhasználók számára a téma szerinti keresésre. 

2.3.2. Keresőmotorok 

A változások nemcsak a tudományos kiadást és disszeminációt érintik, hanem észrevehető módon átalakul a 

felhasználók keresési technikája is. A Google Scholar alapjaiban változtatja meg a tudományos 

információkeresést, hiszen elvárássá kezd alakulni az az igény a felhasználók körében, hogy az általános 

keresőmotorok is, egyszerű keresőtechnikával tudományos eredményeket hozzanak fel találatként. Az 

intézményi repozitóriumokban archivált nyílt hozzáférésű dokumentumok pedig bővítik a keresőmotorok által 

vizsgált tartalmakat. 

2.4. Metainformáció-kezelők 

A metainformáció-kezelők csoportja a tartalmakhoz kapcsolódó adatokra összpontosít. Mivel nem foglalkoznak 

a tartalomszolgáltatás egyes részfeladataival, úgy mint a tartalmak elérésével és disszeminációjával, nagyobb 

rálátást nyernek a folyamat egészére és a felmerülő problémákra. 

2.4.1. Finanszírozók 

A finanszírozók pénzügyi támogatást nyújtanak intézményeknek, programoknak és projekteknek a kutatások 

fejlesztése érdekében. Elsődleges elvárásuk, hogy a kutatási eredmények mindenki számára elérhetők legyenek. 

A kutatás sikerességét nehéz nyomon követni, hiszen a finanszírozott programban vagy projektben dolgozó 
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kutatók nem feltétlenül egy intézményhez tartoznak. Általános szokás, hogy a szerző megemlíti a finanszírozót 

a publikációkban, ami megnehezíti az aggregátoroknak a dokumentumok csoportosítását finanszírozó testületek 

szerint. A repozitóriumok fejlesztésénél figyelembe vették ezt a kritériumot is, és számos esetben feltöltésnél 

lehetőség van a finanszírozó testület megnevezésére is. Másik alternatívaként a finanszírozó megköveteli a 

projekt kutatási eredményeinek feltöltését egy erre a célra létrehozott vagy kijelölt repozitóriumba. Ez a 

megoldás viszont feszültséget kelthet a kutató intézményének és a finanszírozó testületek elvárásai között. 

2.4.2. Intézmények 

Az intézmények finanszírozzák a kutatókat, az intézményi könyvtárat, szolgáltatásait és a repozitóriumot. Az 

utóbbi évtizedekben egyre nagyobb szerep jut a külső finanszírozásnak az intézmények működtetésében, így az 

intézmények is törekednek arra, hogy kutatási eredményeik láthatóságát és ezzel egyidejűleg magának az 

intézménynek a vizibilitását és hatását fokozzák. Ebben a tekintetben az intézményi repozitóriumoknak jelentős 

szerep jut a statisztikák és a kutatási eredményeket összefoglaló jelentések készítésében. A repozitóriumok a 

láthatóság kulcsfontosságú eszközeivé válhatnak.  

2.4.3. Nemzeti testületek, szervezetek 

A repozitóriumok nemzeti szervezete elsősorban egy érdekképviseleti szerv, amely összefogja és támogatja a 

repozitóriumi kezdeményezéseket az ország egész területén. Feladata az, hogy kommunikációt kezdeményezzen 

a különböző repozitórium-menedzserek között és tanácsadást nyújtson a fejlesztések irányával kapcsolatban. A 

szervezet elsődleges célja, hogy az egymástól független intézményi fejlesztések eredménye egy összefüggő 

repozitóriumi hálózat legyen, amely lehetőséget ad tartalomcserére és közös szolgáltatásrendszerek kiépítésére. 

Számos országban maga a szervezet is hirdet és finanszíroz programokat, pályázatokat, amelyekben a 

fejlesztéseknek konkrétan meghatározott céloknak kell megfelelniük. Ilyen tekintetben a nemzeti testület 

munkássága hatással lehet az egyes intézmények open access és repozitóriumfejlesztési politikájára. 

3. Szervezeti és fejlesztési kérdések 

Az intézményi repozitóriumoknak két követelményt kell kielégíteniük a jelenlegi tudományos kommunikáció 

rendszerében: 

• az intézmény tudományos eredményeinek disszeminációja 

• az intézmény eredményeinek összegyűjtése és hosszútávú megőrzése 

A két követelmény az intézmény kétirányú kommunikációját mutatja: a disszemináció az intézmény hazai és 

nemzetközi láthatóságát segíti elő, míg az archiválási funkció az intézményi információmenedzsment 

szerkezetébe épül be teljesítményfigyelés és értékelés tekintetében. Ezek a követelmények megosztják az 

érdekelt felek különböző csoportjait mind a meghatározott feladat, mind nézőpont szempontjából. 

            A felhasználóknak kedvez a disszeminációs követelmény, hiszen könnyebben hozzáférhetnek a 

szakterületükhöz kapcsolódó kutatási eredményekhez tértől és időtől függetlenül. Az információszolgáltatók, 

mint az intézményi könyvtárak, összetett képet tudnak alkotni a repozitóriumok működésével kapcsolatban, 

mivel nemcsak a szolgáltatások minőségéről kapnak visszajelzéseket a felhasználóktól, hanem a repozitóriumok 

fenntartásában és működtetésében is érdekeltek. A szerzők alkotják a legproblematikusabb csoportot a változó 

publikálási folyamatban, mivel a hagyományos kiadási kultúrára épült szokásokat és gondolkodásmódot a 

legnehezebb átformálni. A kutatók általában lojálisabbak a szakterületükhöz, mint az őket foglalkoztató 

intézményhez, így a szakterület kutatói között kialakult szokás fogja meghatározni a nyílt hozzáférésű 

publikáláshoz és az önkéntes repozitóriumi feltöltésekhez való viszonyukat.  A szerzők esetében felmerülő 

ellenállást ellensúlyozva a finanszírozó testületek is befolyásolhatják a publikálási szokásokat azáltal, hogy 

meghatározzák a kutatási eredmények kötelező feltöltési helyét és idejét. Azok az intézmények, amelyek több 

szakterületen dolgozó kutatót egyesítenek és változatos publikálási szokásokat és köteletezettségeket kell 

figyelembe venniük, egyrészről nyitottabbak a kiadási változások bevezetésére, másrészről kezelniük kell a 

felmerülő feszültséget a különböző szakterületek repozitóriumi feltöltésekre vonatkozó elvárásaival 

kapcsolatban. Az intézmény felsővezetése és a finanszírozó testületek teljesítménymérésre vonatkozó 

követelményeit feltétlenül figyelembe kell venni a repozitórium felállításánál, mivel igényeik meghatározhatják 

az adattár belső struktúráját. 
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            Egy intézményi repozitórium a működése szempontjából nem kényszerül a tudományos publikálás 

kultúrájában megjelenő újdonságok alkalmazására, de az olyan változások bevezetése, mint az open access, 

növeli az intézmények teljes szövegű kollekciójának értékét. A felsőoktatási intézményeknek érdekük a nyílt 

hozzáférésű publikációs rendszer támogatása, és ehhez kapcsolódóan repozitóriumok felállítása, hiszen egyre 

növekvő számú kutatónak kell eleget tennie finanszírozói vagy szakterületen előírt feltöltési kötelezettségnek, 

ami intézményi repozitórium hiányában tudományterületi repozitóriumokba történik. Az intézményen kívül 

tárolt kutatási anyagok kihívást jelentenek az intézmény tudományos eredményeinek kiértékelésénél és egy 

központi gyűjtemény kialakításánál. Elmondható, hogy az open access fejlesztések, konkrétabban egy 

repozitórium kidolgozása és felállítása, hosszútávú befektetést jelent az intézmények számára. A teljeskörű 

kihasználtság érdekében, a repozitórium legyen megbízható és hatékony, vagyis megfelelő alapokra épüljön, 

biztos infrastruktúra támogassa, és kapjon helyet az intézményi politikában is. A fejlesztéseknél a következő 

területekre kell összpontosítani: (1) infrastruktúra, fenntarthatóság, (2) tartalmi döntések, (3) felhasználók 

bevonása és képzése. 

3.1. Infrastruktúra és fenntarthatóság 

Mivel egy repozitórium fenntartása hosszútávú elkötelezettséget jelent az intézmények számára, ezért a 

technikai infrastruktúra (szoftver és hardver) kiválasztása és kapcsolódó pénzügyi kérdések számbavétele 

elengedhetetlen egy nagy láthatóságú és hatékony szolgáltatásrendszer üzemeltetése esetén. 

            Az új rendszerek fejlesztésének fontos kiindulópontja az igények és követelmények felmérése. 

Különbséget lehet tenni a kötelezően előírt követelmények és opcionális igények között, amelyek nem szólnak 

bele a rendszer működésébe, de az igények kielégítésével fokozható a rendszer hatékonysága. A döntéseket 

mindig az intézmény érdekeit figyelembe véve kell meghozni. Az infrastruktúrára vonatkozó döntéseknél fontos 

szempontok lehetnek, hogy az intézmény belső vagy külsős szakembereket bíz meg az infrastruktúra 

kialakításával, illetve a meglévő intézményi munkaerő milyen képzettséggel rendelkezik a rendszer 

üzemeltetéséhez. Ezeknek a döntéseknek pénzügyi vonzataik is vannak, amik hatással vannak a fejlesztések 

irányára és ütemezésére. A finanszírozás legsarkalatosabb kérdései a hardver és szoftver kiválasztása és az 

adminisztratív munkaerő megszervezése. 

            A szoftver kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a technikai fejlesztések eredményeképpen az új 

verziókat is be kell szerezni, és ehhez kapcsolódva számos döntést kell meghozni: Ki fogja a frissítéseket 

elvégezni? Milyen külső tényezőket kell figyelembe venni a frissítések ütemezésénél? Tesztelésre van-e igény 

és van-e rá szükség? A szoftver technikai kérése mellett felmerül a helyi igényekhez való igazítása és a funkciók 

intézményre szabása. A nyílt forráskódú (open source) szoftverek nagy előnye, hogy az alaprendszerben is lehet 

változtatásokat eszközölni és az átalakított verziót meg lehet osztani a többi intézménnyel. 

Mivel a repozitóriumokhoz kapcsolódó fejlesztések még újkeletűek, a szabványok még nem lettek kidolgozva 

rendszer minden területére. Az olyan szabványok, mint az OAI-PMH, a szoftver szerves részeként már 

kifejlődőtt szabályok szerint működnek. A fejlesztések irányvonalát az intézmények politikai döntéseinek 

kellene meghatározni. 

A technikai követelmények mellett az adatmegőrzés és adatkezelés kérdéseivel is szükséges foglalkozni egy 

repozitórium felállításánál. Először is döntést kell hozni azzal kapcsolatban, hogy ki és hol végzi az archiválást, 

vagyis, hogy intézményen belül a repozitórium fogja ezt a feladatot ellátni, vagy esetleg egy külsős archiválási 

szolgáltató lesz a felelőse. Továbbá, döntést kell hozni a megőrzésre kerülő fájlformátummal kapcsolatban is. 

Két lehetőség közül lehet választani: az egyik, hogy eleve a hosszútávú megőrzésre alkalmas fájlformátumban 

kerülnek a tartalmak az adattárba, vagy hogy a repozitórium elfogad minden fájlformátumot és időközben szűri 

ki az elavult fájlformátumokat és megfelelőre konvertálja azokat. 

A fenntarthatóság másik sarkalatos kérdése a repozitóriumi tartalmakat kezelő munkaerő képzettsége. Egy 

rendszer működőképessége jelentős mértékben függ a benne dolgozó szakemberek hatékonyságától, így 

folyamatos képzésük a repozitórium fejlesztésének lényeges eleme. 

3.2. Tartalomkezelés 

A tartalom nélküli repozitórium még a legmodernebb fejlesztések mellett is használhatatlan. A tartalmak 

tekintetében viszont számos döntést kell meghozni annak érdekében, hogy az adattár felhasználói elégedettek 

legyenek a szolgáltatásokkal. Az egyik legfontosabb kérdés a tárolt dokumentumtípusok meghatározása. A 
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különböző fájltípusok eltérhetnek a leírás, metaadat, illetve tárolás tekintetében, éppen ezért egyértelműen 

definiálni kell, hogy milyen dokumentumokat milyen formában lehet a repozitóriumba feltölteni. 

A feltöltésre jogosultak körét is szükséges meghatározni. Az intézményi repozitóriumok esetében arról kell 

döntést hozni, hogy az adattárba feltölthet-e intézményen kívüli kutató is, illetve nem kutatással foglalkozó 

szerző - pl. egy online folyóirat szerkesztője - is igénybe veheti-e az adattár szolgáltatásait. 

Annak érdekében, hogy az adatok a szabványoknak megfelelően kerüljenek be a repozitóriumba, a feltöltési 

folyamatokat fontos egyértelműen strukturálni. Döntéseket kell hozni azzal kapcsolatban, hogy ki töltse fel a 

tartalmakat, milyen ellenőrzésen essenek át a feltöltött metaadatok, és ki a felelős az adatkezelésért. Abban az 

esetben, ha a szerzők maguk töltik fel a dokumentumokat, akkor ajánlott egy katalogizálásban jártas könyvtáros 

szakember beiktatása a folyamatba, aki csak a feltöltött adatok ellenőrzése után engedi be az anyagokat a 

repozitóriumba. 

A repozitórium belső felépítésének megtervezésénél meg kell határozni a jogosultsági szinteket is. A feltöltött 

anyagok hozzáférése mellett tartalmakon alapuló statisztikák és értékelések elérését is szabályozni kell. 

Kérdésként merül fel, hogy ki férhet hozzá a statisztikai adatokhoz: maguk a felhasználók kérhetik le azokat, 

vagy csak az adminisztrátorok férhetnek hozzá a tartalmakat összesítő információkhoz. 

 A jogosultsági szintek meghatározásánál számos tényezőt figyelembe kell venni. Először is, hogy az intézmény 

milyen indittatásból követeli meg a tartalmak feltöltését. Amennyiben országos rendelet határozza meg a 

disszertációk vagy szakdolgozatok feltöltését és közzétételét, akkor egy felsőoktatási intézmény köteles ezt az 

igényt kielégíteni. Hasonló helyzet állhat fenn olyan pályázati követelmény esetén, amely előírja a finanszírozott 

kutatás eredményeinek közzétételét. A szerző is befolyásolhatja az általa feltöltött tartalmak hozzáférési 

jogosultságát: felhatalmazhatja a repozitóriumot a munkái disszeminációjára, vagy írásban megtilthatja a 

munkák közzétételét. 

A tartalmak nyílt hozzáférését befolyásolja a kiadók, ill. pályázati feltételek által megadott embargó időszak. 

Amint a korlátozások lejárnak, a tartalmakat nyílt hozzáférésűvé lehet változtatni, amennyiben a szerzők 

másként nem rendelkeznek. 

A tartalomkezelés kulcsfontosságú tényezője az, hogy a feltöltések önkéntesek, vagy rendelet alapján történnek. 

Az önkéntes feltöltés akkor működik gördülékenyen, ha a szerzők megértik és magukévá teszik az open access 

publikálás elveit. Nagy kihívást jelent a repozitórium kezelőinek a szerzők bevonása és a nyílt hozzáférésű 

szemléletmód elterjesztése intézményi keretek között. 

3.3. Felhasználók bevonása és képzése 

Ahhoz, hogy a repozitórium működésében érdekelt összes felet hatékonyan mozgósítani lehessen, szervezett 

marketingkampányra van szükség. A sikeres kampány jellemzője, hogy a különböző igényeket figyelembe véve 

a felhasználás személyes és intézményi előnyeit megerősíti és az intézményen belül a legszélesebb körben 

együttműködést ér el a kutatók között. 

Első lépésben az érdekelt feleket kell számba venni és rangsorolni. A kutatókat az intézmény szervezeti 

felépítése, illetve rangidősség szerint is lehet csoportosítani. A kutatók megszólításánál mindkét szempontot 

figyelembe kell venni, hiszen a tanszéki és szakterületi kötődések erősebbek, mint az intézményi affiliáció, 

illetve a szakterületen belül hírnevet szerzett rangidős kutatók is erős hatással vannak a kutatótársak 

véleményére. 

A kutatók bevonásának egyik hatékony módja a repozitórium-használattal járó személyes előnyök 

hangsúlyozása, mint pl. az adattár tartalmainak és statisztikai eredményeinek felhasználása az egyéni kutató 

tevékenységének értékelésénél, pályázatok, illetve felterjesztések benyújtásánál és fokozatok megszerzésénél, 

vagy a repozitórium adataira épülő publikációs listák készítése. 

A személyes érdekek mellett a szerzők hozzáállását befolyásoló tényezők még a szakterületen kialakult 

publikálási szokások. Fizikusok között például megszokott a lektorálás előtt álló tudományos anyagok 

(preprintek) feltöltése egy tudományterületi archivumba (arXiv). A tudományterületi repozitóriumi 

szolgáltatásokat használó kutatók nyitottak az intézményi adattárak igénybevételére is, hiszen ők tapasztalatból 

ismerik a feltöltések hosszútávú előnyeit. 
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Egyre szélesebb körben használják a kutatók a repozitóriumokat, hiszen a jelenlegi pályázati rendszerben 

megszokott elvárás lett a kutatási eredmények közzététele, amit repozitóriumokon keresztüli nyílt hozzáférés 

biztosításával valósítanak meg. A párhuzamos feltöltések elkerülése végett érdemes az intézményi 

repozitóriumot berendezni úgy, hogy az ilyen típusú követelményeknek a kutatók egyetlen feltöltéssel eleget 

tudjanak tenni. 

A célközönség és érdekeik megismerése mellett fontos lépés a kampány tartalmi felépítésének összeállítása. A 

tudományos kommunikáció folyamatának átalakulása hatással van a kutatók publikálási szokásaira, egyre 

intenzívebben jelentkezik a nyílt hozzáférés a mindennapi munkájukban (ld. pályázati, intézményi előírások, 

kiadói feltételek). Habár a repozitóriumok felállításának nem feltétlenül kell kapcsolódnia a nyílt hozzáférésű 

publikáláshoz, de számolni kell az open access térhódításával és az intézményi adattárak fejlődésére tett 

hatásával. Hasznos azt is hangsúlyozni, hogy az információmegosztás nem csak az intézmény helyi érdekeit és 

szükségleteit elégíti ki, hanem kapcsolódva a nemzeti és globális információcseréhez a repozitórium beléphet a 

nemzetközi kutatási vérkeringésbe. 

Elengedhetetlen a repozitórium céljainak definiálása: az intézményi láthatóság növelése, pályázatok bevonzása, 

illetve kapcsolódás a tudományos világhálóhoz. Amennyiben a kutatók megértik és elfogadják az intézmény 

által megfogalmazott célokat és ezzel együtt az open access elvek előnyeit, pozitívabban fordulnak az 

intézményi repozitóriumhoz adatfeltöltés céljából. 

A kampánycsomag tartalmazzon tájékoztatást a tartalmak feltöltési folyamatáról, a feltölthető tartalmak 

típusáról, a feldolgozás menetéről, a jogosultságok kezeléséről, illetve a hosszútávú megőrzéssel kapcsolatos 

kérdésekről (dokumentumelévülésről, konvertálásról). 

A repozitóriumi bemutatókat három különböző felhasználói csoport igényeinek megfelelően kell elkészíteni: a 

véghasználó, aki információt szeretne nyerni a rendszerből, a szerző, vagy szerző által megbízott személy, aki a 

feltöltéseket intézi, és a rendszeradminisztrátor. Átfedés lehet a csoportok között, pl. a legtöbb esetben a végső 

felhasználó egybeesik a dokumentumokat feltöltő szerzővel, vagy a könyvtári adminisztrátor felhasználói 

kérdésekre válaszolva keresést végez a rendszerben. 

A felhasználóképzés különböző formában történhet. A kutatók leggyorsabb megszólítási módja a tanszékeken 

szervezett csoportos prezentáció. A személyes konzultáció is igénybe vehető, főleg azoknál a kutatóknál 

hasznos, akik sok, különféle tartalom feltöltését szeretnék elvégezni. A szóbeli segítségnyújtás mellett írott 

mankókat is lehet mellékelni tájékoztatók, kézikönyv, illetve a rendszer weboldalán beillesztett súgók és 

leírások formájában.  

4. Népszerűsítés 

A repozitóriumi érdekképviselet és népszerűsítés sikerét a felhasználók elégedettsége, és ehhez szorosan 

kapcsolódva a feltöltött anyagok mennyisége és minősége mutatja. A repozitóriumi fejlesztések elmúlt 

időszakában a tartalomtoborzás különféle formái kerültek kipróbálásra. A felsőoktatási intézmények esetében 

kiderült, hogy egyfajta népszerűsítési program nem alkalmazható az összes intézmény esetében. Richard Jones 

szerint, a Rogers E. M. által a viselkedéspszichológia területén kidolgozott diffúzió elmélete segítséget nyújthat 

a népszerűsítő és tartalomtoborzó programok kidolgozásánál (Jones 2006, 119). 

Rogers elmélete szerint, amikor egy új elmélet megjelenik a közéletben és elfogadásra vagy éppen elutasításra 

talál, ez drámai következményekkel járhat a társadalomra nézve. Habár az intézményi repozitóriumok 

elterjedése hasonló társadalmi változásokat von maga után, mint az open access mozgalom, mégis a kettőt 

érdemes külön-külön megvizsgálni. 

Minden diffúziós rendszer négy közös részt foglal magába: innováció, közösségi háttér, időzítés és 

kommunikációs csatornák. Richard Jones szerint ez az elmélet segít megérteni a népszerűsítő kampányok 

lényegét és rávilágíthat a kulcsfontosságú, külön hangsúlyt igénylő kérdésekre (Jones 2006, 120). 

4.1. Innovációs jellemzők 

Az újdonságokkal kapcsolatos reakciókat számos tényező befolyásolja: az új technológia befogadásának 

előnyei, a meglévő rendszerekkel való kompatibilitása, a felhasználásának összetettsége, a rendszer 

áttekinthetősége, az eredmények láthatósága. Amennyiben ezeket a tényezőket az intézményi repozitórium 
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felállítására és a kutatói köztudatba való bevezetésére vetítjük, láthatjuk, melyek azok a pontok, amelyekre 

külön hangsúlyt kell fektetni a népszerűsítési kampány kidolgozásánál. 

Az intézményi repozitórium használatának számos előnye van: a kutatási irodalomhoz való korlátlan és 

ingyenes hozzáférés, a szerző láthatóságának növekedése, illetve ide kapcsolódva az intézmény hírnevének és a 

tudósok kutatási kedvének erősődése. Az előnyők megismertetése és megerősítése a kutatók között kritikus pont 

lehet a népszerűsítési programban, hiszen hatással vannak a felhasználók hozzáállására és feltöltési kedvére. 

Ehhez a tényezőhöz szorosan kapcsolódik az átjárhatóság, a kompatibilitás kérdése. A kutatók számára 

lényeges, hogy az új szolgáltatás vagy rendszer összhangban legyen a már működő értékekkel, szokásokkal és 

elvárásokkal. Ebben az értelemben az intézményi repozitórium céljai egybevágnak a tudományos kutatás 

tradicionális elveivel, miszerint a kutatási eredményeket közzé kell tenni a tudás fejlődése érdekében. Az 

oktatási rendszerre nehezedő elvonások súlya alatt, amikor a folyóirat és adatbázis előfizetések drámaian 

csökkennek, egyre nagyobb szerep jut az open access repozitóriumnak a tudományos munkák terjesztésében 

(Jones 2006, 115). 

Az új szolgáltatás összetettsége már jobban megosztja a felhasználókat. Általában az egyszerű, könnyen 

elsajátítható újdonságokat hamarabb kezdik rendszeresen használni, mint a bonyolultabb rendszereket, amelyek 

használatához új készségek elsajátítása szükséges. A digitális repozitóriumok esetében a kutatók nagy része már 

napi kapcsolatban van az Internettel, így felhasználóbarát platform esetén a repozitóriumi szolgáltatások 

igénybevétele sem jelent különösebb gondot. A digitális tartalmak felhasználásához szorosan kapcsolódó egyéb 

kérdésekben (pl. szerzői jogok) azonban teljesen járatlanok a kutatók, így érdemes külön figyelmet fordítani 

ezek bemutatására a népszerűsítés során. 

 Az új rendszer vagy szolgáltatás népszerűségét nagyban növeli, ha lehetőség nyílik a felhasználók számára a 

kipróbálásra. Amennyiben biztosítva van a kutatóknak a rendszer próbálgatása anélkül, hogy bármilyen hardver 

vagy szoftver letöltéseknek eleget kellene tenniük, pozitívabban viszonyulnak az innovációhoz. Ilyen 

tekintetben nagy jelentőséggel bír egy ingyenes próbaidőszak beépítése a kampányba. 

A befogadás-elfogadás gyorsasága nagymértékben függ a rendszer vagy szolgáltatás eredményeinek 

láthatóságától. Az open access dokumentumok láthatóságával kapcsolatban már folynak kutatások és elemző 

cikkek is jelentek meg, amelyek hangsúlyozzák az open access anyagok láthatóságának gyorsabb arányú 

növekedését a hagyományos kiadású anyagokéval szemben. A kutatói társadalom meggyőzése érdekében, 

hasonló elemzéseket kell a repozitóriumok felhasználásával kapcsolatban is készíteni webszervizek, vagy a 

repozitóriumi szoftver statisztikái alapján. A támogatottságot növeli, ha ezek az összegyűjtött adatok és 

értékelések folyamatosan frissülve közkézen forognak a kutatók között. 

4.2. Közösségi háttér 

A disszemináció második lényeges alkotóeleme a közösségi háttér, amelyben az újítás megjelenik. Az innováció 

közösségi szervezete az intézmény kutatóiból áll össze. Egy intézményen belül különböző hozzáállásokkal és 

véleményekkel találkozhatunk egy új rendszer bevezetésénél, éppen ezért különböző csoportokat alakíthatunk ki 

annak megfelelően, hogy milyen gyorsan veszik használatba a rendszer szolgáltatásait. 

• Az újítók hamar megértik a repozitórium előnyeit. Főleg azok a kutatók tartoznak ide, akiknek már van 

gyakorlatuk a szerzői archiválás területén és használnak tudományterületi adattárakat a kutatásaikban. 

• A korai elfogadók csoportjába azok a kutatók sorolhatók, akik szeretik és kipróbálják a technológiai 

vívmányokat, illetve kutatási eredményeiket feltöltik tanszéki vagy személyes weboldalakra. 

• A kutatói társadalom nagyobb része csak később kapcsolódik az újításokhoz, főleg egy közvéleményt formáló 

tanszéki vagy szakterületi vezetőt követve. A legnagyobb probléma ezzel a csoporttal, főleg a többség azon 

részével, akik csak később csatlakoznak az új rendszerhez, az, hogy ugyan megértik és elfogadják a 

szolgáltatás előnyeit és szociális és tudományos jelentőségét, mégis nehezen szakadnak el a megszokott 

kutatási gyakorlatoktól. Álláspontjuk nem változik addig, amíg a repozitóriumok szélesebb körben be nem 

épülnek a kutatási folyamatokba. 

A változást generáló vagy közvéleményt formáló személyeknek fontos szerepe van az innovációk 

térhódításában. Tevékenységük jelentős hatással van az új szolgáltatások vagy rendszerek népszerűségére. 

Szaktekintélyüknek köszönhetően a hozzájuk tartozó kutatói csoportok, követve példájukat, nyitottabbak az 

újdonságok iránt. Befolyásuk két különböző szociális szinten is változást idéz elő - a hozzájuk tartozó kutatók 
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körében az újdonságok elfogadásában, ill. az intézmény vezetésénél az új rendszerhez kapcsolódó politikák és 

rendelkezések kidolgozásában –, így egyfajta közvetítő szerepet is ellátnak. A változást generáló kutatók 

tevékenysége számos funkciót lát el az intézmény szociális hálójában: információcserét alakít ki a különböző 

felek között, rávilágít az innováció egyes hibáira, vonzóvá teszi a változást a kutatói közösségek számára, 

megalapozza az innováció bevezetését, valamint önállóságra ösztönzi a kutatókat. A népszerűsítési kampány 

egyik kulcseleme az ilyen közvéleményt formáló kutatók megkeresése és az új rendszer vagy szolgáltatás 

megismertetése. 

4.3. Időzítés 

Az innováció bevezetésének harmadik befolyásoló tényezője az időzítés. Az innováció megszületése és 

széleskörű elfogadása közötti intervallumot különböző szakaszokra lehet felbontani (Jones 2006, 120): 

• ismeretszerzés, 

• meggyőzés, 

• döntések, 

• bevezetés, 

• megerősítés. 

Az ismeretszerzés időszakára esik az újítás megismertetése a célközönséggel, illetve a célok és funkciók 

meghatározása. A meggyőzés periódusában jelentős szerep jut a közvéleményt formáló kutatóknak, akik 

hatással vannak az újítás pozitív elismertségére. A döntéshozatal és bevezetés lépései szorosan összefonódnak, 

hiszen az innováció bevezetését megelőzi az elkötelezettség vállalása. Az implementáció sikerei jelentik a 

folyamat megerősítését. Ez az ötlépcsős folyamat jellemzi az újdonságok elfogadását mind egyéni, mind 

intézményi szinten, vagyis, az a folyamat, amely lejátszódik az egyéni kutatók esetén egy új rendszer 

megismerésével és használatba vételénél, kivetíthető egy intézmény implementációs folyamatára is. 

Az innovációs-diffúzió elmélet által meghatározott rendszerbevezetési folyamat megjeleníthető egy Ripple-

diagram segítségével is (7. ábra). Az ábra demonstrálja a kölcsönhatásokat a folyamat elméleti lépcsőfokai, a 

tevékenységek hierarchiája és időzítése, illetve az újítást befogadó csoportok között. A diagram egymás mellé 

állítja, illetve egymásra vetíti az innovációs folyamat tervezésének elméleti szakaszait (ismeretszerzés, 

meggyőzés, döntések, bevezetés, megerősítés), a repozitóriumi használat szociális vetületét, és a repozitórium 

implementáció eseményeinek és hatásainak hierarchiáját. Pl. ennek értelmében a diagram azt mutatja, hogy a 

megismerés és ismeretszerzés időszakában az innovatív felhasználók az innováció által felvetett kérdések 

megértése után kezdik használatba venni az új rendszert vagy szolgáltatást. 
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7. ábra: Ripple-diagram 

A népszerűsítési program kezdete egybeesik az innovációs folyamat tervezésének ismeretszerzési fázisával. Itt 

az elsődleges cél a legszélesebb körű terjesztés, különös figyelemmel az újításokat kedvelő kutatók csoportjára. 

Ez a szakasz valószínűleg rövid lefutású, hiszen az újításokra nyitott kutatók nagy valószínűséggel hamar 

megértik és használatba veszik a rendszert vagy szolgáltatást. 

A második lépés a kutatói közösségek meggyőzése. Itt már számíthatunk a rendszer javítását elősegítő 

visszajelzésekre az első felhasználók kisebb csoportjától. Ezért fontos a kommunikáció kezdeményezése és 

fenntartása, illetve reagálás a kutatók személyes javaslataira. A szakasz legfontosabb célja az adaptáció 

kiszélesítése az intézmény különböző egységeire. Kitüntetett figyelmet kell fordítani a közvéleményt formáló 

kutatók megkeresésére, mivel ők segíthetnek az egységeken belüli népszerűsítésben. 

A döntéshozás időszakában az egységen belüli elkötelezettséget megelőzi egy próbatanulmány eredményeinek 

kiértékelése. Ebben a szakaszban erősen javasolt az intézményi egységeken belül bevonni a kutatókon kívül az 

adminisztratív munkaerőből kollégákat, pl. asszisztenseket vagy informatikus szakembereket. A 

felhasználóképzés segíthet a feltöltésekkel járó kezdeti nehézségek leküzdésében. Fontos, hogy ebben a 

stádiumban állandó segítséget kapjanak a felhasználók annak érdekében, hogy a nehézségeket ne a rendszer 

rovására írják és el ne pártoljanak a további használattól. 

Az implementációs szakasz sikerességét előmozdíthatja a próbatanulmány kiértékelése. Ez a kísérleti bevezetés 

ugyanolyan súllyal bír a kutatók körében, mint a lektorálás a kiadási folyamatban, vagyis hitelesíti a projekt 

létjogosultságát az intézményen belül. Itt érdemes bekapcsolni a folyamatba a felsővezetést és nyilatkozatot 

kérni a támogatásukról. Továbbá, hasznos lehet kilépni az intézményi keretek közül és olyan nemzeti vagy 

nemzetközi szintű programokhoz kapcsolódni, amelyek megerősítik az intézmény helyzetét és álláspontját a 

nyílt hozzáférésű repozitóriumok mozgalmában és felgyorsíthatják az implementációt intézményen belüli is. 

A megerősítés időszakát széleskörű felhasználás jellemzi a kutatók körében, illetve erre az időszakra tehető a 

feltöltéseket előíró intézményi rendeletek születése, amelyek tulajdonképpen megerősítik az intézmény 

állásfoglalását a repozitóriumi fejlesztésekkel kapcsolatban. 

4.4. Kommunikációs csatornák 
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A diffúziós rendszerek negyedik közös összetevője a kommunikációs tevékenység. Az intézmény szociális 

rendszere és a változást elősegítő felek közötti dialógus igen összetett: megkülönböztethetünk személyes és 

tömegkommunikációs eszközöket. A személyes kontaktus feltételez egyfajta kapcsolatot a felek között, amit a 

kiválasztott kommunikációs eszközök is jellemeznek, mint pl. a személyes információcsere, vagy 

telefonbeszélgetés. A tömegkommunikációs eszközök esetén nincs intimitás. A technológia kap nagyobb 

hangsúlyt a szélesebb közönség megszólítása érdekében. Lehetnek átfedések, mint pl. az email esetén, ami lehet 

személyes és nagyobb közönséget megszólító eszköz is. 

A tömegkommunikációs eszközök fontosabb szerepet kapnak az ismeretszerzés fázisában, míg a személyes 

kontaktus a meggyőzési szakaszban lehet eredményre vezető. Továbbá, a tömegkommunikáció ráhatása segíthet 

a későn kapcsolódó csoportok meggyőzésében. 

Összefoglalva, a diffúziós rendszerek és a ráépülő népszerűsítő programok elsődleges feladatai: 

• a felhasználók bizalmának megnyerése, 

• a rendszer fejlesztési eredményeinek folyamatos bemutatása 

• kapcsolatépítés és kapcsolattartás a célcsoportokkal 

• a rendszer szolgáltatásainak és előnyeinek megismertetése a felhasználókkal és igénybevételükre való 

ösztönzés. 

5. Népszerűsítési stratégiák 

A repozitóriumok hatékony működésének alapfeltétele az adattár feltöltése tartalmakkal. A tartalomtoborzás 

számos formája létezik, de hatékonyságuk és sikerességük nagyban függ attól, hogy az implementálás mely 

szakaszában és milyen célközönség esetében használjuk őket. 

5.1. Alapok felmérése 

A népszerűsítési program bevezetése előtt érdemes egy felmérést készíteni a meglévő tanszéki és személyes 

honlapok tartalmáról. Ez az adatvizsgálat információt szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a kutatók hogyan 

használják az Internetet a különböző tudományterületeken, illetve összegyűjti azokat a dokumentumokat, 

amelyek bekerülhetnek első körben a repozitóriumba. A felmérés eredménye viszonyítási alapként is szolgálhat, 

amihez viszonyítva a repozitórium fejlődését mérjük. Ez a folyamat segítséget nyújthat a közvéleményt formáló 

kutatók azonosításához, akik a repozitóriumi fejlesztések támogatásával hatással lehetnek a szakterületen 

dolgozó többi kutatóra is. 

5.2. Kezdeti tudatosítás 

A kezdeti, ismeretszerzési szakaszban a tömegkommunikációs eszközöknek jelentős szerep jut, mivel ezekkel 

az eszközökkel lehet általános információkat terjeszteni a lehető legszélesebb körben.  A repozitórium 

működését demonstrálva érdemes néhány példaértékű, szakmailag érdekes dokumentumot feltölteni, mint pl. az 

intézmény neves kutatóitól anyagokat, úttörő jellegű kutatások eredményeit, vagy az intézmény vezetőit 

megkérni saját anyagaik feltöltésére. Itt fontos a szolgáltatások bemutatása mellett a működés rövid- és 

hosszútávú céljaira is rávilágítani, és a kutatókat megismertetni a kapcsolódó nemzetközi szakmai 

fejleményekkel és programokkal, mint. pl. open access, változások a tudományos kommunikáció folyamatában. 

Bemutató előadásokat, szemináriumokat lehet szervezni, amelyek a könyvtár és a tanszékek között kialakuló 

kapcsolat fórumai is egyben. 

5.3. Célzott tartalomtoborzás 

Az általános ismertetés és tudatosítás mellett fontos a tartalmak feltöltése is a repozitóriumba, hiszen az adattár 

működését leginkább a feltöltött anyagokon keresztül lehet meggyőzően bemutatni. A tartalomtoborzásnak két 

útja lehetséges: (1) a dokumentumokat szolgáltató szerzők megkeresése, illetve (2) a tartalmak közvetlen 

kiválasztása. 

Az első esetben a kutatók bizalmát kell megszerezni és meggyőzni őket az együttműködés előnyeiről. Azok a 

kutatók, akik jártasak a szerzői archiválás területén, illetve nyitottak a technikai és szakmai fejlesztésekre, 
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könyebben meggyőzhetők az önkéntes feltöltéssel kapcsolatban. A késői elfogadók csoportjába tartozó kutatók 

viszont idegenkednek az újításoktól és nem szívesen változtatnak a megszokott publikálási folyamaton. A 

kihívás a repozitórium kezelői számára az ő bizalmuk elnyerése és a feltöltésekben való folyamatos 

segítségnyújtás megszervezése. 

A második esetben, a tartalmak közvetlen kiválogatásánál, lényeges szem előtt tartani a cikkek személyes 

archiválására vonatkozó kiadói kikötéseket. Egyre több kiadó engedélyezi az eredmények szerzői archiválását 

meghatározott embargó időszak betartásával. Az embargó leteltével ezek a cikkek feltöltésre kerülhetnek 

intézményi repozitóriumokban. Vannak kiadók, amelyek viszont szigorúbban rendelkeznek és meghatározzák 

nemcsak a feltöltések lehetséges idejét, de azt is, hogy hová lehet őket elhelyezni. A Sherpa/RoMEO adatbázis 

átfogó információt nyújt a kiadói politikákkal kapcsolatban, ezért érdemes ellenőrizni az adott folyóiratra 

vonatkozó archiválási szabályokat a cikkek feltöltése előtt. A tartalomtoborzás másik módszere az open access 

‗arany út‘ révén publikált cikkek összegyűjtése. Itt felmerülhet az az etikai kérdés, hogy egy eleve open access 

módon kiadott cikket miért kell bevinni egy nyílt hozzáférésű repozitóriumba. Indokként felvethető, hogy 

ahhoz, hogy az intézmény tudományos munkásságának teljessége áttekinthető legyen, érdemes minden kutatási 

eredményt egy helyen tárolni. 

5.4. Közvetített feltöltés 

Számos kutató megérti és elfogadja a szerzői archiválással járó előnyöket, viszont a feltöltéseket már nem 

szívesen végzi el. Ilyen esetekben jelentős szerep jut a változást generáló/véleményt formáló munkatársaknak, 

akik jó példával járnak elől saját feltöltéseikkel. Egy másik megoldás lehet a könyvtár által felajánlott közvetítő 

szolgáltatás, amely segítséget nyújt a kutatóknak a feltöltésekben. A könyvtárak rendelkezésére álló erőforrása 

határozza meg, milyen összetettségű szolgáltatást tud nyújtani, illetve van-e lehetősége a feltöltések mellett 

értéknövelő szolgáltatásokat is adni, mint pl.szerzői jogi kérdések ellenőrzése, fájlkonverzió, metaadat-bővítés, 

stb. 

5.5. Próbatanulmány 

A repozitórium-népszerűsítés következő stádiumának elsődleges célja a kutatók nagyobb csoportjának a 

bevonása a tartalomtoborzásba. Itt is jelentős szerep jut a véleményformáló kutatóknak, mivel a 

repozitóriummal foglalkozó szakembereknek nincs kellő rálátása a különböző szakterületek publikálási és 

feltöltési szokásaira. Egy kísérleti kezdeményezés akkor sikeres, ha a megszólított kutatói közösség aktívan 

reagál a megkeresésre. Egy értéknövelt adatokkal ellátott (folyóiratok impaktfaktor-értéke, cikktípusonként 

csoportosítás és összegzés, linkek a teljes szövegű cikkekhez) publikációs lista, amelyet a tanszék repozitóriumi 

feltöltései alapján generál a könyvtár, látványosan demonstrálja a feltöltések eredményét. 

5.6. Visszajelzés 

Az implementációs projektek lényeges eleme a visszajelzések kiértékelése. Egyrészt a felhasználók 

visszajelzései a repozitóriumfejlesztőknek nyújtanak segítséget a felmerülő problémák orvoslásához. Másrészt 

kedvező hatással van a tartalomtoborzás folyamatára, ha a kutatók is kapnak visszajelzéseket a feltöltésekkel 

kapcsolatban, ezzel is ösztönözve őket a további együttműködésre. A feltöltések alapján készült statisztikák is 

ilyen visszajelzések lehetnek, amelyeket érdemes rendszeresen kiküldeni a kutatóknak. Ezek az összesítések 

bizonyítják az érintett feleknek, hogy miért érdemes az új szolgáltatásokat igénybe venni. 

5.7. Intézményi támogatás 

Az implementáció előrehaladtával intézményi és nemzeti szinten is érdemes támogatást keresni a felsővezetés 

megkeresése útján. A repozitórium hosszútávú működéséhez elengedhetetlen, hogy az intézmény 

költségvetésébe bekerüljön mint állandó elem, ehhez viszont kell a felsővezetés támogatása. A szerzői 

archiválást és az open access publikálást támogató tanszéki vagy intézményi politika bevezetése jelentheti az 

intézményi támogatást. A politikák igen eltérőek, hiszen figyelembe kell venni a nemzeti és szakterületi 

normákat a tudományos eredmények kommunikálásában, de közös vonásként mind nyomatékosan javasolják a 

kutatóknak, hogy publikált anyagaik másolatát helyezzék el az intézmény repozitóriumába is. Jelzés értékű lehet 

a kutatók felé, ha az intézmény csatlakozik nemzetközi open access programokhoz és nyilatkozatokhoz, mint pl. 

a Berlini Deklaráció vagy a Budapesti Manifesztum, ezzel is megerősítve álláspontját az open access publikálás 

tekintetében. 
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5.8. Mandátumok, feltöltési kötelezettség 

Az intézményi támogatáshoz szorosan kapcsolódnak a feltöltést megkövetelő rendeletek. Míg azok 

intézmények, amelyek több tudományterületet is magukban foglalnak, óvatosak az ilyen mandátumok 

bevezetésével, hiszen nem akarják a széles kutatóréteg egyes részeit sem elidegeníteni, addig a kutatásokat 

szponzoráló külsős szervezetek és intézmények bátrabban állítanak fel ilyen követelményeket. Manapság a 

pályázatok előírásai közé tartozik, hogy a finanszírozott eredményeket a kutatók tegyék nyíltan elérhetővé, ezzel 

is biztosítva a további kutatásfejlesztések gyorsítását, a gazdaság növekedését. 

A tartalomtípust is figyelembe kell venni a mandátum bevezetésénél. Azokat az anyagokat, amelyek egy 

szerzőtől származnak (pl. disszertációk, diplomamunka), vagy egy tanszék vagy egy intézményi egység 

kutatásának az eredményei, sikeresen és problémamentesen lehet rendelettel repozitóriumi elhelyezésre 

kötelezni, hiszen szerzőjogilag is kevesebb vitatható eset fordulhat elő ezek között. 

6. Munkafolyamat és adminisztráció 

A fejleszetési és implementációs folyamatok különböző munkastádiumokra bonthatók, és minden munkafázis 

rendelkezik saját adminisztratív tevékenységi körrel. Amint összeállítottuk a munkafolyamatot a 

repozitóriumépítés esetén, meghatározhatóak lesznek az adminisztratív feladatok is. A munkafolyamatok és 

tevékenységek pontos meghatározása és végrehajtása segítséget ad mind a szolgáltatást nyújtó, mind a 

szolgáltatást igénybe vevő félnek a rendszerrel való sikeres kommunikációhoz, ami hatékonyabbá teszi a 

rendszert és szélesebb körű elfogadást eredményez a felhasználók körében. 

Az intézményi repozitóriumok felállításánál érdemes megvizsgálni, hogyan lehet csoportosítani az 

adminisztratív feladatokat, és ezt követve milyen munkafolyamati lépéseket lehet kijelölni. Ez az eljárás 

elősegíti a rendszer hasonló, vagy összetartozó elemeinek szabványok szerinti fejlesztését. 

A repozitórium a következő, adminisztrációt igénylő elemeket tartalmazza (Jones 2006, 86): 

• tartalmak megszerzése maguktól a szerzőktől, 

• tartalomtoborzás közvetített feltöltések útján, 

• tartalomellenőrzési folyamat, 

• katalogizálási lépés: metadatok ellenőrzése és kiegészítése, 

• rövid- és hosszútávú megőrzés 

• felhasználó csoportok menedzselése, 

• archiválási rendszer és tartalomkezelés, 

• irányelvek és rendeletek. 

Ezeket a munkafeladatokat egyenként négy szakaszra lehet bontani: 

• feltöltés, 

• feltöltést követő tevékenységek, 

• megőrzés, 

• szervezetmenedzsment. 

6.1. Feltöltés 

Ezt a munkafolyamatot általában egy ember végzi, éppen ezért a folyamat szakaszai nagyon összefonódnak és 

hamar lezárulnak. A feltöltési folyamat eredménye maga a repozitóriumi tartalom, amelynek komponensei a 

metaadatok, a dokumentumot tartalmazó fájl, a hozzátartozó szerzői jogi megállapodás és szerkezeti információ 
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(a fájlok sorrendjét vagy kölcsönhatását meghatározó információk). A feltöltendő adat összetettségétől függően 

a munkalépéseket további részekre lehet osztani. 

6.2. Feltöltés utáni munkafázis 

A feltöltés után az adatokat különböző munkafolyamatokon kell keresztülengedni, mielőtt elérhetővé válnak a 

felhasználók számára. A munkafolyamatok tartalmaznak olyan lépéseket, amelyeket minden digitális tartalom 

esetében alkalmazni kell, és vannak olyan tevékenységek, amelyeket az intézményi repozitóriumban való tárolás 

módja követel meg. 

Ebben a fázisban a repozitórumoknak a következő követelményeknek kell eleget tenniük: 

• a feltöltött metaadatok ellenőrzése 

• értéknövelt anyagok csatolása, pl. katalógus-metaadatok hozzárendelése (pl. tárgyszó) 

• szerzői jogi és plágiumellenőrzés 

• fájlazonosítás (formai ellenőrzés) 

• licencellenőrzés és ehhez kapcsolódó korlátozások alkalmazása. 

Mivel összetett ellenőrzésen megy keresztül a feltöltött metaadat, több könyvtári adminisztrátor és szakember is 

részt vesz a munkafolyamatban. A többlépcsős és többszereplős feladatmegosztás hosszabb folyamatot 

eredményez, éppen ezért ügyelni kell arra, hogy a feladatok ne vesszenek el a munkafázisok, illetve az 

adminisztrátorok között. Egyértelmű feladatsort kell felállítani és ragaszkodni a lépések sorrendjéhez. Az 

ellenőrzések együtt járnak a különféle szabványok betartásával, és mivel ebben a fázisban többféle ellenőrzésen 

is átesnek a metaadatok, különféle szabványoknak kell megfelelniük. Így viszont számítani kell olyan esetekre 

is, hogy a metaadat nem felel meg egyik vagy másik szabványnak. 

A munkafolyamat lépéseit szoftverek segítségével is lehet automatizálni, viszont ahhoz, hogy a 

felhasználók/adminisztrátorok gördülékenyen tudjanak a lépések között haladni, szükséges megismerkedniük a 

szoftverek működésével. A képzések lehetővé teszik, hogy a rendszerben dolgozók alaposabban elsajátítsák a 

munkastádiumokhoz tartozó adminisztratív feladatokat. 

6.3. Megőrzés 

A megőrzési munkafeladatok esetén két szempontot kell figyelembe venni: (1) a felhasználók hosszú távon 

hozzáférhessenek a dokumentumokhoz, illetve (2) az anyagok mindig olvasható fájlformátumban legyenek. A 

megőrzés szempontjából a munkafeladat a metaadatok és előhívást lehetővé tevő információk egymáshoz 

rendelése, illetve ezekhez hozzáférés biztosítása. 

6.4. Szervezeti adminisztráció 

A szervezeti adminisztrációra nem épül munkafolyamat, mivel szétszórt, nem feltétlenül egymásra épülő 

feladatokból áll. A repozitórium struktúrájánál és a kapcsolódó adminisztratív feladatoknál érdemes figyelembe 

venni a kettős követelményrendszert, amely az adattárak működését meghatározza: (1) a tartalmat szolgáltató 

felhasználók igényei és (2) tartalmak között kereső felhasználók elvárásai. 

7. Ráépülő szolgáltatások 

Az intézményi repozitóriumok működésének első évtizedében kihasználtságuk elmaradt az elvárásoktól a 

következő okok miatt: 

• a kutatók archiválási tapasztalatainak hiánya, 

• a megfelelő marketingtevékenység elmaradása a könyvtárak részéről, 

• a kutatók nem voltak tudatában annak, hogy a tudományos kommunikáció hagyományos modellje nem 

fenntartható. 



 Intézményi repozitóriumok  

 34  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az IR-szolgáltatás elismerése és használata érdekében az egyes üzemeltető könyvtárak ráépülő, értéknövelt 

szolgáltatások kialakítását, valamint a repozitóriumnak a gazdaintézmény informatikai infrastruktúrájába történő 

integrálását célozták meg. Az értéknövelt szolgáltatások lehetnek automatizáltak vagy kézi vezérlésűek. 

7.1. Feltöltéshez segítségnyújtás 

A hatékonyan működő repozitórium alapvető jellemzője, hogy folyamatosan töltik fel tartalommal. A szerzői 

archiválás nem egy bonyolult és időigényes folyamat, a szerzők megismerkednek a feltöltés menetével. A 

személyes feltöltés akadálya lehet a szerzők által vélt feltöltési idő, illetve technikai gyakorlatlanság a feltöltő 

rendszerekkel. Éppen ezért számos szolgáltatást fejlesztettek már ki a feltöltés megkönnyítése érdekében, mivel 

az egyszerűbb feltöltési folyamat ösztönzi a kutatókat a rendszeres feltöltésre: 

• Közvetített feltöltés: sok szerző nem hajlandó időt fordítani az intézményi repozitóriumba való tartalom-

elhelyezésre, éppen ezért vannak repozitóriumok, amelyek átvállalják ezt a feladatot és az emailben elküldött 

anyagokat feltöltik a szerzők helyett. 

• SWORD (Simple Web Service Offering Repository Deposit): A SWORD protokoll egy automatizált feltöltési 

protokoll, amelyet egyre több repozitórium vesz igénybe. 

• Folyóiratpublikálási munkafolyamat. A kutatók által írt anyagok többsége tudományos folyóiratokban kerül 

publikálásra, és ezek a publikálási folyamatban visszakerülnek a kutatótársak körébe lektorálásra. Számos 

repozitórium olyan publikálási funkcionalitást igyekszik beépíteni a a szolgáltatásrendszerébe, amley 

lehetőséget ad a felhasználónak a lektorálásra, cikkek összeválogatására és a folyóirat kiadására közvetlenül a 

repozitóriumon keresztül. 

• Jogok ellenőrzése: A kiadói szerződések igen összetettek, ezért a szerzőknek segítségre van szükségük jogaik 

megismerésében. Ez a szolgáltatás tartalmazhatja a szerzői jogi engedélyek ellenőrzését, kiadókkal való 

tárgyalást, végső kézirat igénylését az oktatóktól, illetve ezen adatok feltöltését az adatbázisba. 

• Tartalombegyűjtés: Számos repozitórium maga gyűjti a tartalmakat, ez a módszer a tartalomtoborzás kezdő 

fázisában lehet igen célravezető.A Glasgow-i Egyetem repozitóriumánál pl.a könyvtárosok kiválasztották 

azokat a folyóiratokat és kiadókat, amelyek engedélyezik a repozitóriumba való szerzői archiválást és ha a 

szerzők másként nem rendelkeztek, feltöltötték és nyíltan elérhetővé tették a cikkeket a repozitóziumon 

keresztül. 

7.2. Tartalomkereső szolgáltatások 

• Keresés és böngészés: a tartalmak keresésénél igénybe lehet venni a teljes szöveg vagy metaadat 

információkeresést, illetve többfajta böngészési lehetőséget, mint pl. böngészés dátum, szerző, tárgyszó 

szerint. A szélesebb körű keresési és böngészési opciók kínálata több felhasználó igényét elégíti ki. 

• Figyelő (alert) szolgáltatás és RSS: A kutatási újdonságok, hasznos alkalmazások kikeresése igen időigényes 

folyamat, de a repozitóriumok megkönnyíthetik a felhasználók munkáját, ha lehetőséget biztosítanak 

automatikus figyelmeztető üzenet beállítására, amely a megadott kritériumok alapján böngészi az új 

feltöltéseket és értesíti a felhasználót a talált eredményekről. 

• Indexelhetőség: Számos felhasználó nem a repozitórium keresőjén keresztül éri el a tartalmakat, hanem a 

Google-hoz hasonló általános keresőn keresztül. Éppen ezért érdemes a tartalmakat ilyen keresők által 

indexelhetővé tenni. A SHERPA projekt felhívja a repozitóriumkezelők és fejlesztők figyelmét azokra a 

kérdésekre, amelyeket figyelembe kell venni a tartalmak indexelése szempontjából. 

• Metaadatexport: Az OAI-PMH protokoll alapján feltöltött metaadatokat be tudják gyűjteni az OAI betakarító- 

vagy aratószolgáltatások. Ezt a protokollt követve egyre több repozitórium válik kompatibilissé, ezzel is 

hozzájárulva egy globális repozitóriumi hálózat kialakulásához. 

• Repozitóriumközi szolgáltatások: Növekvő számban jelennek meg az olyan szolgáltatások, amelyek 

egyszerre több repozitóriumot is kiszolgálnak és így növelik az adattárak tartalmainak láthatóságát. Ezek 

főleg nemzeti kezdeményezések, mint pl. a CASSIR, egy átfogó repozitóriumi szolgáltatás Indiában, vagy a 

NARCIS, amely az összes holland repozitórium tartalmát aratja. 

7.3. Hozzáférést biztosító szolgáltatások 

http://ardb4.ncsi.iisc.ernet.in/oai/
http://www.narcis.info/index/tab/darenet/
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• Embargómenedzsment: A tartalmak nyílt hozzáférését különféle törvények, szerződési kötelezettségek, 

politikák korlátozzák. A repozitóriumok vállalják ezeknek a kötelezettségeknek a betartását és feltöltés után 

csak a szerző engedélyével teszik nyíltan elérhetővé a dokumentumokat. 

• Megőrzés: A repozitórium létrehozásakor az intézmény vállalja a tárolt dokumentumok hosszútávú 

megőrzését. 

7.4. Egyéb szolgáltatások 

• Felhasználói statisztikák: Több szinten is fel lehet használni ezeket az adatokat. Egyrészről a kutatókat 

érdekli, hogy milyen a láthatósága a cikkeiknek, hányan töltötték le azokat felhasználásra. Másrészről, a 

népszerűsítési kampány is hasznát veheti ezeknek a statisztikáknak, mivel így számadatokkal is alá lehet 

támasztani a repozitórium növekvő népszerűségét. 

• Kutatói profilok: Az online láthatóság jelentőségének növekedésével egyre több kutató hoz létre személyes 

weboldalt, ahol önéletrajzát és munkásságát is megjelenítheti. Az intézményi egységek is mellékelik a 

munkatársak tudományos munkásságát publikációs listák formájában. Mivel a repozitóriumok elsődleges 

feladata az intézmény tudományos eredményeinek a terjesztése, így felkészültek a személyes és intézményi 

publikációs listák elkészítésére és megkívánt esetekben a listák hitelesítésére is. 

7.5. Extra szolgáltatások 

Szervezeti szolgáltatások 

A gazdaintézmény egyes szervezeti egységeit célozzák meg. A szervezeti szolgáltatások közé sorolhatók a 

feltöltéshez nyújtott adminisztratív és technikai segítség, felhasználó- és rendszeradminisztrátori képzések, 

kutatásfinanszírozói előíráshoz kapcsolódó szolgáltatások (adatáttöltés finanszírozó adatbázisába), a 

repozitóriumi tartalmak alapján generált publikációs listák, illetve a teljesszöveges elérés integrálása személyes 

kutatói és/vagy intézeti, tanszéki weblapokra. 

Elektronikus dolgozattár 

Tárhely és hozzáférés biztosítása a gazdaintézményben keletkező szak- és diplomadolgozatok, illetve doktori 

dolgozatok számára olyan mikroszolgáltatásokkal, mint automatikus jogosultságkiosztás a tanulmányi 

rendszerből, a feltöltési és ellenőrzési folyamat konfigurálása, automatikus embargófeloldás, publikálási 

lehetőség, stb. Lehetőség van arra, hogy a központi dolgozattár egyes szegmenseit dolgozattípusonként és/vagy 

iskolánként, karonként önálló digitális gyűjteményként jelenítsék meg, a karok, doktori iskolák honlapjaira 

belinkelhető módon. 

Kollaborációs tér 

Az intézményi repozitóriumok népszerű szolgáltatása lehet az interaktív kollaborációs tér, ahol 

tudományterület-specifikus eszközök, adatok és metaadatok érhetők el a tanszékek, karok számára. 

Tudományos adatok 

7.6. Integratív törekvések 

A repozitórium hatékonysága és életképessége jelentősen megnő, amennyiben integrálódik az intézmény 

adatszolgáltatási rendszerébe. Az integrált adathálózat elsődleges célja az adatkezelési módszerek fejlesztése, a 

szabványok kiterjesztése az intézmény információszolgáltatásaira és a duplumok kiszűrése adattárolás 

tekintetében. A fokozott adatcsere és egy biztonságos adatkezelési rendszer kiépítése elősegíti a felhasználók 

körében a közvetlen információelérést. 

8. Követhető példák 

8.1. CDS: CERN Document Server 
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A CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) több mint ötven éve a részecskekutatás fellegvára. Ez idő alatt 

a preprintek megosztása bevett gyakorlattá fejlődött az ott dolgozó kutatók között, mely az utóbbi tíz évben a 

CERN könyvtára által gondozott intézményi repozitórium formájában manifesztálódott. 

A CERN dolgozóinak tudományos termése évente körülbelül kétezer cikk és tízezer konferenciákhoz 

kapcsolódó dokumentum (bemutatók, poszterek, előadás-jegyzetek, stb.). Ezeknek a anyagoknak a tárolására és 

szolgáltatására 1993-ben létrehozták a CDS nevű intézményi repozitóriumot, mely 1996-ban összeolvadt a 

könyvtár katalógusával, így ma közös felhasználói felületen érhetők el. 

Az adatbázis jelenleg közel egymillió rekordot, közöttük 450 ezer nyílt hozzáférésű preprintet tartalmaz, s napi 

átlagos gyarapodása 280 tétel. A keresés hatékonyságának növelésére a fizikailag hasonló tételeket, illetve az 

egyes kutatócsoportok számára fontos anyagokat több száz (!), önállóan is kereshető gyűjteménybe sorolják. 

A CERN dolgozói számára kötelező leadni publikációikat a Könyvtárba, ám ez a gyakorlatban kevesebb mint 

50%-os adatszolgáltatást jelent. A publikációk nagy részét rendszeresen lefuttatott webes keresések során 

azonosítják és gyűjtik be, így a kurrens dokumentumok feldolgozottsága közel 100%-os. 

A retrospektív digitalizálási projektek eredményeként a CERN alapítása (1954) óta publikált tudományos 

anyagok 54%-a teljes szöveggel elérhető a CDS adatbázisban. 

A már említett (és nem teljesen hatékony) önarchiválási rendelet mellett közvetlen emailekkel és 

reklámkampányokkal igyekeznek növelni a szerzők adat- és dokumentumszolgáltatási aktivitását. Indirekt 

módon ugyanezt a célt szolgálja a repozitórium fejlesztési stratégiája: a felhasználói igényeket követő, 

folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal törekednek az archívumot nélkülözhetetlenné tenni a kutatók 

mindennapi munkájában. 

Természetesen a könyvtári szolgáltatások középpontjában is a repozitórium áll: a sokféle és bonyolult objektum 

leírására az adatbázis a rendkívül rugalmas MARCXML formátumot használja, automatikus tárgyszógenerálást 

és bibliográfia-kivonatoló szolgáltatást dolgoztak ki. 

 Az egyes tételek népszerűségének mérésére a Google PageRank és a Citebase módszereinek alkalmazásával, a 

szerver logfájljaiból generált használati statisztika alapján készülnek a nézettségi és letöltési toplisták, valamint 

az automatikus ajánlások („azok, akik ezt a cikket megnézték, megnézték a következőket is:‖). 

Különböző szociális alkalmazásokkal (wiki, fórumok és üzenőfalak, automatikus értesítés feltöltésekről, kosár 

használata, tartalomértékelés), valamint az adatfeltöltéshez és fájlkonverzióhoz vezető gyorslinkek segítségével 

lopják be a szolgáltatást a kutatók desktopjára. 

8.2. TARDis: University of Southampton e-Prints 

Az intézményi repozitóriumok jelentőségét felismerve az Egyesült Királyságban a JISC (Joint Information 

Systems Committee), az információs rendszerek finanszírozásáért felelős bizottság FAIR (Focus on Access to 

Institutional Repositories) nevű programjában 2002 és 2005 között több egymást kiegészítő projektet 

finanszírozott (DAEDALUS, ePrints UK, HaIRST, RoMEO, SHERPA, TARDis, Theses Alive!). 

A University of Southampton TARDis (Targeting Academic Research for Deposit and Disclosure) projektje 

révén a könyvtár intézményi repozitóriumával különböző funkciókat egyesítő, az egyetem vezetésének 

támogatását élvező szolgáltatást hozott létre. 

A projekt során létrejött egy multidiszciplináris intézményi repozitórium (e-Prints Soton: 

http://eprints.soton.ac.uk) az egyetemen egy korábbi projekt során kifejlesztett ePrints szoftver alkalmazásával, 

mely a nyílt hozzáférés támogatása és alkalmazása mellett jól használható a rendszeres akkreditációhoz (RAE: 

Research Assessment Exercise) szükséges jelentések előállításánál, s egyben az egyetem szellemi termésének 

számbavételére szolgál. 

A projekt fontos csomagja volt a szolgáltatás népszerűsítése és a felhasználóképzés. A feltöltést maguk a 

kutatók (self-deposit), vagy minimális metaadat-információ és a dokumentum elektronikus beküldése után a 

projekt munkatársai végzik (mediated deposit). 

Kitüntetett figyelemmel gondoskodtak az interoperabilitás lehetőségeiről az ePrints szoftvert használó 

intézményekkel együttműködve. 

http://eprints.soton.ac.uk/
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A projekt eredményeként publikált TARDis Routemap (3. kép) a projekt folyamatát, átalakulását meséli el négy 

ciklusra osztva (Simpson 2005): 

1. Az eredeti elképzelés szerint a JISC a helyben fejlesztett ePrints szoftver alkalmazásával, a nyílt hozzáférés 

szellemében épülő teljesszöveges intézményi repozitórium létrehozását finanszírozta volna. 

A projekt első lépéseként projektismertető előadásokat tartottak a kutatóknak és az egyetem vezetőségének a 

nyílt hozzáférés és az intézményi repozitórium előnyeiről. Már az első bemutatók tapasztalata alapján 

felismerték, hogy a munkafolyamat és az eredmények szemléltetésére szükséges egy tesztadatbázis építése. 

Az egyetem vezetésével történt egyeztetések során kiderült: az intézményben hagyományosan gyűjtik a 

publikációk adatait akkreditációs és promóciós célokból. A vezetőség csak abban az esetben támogatta a 

TARDis projektet, ha egyúttal korszerűsítheti a bibliográfiai adatok begyűjtésének mechanizmusát is anélkül, 

hogy a szerzőknek kétszer kellene leadniuk publikációik adatait. 

A projekt teljes újragondolására volt szükség: a nyílt hozzáférés eszméjére épülő intézményi repozitórium 

helyett teljes szöveg feltöltésére és tárolására is alkalmas publikációs adatbázis jön majd létre. A demo 

adatbázis építése során átdolgozták, újratervezték a meglevő ePrints szoftvert, s felvetődött az elhelyezett 

anyagok tárgyi besorolásának szükségessége is. 

2. A következő tanszéki, intézeti szintű bemutatók célja az egyes egységek sajátos igényeinek felmérése volt. 

Számos tanszék saját publikációs, illetve teljesszöveges adatbázissal rendelkezett. Egyértelművé vált, hogy 

előre kidolgozott modellekkel nem fognak boldogulni, teljesen egyénre szabott együttműködésekben kellett 

gondolkozni. Minden egység maga óhajtotta definiálni az adatbázisban regisztrált publikációk körét, s 

teljesen eltérő volt az adatbevitel preferált módja is: egyes tanszékek közvetlen adatbevitelt, míg mások 

meglevő adatbázis tartalmának konverzióját választották. A próbafeltöltések bizonyították a metaadatok 

minőségi ellenőrzésének szükségességét, ám a helyes rekordok előállítására szánt időt reális határok között 

kellett tartani. 

Hozzáadott szolgáltatásként a rekordokban megjelent az egyetem könyvtára által előfizetett cikkek 

elektronikus változatának linkje. 

3. A 3. szakaszban részletesen átgondolták, hogyan lehetne a szolgáltatást akkreditációs jelentések előállítására 

használni. 

Biztosították az önálló tanszéki adatbázisok kialakításának lehetőségét, és a projekt végéhez közeledve 

előtérbe került a szolgáltatás fenntarthatóságának kérdése. 

4. A projekt végére az e-Prints Soton 5000 rekordjából 1500 tartalmazott teljes szöveget. 2005 februárjában 

Stevan Harnad neve alatt megjelent a University of Southampton open access politikája („az intézmény 

publikációs adatainak teljes körű számbavétele promóciós és akkreditációs célból, lehetőség szerint a teljes 

szöveg tárolásával‖), melyhez az e-Prints Soton biztosítja az infrastrukturális hátteret. 

Az adatbázis akkreditációs jelentésekhez használt szolgáltatása rendkívüli módon ösztönzi a feltöltési kedvet 

és az adatbázis használtságát. 

2004 decemberében az egyetem sajtóközleményben tette nyilvánossá határozatát az egyetemi könyvtár által 

működtetett intézményi repozitórium finanszírozásáról. Ezzel a döntéssel a repozitórium az egyetem kutatási 

infrastruktúrájának központi részévé vált. 

A TARDis Routemap esettanulmány és útmutató: hogyan telepítsünk sikeres repozitóriumot egy nagy 

multidiszciplináris egyetemre. A sikeresség fenntarthatóságot jelent: élő szolgáltatást, melyet elfogad és használ 

az egyetem kutatói közössége, és „megvesz‖, vagyis költségvetésileg támogat az egyetem vezetése. A 

sikeresség titka, vagyis a projekt konklúziói: 

• a repozitóriumot szolgáltatásként és nem projektként kell kezelni 

• hatékony technikai-informatikai támogatás a felhasználói igények azonnali lereagálásához 

• közvetett feltöltés szükséges, és egyben biztosítja a kutatók és könyvtárosok közötti párbeszédet 

• nagyarányú és sokrétű, valamennyi érintett csoportra irányuló ismertető-bemutató rendszer 
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• a metaadatok minőségi ellenőrzése fontos és erőforrás-igényes, ám mindenképpen bizonyos határok között 

tartandó feladat 

• a kutatók az egyszer elkészített adatrekordot többször, különféle célokra szeretnék használni. 

Az ePrints Soton a University of Southampton kutatási eredményeinek digitális repozitóriuma, mely 

tudományos cikkeket, könyveket, könyvfejezeteket, konferenciaanyagokat, monográfiákat, szürke irodalmat, 

posztereket, prezentációkat, PhD dolgozatokat tartalmaz, de tervezik 3D-, audio- és multimédia fájlok 

befogadását is. 

A TARDis projekt során jelentős fejlesztést hajtottak végre a GNU EPrints szoftveren, s a metaadat- és 

bibliográfiai formátumokkal folytatott munka új funkciókkal bővítette a keretrendszert. 

A projekt eredményeképpen létrejött tanulmányok (környezettanulmány, kutatási körülmények felmérése, az 

intézményi repozitóriumok által használt „tárgyszórendszerek‖ listája) haszonnal forgatható ajánlott 

olvasmányok az intézményi repozitóriumokkal és nyílt hozzáféréssel foglalkozó szakemberek, könyvtárosok 

számára. 

A tudományos kommunikáció változása és a nyílt hozzáférés kezdeményezés fejlődése párhuzamos, egymással 

kölcsönhatásban levő folyamat. A fejlesztők az OA alkalmazásokat a kutatói szokások figyelembe vételével, 

azok kiszolgálására alakítják. A tudományos kommunikáció pedig a technikai, infrastrukturális és ideológiai 

lehetőségeket maximálisan kihasználva, egyre nagyobb mértékben alakul át. A hatás-kölcsönhatás két jól 

működő példája a CERN-ben és a University of Southampton-ban végzett munka. Ma mindkét intézményben 

központi rendelet kötelezi a kutatókat cikkeik elhelyezésére az intézményi archívumban. 

Az Interneten nyíltan elérhető információk átalakítják a kutatók információszerző szokásait, megváltozik a 

publikációs platform: az OA kiadóknál lerövidül a közlemény megjelenésének ideje, az önarchiválás 

fokozatosan a munkafolyamat részévé válik. A nyílt elérésű dokumentumok megjelennek a citáció- és 

hatásvizsgálatok tárgyaként a tudományos munka értékelésében. Az új információforrások szétfeszítik a zárt 

adatbázisok szabta keretet, ezért az alkalmazásokban, módszerekben gyökeres változás, szemléletváltás 

következik be. 

Mit tehet a könyvtár? Azt, hogy változtat: szerepet, szemléletet, stratégiát. A megváltozott terep megismerése, 

felmérése után egyértelmű, hogy a kutatási-publikálási folyamatban a könyvtárnak továbbra is helye van. Ez egy 

új szerep, mely nagyfokú aktivitást igényel: naprakész információkkal, folyamatos felhasználói kapcsolatokkal 

koordinálhatjuk az anyaintézményben folyó tudományos munkát egy megfelelően kialakított publikációs 

adatbázis és/vagy intézményi archívum kialakításával. Magyarországon talán nem egyformán befogadóképes 

még a tudóstársadalom ezekre az újdonságokra. Ám úgy gondolom, tudatosan készülnünk kell, hogy a 

megfelelő helyzet kialakulása esetén kész tervvel, javaslattal állhassunk elő. 

8.3. NARCIS 

A NARCIS egy nemzeti keresőportál, amelyen keresztül bepillantást nyerünk a holland kutatók tudományos 

életébe. Létrehozásának elsődleges célja a holland tudományos eredmények láthatóságának és elérhetőségének 

növelése. A Művészetek és Tudományok Holland Királyi Akadémiája (KNAW) által kezdeményezett 

fejlesztések szoros együttműködésben történtek az NWO-val (Holland Tudományos Kutatási Szervezet), a 

holland egyetemekkel és más kutatóintézetekkel. 

A NARCIS a következő források tartalmaihoz biztosít hozzáférést: a holland egyetemek repozitóriumai, a 

KNAW, NWO és számos más kutatóintézet adattára, a DANS Intézet adathalmazai. Tartalmaz még leírásokat és 

ismertetőket kutatási projektekről, intézetekről és kutatókról. A tartalomszolgáltatás mellett naprakész 

tudományos hírekkel látja el a felhasználókat, amelyekhez teljes szövegű elérést is biztosít a honlapján. 

Tartalomfigyelő és RSS szolgáltatása révén a felhasználó azonnal értesül a megadott szakterület legújabb open 

access és kutatási eredményeiről. 

A NARCIS szerkezeti felépítésének alapköve a dokumentumhoz kapcsolódó XML hordozó, amely tartalmazza 

az állandó azonosítót, mint kiemelt metaadatot, egy közvetlen linket a dokumentum eléréséhez és szemantikus 

leírásokat. Ez az XML konténer OAI-PMH protokoll alapján jut el a NARCIS rendszerébe, a linkfeloldóhoz és 

az eDepot-nak nevezett elektronikus archívumba (a csomag formátuma MPEG21-DIDL, a metaadat formátuma 

MODS, az állandó azonosító URN:NBN, a szemantikus leírások forrása az info:eu-repo szótár)A NARCIS 

proxiként is szolgál a Google, Google Scholar, DRIVER és OpenAIRE keresőkhöz. 
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A linkfeloldó megadja a dokumentum legfrissebb hosszútávú megőrzési helyét az állandó azonosító alapján, így 

a felhasználó bármikor elérheti a dokumentumot.Az eDepot hosszútávú megőrzést biztosít a dokumentumok 

számára. 

 

8. ábra: NARCIS működése 
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3. fejezet - Intézményi repozitóriumok 
technológiája 

A tudás reprezentálásához elengedhetetlen a tudományos eredmények világhálón történő megosztása és a 

hosszútávú megőrzés biztosítása a digitális anyagok megfelelő módon történő archiválásával. Ennek 

megteremtéséhez szabványos protokollokra építő digitális adattárak kialakítása szükséges. A tároláshoz és 

megosztáshoz használt alkalmazás kiválasztásához vagy kifejlesztéséhez szükséges a következő fogalmak 

ismerete, melyek a következő fejezetekben kerülnek bemutatásra. 

1. Szabványok 

1.1. Metaadatok 

Definíció szerint a metaadat nem más, mint ‘adat az adatról‘. Metaadatok használata nélkül a digitális anyag 

nem azonosítható megfelelően és íly módon mondhatni használhatatlan is. A metaadat nem más, mint leíró 

adatok és tartalmi információk összessége, mely egy adott dokumentumot jellemez, ezzel segítve annak 

azonosítását, visszakereshetőségét, illetve a hozzáférési szintek meghatározását. Vagyis egy digitális 

dokumentum minőségét nemcsak a tartalmi és technikai paraméterei jellemzik, hanem meghatározó tényező az 

is, hogy milyen metaadatokkal lett ellátva. 

A metaadatok funkciójukat tekintve a következő csoportokba sorolhatók: 

• Leíró metaadatok 

A leíró metaadatok szolgálnak a digitális dokumentum jellemzésére. 

• Adminisztratív metaadatok 

A dokumentumhoz tartozó technikai információk, melyek archiválási és megőrzési (nevezhetők megörzési 

metaadatként is), származási és jogosultsági (nevezhetők felhasználási metaadatként is) információkat 

tartalmaznak. Ilyen pl. a feltöltött fájlok mérete és formátuma, az adattárba kerülés időpontja, stb. 

• Technikai metaadatok 

A digitális tartalom formai megjelenítésére vonatkozó adatok, mint pl. több fájl esetén a fájlok sorrendje. 

Ugyanakkor a metaadatok mint adatok önmagukban még nem elegendőek, mert az értelmezésükhöz definiálni 

kell tudni jelentésüket. Egy szám önmagában ugyanis még nem teszi lehetővé, hogy eldöntsük róla, az egy 

könyvfejezet oldalainak a száma, vagy az adott folyóirat évfolyamszáma, melyben a cikk megjelent. A 

megfelelő értelmezéshez meg kell határozni a használt metaadat-elemek halmazát és azok jelentését. Az így 

kialakított készletet szokás metaadatsémának nevezni. Ezeket a sémákat a közösségek általában a felmerült 

igények alapján alakítják ki, legtöbb esetben egy-egy dokumentumtípushoz igazítva, vagy szakterületi 

jellegzetességeket figyelembe véve. A sémák használatával lehetővé válik a metaadatok értelmezhetősége akár 

automatikus úton is, ezzel biztosítva a digitális anyag újrafelhasználhatóságát, megoszthatóságát és minél 

szélesebb körben történő terjeszthetőségét. 

1.1.1. Metaadatsémák 

A metaadatsémák jellegüket tekintve szolgálhatnak általános célokat (pl. DC, MARC, MODS), oktatási 

anyagok leírását (pl. LOM, SCORM), archiválási és megőrzési célokat (pl. PREMIS, EAD), multimédiás 

anyagok leírását (pl. MPEG, Exif) vagy akár földrajzi információk meghatározását (ISO 19115). Néhány 

jelentősebb szabvánnyal ismerkedjünk meg kicsit közelebbről. 

• MARC 

MAchine Readable Cataloging: Jelenleg a könytári együttműködés legfontosabb szabványa. A számítógépes 

feldolgozás megkönnyítése érdekében a bibliográfiai adatokhoz kódokat rendeltek hozzá. Az első MARC 

formátumot, melyet USMARC néven ismerünk, a 60-as években fejlesztette ki az amerikai Kongresszusi 
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Könyvtár (Library of Congress). A későbbiekben folyamatosan jelentek meg a szabvány nemzeti változatai, 

és 1994-ben megszületett a magyar változat, mely a HUNMARC névre hallgat. Sajnos a nemzeti változatok 

jelentősen eltérnek egymástól, így alkalmazásuk nem biztosít ugyanolyan mértékű interoperabilitást. 

A MARC rekordok felépítése a következő részekből áll: 
Rekordfej: A rekord feldolgozására vonatkozó adatokat tartalmaz, mint pl. a rekord hosszát, és a rekord 

legelején található. 

Mutató: Az adatmezők elhelyezkedését, hosszát, stb. határozza meg a rekordban. 

Adatmezők: Bibliográfiai és bizonyos adminisztratív adatokat tartalmaznak. 

Úgynevezett változó hosszúságú mezők. Mezőhívójelhez kapcsolódóan tartalmaznak indikátorokat, 

almezőket és adatokat. Legalább egy, de akár több almezőt is tartalmazhatnak. Egyesek jelentése és 

ismételhetősége a szabvány által meghatározott, másoké szabadon felhasználható. Az almezőket a szabvány 

szerinti központozási jelekkel kell elválasztani egymástól. 

• DC, qDC 

A Dublin Core Metadata Initiative által kidolgozott szabványok. Két változata létezik: az egyszerű és a 

minősített DC. 

Egyszerű Dublin Core (DC): Az 1990-es években kezdték el kidolgozni. A cél a kialakítás során az volt, hogy 

az adatforrások jellemzőit minél egyszerűbben lehessen megadni, minél kevesebb szabályozási korláttal, hogy 

minél szélesebb körben használják adatcsere során. Jelenleg is az OAI-PMH protokoll alapértelmezett 

metadatformátuma. Az egyszerű DC 15 alapelemet tartalmaz. 

 

9. ábra DC alapelemek 

Minősített Dublin Core (q(ualified)DC): Az egyszerű DC finomított változata. A pontosabb adatértelmezést 

teszi lehetővé azáltal, hogy egyes elemek több külön mezőre vannak osztva minősítők segítségével. Egyes 

értékek irányított értékeket vehetnek fel meghatározott értékhalmazokból. 
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10. ábra qDC alapelemek 

Forrás: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/. 

• MODS 

Metadata Object Description Schema: Bár a MARC formátum továbbfejlesztéseként megszületett a 

MARCXML, ez igazából csak kódolási forma szempontjából változtatott a szabványon, ezzel könnyítve az 

automatizált kommunikációt. Ugyanakkor mivel még mindig rengeteg számú mezőt, ezekhez kapcsolódva 

pedig almezőket és indikátorokat használ ez a szabvány is, ami - akárcsak a MARC szabvány esetén - a nem 

katalogizálóként dolgozók számára nehézkessé és túlbonyolítottá teszi a rekordok leírását. Ám az igény a 

gazdag hierarchikus leíró metaadatkészletre továbbra is fennállt. Így a MARC 21 egyes elemeire és ennek 

kiegészítésére építve a Network Development és az amerikai Kongresszusi Könyvtár MARC Szabvány 

Osztálya megalkotta a MODS szabványt. 

 11. ábra MODS 

alapelemek 

Forrás: http://www.loc.gov/standards/mods/userguide/generalapp.html. 

• Exif 

A Japan Elctronic Industries Development Association-nak köszönhető a megszületése. A szó klasszikus 

értelmében nem nevezhető szabványnak, mert sem ipari, sem szabványügyi szervezet nem tartja karban 

hivatalosan, ugyanakkor szinte minden digitális kamera alkalmazza, így igen széles körben elterjedtnek 

nevezhető. A metaadat-gyűjtemény a JPEG-fájlba van ágyazva, és olyan információkat tartalmaz, mint: az 

eszköz (fényképezőgép) gyártója, a modell, felbontás (pixel, dpi), vaku-mód, expozíciós idő, rekesz 

nagysága, tájolás, dátum, és akár GPS koordináták a felvétel helyét illetően. 

1.1.2. Metaadatsémák szerkezete 

A metaadatséma elemei között létezhet szülő-gyermek viszony, vagy lehetnek lineárisak, vagyis ilyenkor az 

elemek egymástól függetlenek. 

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
http://www.loc.gov/standards/mods/userguide/generalapp.html
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A lineáris adatszerkezettel rendelkező metaadatsémát nevezzük egyszintűnek. Ilyen például a Dublin Core 

metaadatséma, ahol nem definiálható semmilyen kapcsolat sem az elemek között, nem fejezhető ki viszony két 

elem kapcsán. 

Abban az esetben, ha a metaadatséma jellege olyan, hogy az elemek egymásba ágyazhatók, ezáltal kapcsolat 

definiálható közöttük, hierarchikus felépítésről beszélünk. 

1.1.3. Adatcsere biztosítása 

Az interoperabilitás biztosításához és az adatok újrafelhasználhatóságának megteremtéséhez át kell tudni adni az 

adatokat más szolgáltatások számára, úgy mint pl. aggregátorok, keresők, más adattárak. Ehhez olyan 

interfészek implementálása szükséges, melyeken keresztül az adatok lekérdezhetők, illetve melyeken keresztül 

adatokat tud fogadni. Mivel az adatok nem feltétlenül olyan szabványnak megfelelően vannak tárolva az 

intézményi adattárban, mint amit a másik fél elvár, ezért az adattár oldalán meg kell oldani az adatok megfelelő 

formára alakítását. Ehhez konverziós folyamatok definiálása szükséges. 

Crosswalk: Az átjárhatóság biztosításához az adattárak úgynevezett crosswalk-okat szoktak készíteni. Ezek 

valójában megfeleltetést definiáló fájlok, melyek feladata, hogy két különböző metaadatséma közötti 

megfeleltetésről gondoskodjon. Leírja és definiálja az egyik séma elemeinek, szemantikájának és a 

szintaxisának másik sémában való szerepét és felhasználási módját. Ennek segítségével a rendszer 

automatikusan át tudja konvertálni az adattárban szereplő tétel metaadatait egy másik rendszer által megkövetelt 

formátumba, amennyiben sikerült egyértelmű megfeleltetéseket definiálni a két séma elemei között. 

• OAI-PMH 

Open Archives Initiative – Protocol For Metadata Harvesting: Az adatszolgáltatók a szolgáltatást nyújtók 

számára biztosítják a metaadatokhoz való hozzáférést ezen módszer segítségével. A szolgáltatást nyújtó fél 

(Service Provider) le tudja kérdezni az adatszolgáltatónál (Data Provider) fellelhető adatokat és automatikus 

kérést indíthat az adatok begyűjtésére, aratására (harvest). 

A metaadat-struktúra leggyakrabban a Dublin Core séma alapján épül fel. A tételeket az adatszolgáltató 

halmazokba rendezheti (set) és a lekérdezések korlátozhatók halmazba való tartozás, illetve időbélyeg értéke 

alapján. Vagyis a teljes adattár aratása helyett lehetőségünk van csak adott halmazba tartozó, vagy pl. csak az 

adott dátumnál frissebb tételek lekérdezésére. Előfordulhat, hogy a válasz csak részlegesen érkezik meg, 

amennyiben a válasz nagysága túl nagy. Ekkor az adatszolgáltató a választ részletekben tudja átadni a 

szolgáltatást nyújtó számára. Az összes részválasz lekérdezéséhez átadásra kerül egy resumptionToken nevű 

érték, melynek segítségével kérhető le a válasz következő darabja. Az interfészen keresztül 6 különböző 

lekérdezéstípus áll rendelkezésre: 

• GetRecord 

Egy adott rekord lekérdezését teszi lehetővé. Kötelező paraméterként szerepeltetni kell a lekérni kívánt 

rekord egyedi azonosítóját, melyet az &identifier értékeként kell megadni. Felhasználandó még a 

&metadataPrefix paraméter is a lekérdezés során a metaadat-formátum meghatározására.Kötelező 

paraméterek: &identifier; &metadataPrefix 

• Identify 

Az adattárra vonatkozó információkat adja vissza. 

• ListIdentifiers 

A ListRecords lekérdezéshez hasonlóan visszatér az adattárban fellelhető rekordokkal, de ellentétben vele, 

nem adja vissza az összes adatot a rekordról, csak és kizárólag annak fejlécével tér vissza, ami az 

időbélyeget, a halmazinformációt és a rekord egyedi azonosítóját tartalmazza. 

Kötelező paraméterek: &metadataPrefix 

Opcionális paraméterek: &from; &until; &set 

Csak önmagában használható paraméter: &resumptionToken 
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• ListMetadataFormats 

A metaadat-formátumok lekérdezésére szolgál. Ennek segítségével meghatározható, hogy milyen 

metaadat-formátumot támogat az adatszolgáltató. A kapott értékek a &metadataPrefix paraméter értékeként 

átadhatók a rekordlekérdezéseknél. 

Opcionális paraméterek: &identifier 

• ListRecords 

A legáltalánosabb lekérdezés, melynek segítségével begyűjthetők a rekordok az adattárból. 2 opcionális 

paraméterrel kiegészíthető a lekérdezés, mellyel korlátozható a begyűjtött rekordok száma: &set – adott 

halmazra való korlátozás; &from és/vagy &until- adott időszakra való korlátozás 

Kötelező paraméterek: &metadataPrefix 

Opcionális paraméterek: &from; &until; &set 

Csak önmagában használható paraméter: &resumptionToken 

• ListSets 

Segítségével lekérdezhetők az adattárban nyílvántartott halmazok. 

Csak önmagában használható paraméter: &resumptionToken 

• SWORD 

A SWORD protokollt a JISC támogatásával fejlesztették ki azzal a céllal, hogy kialakítsanak egy olyan 

egyezményes eljárást, mely lehetővé teszi elektronikus anyagok automatikus betöltését digitális 

repozitóriumokba. Az interfész kialakításával lehetőség nyílt rá, hogy különböző helyekről lehessen beemelni 

dokumentumokat az adattárba, akár az irodai programokból történő átemelés segítségével. Mi több, a 

protokoll segítségével lehetőség van arra is, hogy a betölteni kívánt anyagot egyszerre több adattárban is el 

tudjuk helyezni. A SWORD szabvány az Atom Publishing Protocol-ra épül, ami egy alkalmazás-szintű 

protokoll és webes tartalmak megjelentetését segíti, de nem valósítja meg annak összes funkcionalitását. 

Alkalmazásának feltétele, hogy a felhasználó oldalán elérhető legyen egy kliens, amin keresztül betöltést 

kezdeményezhet, az adattár oldalán pedig implementálva kell lennie az interfésznek, ami fogadni tudja az 

adatokat. A létező adattár alkalmazások közül a DSpace, az EPrints, és a Fedora is rendelkezik ilyen 

interfésszel. Két verziója is létezik: SWORD V1 és SWORD V2. 

1.2. Azonosítás 

Az adattár adminisztratív feladatai közé tartozik a jogosultságok és a hozzáférési szintek kezelése. A 

jogosultságok kiosztásához és a hozzáférési szintek meghatározásához a felhasználókat regisztrálni kell. A 

felhasználók nyilvántartásához vagy megköveteli a rendszer a lokális regisztrációt, vagy lehetővé tesz 

valamilyen központi rendszeren keresztül történő bejelentkezést, illetve engedélyezheti ezen módszerek hibrid 

használatát. A lokális regisztrációnak több hátránya is van. A felhasználó oldaláról kényelmetlen, hogy újabb 

felhasználói név és jelszó párost kell megjegyeznie, ami kevésbé felhasználóbaráttá teszi a rendszert. Az 

üzemeltetés oldaláról pedig az jelenti a nehézséget, hogy az önregisztrációval beléptetett felhasználók 

adminisztrálása jelentős feladatot ró a fenntartóra. A jogosultságok és hozzáférési szintek kézi menedzselése 

idő- és erőforrásigényes feladat, valamint ezáltal kevésbé gördülékennyé teszi a felhasználó számára a rendszer 

használatát. (Pl. várnia kell arra, hogy jogosultságot kapjon a feltöltésre.) Központi azonosító rendszerek 

használatával a felhasználó a ‘megszokott‘ intézményi felhasználói nevét és jelszavát használhatja a 

repozitóriumba való bejelentkezés során is. Továbbá különböző szabályok felállításával automatikusan 

oszthatók ki jogosultságok a felhasználók számára. (Pl. minden oktatói státuszú felhasználó feltölthet bármelyik 

gyűjteménybe, vagy adott kurzust felvett hallgatók hozzáférhetnek a kurzushoz tartozó oktatási 

segédanyagokhoz.) Az automatikus jogosultságkiosztás mellett továbbra is élhet az adminisztrátor a kézi 

jogosultságadás lehetőségével, így kezelhetővé válnak a kivételek is, mégis kevesebb adminisztrációt igényel 

üzemeltetés szempontjából. 

Központi azonosítás: 
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• LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol: A felhasználóazonosítás valójában nem a szolgáltatás oldalán 

történik, hanem az csak fogadja az azonosítási paramétereket, melyeket a szabványnak megfelelően továbbít a 

felhasználó intézménye által üzemeltetett rendszernek, és rábízza a hitelesítést. Az intézményi rendszer a 

hitelesítési folyamat lezárásaként visszaküldi a kérést küldő alkalmazás számára az azonosítás eredményét. A 

válasz tartalmazza, hogy sikeres volt-e a hitelesítés, illetve hogy adott attribútumok milyen értékkel vannak a 

felhasználóhoz rendelve. (Pl. név, e-mail cím, tanszéki hovatartozás, stb.) 

• SAML / Shibboleth 

Struktúráltságát tekintve három egységből tevődik össze. A részét képezi egy szolgáltatást nyújtó részből 

(Service Provider), az azonosítást biztosító részből (ID Provider), és egy vagy több úgynevezett ‘Honnan 

érkeztél‘ szolgáltatási részből (Where Are You From service(s)). A WAYF szolgáltatás felelős azért, hogy 

multi –site implementáció esetén az azonosítási kéréseket (ID request) a megfelelő azonosító szerverhez (ID 

server) továbbítsa. A Shibboleth-megvalósítások az azonosítási paramétereket ugyanúgy az intézményi LDAP 

Directory-ból nyerik ki. 

Ennek a hitelesítési mechanizmusnak a használatára számos kereskedelmi tartalomszolgáltató is lehetőséget 

biztosít, köztük az EBSCO, a JSTOR és az Elsevier ScienceDirect is. 

• X.509 

Nyilvános kulcsú tanúsítvány személyek igazolására. Minden felhasználó számára intézményi szinten 

generálni kell egy tanúsítványt. Majd a felhasználó ezzel a tanúsítvánnyal tudja igazolni magát a különböző 

intézményi rendszerekbe történő beléptetés során. A jogosultságkezelést a szolgáltatások szintjén kell 

megvalósítani. A tanúsítványnak mindig rendelkezésre kell állnia az adott gépen az adott szolgáltatáshoz 

beállítva az azonosításhoz. Így ha másik számítógépről akarja elérni a felhasználó valamelyik rendszerét az 

intézménynek, akkor figyelnie kell rá, hogy felmásolja a tanúsítványt arra a gépre is. Amennyiben nem a saját 

gépét használja, gondoskodni kell annak eltávolításáról is a későbbiekben. Maga a tanúsítvány tartalmaz 

információkat arra vonatkozóan is, hogy melyik intézmény állította ki, illetve hogy mi az érvényességi ideje. 

Ennek használata megköveteli, hogy a felhasználó rendelkezzen alapismeretekkel arra vonatkozóan, hogyan 

is kell használni a tanúsítványt. A nehézsége abban rejlik, hogy a hitelesítő rendszer kialakítása a 

komplexitása miatt bonyolult. 

Az azonosított felhasználók számára lehet jogosultságot biztosítani dokumentum betöltésére, adott 

dokumentumok megtekintésére, esetleg szerkesztésére vagy akár törlésére. Alternatív lehetőségként 

jogosultságok oszthatók nem csak konkrét, bejelentkezett felhasználóknak, hanem adott gépről érkező kérések 

számára. Utóbbi esetet nevezzük IP-cím alapú azonosításnak. 

1.3. Láthatóság növelése 

• RSS 

Az RSS hírcsatornák célja, hogy adott szolgáltatások által közzétenni kívánt friss információkat, a 

folyamatosan frissülő tartalmat automatikus és szabványos formában közzétegye az érdeklődők számára. Az 

RSS hírelemek rövid, tömör információt adnak át, melyek legtöbb esetben egy cím, rövid leírás és link a 

teljes tartalomra.RSS-szolgáltatást olyan rendszereknek érdemes biztosítani, melyek folyamatosan megújuló 

tartalommal rendelkeznek, és szeretnének erről értesítést küldeni az érdeklődők számára, legyen az egy 

felhasználó vagy más szolgáltatás. A digitális adattárak tartalma rendszeresen bővül az új és új betöltött 

tételekkel, így célszerű a repozítóriumalkalmazásoknak RSS-szolgáltatást biztosítani, melynek segítségével 

folyamatosan tájékozódni lehet a legfrissebb betöltésekről. Az RSS hírfolyam által kapott adatokat be lehet 

illeszteni pl. weboldalra, ami így dinamikusan frissülő tartalmat eredményez az adott honlapon, illetve az 

olvasók a böngészőkön vagy a levelező programokon keresztül szintén fel tudnak iratkozni egy-egy 

hírcsatornára, és az adott rendszeren keresztül rendszeresen értesítést kapnak az újdonságokról az RSS-nek 

köszönhetően. Jelenleg két, nem egymásra épülő verzió van használatban: 

RSS 1.0 – RDF Site Summary 

RSS 2.x – Really Simple Syndication 



 Intézményi repozitóriumok 

technológiája 
 

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• OpenSearch 

Míg az RSS automatikus adattovábbítást valósít meg, addig az OpenSearch protokoll az adattár külső 

forrásból történő keresését, és az egyszerű keresési feltételeknek eleget tevő rekordok lekérdezését teszi 

lehetővé. A válaszok tipikusan ugyanúgy a hírszolgáltatásnak megfelelő formátumban, vagyis RSS 2.0 vagy 

Atom 1.0, vagyis XML formában kerülnek átküldésre. Az Amazon.com leányvállalata, az A9 fejlesztette ki. 

A szabvány által meghatározott keresési paraméterek a következők: 

 

12. ábra OpenSearch keresési paraméterek 

Forrás: http://www.opensearch.org/Specifications/OpenSearch/1.1. 

• OpenURL 

A szabványt a Ghenti Egyetemen alkották meg és Herbert Van de Sompel nevéhez kötődik. A rendszerének 

neve az SFX, mely jelenleg az Ex Libris egyik szolgáltatása. Ennek a cégnek jelentős szerepe volt az 

OpenURL népszerűsítésében. Az OpenURL szabvány és a linkfeloldó használata lehetővé teszi az adattárban 

tárolt tételekre való közvetlen linkelést a bibliográfiai adatok alapján. Az OpenURL több részből áll. Az 

úgynevezett alap URL található legelől, ami az intézményi linkfeloldó szerver címe, valamint ezt követi egy 

keresőkérdés, ami nem más, mint az elérni kívánt tartalomra vonatkozó leíró, legtöbb esetben bibliográfiai 

adat. 

Pl: http://www.oxfordjournals.org/content?genre=article&issn=0006-

8950&volume=126&issue=2%20&spage=413&sid=Ovid:Medline&pid=content:abstract 

Jelenleg a legtöbb elektronikus tartalomszolgáltató rendelkezik linkfeloldó szolgáltatással. Ilyenek pl. a: 

OCLC - WordCat Link Manager, Swets – SwetsWise Linker, EBSCO – LinkSource, stb. 

2. Metaadat-struktúra 

A digitális adattár által használt metaadat-struktúra kialakításához első lépésként ki kell választani a használni 

kívánt metaadatsémát, esetleg sémákat. Meghatározó szempont, hogy a választott alkalmazás milyen sémákat 

támogat, illetve mely sémák alkalmasak arra, hogy a tárolni kívánt dokumentumokat leírjuk velük. 

http://www.opensearch.org/Specifications/OpenSearch/1.1
http://www.oxfordjournals.org/content?genre=article&issn=0006-8950&volume=126&issue=2%20&spage=413&sid=Ovid:Medline&pid=content:abstract
http://www.oxfordjournals.org/content?genre=article&issn=0006-8950&volume=126&issue=2%20&spage=413&sid=Ovid:Medline&pid=content:abstract
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A séma meghatározása után össze kell állítani a használandó metaadat-elemek halmazát. A leíró adatok 

kiválasztásának meghatározó eleme a dokumentum típusa. Típusonként más és más elemekre lehet szükség a 

tétel pontos leírásához. Az így összeállított elemekhez definiálni kell melyek és milyen esetekben kötelezően 

megadandó értékek, melyiket mikor lehet ismételten megadni, illetve melyek azok, amik csak előre 

meghatározott értéket vehetnek fel vagy igényelnek egyéb típusú felügyeletet, illetve irányítást. Ugyanis a még 

szabványosabb metaadatkészlet előállításához különböző eszközöket lehet felhasználni, melyek az egységes 

adatkezelést segítik elő. Ilyen rendelkezésre álló eszközök a tezaurusz, az irányított tárgyszókészletek és a 

besorolási adatkezelés (authority control). 

A metaadatkészlet összeállításakor érdemes figyelmet fordítani arra is, hogy eleget tesznek-e az interoperabilitás 

feltételeinek. Ez nem jelenti azt, hogy az adattárnak pontosan ugyanazokkal a metaadatokkal kell dolgoznia, 

mint amit a partnerszolgáltatás használ, de biztosítani kell tudni a helyi metaadat-elemek konvertálhatóságát a 

másik szolgáltatás által előírt formátumnak megfelelően. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az egyes elemeket 

egyértelműen meg kell tudni feleltetni a másik rendszer egyes elemeinek. Másrészt pedig figyelni kell rá, hogy 

minden, a partnerszolgáltatás által kötelezően előírt értéket szerepeltessünk a saját metaadataink között, vagy 

biztosítsuk azok egyértelmű előállíthatóságát más értékekből. Pl. az Europeana Travel előírja, hogy át kell 

küldeni a doumentum típusára vonatkozó infromációt. Ezen felül azt is meghatározza, hogy ennek az értéke 

TEXT vagy IMAGE lehet. A saját adattárunkban nem szükséges ilyen típusinformációval ellátnunk a tételeket, 

de meg kell tudnunk mondani, hogy mely típusú objektumok sorolandók a TEXT, illetve melyek az IMAGE 

kategóriába. Amennyiben szerepeltetjük a tételeknél típusként a képeslap, könyv, térkép értékeket, és 

elkészítjük hozzá a konverziós szabályt, miszerint a képeslapot és a térképet IMAGE-re kell átkonvertálni, azzal 

teljesítjük az együttműködés kritériumait. 

Ezeket a metaadatokat adatbázisban, vagy úgynevezett metaadat-regiszterekben szokás tárolni. A gépi 

értelmezhetőség érdekében XML formátumban szokás közzétenni az adatokat, így a lekérdezésekre adott 

válaszok zömében XML-ként állnak elő, ezzel biztosítva az interoperabilitást és az automatikus 

feldolgozhatóságot. 

3. Interoperabilitás 

A tudásvagyon széles körben történő fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a digitális adattárunk eleget tegyen a 

más szolgáltatásokkal való együttműködéshez szükséges feltételeknek. 

Így fontos, hogy biztosítani tudja az automatikus módon történő adatcserét, melyhez szabványos 

kommunikációs csatornákat használ és eleget tesz minden feltételnek, amit a külső szolgáltatások elvárnak. A 

projektekkel való együttműködések során figyelni kell rá, hogy minden, a fogadófél által elvárt metaadat 

átadásra kerüljön a megfelelő elemként és a megfelelő formátumban. Továbbá, amennyiben a teljes szövegek 

akár formai, akár minőségi, akár hozzáférési szintjére vonatkozó kritérium fennáll, azoknak is eleget kell tenni. 

Az adattáraknak mint adatszolgáltatónak mindig figyelnie kell arra, hogy jogilag helyesen jár el az adatok 

átadását illetően. 

3.1. Validátorok 

Az együttműködés megteremtése érdekében az adattári szolgáltatásoknak implementálniuk kell kommunikációs 

szabványokat. Annak érdekében, hogy biztos lehessen benne az adattár üzemeltetője, hogy a protokoll 

megvalósítása hibamentes, célszerű ellenőrizni annak helyességét. Az OAI-PMH ellenőrzésére léteznek online 

elérhető validátorok, melyek segítségével könnyedén ellenőrízhetjük, hogy megfelelően működik-e az adattár 

ezen funkciója. 

• Open Archives Data Provider Validation & Registration 

http://www.openarchives.org/Register/ValidateSite 

• Open Archive Initiative – Repository Explorer 

http://re.cs.uct.ac.za 

3.2. Regiszterek 

http://www.openarchives.org/Register/ValidateSite
http://re.cs.uct.ac.za/


 Intézményi repozitóriumok 

technológiája 
 

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A regiszterek célja egy nyílvántartási lista építése a világ különböző pontjairól szolgáltatott adattárakról. A 

regiszterek segítenek az adattárak népszerűsítésében, láthatóságuk továbbnövelésében. Ezentúl az adattáraktól 

gyűjtött információk alapján különböző statisztikai adatokat tesznek közzé a nyílvánosság számára, ami 

segítheti az adattárépítés előtt álló intézményeket az elindulásban. 

Adott nemzetközi projektek megkövetelik, hogy a projektben résztvevő adattár regisztrálva legyen valamelyik 

rendszerben. Ilyen feltételt támaszt a partnereivel szemben az OpenAIRE, ami megköveteli az OpenAIRE 

kompatibilitás feltételeként, hogy a repozitóriumnak regisztrálva kell lennie az OpenDOAR-ban. 

Legismertebb regiszterek: 

• Registry of Open Access Repositories (ROAR) 

http://roar.eprints.org  

• OpenDOAR - The Directory of Open Access Repositories 

http://www.opendoar.org 

• The University of Illinois OAI-PMH Data Provider Registry 

http://oai.grainger.uiuc.edu/registry/ 

3.3. Nemzetközi vonatkozású projektek 

• DART-Europe 

A DART Europe projekt célja az európai doktori értekezések összegyűjtése és közzététele egy közös 

platformon keresztül. 

Az egyik ilyen első európai projekt, mely közös adatszolgáltatást célzott meg több repozitórium tartalmára 

alapozva. A kompatibilitási feltételek itt a legegyszerűbbek, melyek a következők: 

• Az adatokat OAI-PMH protokollon keresztül kell átadni. 

• A metaadat-szerkezetnek a DC sémát kell követnie. 

• A doktori anyagokat egy külön halmazon (set) keresztül kell arathatóvá tenni, ha mást is tartalmaz az 

adattár. 

• A teljes szövegnek nyíltan elérhetőnek kell lennie. 

• DRIVER 

A DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) projekt célja egy olyan 

szervezeti és technológiai keretrendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a különböző adatforrások 

hatékonyabb felhasználását a felsőoktatásban és a kutatásban. Ehhez olyan szolgáltatási és adatinfrastruktúra 

kerül kialakításra, mely összehangolja a létező adatforrásokat és szolgáltatásokat. Az adatinfrastruktúrát az 

adatforrások által helyben szolgáltatott tartalmak adják, melyek intézményi repozitóriumokban vannak 

összegyűjtve. Ezek adatait gyűjti be (aratja) a DRIVER OAI-PMH protokollon keresztül, majd az így 

összesített tartalmat szolgáltatja európai szinten. 

A minőségi adatszolgáltatás érdekében a DRIVER adatharmonizációt és –érvényesítést igyekszik biztosítani. 

A kutatói igények alapján az ideális tudományos kommunikáció nem jelent mást, mint hogy egy kattintásra 

elérhető legyen minden adatforrás, ezen felül a tartalom akár automatikus módon is feldolgozható legyen. 

Más módon megfogalmazva, elvárják az adatok újrafelhasználhatóságának biztosítását. 

Annak érdekében, hogy a repozitóriumok biztosítani tudják az adatok újrafelhasználását és kommunikálni 

tudjanak egymással, vagyis adatot tudjanak cserélni, a DRIVER megfogalmazott egy ajánlást az 

adatszolgáltatók számára DRIVER Irányelvek (DRIVER Guidelines) néven. 

http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
http://oai.grainger.uiuc.edu/registry/
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Az irányelvekben megfogalmazzák a repozitórium-menedzserek számára, hogy a szöveges tartalmak 

széleskörű, OAI-PMH protokollon keresztül történő megosztásához milyen helyi adatkezelési szabályok 

kialakítására van szükség új repozitóriumok kialakításakor, illetve, meglévő repozitóriumok esetén milyen 

lépésekre van szükség a szolgáltatásfejlesztéshez. 

A DRIVER kompatibilitásnak két lépcsőfoka van: 

• Hitelesített DRIVER szolgáltató (Validated DRIVER provider): Amennyiben minden kötelező feltételnek 

eleget tesz, a repozitórium ilyen minősítést kap. 

• Időtálló DRIVER szolgáltató (Future-proof DRIVER provider): Amennyiben minden javasolt feltételnek 

is eleget tesz a repozitórium, ilyen minősítést kap. 

A kompatibilis repozitóriumok (mindkét színtű) a DRIVER szolgáltatóhálozatának részévé válnak. 

Maga a DRIVER hálózat igyekszik nagyon megengedő infrastruktúrát kialakítani, így azon repozitóriumok 

tartalmát is megpróbálják begyűjteni, melyek nem felelnek meg a validálásnak. Fontos azonban tisztába lenni 

vele, hogy a tartalmak nem feltétlenül lesznek elérhetőek a DRIVER által nyújtott szolgáltatásokon keresztül, 

hiszen ha egy adott szolgáltatás valamelyik hiányzó kötelező elemre épül, akkor azok a rekordok nem lesznek 

feldolgozhatók a kompatibilitási feltételeket nem teljesítő repozitóriumok esetén. 

A DRIVER a következő három területen nyújt útmutatást: 

• Szöveges tartalom 

Definiálja a szöveges dokumentum ajánlott formátumait, a nyílt hozzáférés szükségességét, az egyedi 

azonosító és az állandó url fontosságát, kiemelve, hogy utóbbi olyan oldalra kell hogy mutasson, amely 

összefogja a teljes szöveget és a hozzá tartozó leíró adatokat. 

• Metaadatok 

Meghatározza, hogy nem minősített DC metaadatséma használata az előírt és az elemek közül melyik 

kötelező, illetve melyik ajánlott és mi az, aminél az ajánlott nyelv az angol. Valamint irányított értékek 

halmazát definiálja adott elemek esetén. 

• OAI-PMH megvalósítás 

• OAI-2.0 protokoll használatát írja elő és ajánlást ad a halmazok használatára, valamint a különböző, aratás 

során beállítandó, konfigurációs paraméterek meghatározására. 

Részletes információk a DRIVER Irányelvekről megtalálható a http://www.driver-repository.eu/DRIVER-

Guidelines.html címen. 

• OpenAIRE 

Az OpenAIRE projekt célja a nyílt hozzáférés népszerűsítése és a széleskörű közzététel biztosítását elősegítő 

támogatási és elektronikus infrastruktúra és adatkezelési stratégia kialakítása. 

A projekt keretében a 2007 után aláírt, adott kutatási területhez tartozó FP7-es projekt eredményeként 

született közleményeket nyíltan elérhetővé kell tenni oly módon, hogy intézményi vagy szakterületi 

repozítóriumban el kell azokat helyezni. Amennyiben nem áll a kutató rendelkezésére egyik típusú adattár 

sem, a publikáció feltölthető az OpenAIRE árva repozitóriumába (http://openaire.cern.ch). 

Ezeknek az intézményi és szakterületi repozitóriumoknak az adatait aratja és teszi közzé az OpenAIRE. 

Ahhoz, hogy az adatok begyűjthetők legyenek, a repozítóriumoknak OpenAIRE kompatibilisnek kell lenniük. 

Ennek feltétele: 

• A repozitóriumot regisztrálni kell az OpenDOAR-ba. 

A repozítóriumnak át kell mennie az OpenAIRE kompatibilitási tesztjén, vagyis megfelelő kimenő 

adatszerkezetet kell biztosítania. 

http://www.driver-repository.eu/DRIVER-Guidelines.html
http://www.driver-repository.eu/DRIVER-Guidelines.html
http://openaire.cern.ch/
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• Ehhez a repozitóriumnak OAI-PMH-n keresztül kell tudnia adatokat szolgáltatnia. 

• A metaadatok kialakításánal a DRIVER Irányelveket kell figyelembe venni, néhány kivétellel, mint pl: a 

dc.relation és a dc.rights mezőket specifikusabb módon kell használni, és más megkötés érvényes a 

névformátumra. 

• Kötött a halmaz (set) elnevezése, melynek kötelezően ec_fundedresources értékkel kell rendelkezni. 

• Csak az OpenAIRE számára releváns dokumentumok kerüljenek átadásra. 

• A repozitóriumot regisztrálni kell az OpenAIRE projektben. 

A kompatibilitási feltételek biztosításához a nyílt forráskódú repozitórium-szoftverek esetében készültek 

szabadon elérhető és telepíthető kiegészítések, melyekkel gyorsan és egyszerűen biztosítható az OpenAIRE 

kompatibilitás. A DSpace legfrissebb verziójának (3.0) pedig már alapból része a kompatibilitásért felelős 

modul, így kiegészítés telepítésére nincsen szükség ennél a változatnál.A kiegészítések letölthetők a 

következő címről: 

DSpace: 

DSpace 1.6.2: http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-

apoio/remository?func=fileinfo&id=337 

DSpace 1.7.2: http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-

apoio/remository?func=select&id=40 

EPrints: 

EPrints 3; 3.2: http://files.eprints.org/649/ 

További információk az OpenAIRE kompatibilitásról: 

http://hdl.handle.net/2437/130048 

http://www.openaire.eu:8380/dnet-validator-openaire/ 

E-mail:openaire@lib.unideb.hu 

• Europeana 

Az EuropeanaTravel egyike azoknak az Európai Unió által finanszírozott projekteknek,  amelyek európai 

egyetemi és nemzeti könyvtárak digitális tartalmait teszik elérhetővé az Europeana.eu portálon keresztül. A 

2009. május 1-jén indult, kétéves futamidejű EuropeanaTravel több mint egymillió forrás digitalizálását tűzte 

ki célul az utazás és turizmus témakörében: térképek, kéziratok, fényképek, filmek, könyvek válnak széles 

körben elérhetővé. A projekt szintén OAI-PMH-n keresztül gyűjti be az adatokat. A megfelelő adatkezelés 

érdekében kidolgozták az ESE (Europeana Semantic Elements) szabványokat, melyek segítségével a 

metaadatok tisztítását készítik elő a duplumszűréshez. 

Az ESE adatmodell: 

A Dublin Core szabványos metaadatkészlet alapján kidolgozott XML tábla, mely 49 elemet tartalmaz (26 DC 

elem + az Europeana portál számára kialakított 23 mező). Cél: a különböző aggregátorokból aratott 

metaadatok harmonizációja. Részletes, gazdag, de tiszta metaadat-rekordok szükségesek a szemantikai 

kapcsolatrendszer kialakításához és a duplumszűrés elvégzéséhez. 

4. Aggregátorok, Keresők 

Aggregátorok: 

Az aggregátorok feladata, hogy külső forrásból összegyűjtsenek adatokat, és adott felületen keresztül a leíró 

adatokat megosszák, a teljes szöveg, illetve a részletes tartalmat illetően pedig átirányítsák a felhasználókat a 

tétel eredeti oldalára. 

http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=337
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=select&id=40
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=select&id=40
http://files.eprints.org/649/
http://hdl.handle.net/2437/130048
http://www.openaire.eu:8380/dnet-validator-openaire/
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Az OAI-PMH-n keresztüli aratásra (harvest) építő nemzetközi projektek, mint pl. a DRIVER vagy az 

OpenAIRE valójában aggregátorként működik, valamint ugyanilyen adatinfrastruktúrát valósít meg az OAIster, 

a BASE vagy a NARCIS is.Saját aggregátor építése (D-NET): 

Akár intézményi, akár nemzeti szinten felmerülhet az igény, hogy több forrásból származó adatokat együttesen 

kellene kezelni. Ez az igény újfajta szoftverrendszerek kialakulásához vezetett, melyeket adatinfrastruktúrának 

nevezünk, és amely a konkrét adatgyűjtemények feldolgozását és felhasználását célozzák meg. Ilyen 

infrastruktúra kiépítésekor a következő két tényezővel és annak költségeivel kell számolni: 

• szoftver megvalósítás 

• szolgáltatás üzemeltetés 

Az adatinfrastruktúra egyszerű és gyors, szabványokra épülő megvalósítására szolgál megoldással a DRIVER, 

melynek ide vonatkozó projektje a D-Net. 

A D-Net 

Célja a fejlesztők támogatása egy olyan keretrendszer biztosításával, melynek segítségével csökkenthető egy 

ilyen rendszer fejlesztési és üzemeltetési költsége. A D-NET egy szolgáltatásorientált infrastruktúrát (service-

oriented infrastructure (SOI) ) támogat, ahol a tesztreszabhatósága, a nyitottsága, a megosztása, az 

újrafelhasználhatósága és az adott szolgáltatások hangolhatósága lehetővé teszi az ADLS (Aggregative Digital 

Library Systems) rendszerek fentarthatóbb kialakítását és üzemeltetését. Különböző D-NET szolgáltatási 

elemek tölthetők le és telepíthetők, melyek segítségével kialakítható a kívánt adatinfrastruktúra. A D-NET 

szolgáltatások a következő területek köré szerveződnek: 

• Adatközvetítés 

• Adat-megfeleltetés 

• Adattárolás és indexelés 

• Adatgondozás és –bővítés 

• Adatszolgáltatás 

A D-NET futtatásával kialakított rendszerek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: 

• Testreszabható 

• Nyitott 

• Megosztható 

• Szétosztható 

• Automatizált hibaellenőrzés 

Forrás: http://www.d-net.research-infrastructures.eu/. 

Keresőmotorok: 

Vannak olyan nemzetközi keresőmotorok, melyek az adathalászat technikáját használva járják be az internetet, 

és a tartalmakat a hozzájuk kapcsolt metaadatok alapján indexelik, és saját relevanciameghatározás alapján 

súlyozzák, mint találat. 

A legismertebb keresőmotorok a Google és a Google Scholar. A legismertebb adattár-alkalmazások figyelnek 

rá, hogy a Google Scholar által előírt feltételeknek megfelelően tüntessék fel a meta-tagokat a webes felületen a 

tételek mellett, így a fontossági feltételek szempontjából optimális értéket tudják elérni a találatok rendezésénél. 

Léteznek olyan tudományos információk begyűjtését és közzétételét célzó keresők, illetve aggregátorok, melyek 

nem a teljes Internetet pásztázzák, hanem intézményi repozitóriumok tartalmát akarják összefogni. 

http://www.d-net.research-infrastructures.eu/
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Korábban már szót ejtettünk repozitóriumkeresőkről (14-15. old.); itt három címhivatkozást adunk meg: 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) 

http://www.base-search.net 

Scientific Commons 

http://en.scientificcommons.org/ 

Scirus 

http://www.scirus.com/srsapp/ 

5. Állandó azonosítók 

Az elmúlt két évtizedben az Internet a tudományos információforrások platformjává vált. Az elektronikus 

közzététel/publikálás előnye egyértelmű az azonnali elérés és a könnyű, olcsó terjesztés szempontjából. A stabil 

információs infrastruktúra kiépítésének egyik fő motivációja azonban a digitális környezet hosszútávú 

megőrzése. A digitális megőrzés nem csupán az új adathordozókra illetve formátumokba történő migrálást és a 

karbantartást jelenti, hanem egy alapvető követelménynek tesz eleget: a dokumentumoknak egyértelműen 

azonosíthatónak és megtalálhatónak kell lenniük. 

Az elmúlt évek jól ismert kellemetlen tapasztalata a linkszakadások (megszűnt, ill. nem az eredeti 

dokumentumra mutató linkek) jelensége. Mivel a publikálás és kutatás a megbízható utalókon alapszik, a hibás 

hivatkozások aláássák az elektronikus környezetnek publikációs médiumként kialakuló szerepét. 

Digitális adattárban elhelyezett dokumentumok esetén fontos, hogy a dokumentum létező egyedi azonosítóit 

megfelelő formátumban tároljuk le, valamint az adattárban elhelyezett digitális példány is kapjon olyan egyedi 

azonosítót, melyen keresztül stabilan lehet hivatkozni rá. 

5.1. Egyedi azonosítók: 

• DOI 

Digital Object Identifier (DOI) [13] egy, a HDL (CNRI Handle System) rendszeren alapuló 

dokumentumazonosító. A rendszert az International DOI Foundation tartja fenn, melynek főbb tagjai nagy 

tudományos kiadóvállalatok. A jelentősebb tudományos szakfolyóiratok cikkei DOI-val rendelkeznek. 

A DOI jelenleg ISO szabványosítás alatt áll (ISO/DIS 26324). 

A DOI azonosítók általános formája a következő: 

<DIR>"."<REG>"/"<DSS> 

A DIR kód értéke 10, a DOI rendszert jelöli az előtagban. A REG az előtag második része a dokumentumok 

azonosításáért felelős szervezet számára kiosztott szám. A ponttal elválasztott DIR és REG együtt képezik a 

handle előtagját. A DSS a handle utótagja, mely lehet egy beszélő karakterlánc is. (Pl.: 10.1088/0004-

637X/703/1/L72 ami a következő cikk DOI-ja: The Astrophysical Journal Letters, Volume 703, Issue 1, pp. 

L72-L75 (2009) Ebből a DOI-ból a következő módon képezhető URL, ami a cikkhez vezet: 

http://dx.doi.org/10.1088/0004-637X/703/1/L72 ). 

A doi.org DOI feloldója (rezolvere) a http://dx.doi.org/ . Ez használható manuálisan (egy mezőbe kell az 

azonosítót bemásolni a weblapon), vagy mint a fenti példa mutatja, az URL-ben mögé kell toldani. A DOI a 

böngészők szintjén is támogatott - pl. Firefox kiegészítő létezik a kezeléséhez. 

DOI azonosítókat csak regisztrációs ügynökségeken keresztül lehet szerezni. Ilyenek pl. a CrossRef és a 

DataCite. 

• ISBN 

http://www.base-search.net/
http://en.scientificcommons.org/
http://www.scirus.com/srsapp/
http://dx.doi.org/10.1088/0004-637X/703/1/L72
http://dx.doi.org/
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Ez a legrégebbi, az Internetet megelőző, hagyományos könyvkiadási/-kereskedelmi/könyvtári alkalmazású 

egyedi azonosító [14,15]. Könyvek esetében ezt lehet az MTMT céljaira alkalmazni. Az ISO 2108 szabvány 

definiálja (MSZ ISO 2108:2005). A jelenlegi gyakorlat szerint elektronikus könyvek is kaphatnak ISBN-

t.ISBN-A -nak nevezik a DOI rendszer segítségével feloldható létező ISBN-eket. (Pl.: 10.97812345/99990 

ahol a 9781234599990 a 13 jegyű ISBN. 

• NBN 

National Bibliographic Numbers (NBN) [9]. A Finn Nemzeti Könyvtár fejlesztette és regisztrálta. 

Az NBN nemzeti könyvtárak számára fenntartott névtér. Az URN:NBN központi, globális regisztere a 

Library of Congress-ben van. Mindegyik nemzeti könyvtár egy-egy ISO3166 szabvány szerinti két karakteres 

résztartományért felelős. Minden nem ISO 3166 szerinti kétbetűs kód további országok számára van 

fenntartva. A három-vagy több-betűs nem ISO 3166 szabványú kódot regisztrálni kell. 

A NBN-URN általános szintaxisa: 

URN:NBN:<ISO országkód>-<kiosztott NBN karakterlánc> 

URN:NBN:<ISO országkód:rész-névtér>-<kiosztott NBN karakterkánc> 

URN:NBN:<nem ISO prefix>-<kiosztott NBN karakterlánc> 

Példa: 

urn:nbn:de:kobv:11-10063181 

(de: Germany, kobv:11 résznévtér, 10063181 kiosztott NBN karakterlánc)urn:nbn:hu-3006 

(hu Hungary, nincs résznévtér, 3006 kiosztott NBN karakterlánc) 

A rész-névterek regisztrálása az adott ország nemzeti könyvtárának feladata.A regiszternek elérhetőnek kell 

lennie a weben, s hozzáférhetőnek a globális, és lehetőség szerint más nemzeti regiszterek számára. 

A kiosztott NBN.URN karakterlánc további tervezése és szintaxisa, valamint az azonosítók feloldása az adott 

nemzeti könyvtár hatásköre. Az RFC 3188 szabvány definiálja [10]. 

Alkalmazások: 

Számos nemzeti könyvtár fejlesztett ki konkrét NBN-URN alapú alkalmazást. A svéd Uppsalai Egyetemi 

Könyvtár DIVA projektjében a DIVA portálon elérhető valamennyi dokumentumnak van egyedi azonosítója. 

A Svéd Királyi Könyvtár az URN:NBN:SE névtéren belül kialakított egy résznévteret a DIVA számára.A 

svéd Királyi Könyvtár feloldója az URN-en kívül Handle/DOI, valamint ARK azonosítók feloldására is 

alkalmas. 

Hasonló példa a Német Nemzeti Könyvtár EPICUR projektje az online disszertációk számára. Az NBN-URN 

használata kötelező a DINI-Zertificatban. 

A fenti két példa sarokkövei: 

• NBN generálás és kiosztás 

• NBN feloldó 

• Szabványos metaadatok tárolása mindegyik NBN dokumentumhoz 

• A dokumentumok archiválása 

Az NBN nyomtatott és elektronikus források elnevezésére kifejlesztett megoldás.A feloldása a nemzeti 

könyvtár hatásköre, s nincs megfelelően definiálva az egyes szolgáltatások tekintetében. Egyes nemzeti 

könyvtárak adatcserét alkalmaznak, de nincs központi feloldó szolgáltatás valamennyi lehetséges NBN-URN 

számára.Nincs üzleti háttere, kizárólag a nemzeti könyvtárak hatásköre. 
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• Adatbázisazonosítók 

A tudományos közlemények azonosításában felhasználói oldalról fontos szerepet játszanak a nemzetközi 

adatbázisok és tartalomszolgáltatók által használt saját azonosítók. Ilyen azonosítók a PubMed és a Pubmed 

Central által használt PMID és PMCID, a Web of Science által használt WoS ID, a Scopus által használt 

Scopus ID vagy a Magyar Tudományos Művek Tára által használt MTMT azonosító. Szerepük azért jelentős, 

mert a legtöbb szolgáltató ennek segítségével direkt elérést biztosít a közleményekhez a saját felületén, illetve 

többek biztosítanak különböző API-kat (Application Programming Interface). Az API-k lehetővé teszik, hogy 

a leíró adatokat automatizált úton, gépi lekérdezéssel vissza lehessen kérni a tartalomszolgáltatótól az 

azonosítóra hivatkozva. Alapvető bibliográfiai adatokra (szerző(k), cím) való hivatkozással is visszakérhetők 

adatok ezektől a rendszerektől, de ebben az esetben nem lehetünk biztosak az egyértelmű 

megfeleltetésben.  Megjegyzendő, hogy egyre elterjedtebb a DOI-n keresztüli lekérdezés lehetősége is, ami 

még általánosabb és biztos találatot eredményez. 

5.2. Adattár által biztosított stabil link mint egyedi azonosító 

Ahhoz, hogy a kutatók meg tudják osztani egymással és a világgal tudományos munkáikat, fontos, hogy olyan 

hivatkozási adatokat tudjanak megadni referenciapontként, melyek idővel sem változnak meg, és állandónak 

minősülnek. Mivel az URL-ekkel kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy minden figyelmeztetés nélkül 

válhat egy-egy link elérhetetlenné, így a webes hivatkozások hosszú távon megbízhatatlannak bizonyulnak, 

hacsak az adatszolgáltató nem biztosítja ennek ellenkezőjéről a felhasználókat. Állandó azonosító 

létrehozásához és biztosításához olyan módszer alkalmazása szükséges, mely független a tárolás és az 

alkalmazás helyétől. Az ilyen azonosítók létrehozásában nyújt segítséget az adattárak számára a CNRI Handle 

System szolgáltatása, melynek köszönhetően globálisan egyedi azonosítók rendelhetők az egyes tételekhez. A 

CNRI minden intézmény vagy adattár számára biztosít egy azonosító előtagot, melyhez helyben készíthetők el 

az egyedi azonosítók az előtaghoz kapcsolódóan, így egy dokumentum azonosítója sem fog ütközni más 

rendszerek által generált azonosítókkal. A Handle System szerepköre az előtag kiosztásán túl egy linkfeloldó 

üzemeltetése is, ami azt jelenti, hogy a felhasználó megad egy Handle értéket, melyet a rendszer felold, és 

automatikusan átirányít a dokumentumot szolgáltató rendszer weboldalára. Ehhez futtatni kell a szolgáltatást 

nyújtó rendszer oldalán is egy Handle server-nek nevezett alkalmazást, mely a beérkező kérések fogadásáért és 

feloldásáért felelős. A handle értéke kétféleképpen adható meg: 

hdl: 2437/130048 

http://hdl.handle.net/2437/130048 

Mindkét forma ugyanarra a tartalomra mutat, de utóbbit egyszerűen használhatjuk böngészőn keresztül. 

6. Adatgondozás (Curation) 

7. Intézményi repozitóriumok alapelemei 

A digitális adattárakhoz kötődő egyik legfontosabb feladatként a hosszútávú megőrzés biztosítását szokás 

meghatározni. Mindemellett ugyanakkora szerepet képvisel az adatgondozás (curation), ami sokkal általánosabb 

feladatkört fed le. 

Adatgondozás alatt a digitális objektumunkhoz kötődő karbantartási és megőrzési tevékenységeket, valamint az 

újabb értékekkel történő kiegészítését értjük. Egy-egy tétel átvizsgálása és javítása nem egyszeri feladat, hanem 

végigkíséri a teljes időtartamot, amíg a dokumentum fellelhető az adattárban, és időről időre újra el kell végezni 

ezeket a feladatokat.A folyamatos adatkarbantartás segítségével csökkenthető a digitális elavulás veszélye. 

Hiszen a gyorsan fejlődő technikai újítások egyik kellemetlen következménye az esetenként előforduló, 

inkompatibilitásból adódó adatvesztés. Egyes szoftverek a fejlődési fázisukat tekintve néha olyan fejlesztési 

irányt céloznak meg, ahonnan a visszafelé történő kompatibilitást már nem tudják vagy nem szeretnék 

biztosítani. Így fordulhat elő az, hogy pl. nagyon régi verziójú MS Word-ben írt szöveg a jelenlegi 

szövegszerkesztő alkalmazásokkal, még MS Word-del sem nyithatók meg. Gyakori eset akár az is, hogy a 

dokumentum olyan formátumban készül, mely a későbbiekben már egyáltalán nem támogatott, az új operációs 

rendszerekre a szoftver, mely kezelte a formátumot, már nem is telepíthető. Az ilyen technikai problémák 

kiküszöbölése, az adatok folyamatos karbantartása és javítása, valamint az adattisztítás a repozitórium 

megbízhatóságát növeli. 

http://hdl.handle.net/2437/130048
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A megőrzési feladatok és a digitális adatok gondozása egymáshoz kapcsolódó feladat, melyre kellő figyelmet, 

időt és energiát kell fordítani. 

 

13. ábra A digitális adat gondozásának életciklusa 

A digitális adat gondozásának fázisai: 

Természetesen, mint minden életciklusmodell, a fentebbi ábra is az ideális működési elvet mutatja be. A 

valóságban az aktuális szükségektől függöen lehet, hogy csak egy-egy rész végrehajtása történik meg. 

Teljes életciklusra vonatkozó lépések 

Leírás és megjelenítési információ: Adminisztratív, leíró, technikai, strukturális és megőrzési metaadatok 

meghatározása a szabványoknak megfelelően, annak érdekében, hogy minél pontosabb leírással rendelkezzünk 

az objektumról és hogy a hosszútávú megőrzés megfelelően ellenőrízhető legyen. 

Megőrzéstervezés: A teljes adatgondozási ciklust átölelő megőrzési terv, ami tartalmazza az adatgondozás során 

felmerülő teendők menedzselésére és adminisztrálására vonatkozó terveket is. 

Közösségfigyelés és részvétel: Közösségi tevékenységek figyelése és részvétel a vonatkozó szabványok, 

eszközök és alkalmazások fejlesztésében. 

Adatgondozás és megőrzés: A teljes életciklus alatt figyelni kell rá, hogy a terveknek megfelelően 

menedzseljük, ösztönözzük és népszerűsítsük az adatgondozást és a megőrzést. 

Egymásra épülő lépések 
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Tervezés: A digitális tartalom létrehozásához használt módszer átgondolása és megtervezése, köztük olyan 

folyamatoké, mint az adatrögzítés menete vagy a tárolási lehetőségek. 

Létrehozás vagy átvétel: A digitális objektum megalkotása, adminisztratív, leíró és technikai metaadatokkal 

történő ellátása. Illetve adatok fogadása a dokumentumgyűjtési stratégiának megfelelően maguktól a szerzőktől, 

vagy más archívumokból, repozitóriumokból, illetve adatközpontokból. Az átvett dokumentumokat szükség 

esetén ki kell egészíteni a megfelelő metaadatokkal. 

Értékelés és kiválasztás: A digitális objektumok elbírálása és azok kiválasztása, melyek valamilyen speciális 

utómunkálatot igényelnek karbantartás és megőrzés szempontjából. Az értékelésnek és a kiválasztásnak a helyi 

útmutatások és szabályzatok, valamint a jogi előírások betartásával kell történnie. 

Bevitel: Digitális anyagok átemelése arhívumba, digitális repozitóriumba, adatközpontba vagy más hasonló 

rendszerbe. Természetesen ebben az esetben is az útmutató, a szabályzatok és a jogi előírásoknak megfelelően 

kell eljárni. 

Megőrzés biztosítása: Szükséges tevékenységek végrehajtása a hosszútávú megőrzés érdekében a digitális 

objektum irányadó jellegének megtartásával. Vagyis pl. az adatszerkezetet vagy a formátumot csak olyan 

mértékben szabad megváltoztatni megőrzés biztosításának céljából, mely nem változtatja meg a dokumentum 

jellegét. Pl. szöveges dokumentum egyszerű képpé történő konvertálása a szövegként való értelmezés 

lehetőségének elvesztésével jár. Az átalakítás nem jelenthet átdolgozást. 

Tárolás: Az adatok biztonságos módon történő elhelyezése, mely összhangban van az ide vonatkozó 

szabványokkal. 

Hozzáférés és újrafelhasználás: A digitális anyagok hozzáférési szintjének megvizsgálása és beállítása, az elérés 

biztosítása az érintettek számára. Egyes tételek szabadon hozzáférhetőek, míg mások csak korlátozott feltételek 

mellett, pl. adott IP-címtartományból, vagy csak adott felhasználók számára engedályezett az adatok 

megtekintése. 

Átalakítás: Új digitális verzió létrehozása az eredeti objektum alapján. Pl. más formává történő átalakítása. 

Alkalmi lépések 

Eldobás: Adattisztítás érdekében a nem kívánatos digitális anyagoktól, melyeket nem cél hosszú távon 

megőrízni és menedzselni, meg kell szabadítani a rendszert. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az 

útmutatók, szabályzatok és jogi előírások tartalmazhatnak olyan kitételeket, hogy hogyan kell biztonságos 

módon megsemmisíteni ezeket az anyagokat, amit szem előtt kell tartani. 

Újraértékelés: Amennyiben az ellenőrzési folyamat során nem megfelelőnek lett itélve egy anyag, annak újra át 

kell esnie az értékelési és kiválasztási lépésen. 

Migrálás: Adatok átalakítása más formátumú objektumokká. Figyelembe kell venni a tárolási környezetet, 

illetve biztosítani, hogy az adat így platformfüggetlen lesz, és mind hardver mind szoftver szempontjából ki kell 

védeni az elavulás lehetőségét. 

Forrás: http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation, .  

http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model . 

7.1. Adattár alkjalmazások 

7.1.1. Nyílt forráskodú rendszerek 

A nyílt forráskódú rendszerek előnye, hogy felhasználásra kész, ingyenes szoftverek, melyek szabadon 

módosíthatók igény szerint. Választástól függően ugyan, de az esetek többségében nagy létszámú fejlesztői 

közösség támogatja a használatát, a hibajavítását és a továbbfejlesztését. Ugyanakkor informatikai tudással 

rendelkező munkatárs szükségeltetik a telepítéshez és a verzióváltásokból adódó frissítésekhez, valamint az 

igény szerinti módosítások implementálásához. 

A legismertebb nyílt forráskódú szoftverek: 

http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation
http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model
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• DSpace 

Az egyik legnépszerűbb adattár-alkalmazás, mely igen széles körben került implementálásra, legfőképpen 

intézményi repozitóriumként. Az MIT (Massachusetts Institute of Technology) és a HP (Hewlett Packard) 

közös fejlesztéseként indult. A fejlesztések jelenlegi koordinátora a DSpace Foundation. A sok 

felhasználónak és az aktív fejlesztői közösségnek köszönhetően jól támogatott rendszernek minősül. 

Különböző levelezőlisták, dokumentációk, wiki és egyéb platformok segítik a felhasználókat. A DSpace 

keretrendszer lehetővé teszi a különböző típusú anyagok bármilyen formátumban (szöveges, videó, audió, 

stb.) történő adattárolását és közzétételét a weben. A rendszer indexeli az anyagokat, így biztosítva a 

kereshetőséget és az elérhetőséget, továbbá a hosszútávú megőrzést. Mindezek mellett előnye még, hogy a 

rendszer moduláris felépítésének köszönhetően alkalmas multidiszciplináris intézményi adattár kialakítására. 

A szabványos interfészek többsége része a rendszernek. Implementálásukkal teljes mértékben támogatja az 

interoperabilitást és az adatok újrafelhasználhatóságát. A szoftver a CNRI Handle System használatával tudja 

biztosítani az állandó linkeket a tételekre, ezáltal a tételre történő hivatkozás tartós és stabil. A webes 

felületnek köszönhetően bármilyen típusú és formátumú digitális anyag könnyen archiválható és elérhetővé 

tehető gyorsan, és széles körben. A webes felületen keresztül kereshetők, böngészhetők és lementhetők ezek a 

dokumentumok. A használt meta-tag-eknek köszönhetően a keresőmotorok jó hatásfokkal indexelik az 

adattár tartalmát, így láthatóságuk markánsan megnő. A keretrendszer többnyelvű és testre szabható felületet 

és funkcionalitást biztosít. Az adattár tartalmi felépítése (Kategória -> Gyűjtemény -> Tétel -> Köteg -> Fájl) 

jól struktúrált adatszerkezetet eredményez, melynek révén pl. jól ábrázolható vele az intézmény szervezeti 

felépítése. 

Technikai paraméterek: 

• Operációs rendszer: 

• Linux 

• Windows 

• Forráskód: 

• Java, JSP 

• XSL 

• Adatbázis: 

• PostgreSQL 

• Oracle 

• Webfelület: 

• JSP 

• XML 

• Egyéb szükséges alkalmazások: 

• Servlet container, pl. Tomcat 

• Ant 

• Maven 

• Java 

• EPrints 

Szintén népszerű adattár-alkalmazás. Az Egyesült Királyság területén ez a legelterjedtebb változat, ami annak 

is köszönhető, hogy a University of Southampton nevéhez kötődik a kifejlesztése. Az EPrints keretrendszer 

kiváló alapot ad bármilyen (akár tudományos, akár művészeti) állománnyal rendelkező adattár létrehozására. 
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Ugyanilyen rugalmasságot mutat a formátum és a tárolás célját (nyílt hozzáférés biztosítása vagy akár 

megőrzés) tekintve is. A felhasználók számának és a lelkes fejlesztői közösségnek köszönhetően jól 

támogatott rendszernek minősül. Támogatja az OAI-PMH, SWORD és RSS szabványos protokollokat és 

ezzel biztosítja az adatok újrafelhasználhatóságát és az együttműködés feltételeit más rendszerekkel. A 

tételekhez tartozó rejtett metaadatokra támaszkodva a Google Scholar megfelelő hatásfokkal tudja indexelni 

az adattár tartalmát. 

Technikai paraméterek: 

• Operációs rendszer: 

• Linux 

• Windows 

• Forráskód: 

• Perl 

• CGI 

• Adatbázis: 

• MySQL 

• Webfelület: 

• PHP 

• Egyéb szükséges alkalmazások: 

• Apache 

• GDOME 

• OPUS 

Ahogy a neve is utal rá (Online Publikationsverbund Universität Stuttgart), eredetileg a Stuttgarti Egyetem 

fejlesztette ki. Jelenleg egy konzorcium irányítja a fejlesztéseket, melyet több német egyetem (Berlini, 

Drezdai, Saarbrückeni és a Stuttgarti) alkot. Az adattár Németország területén elterjedt, a weboldala is csak 

német nyelven érhető el. 

• Operációs rendszer: 

• Windows 

• Forráskód: 

• PHP, JavaScript 

• Adatbázis: 

• MySQL 

• Webfelület: 

• PHP 

• Egyéb szükséges alkalmazások: 

• Solr 

• Servlet container, pl. Jetty (Solr része) vagy Tomcat 
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• Apache 

• Java 

• Greenstone 

Az Új-Zélandi University of Waikato fejlesztése együttműködésben az UNESCO-val és a Human Info NGO-

val. A keretrendszert abból a célból hozták létre, hogy ezzel segítsék és ösztönözzék a felsőoktatási 

intézményeket, a könyvtárakat és egyéb nyílvános szolgáltatást nyújtó intézményeket digitális könyvtár 

kialakításában. Érdekessége, hogy a fejlesztők az interoperabilitás erősítése érdekében az OAI-PMH protokoll 

implementálásán túl nagy gondot fordítottak az exportformátumok kialakítására. Azon túl, hogy a 

gyűjteményeket ki lehet exportálni METS formátumban, biztosítják a Greenstone és a DSpace rendszerek 

közötti átjárhatóságot is. Vagyis a Greenstone-ban tárolt bármelyik gyűjtemény kiexportálható a DSpace által 

importra alkalmas formátumban, és fordítva. Kétféle felhasználói felülettel dolgozik: külön felület áll az átlag 

felhasználó, vagyis az olvasó, és külön a könyvtáros rendelkezésére. 

Technikai paraméterek: 

• Operációs rendszer: 

• Linux 

• Windows 

• Mac OS-X 

• Forráskód: 

• Perl 

• C, C++ 

• Java, JavaScript 

• Adatbázis: 

• GDBM (GNU Database Manager) 

• Webfelület: 

• PHP 

• Egyéb szükséges alkalmazások: 

• Apache 

• GCC 

• Java 

7.1.2. Megvásárolható szolgáltatások 

Amennyiben nem rendelkezik az adott intézmény a telepítéshez és/vagy az üzemeltetéshez szükséges humán 

erőforrással, választható megoldás a repozitórium szoftver vagy a szolgáltatás működtetésének megvásárlása. 

Léteznek kereskedelmi alkalmazások, melyek megrendelhetők a fejlesztő cégtől. Ezek a cégek az esetek jelentős 

részében vállalják bizonyos mértékig a testreszabást is a megfelelő ellentételezés mellett. Ebben az esetben a 

megrendelő egyedi fejlesztései általában nem kivitelezhetők, de a fejlesztési és tesztelési gondokat, valamint az 

üzemeltetési problémák egy részét is leveszik így a megrendelő válláról. A kereskedelmi szoftverek mellett 

léteznek cégek, melyek nyílt forráskódú rendszerek telepítését és üzemeltetését vállalják. Ebben az esetben 

általában a költségek alacsonyabbak, mert a fejlesztési költségek nem terhelik a szolgáltatót. A telepítés és 

üzemeltetés nem a megrendelő, hanem a szolgáltató erőforrásait veszi igénybe, és szerződéstől függ, de akár 

igény szerinti fejlesztések is rendelhetők, vagy saját maguk által kifejleszthetők.Legismertebb, nyílt forráskódú 

rendszereket üzemeltetők: 
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A repozitórium működtetésének (hosted solution ~ kiszervezett üzemeltetés) ezen módja azt jelenti, hogy az 

üzemeltetés teljes egészében az intézménytől függetlenül működik, a működtetés tényleges fizikai helyét is 

beleértve. A szolgáltató biztosítja a telepítéshez, az üzemeltetéshez és a frissítéshez szükséges humán erőforrás 

és szaktudás mellett a működtetéshez szükséges teljes infrastruktúrát és járulékos eszközöket is. Előnye, hogy 

tapasztalt szakemberek dolgoznak a kiépítésen és ezáltal gyorsabb és hatékonyabb az üzembe helyezés, 

valamint egyszerűbb a fenntartás. A szolgáltatók érvei szerint a nyílt forráskódú rendszerekre épülő kiszervezett 

szolgáltatások költséghatékony megoldást kínálnak a felhasználók számára. A szolgáltató költségei 

alacsonyabbak a nyílt forráskódú rendszer alkalmazása miatt. Az intézménynek pedig kevesebb költséget jelent, 

mert nem kell külön anyagi forrást találnia a fenntartáshoz szükséges technikai személyzet alkalmazására és 

frissítések elvégzésére. 

• Open Repository 

A BioMed Central által működtetett, a DuraSpace által hivatalosan jegyzett DSpace szolgáltató. A DuraSpace 

(http://www.duraspace.org/) az a konzorcium, mely jelenleg a DSpace projekt fejlesztéséért felelős. Saját 

kiszervezett üzemeltetést biztosító megoldása is van, melyet DSpaceCloud néven promótál. 

Az Open Repository vállalja a repozitórium felállítását és annak az igényre szabását. Valamint működtet egy 

online elérhető demó változatot, ahol lehetősége van az érdeklődőknek kipróbálni, mit tud nyújtani számukra 

az Open Repository. 

Érdekessége, hogy az általuk biztosított adattárakat nem csak a Google Scholar indexeli megfelelő 

hatékonysággal, de a PubMed Central is. 

Elérhetősége: http://www.openrepository.com/ 

• EPrints Services 

Az EPrints fejlesztői csapata különböző szolgáltatásokkal kívánja támogatni azokat az intézményeket, 

amelyek az EPrints keretrendszert választják repozitóriumuk alapjául. A kiszervezett üzemeltetésen és a 

karbantartáson túl vállalják az intézményi igényeknek megfelelően a repozitórium testreszabását, technikai 

támogatást nyújtanak, szükség szerinti egyedi felépítésű tanfolyamokat tartanak repozitórium-menedzserek és 

IT szakemberek számára, tanácsadást nyújtanak a szabályzatok és a reklámkampány kidolgozásához és 

projektmenedzseri feladatot látnak el a projekt tervezésétől kezdve a termék bevezetéséig. 

Elérhetősége: http://www.eprints.org/services/ 

Legismertebb kereskedelmi szoftverek: 

• Digital Commons 

A Berkeley Electronic Press (BePress) által nyújtott szolgáltatás. Kialakításakor a tudományos adattár 

megteremtése volt a cél. Olyan eszközrendszert kínálnak az intézmények számára, melynek segítségével a 

tudományos munkásságuk rendszerezhető, megjeleníthető és közzétehető az interneten jól látható és 

esztétikus környezetben. A rendszer alkalmas az intézmény bármilyen típusú szellemi tulajdonának, legyen az 

akár pre-print, műhelytanulmány, folyóiratcikk, szakdolgozat, disszertáció, konferenciakiadvány, előadás, 

kutatási adat, képek, stb. gyűjtésére, megőrzésére és közzétételére. A megrendeléstől és a szükséges adatlapok 

kitöltésétől számított 3 héten belül felállítják és átadják használatra a repozitóriumot. 

Számos szerkesztői munkafolyamatot is támogat, köztük a lektorálási folyamatot is. 

Szerződés szerint vállalják a rendszer telepítését, képzések tartását, a rendszer támogatását, dokumentáció 

biztosítását, frissítést és hosztolást. Emailen és telefonon keresztül vállalnak segítségnyújtást és garantálják, 

hogy az esetek többségében, még a hibabejelentés napján eleget tesznek a felmerült kéréseknek. 

A SelectedWorks nevű kiegészítésük lehetővé teszi az intézmény számára intézeti és kutatói profilok 

létrehozását. 

Vagyis a tradícionális intézményi repozitórium-modellen túl kiadói modul és kutatási profil menedzselésére is 

szolgál. 

http://www.duraspace.org/
http://www.openrepository.com/
http://www.eprints.org/services/
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A rendszer optimalizált ahhoz, hogy a tartalom indexelését a Google, a Google Scholar és egyéb vezető 

keresőmotorok gyorsan és minél jobb hatásfokkal végezhessék. Az OAI-PMH protokollt és az RSS-t a többi 

rendszerhez hasonlóan szintén biztosítja. 

Elérhetősége: http://digitalcommons.bepress.com 

• dLibra 

A projekt a Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC) nevéhez kötődik és jelenleg 

Lengyelország legnépszerűbb digitális könyvtári rendszere. Leginkább egyetemi és közkönyvtárak által 

használt szolgáltatás. Alkalmas különböző típusú dokumentumok tárolására, úgymint: több fájlból álló 

HTML-oldalak, PDF-fájlok vagy multimédiás anyagok. A külső rendszerekkel való kommunikációhoz a 

szabványos protokollok közül az OAI-PMH-t és az RSS-t támogatja. Létezik teszt változata, melyet csak 

korlátozott feltételekkel lehet használni. A korlátozás kiterjed a felhasználás időtartamára és az egyidejűleg 

tárolható dokumentumok számára. 

Modulok: 

• Repozitórium szerver 

A rendszer fő funkcionalitásaiért felelős. Feladata az eseménykezelés, a metaadat és teljes szöveg tárolása, 

a felhasználókezelés, a kereshetőség biztosítása és a dokumentumok megosztása. 

• Szerkesztői és adminisztrátori alkalmazás 

Digitális anyagok feltöltését, leírását, és az adminisztrációs tevékenységek végrehajthatóságát biztosítja. 

• Olvasói felület 

Az adattár webes felülete, melyen keresztül a felhasználók hozzáférnek az adattár tartalmához. 

Elérhetőség: 

http://dlibra.psnc.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=en 

• ContentDM 

Az OCLC megoldása digitális gyűjtemények kezelésére. Windows alapú alkalmazás és lévén az OCLC 

terméke, számos eszközt biztosít az OCLC egyéb termékeivel való együttműködésre. A szoftvercsomag 

telepíthető akár az intézmény valamelyik szerverére, vagy vállalják a rendszer kiszervezett üzemeltetését 

(hosztolását). Utóbbinak köszönhetően az intézmény oldaláról nem merülnek fel hardver-kérdések, valamint 

ez esetben az OCLC vállalja a rendszerüzemeltetést, ami magába foglalja a frissítéseket, a mentéseket és az 

adatok védelmét. A Website Configuration Tool nevű eszközük segítségével az adattár webfelülete tetszés 

szerint módosítható az intézmény igényeinek megfelelően, anélkül, hogy speciális tudással (pl. programozói) 

kellene rendelkezni. A használhatósági tesztek eredménye alapján a felhasználók szerint a rendszer könnyen 

használható és jól átlátható felületet biztosít a felhasználók számára. 

OAI-PMH és Z39.50 kompatibilis. 

Mint minden OAI-PMH kompatibilis repozitórium esetén, így természetesen a ContentDM esetén is, az 

OCLC WordCat szolgáltatása aratni tudja az adattár tartalmát, ezáltal is növelve a dokumentumok 

láthatóságát. 

Moduljai: 

• CONTENTdm Server 

• CONTENTdm Project Client 

• Connexion client 

• Web form 

http://digitalcommons.bepress.com/
http://dlibra.psnc.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=en
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• CONTENTdm Flex Loader 

• CONTENTdm Catcher 
Elérhetőség: http://www.contentdm.org/ 

• JaDoX 

Magyar fejlesztésű elektronikus könyvtári rendszer. Azon túl, hogy elektronikus-dokumentumkezelő 

rendszernek minősül, a HunTéka integrált közgyűjteményi rendszer elektronikus könyvtár moduljaként is 

szolgál. Lehetővé teszi képi, szöveges illetve audiovizuális anyagok korrektúrázását, importját, feldolgozását, 

tárolását és közzétételét is. A dokumentumok kezelése, böngészése és visszakereshetősége webes felületen 

keresztül valósítható meg. 

Elérhetősége: http://monguz.hu/jadox 

7.1.3. Egyedi fejlesztések 

Amennyiben egyetlenegy nyílt forráskódú rendszer sem tűnik megfelelően testreszabhatónak vagy túl 

költségesnek bizonyul a kereskedelmi szoftver megvásárlása, felmerül az egyedi fejlesztés lehetősége. 

Funkcionalitását tekintve elmondható, hogy teljes mértékben igazodni fog a helyi igényekhez, ugyanakkor az 

erőforrásigénye kiemelkedően magas. Ennek fényében a saját fejlesztés választását megelőzően nagyon 

körültekintően kell eljárni és alapos megfontolást igényel. 

Az OpenDOAR (Directory of Open Access Repository) egy regiszter, mely nyílvántartja a nyílt hozzáférést 

biztosító adattárakat. A szolgáltatás elérhető a http://www.opendoar.org oldalon. A bekerüléshez regisztrálni 

kell az adattárat, de a szolgáltatott információk megbízhatósága érdekében minden adatot ellenőriznek a projekt 

munkatársai és ezeket teszik közzé. A nyílvántartásban jelenleg több mint 2200 repozitórium szerepel a világ 

minden tájáról, és 12 db magyar adattár is megtalálható a listában. Az oldalon kereshetők és böngészhetők a 

repozitóriumok különböző szempontok alapján. Statisztikai adatokat is szolgáltat a rendszer, köztük olyanokat, 

mint pl. a repozitóriumok országonkénti vagy használt alkalmazások szerinti megoszlása. 

 

14. ábra Használt adattár-alkalmazások szerinti megoszlás 

http://www.contentdm.org/
http://monguz.hu/jadox
http://www.opendoar.org/
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15. ábra Adattárak országonkénti megoszlása 

7.2. Hardverigény 

Ennek meghatározása jelentős mértékben függ a választott adattár-alkalmazástól. Meghatározó tényező ugyanis 

többek között, hogy milyen környezetet igényel a szoftver a futáshoz. Elmondható, hogy minden java-s 

alkalmazás viszonylag nagyobb memóriaigényt követel meg. Ugyanakkor, ha olyan szolgáltatás bevezetésén 

gondolkozunk, mely kiszervezett üzemeltetést von maga után, akkor a hardverigénnyel egyáltalán nem kell 

foglalkozni, hiszen ennek biztosítása a működtető feladata. 

Amennyiben mégis megfontolás tárgyát képezi az infrastruktúra kiválasztása, akkor a repozitóriumszoftver 

mellett a következő paramétereket feltétlenül figyelembe kell venni: 

• Tárolni kívánt dokumentumok típusa 

• Tárolni kívánt dokumentumok várható száma, éves növekedése 

• Egyidejű felhasználók száma 
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4. fejezet - Összefoglalás 

Az open access egy komplex rendszer, mely a rendelkezésre álló technológiai, informatikai infrastruktúra 

segítségével átrendezi a tudományos kommunikáció évszázados rendszerét. 

A nyílt hozzáférés átfogó értelmezésben egy koncepció, mely a hagyományos publikálási modell 

újragondolásával alakult ki. Az újragondolás a technológiai változások tükrében mindenképpen szükségszerűvé 

vált, ám a megszokott rendszer és a financiális terhek tarthatatlansága forradalmi intenzitásúvá változtatta a 

folyamatot. A szemléletváltás folyamatos, a különböző tudományterületeken, földrajzi helyszíneken eltérő 

intenzitású. A kommunikációs folyamat egyes szereplői számára különböző kommunikációs és érvelési 

módszerek, formák alkalmazhatók a váltás, az elfogadás indukálásához. 

Az open access technikai értelemben eszközök, szoftverek, szabványok, aggregátorok, szolgáltatások 

összessége, melyet a megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek terveznek, koordinálnak és 

működtetnek. 

Szakmai szempontból a nyílt hozzáférés a tudományos könyvtárak és könyvtárosok fejlődési irányát - 

lehetőségét mutatja, mely kijelöli a megszokott alapismereteken felül elsajátítandó képességek körét. 

A nyílt hozzáférés az elmúlt egy-másfél évtizedben ugrásszerű fejlődést mutatott mind technikai, mind 

mennyiségi és minőségi tekintetben. 

Olyan technológiák, szoftverek és szabványok születtek, melyek céltudatosan az open access infrastruktúra 

működésének gördülékenységét, hatékonyságát szolgálják. A nyílt elérésű publikálás és szerzői archiválás 

intenzitását intézeti és finanszírozói rendeletek serkentik. Az open access két stratégiája alapján kialakultak a 

tudományos kommunikáció új modelljei, melyek kezdenek gyökeret verni a folyamat egyes szereplőinek a 

tevékenységében, ismeretrendszerében. A tudatosság jelenlegi fokán már elmondható, hogy a hagyományos 

módon publikált anyagokkal egyenlő minőségű nyílt hozzáférésű publikációk látnak napvilágot. 

Az open access jelenség nem csupán földrajzilag és tudományterületeket átívelve terjed, hanem olyan 

tartalmakat, információkat is bekebelez, amelyek eddig a tudományos kommunikáció melléktermékei voltak: a 

fejlődés jelenlegi iránya a kutatási adatok gyűjtése, metaadatolása, archiválása és kereshetősége, nyílt elérése, 

valamint a cikkekhez kötése. Ehhez a lépéshez is kész vannak a tárhelyek, szabványok, kísérletek, tanulmányok. 

Megszületett az ún. "enhanced publications‖, azaz a ―gazdag‖ publikációk fogalma, amely olyan cikkeket jelent, 

melyekbe beágyazódnak vagy linkelődnek a kutatás során összegyűjtött adathalmazok (táblázatok, hangfájlok, 

mérési adatok, képek, interjúk, stb.) és a cikkhez fűződő kommentárok (http://www.driver-

repository.eu/Enhanced-Publications.html). 

Az elektronikus információhordozók térhódítása és a felhasználók információszerzési szokásainak, valamint a 

tudmányos kommunikáció átalakulása a tudományos könyvtárakat radikális változásra kényszeríti. Új 

szolgáltatások, munkafolyamatok kidolgozása és az ezekhez fűződő szaktudás elsajátítása elengedhetetlen. 

A felsőoktatási könyvtáraknak jelentős szerep juthat a kommunikáció új rendszerében. Amennyiben felismerik 

és megragadják a lehetőséget, kulcsszereplővé válhatnak a publikációs folyamatban: a nyílt hozzáférés 

intézményi infrastruktúrájának kiépítésében és fenntartásában, ezekre épülő szolgáltatások kialakításában. 

http://www.driver-repository.eu/Enhanced-Publications.html
http://www.driver-repository.eu/Enhanced-Publications.html
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