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Chapter 1. Bevezetés 

A digitális könyvtár az utóbbi évek egyik közkedvelt, ugyanakkor számos bizonytalanságot hordozó fogalma. A 

fogalom tartalma folyamatosan változik a technológiai fejlődéssel egyidejűleg. Eltérő megközelítése abból ered, 

hogy különböző szakmai közösségek saját szakterületüknek megfelelően értelmezik a tartalmát. Más-más 

szempontot tartanak hangsúlyosnak a kérdésben az adatbázisok specialistái, a hipertextek szakértői, a 

könyvtárosok, az információs szakemberek. Az internet tömeges elterjedésével egyidejűleg jelent meg az a 

nézet, hogy az egész web valójában egy digitális könyvtár – ezzel azonban az információtudomány szakemberei 

nem értenek egyet. A webes információk minősége és mennyisége sokkal inkább hasonlítható a Bábel tornya 

zűrzavarához, mintsem könyvtárhoz. 

A digitális könyvtárak fejlődése nagymértékben növelte a kutatási eredmények hozzáférhetőségét és javított a 

kutatási folyamatok hatékonyságán, különös tekintettel az irodalomkutatásra. Az egyetemi könyvtári közösség 

élenjár ebben a folyamatban, és így a digitális könyvtár a felsőoktatási könyvtári szolgáltatásnak is fontos 

részévé vált. 

A hagyományos könyvtári funkciók továbbra is fontosak, ezért a digitális könyvtár plusz felelősséget ró a 

könyvtárosokra. A diákok könyvtárral kapcsolatos elvárásai is megváltoztak, amire az új tanulóhelyek 

kialakítása is utal, hiszen ezek, a könyvtári környezetben létrehozott helyek annyira társasági, mint tanulási 

célokat is szolgálnak a tanulók számára. Csak kevesen vitatkoznának azzal a megállapítással, hogy az egyetemi 

könyvtárosok és a könyvtáros szakma szerepe jelentősen kibővült az elmúlt évtizedben. De ezt a szélesebb körű 

és fontosabb szerepet méltányolják egyetemi és főiskolai körökben? Paradox módon, ahogy a könyvtárak 

nélkülözhetetlenné válnak a tudományos információ elérésében (mind az elektronikus és a nyomtatott forma 

vonatkozásában), munkájuk egyre láthatatlanabbá válik a felhasználók számára. Nem szokatlan olyan 

véleménnyel találkozni a kutatók körében, hogy a könyvtár számukra irreleváns, hiszen nem járnak könyvtárba 

felvilágosításért, vagy folyóiratot, könyvet kölcsönözni. A kutatásukat teljesen elektronikus módon folytatják, és 

úgy hiszik, hogy a kutatási eredményeket a kutatói kollégák közössége kezeli, és a publikációkat csak a kutatási 

folyamat végtermékeinek tekintik. A könyvtáros szerepe a tudományos források közzétételében igen alábecsült 

és meg nem értett. Csak kevés kutató (és még kevesebb diák) tudja milyen költségesek az elektronikus források 

és milyen sok munka szükséges ahhoz, hogy ezek a források könnyen megtalálhatóak és hozzáférhetőek 

legyenek. 

1. A digitális könyvtár meghatározása 

A digitális könyvtár fogalmát Christine Borgman határozza meg a legteljesebben: 

1. A digitális könyvtárak digitális objektumok menedzselt gyűjteményei. 

2. A digitális könyvtárak a digitális objektumokat koherens módon teszik elérhetővé, olyan szolgáltatásokkal 

támogatva, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók más könyvtári anyagokhoz hasonlóan 

visszakereshessék és felhasználhassák ezeket a forrásokat. 

3. A digitális könyvtárak úgy kezelik a digitális objektumokat, mint hosszú távra szánt, stabil forrásokat, ennek 

érdekében megfelelő folyamatokat alkalmaznak, hogy minőségüket és megőrzésüket biztosítsák. 

A digitális könyvtárakban gyűjtött dokumentumok lehetnek eleve digitálisak és digitalizáltak. Technológiai 

szempontból a dokumentumok csak speciális technológiák segítségével olvashatók, ami megnehezíti 

megőrzésüket. A dokumentumoknak azonban van „társadalmi élete‖ is. Létrehozásuknak célja van, 

meghatározott közösségek számára készülnek, amelyek e dokumentumoknak jelentést adnak a bennük rejlő 

értelem mellett. Minél többet értünk meg abból, hogy miért és miként készülnek a dokumentumok, továbbá, 

hogy milyen a használatuk, annál jobb digitális könyvtárakat alakíthatunk ki. 

A digitális gyűjtemények fejlesztése része a gyűjteményfejlesztés tágabb perspektívájának, és minden esetben 

minőségi szempontokon alapuló döntés kell, hogy legyen. 

A könyvtári területen a digitalizálás legfőbb indokai a következők: 

• értékmentés, állagmegóvás, állományvédelem: az elöregedett, sérülékeny hordozókon őrzött információk 

mentése, az értékes, eredeti dokumentumok állagának megóvása érdekében, 
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• archiválás: a digitális tartalmak hosszú távú megőrzése érdekében, 

• nyilvános szolgáltatás számára hozzáférés biztosítása: az egyáltalán nem vagy csak kis példányszámban 

elérhető, de közérdeklődésre számot tartó dokumentumok elérhetővé tétele a nagyközönség számára, 

• szolgáltatás hozzáadott értékkel: az eredeti papírformátumhoz képest valamilyen további funkcióval 

kiegészül, 

• reprodukálás: az eredeti dokumentum újrapublikálása érdekében, 

• jövedelemszerzés: a digitalizált változat értékesítése vagy a digitalizált tartalom által fölkeltett érdeklődés 

reklámpiaci értékesítése érdekében, 

• on-demand szolgáltatás: konkrét megrendelésre történő digitalizálás. 

A digitális dokumentumok megőrzésének a szakértők az alábbi megközelítéseit foglalják össze: 

• a megőrzés folyamatos tevékenység, 

• a megőrzés előre meghatározott, megegyezés szerinti eredmények összessége. Bizonyos célok azt követelik 

meg ugyanis, hogy a megőrzött digitális objektum az eredetinek teljes értékű helyettesítője legyen, miközben 

más esetekben az ilyen típusú intenzív megőrzés szükségtelen, 

• a digitális megőrzés kiválasztási folyamat, 

• gazdasági-pénzügyi szempontból fenntarthatónak kell lennie, 

• ki kell egészítenie más könyvtári szolgáltatásokat, 

• jól megértett-elemzett folyamatnak kell lennie, annak ellenére, hogy ezen a területen nem elég erős a 

szabványosítás. 

Végezetül, de nem utolsósorban ki kell mondanunk, hogy a digitális megőrzés csak egy a lehetséges opciók 

közül. Nem mindig szükséges, hogy anyagokat digitális formában őrizzünk meg. Az analóg formák is ésszerű 

alternatívát jelenthetnek. 

A nyomtatott publikációk megőrzésének felelőssége történetileg a könyvtárakra hárult. Ez alapvetően egy 

passzív felelősség, hiszen megfelelő tárolási feltételek mellett a legtöbb papíralapú dokumentum évszázadokig 

olvasható. Az elektronikus dokumentumok megőrzése ezzel szemben aktív erőfeszítést kíván: ahhoz, hogy 

megőrizzük őket, alkalmas formát kell találnunk. A digitális hordozókat folyamatosan frissíteni kell, tartalmukat 

új technológiákra kell átvinni (migrálni) ahhoz, hogy tartalmuk olvasható maradjon. 

Problémát jelent a megőrzés felelősségének kérdése is: a kereskedelmi kiadóknak, szolgáltatóknak a tőlük 

származó on-line források, folyóiratok és könyvek esetében nem elsődleges szempontjuk a hosszú távú 

megőrzés. Az egyetemek, a könyvtárak vállalnák a megőrzést, de őket meg a licencek akadályozzák meg ebben. 

A figyelem középpontjában sokáig a technikai akadályok leküzdése állt és csak az utóbbi években helyeződött 

át a hangsúly arra a szempontra, hogy a veszélyeztetett digitális anyagok megmentése érdekében tett azonnali 

lépések helyébe a folyamatos begyűjtés és a hosszú távú megőrzés lépjen. 

Történelmileg a digitális könyvtár fogalma V. Bush híres, 1945-ben született cikkében felvázolt Memex-

rendszerből származik, amelyben a mai hipertext és web elődeként az információkat asszociatív keret fogja 

össze. A másik jelentős mérföldkő J. C. R. Licklider 1965-ben publikált „Library of the Future‖ c. könyve, 

amely a digitális könyvtár létrejöttét 30 évvel későbbre, 1994-re prognosztizálta. Ma már megállapítható, hogy 

Licklider alábecsülte a számítástechnikai erővonalakat, és túlértékelte a mesterséges intelligencia, a természetes 

nyelv számítástechnikai értelmezésének szerepét. 

Az 1960-as évek jelentős gyakorlati számítástechnikai eredményei a könyvtári információfeldolgozás terén: a 

MARC formátum kifejlesztése, a bibliográfiai adatok elektronikus szabványosítása és alkalmazása az OCLC 

közös katalogizálási rendszerében, majd az online könyvtári katalógus, az OPAC megjelenése. 

Az 1990-es évektől kezdődik a digitális könyvtári robbanás, a számítástechnika, a kommunikáció és a tömeges 

méretű digitális tartalmak együttes technológiai fejlődése. A digitális könyvtárról alkotott kezdeti elképzelések a 



 Bevezetés  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

klasszikus könyvtári koncepcióból indultak ki, és a létező gyűjtemények digitalizálására koncentráltak az 

információ folyamatos hozzáférésének megoldása, a hatékonyabb keresési módszerek, az állomány jobb 

kihasználása, az információ könyvtárak közötti megosztása, az állomány tökéletesebb védelme miatt. Hamar 

kiderült azonban, hogy a digitális könyvtár potenciális lehetőségei szétfeszítik a klasszikus könyvtári kereteket, 

és a kezdeti optimizmus után az 1990-es évek első felében nyilvánvalóvá vált, hogy a digitális könyvtár építése 

jóval bonyolultabb, mint amilyennek tűnt. A klasszikus könyvtárak évszázadok alatt tökéletesíthették 

rendszerüket, a digitális könyvtáraknak minderre csupán néhány évük volt. 

Máig sincs a digitális könyvtárakra semmilyen általánosan elfogadott megoldás, sok irányban hiányos a 

szükséges globális infrastruktúra, de keletkezett számos meghatározó szabvány (Z39.50, OAI, Dublin Core, 

DOI). 

Az elmúlt másfél évtizedben folyóiratok, konferenciák, workshopok sora jött létre ezen a területen. A 

legjelentősebb folyóiratok: D-Lib Magazine (1995 óta havonta jelenik meg), International Journal on Digital 

Library (a Springer kiadó 1997 óta megjelenő folyóirata), Ariadne (az UKOLN kiadásában), RLG DigiNews 

(kiadója az RLG = Research Libraries Group). A legfontosabb szakmai konferenciák: ADL (Advances in 

Digital Libraries), ACM Conference on Digital Libraries, JCDL (Joint Conference on Digital Libraries), ECDL 

(Europan Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries). 

Ellenőrző kérdések: 

1. Adja meg a digitális könyvtár meghatározását! 

2. Melyek a digitalizálás legfontosabb okai a könyvtári területen? 
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Chapter 2. Nemzetközi kitekintés 

1. Az UNESCO és az Európai Unió programjai 

A digitális megőrzés területén az első kezdeményezések helyi vagy esetleg nemzeti szinten indultak el 

Európában, ahol a legnagyobb erőfeszítéseket a skandináv országok és Nagy Britannia tette. A kulturális értékek 

digitalizálási programjai a leglátványosabban Ausztráliában és az Egyesült Államokban valósultak meg, melyek 

számunka is követendőek. A nemzetközi szervezetek között az UNESCO programjait kell kiemelnünk. Az 

UNESCO 2001-ben fogadott el egy határozatot „UNESCO határozat a digitális örökség megőrzéséről‖ 

(UNESCO Resolution on the Preservation of the Digital Heritage), amelyben a digitális tájékoztatás kérdésén 

felül rávilágítanak arra a problémára is, miszerint a dokumentumok hosszú távú elérhetőségének biztosítása 

permanens kötelezettségekkel is jár. Emlékeztetnek arra is, hogy a digitális örökség megóvása érdekében 

irányelveket kell kidolgozni, illetve elő kell segíteni különféle, e témát érintő nemzetközi kampányokat, 

valamint el kell készíteni egy chartát, amely összefoglalja a digitális örökségvédelemmel kapcsolatos 

problémákat, teendőket. A Charta a 2003-ban megrendezett UNESCO közgyűlésen került elfogadásra. 

1.1. A digitális örökség 

1.1.1. A digitális örökség mint közös örökség 

Áttekintés. A digitális örökség az emberi tudás és kifejezésmód egyedülálló forrásaiból áll. Kulturális, 

nevelésügyi, tudományos és adminisztratív forrásokat foglal magába, valamint technikai, jogi, orvosi és más 

információkat, melyek digitálisan lettek megalkotva, vagy létező analóg forrásokból digitális formába lettek 

öntve. Abban az esetben, ha ezek a források „digitálisan születtek‖, semmilyen más formában nem léteznek, 

csak digitálisan. A digitális anyagok szövegekből, adatbázisokból, álló és mozgó képekből, hanganyagokból, 

grafikákból, szoftverekből és weboldalakból állnak, széles körű és növekvő mértékű formátumok között. 

Gyakran múlékonyak, és átgondolt gyártást, kezelést és menedzsmentet igényelnek, hogy fennmaradhassanak. 

Ezen források közül számos tartós értékkel és jelentőséggel bír, és így egy olyan örökség részét képezi, melyet 

meg kell védeni és meg kell őrizni a jelen és a jövő generációi számára. Ez az egyre növekvő örökség bármely 

nyelven, a világ bármely területén, és az emberi tudás vagy kifejezésmód bármely területén létezhet. 

A digitális örökséghez való hozzáférés. A digitális örökség megőrzésének célja annak biztosítása, hogy 

továbbra is elérhető legyen mindenki számára. Ennek értelmében a digitális örökség anyagaihoz való 

hozzáférésnek, különösen a szabadon felhasználható információk tekintetében, mentesülnie kell mindenféle 

ésszerűtlen korlátozásoktól. Ezzel egy időben, az érzékeny és magán jellegű információkat védeni kell az 

illetéktelen kezekbe jutás mindenféle formájával szemben. A Tagállamoknak együtt kellene működniük a 

releváns szervezetekkel és intézményekkel, egy olyan jogi és gyakorlati környezet kialakítása érdekében, mely 

maximalizálja a digitális örökséghez való hozzájutást. Egyensúly kell biztosítani az alkotók és más 

jogtulajdonosok törvényes jogai között, és a közönség érdekeit a digitális örökség anyagokhoz való hozzájutást 

illetően meg kell erősíteni és elő kell mozdítani, a nemzetközi normákkal és egyezményekkel összhangban. 

1.1.2. Az örökség elvesztése elleni védelem 

Az eltűnés veszélye. A világ digitális örökségét a végleges eltűnés veszélye fenyegeti. Ehhez hozzájárul az azt 

tartalmazó hardware és software gyors elavulása, bizonytalanság a forrásokkal, felelősségekkel, és a fenntartás 

és megőrzés módszereivel kapcsolatban, valamint a támogató jogi szabályozás hiánya. A hozzáállásbeli 

változások elmaradtak a technológiai változások mögött. A digitális fejlődés túl gyorsan és a kormányok és 

intézmények számára túl költséges módon ment végbe ahhoz, hogy a megfelelő időben lehessen megőrzési 

stratégiákat életbe léptetni. Az örökség gazdasági, társadalmi, szellemi és kulturális potenciálját – a jövő építő 

elemeit – érintő fenyegetéseket még mindig nem tudták teljesen megragadni. 

A cselekvés szükségessége. Hacsak a terjedő fenyegetéseket nem kezelik, a digitális örökség gyorsan és 

kikerülhetetlenül eltűnik. A tagállamoknak ösztönözniük kell a jogi, gazdasági és technikai intézkedések 

meghozatalát, hogy megóvhassák az örökséget. A figyelem felkeltés és támogatás nagyon sürgős, a 

politikaformálókat és a közvéleményt érzékenyebbé kellene tenni mind a digitális média potenciáljával, mint a 

megőrzés gyakorlatával szemben. 
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Digitális folytonosság. A digitális örökség folytonossága alapvető fontossággal bír. A digitális örökség 

megőrzése érdekében a digitális információ teljes életciklusát érintő intézkedések meghozatalára van szükség, 

annak megalkotásától a hozzáférésig. A digitális örökség hosszú távú megőrzése olyan megbízható rendszerek 

és folyamatok megalkotásával kezdődik, melyek autentikus és stabil digitális tárgyak gyártását teszik lehetővé. 

1.1.3. Szükséges intézkedések 

Stratégiák és politikák kifejlesztése. Stratégiákat és politikákat szükséges meghozni a digitális örökség 

megőrzése érdekében, számításba véve a sürgősség mértékét, a helyi körülményeket, elérhető eszközöket és 

jövőbeni elképzeléseket. Ezt megkönnyítené a szerzői jogok és szomszédos jogok birtokosai, és más érdekelt 

felek együttműködése az alapvető irányelvek lefektetésében, valamint az összeférhetőségeket és a forrás 

megosztást illetően. 

A megőrzendők kiválasztása. Ahogyan a dokumentum örökség esetében is, a kiválasztás alapelvei 

országonként változóak lehetnek, bár a legfőbb döntési kritériumoknak jelentős és hosszú távú kulturális, 

tudományos, tanúsító, vagy más értékkel kell rendelkezniük. A „született digitális‖ anyagok prioritást kell 

élvezzenek. A kiválasztással kapcsolatos, vagy más megfontolásokat kiszámítható módon kell meghozni, és 

azoknak meghatározott alapelveken, politikákon, eljárásokon és irányelveken kell alapulniuk. 

A digitális örökség védelme. A tagállamoknak megfelelő jogi és intézményi háttérre van szükségük, hogy 

biztosíthassák digitális örökségük védelmét. A nemzeti megőrzési politikák kulcselemeként az archívumokkal 

kapcsolatos törvényhozásnak, és a könyvtárak, levéltárak, múzeumok, és más nyilvános gyűjteményeknek fel 

kell ölelniük a digitális örökséget. A törvényesen tárolt digitális örökségi anyagokhoz való hozzáférést – ésszerű 

szigorítások mellett – biztosítani kell, anélkül, hogy az károsan befolyásolná normális felhasználásukat. A 

hitelesség érdekében jogi és technikai hálózatok kiépítése elengedhetetlen a digitális örökség manipulálásával, 

vagy nemzetközi megváltoztatásával szemben. Mindkettőhöz az szükséges, hogy a tartalmat, a file-okat és a 

dokumentációkat a szükséges mértékben védjék meg, hogy a felvételek eredetisége biztosítva lehessen. 

A kulturális örökség védelme. A digitális örökséget nem korlátozza az idő, a földrajzi elhelyezkedés, a kultúra, 

vagy a formátum. Kultúra-specifikus, de minden ember számára potenciálisan elérhető. A kisebbségek 

beszélhetnek a többségekkel, az egyén a globális hallgatósággal. Minden régió, ország, közösség digitális 

örökségét meg kell védeni, és hozzáférhetővé kell tenni, hogy biztosítani lehessen az egyes népek, nemzetek, 

kultúrák és nyelvek képviseletét hosszú időn keresztül. 

Feladatok és felelősségek. A tagállamok egy vagy több ügynökséget nevezhetnek ki a digitális örökség 

védelmének koordinációs feladatainak elvégzésére, és a szükséges források elérhetővé tételére. A feladatok és 

felelősségek megosztása létező szerepeken és szakértelmen kell, hogy alapuljon. Intézkedéseket kell hozni: 

• a szoftver fejlesztők és a digitális anyagok létrehozói, kiadói, gyártói és terjesztői, valamint a magánszféra 

más érintett szereplői ösztönzésére a nemzeti könyvtárak, levéltárak, múzeumok és más örökségvédelmi 

szervezetekkel való együttműködésre a digitális örökség védelmében; 

• a képzések és kutatások fejlesztésére, valamint az érintett intézmények és szakmai szervezetek közötti tudás- 

és tapasztalatcsere ösztönzésére; 

• az egyetemek és más köz- vagy magán kutatóintézetek ösztönzésére a kutatási adatok megőrzésének 

biztosítása érdekében. 

Partnerségek és együttműködések. A digitális örökség megőrzése a kormányok, alkotók, kiadók, releváns 

iparágak és az örökségvédelmi intézmények kitartó erőfeszítéseit igényli. A jelenlegi digitális megosztottság 

tükrében szükséges a nemzetközi együttműködés és szolidaritás megerősítése, hogy minden ország képes legyen 

biztosítani digitális örökségének megalkotását, terjesztését, megőrzését és folyamatos hozzáférését. Az 

iparágakat, kiadókat és a tömegkommunikációs médiumokat sürgetni kell a tudás és a technikai szakértelem 

előmozdítására és megosztására. Az oktatási és képzési programok, forrásmegosztási egyezmények és a kutatási 

eredmények és hasznos gyakorlatok terjesztésének ösztönzése demokratizálhatja a digitális megőrzési 

technikákhoz való hozzájutást. 

Ellenőrző kérdés: 

1. Foglalja össze a 2003-s Charta legfontosabb szempontjait! 



 Nemzetközi kitekintés  

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.2. Az UNESCO szerepe 

Az UNESCO, mandátumának és funkcióinak megfelelően a következő felelősségekkel tartozik: 

• a Chartában szereplő alapelveket számításba kell vennie programjai működése során, és elő kell mozdítania 

alkalmazásukat az Egyesült Nemzetek rendszerén belül, valamint a digitális örökség védelmében érintett 

kormányzati és nemzetközi nem kormányzati szervezetek által; 

• referencia pontként és fórumként szolgál, melyen a tagállamok, a kormányközi és nemzetközi nem 

kormányzati szervezetek, a civil társadalom és a magánszféra szereplői együttműködhetnek a digitális 

örökség védelméhez szükséges célkitűzések, politikák és tervek meghatározásában; 

• elő kell mozdítania a digitális örökség védelméhez szükséges együttműködést, figyelem-felkeltést és 

képességfejlesztést, valamint etikai, jogi és technikai irányelveket kell javasolnia. 

A Charta alkalmazásának elkövetkezendő hat éve során nyert tapasztalatok alapján dönteni kell arról, hogy a 

digitális örökség védelmében van-e szükség további szabályok alkotására. 

Az UNESCO erőfeszítései között megemlítendő még a Memory of the World (A világ emlékezete) címet viselő 

projekt, amely az egész világra kiterjedően akarja a dokumentált kulturális örökséget megóvni. A program 

magába foglalja a digitális örökséget is (de annál jóval tovább terjed). Eddig 40 állam csatlakozott a projekthez, 

amelynek keretein belül létrehozták a Digicol nevű adatbankot abból a célból, hogy világszerte összegyűjtsék s 

digitális formában dokumentált örökséget. 

Figure 2.1. Unesco honlap - Memory of the World 

 

Figure 2.2. Unesco honlap - Digitalizálási projektek 
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Ellenőrző kérdés: 

1. Mi volt az Unesco legfontosabb digitalizálási programja? 

1.3. Az Európai Unió programjai 

1.3.1. Lundi alapelvek 

Az EU tagországok 2000 júniusában fogadták el az Európai Tanács feirai ülésén az eEurópa 2002 akciótervet, 

amelynek 3.d) pontja szerint törekedni kell arra, hogy 

• az európai tartalom megjelenjen a világméretű hálózatokon, 

• teljes mértékben ki lehessen használni a digitális technológiákból adódó lehetőségeket. 

2001 áprilisában a tagállamok képviselői és szakértői azért találkoztak a svédországi Lund-ban, hogy 

megvitassák a koordináció kérdéseit, és ajánlásokat tegyenek olyan, hosszabb távon is fenntartható akciókra, 

amelyek segítik az együttműködést, és megnövelik a digitalizálási tevékenységek értékét. 

Az Alapelv, amelyet kimondtak, a következő: Európa kulturális és tudományos tudáskincsét hordozó forrásai 

egyfajta sajátos közvagyont képeznek, belőlük áll össze sokszínű társadalmaink kollektív és egyre gyarapodó 

emlékezete, amely egyben szilárd alapul szolgál a digitális tartalomipar fejlődéséhez egy fenntartható 

tudástársadalom körülményei közepette. Az elaprózottság, az elavulás veszélye, a hozzáférhetőség nehézkessége 

és a szellemi tulajdonjogok korlátozó hatálya akadályozzák a forrásokban rejlő lehetőségek kihasználását. A 

szakértők három fontos alaptételt szögeztek le: 

A lundi alapelvekben megfogalmazott célok érdekében született egy konkrét cselekvési terv is, melynek 

végrehajtását 2002 végére tűzték ki. 

1. Jobb koncepciók és programok kialakítása együttműködéssel 
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a. Digitalizálási koncepciók és programok nemzeti webhelyeinek kialakítása: a tagállamok közötti 

információcsere a programokról és koncepciókról, valamint az egyes országokban folyó tevékenységek 

megjelenítése a tapasztalatok és a szakismeretek közös kiaknázása érdekében. 

A megvalósítás módja és a feladatok: egy kisebb szakértői csoport kidolgozza a nemzeti koncepciók 

modelljének (baseline profile) fő vonalait, a tagállamok által korábban szolgáltatott kérdőíves felmérés 

adatai alapján. Ezeket az adatokat összevetik a modellel, majd újra megküldik a tagállamoknak, hogy 

helyezzék el a nemzeti weblapjukon. A szakértők meghatározzák, hogy az információknak milyen 

minimális minőségi kritériumoknak kell megfelelniük az aktualitás, a többnyelvűség, a hozzáférhetőség és 

az elérhetőség tekintetében. 

b. A koncepciók és programok benchmarking keretrendszerének meghatározása: egy olyan összevetési 

keretrendszer jóváhagyása és bevezetése, amely az egy-egy országon belüli, illetve több tagállam közötti 

koordináció kulcsfontosságú eszköze. 

c. Mutatószámok kidolgozása és adatgyűjtés: egy egységes keretrendszer létrehozása a kulturális és 

tudományos források európai digitalizálási munkálatainak összevetésére, és annak figyelemmel kísérése, 

hogy az e-Európa program célkitűzései hogyan hatnak az európai digitális tartalomnak a világméretű 

hálózatokon való megjelenítésére. 

d. Koordinációs tevékenységek támogatása: megfelelő infrastruktúra létrehozása a tagállamok közötti 

koordináció támogatására. 

2. A digitalizált források feltárása 

a. Országos nyilvántartások létrehozása: európai kulturális és tudományos tartalom megjelenítése és 

elérhetővé tétele a folyamatban lévő digitalizálási projektek nyilvántartásainak létrehozásával, országos 

„megfigyelő központok‖ segítségével. 

A megvalósítás módja és a feladatok: a projektekről vagy a digitalizálásra kiválasztott tartalomról 

országos nyilvántartásokat alakítanak ki a már folyó tevékenységekre építve vagy a többi tagállam 

példáját felhasználva. A nyilvántartásoknak meg kell felelniük a tervezett tartalom és az elérési 

szolgáltatások terén érvényben lévő minőségi szabványoknak. A lehetséges platformokat az e területen 

legtapasztaltabb tagállamok által vezetett műszaki munkacsoport határozza meg, különös figyelmet 

fordítva a nyílt forráskódú és ingyenes szoftverekre; továbbá ők alkotják meg a többi tagállam számára a 

jól használható és hosszabb távon érvényes nyilvántartások kialakításához szükséges irányelveket. 

b. A digitalizált tartalom felderítése: az európai digitalizált kulturális és tudományos tartalom koordinált 

felderítésére hosszabb távon alkalmas műszaki infrastruktúra meghatározása. 

A megvalósítás módja és a feladatok: mivel a nyilvántartások általában hierarchikusan épülnek fel, a 

digitalizált források elérhetővé tétele érdekében a szóba jöhető digitalizált tartalom megtalálásához és 

begyűjtéséhez a szükséges műszaki elemeket és szabványokat meg kell határozni. Ebbe beleértendők a 

következőket érintő megállapodások: a meta adatok, a hálózatról való összegyűjtés (harvesting) eszközei, 

összeállítási és visszakeresési szolgáltatások, különös tekintettel a szabadon felhasználható/nyílt 

forráskódú eszközökre és a többnyelvűség támogatására. A meta adat-szabványokat egy szakértői csoport 

vizsgálja meg, amely figyelembe veszi az országos nyilvántartásokhoz szükséges meta adatok 

követelményeit, és ajánlásokat tesz a műszaki stratégiákra és a fejlesztési/megvalósítási teszthelyekre. 

3. Az ajánlott gyakorlat (good practice) népszerűsítése 

a. Példák és irányelvek az ajánlott gyakorlatra (good practice): a szakismeretek és a hatékonyság támogatása 

az ajánlott gyakorlat átvételének ösztönzésével. 

b. Nemzeti kompetenciaközpontok felállítása 

A megvalósítás módja és a feladatok: A kulcsfontosságú műszaki területeken kiemelkedő jártassággal és 

szakismeretekkel rendelkező intézmények vagy azok konzorciumai szolgáltatásokat indítanak a 

digitalizálással foglalkozó kulturális intézmények segítésére és támogatására. Ezek a szolgáltatások 

létrejöhetnek és támogatást kaphatnak országos vagy európai együttműködéssel, kihasználva például az 

IST 2001. évi munkaprogramjának lehetőségeit. 
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4. Tartalmi keretrendszer 

a. Közös cselekvési terv a jó minőségű európai digitalizált tartalomhoz való hozzáférés érdekében: az 

európai tartalom értékének lehető legjobb érvényesítése és közös fejlesztési célok kitűzése a digitális 

kulturális és tudományos tartalom területén egy közös, európai együttműködési terv kritériumainak és 

kereteinek kialakításával, a megvalósítás megfelelő mechanizmusaival egyetemben (Charta, 

szándéknyilatkozat stb.). 

A megvalósítás módja és a feladatok: a koordinációs csoport létrehozása után és titkárságának esetleges 

támogatásával közösen kell kialakítani a digitalizált kulturális és tudományos örökség eléréséhez 

szükséges európai e-kultúra infrastruktúrájának koncepcióját (eCulture portál). Az előkészületek során 

figyelembe veszik a felveendő digitális tartalom értéknövekedését és minőségi kritériumait, a műszaki 

szabványokat, az azok alkalmazásáról szóló megállapodásokat és a szolgáltatások minőségét. Meg kell 

határozni a megvalósítás stratégiai eszközeit is (Charta, szándéknyilatkozat stb.). 

b. A tartalom hosszabb távú elérése: a digitalizált kulturális és tudományos tartalom hosszú távú 

elérhetőségének biztosítása. 

A megvalósítás módja és a feladatok: A szabványok alkalmazása és az ajánlott gyakorlat átvétele 

bizonyos, bár meglehetősen korlátozott mértékben garantálja a digitalizált tartalom jövőbeli 

hozzáférhetőségét. A hosszú távú megőrzés területén kutatásokra van szükség, meg kell határozni a 

legfontosabb problémákat, és ki kell dolgozni a megfelelő műszaki megoldásokat. E célok elérése 

érdekében a jövőre szóló kutatási programot kell készíteni. 

Ellenőrző kérdés: 

1. Sorolja fel a LUND-i alapelveket! 

1.3.2. Az Európai Unió által kezdeményezett és finanszírozott programok 

1.3.2.1. MINERVA 

2002-ben az Olasz Kulturális Minisztérium irányításával hozták létre a MINERVA „Ministerial Network for 

Valorising Activities in Digitisation‖ projektet. Az együttműködésnek tagjai az Európai Uniós országok 

vonatkozó minisztériumai vagy egyéb központi állami intézményei. Célja, hogy elősegítse a közös gondolkodás 

és módszerek létrejöttét az európai kulturális értékek digitalizálásában. A projekt célja az európai kulturális 

örökség egyedülálló értékének megőrzése, és annak a stratégiai szerepnek a felismerése, amelyet betölthet a 

növekvő európai digitális „tartalomiparban‖. Fontosnak tartja, és nagyra értékeli a nemzeti kormányok és 

kulturális szervezetek erőfeszítéseit, amelyek a digitalizálási munkákban való együttműködés minél magasabb 

szintű megvalósítására irányulnak. Magyarország 2004-től csatlakozott a programhoz. 

A konzorciumi keretek közt működő MINERVA Projekt speciális célokra alakult munkacsoportok összessége. 

Minden munkacsoport számos közreműködőből áll, akik a projekt meghatározott célfeladatain közösen 

dolgoznak. A különböző munkacsoportok feladatairól a http://www.minervaeurope.org honlapon található 

információ. Ez a szerkezet lehetővé tette, hogy az együttműködés keretein belül, párhuzamosan tanulmányozzák 

a digitalizálás legfontosabb területeit. 

A projektben az alábbi munkacsoportok működtek: 

• Jó példákat és szakértői központokat összegyűjtő munkacsoport. 

• A szolgáltatások átjárhatóságáért felelős munkacsoport. 

• Katalogizálás, a digitalizált tartalom feltárása, többnyelvűség kérdéseivel foglalkozó munkacsoport. 

• A felhasználók igényeinek meghatározását, tartalmi és minőségi keretrendszer kidolgozását és a közös 

hozzáférési pontokat biztosító munkacsoport. 

Minden munkacsoport a projekttervben meghatározott munkaterv-csomagok megvalósításáért felelt. A 

munkacsoportok feladatai közé tartoztak: értekezletek összehívása, nyilvános műhelyek tartása, kiadványok 

megjelentetése (mint például ez a könyv), nemzetközi koordináció és együttműködés. 
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A MINERVA projekt egyik legsikeresebb eredményének azt a kézikönyvet tekinthetjük, amely 2003-ban 

készült el (Sikeres digitalizálás lépésről lépésre című magyar fordítását olvashatjuk az OSZK honlapján) 

Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes. A kézikönyv a digitalizálás minden 

munkafázisát, eszközeinek használatát számba véve ad alapvető útmutatásokat a digitalizálást még csak tervező, 

illetve a digitalizálással foglalkozó kulturális intézményeknek. 

Figure 2.3. MINERVA honlapja http://www.minervaeurope.org/ 

 

Figure 2.4. MINERVA magyarországi honlapja 

http://www.mek.oszk.hu/minerva/index.htm 

http://www.minervaeurope.org/
http://www.mek.oszk.hu/minerva/index.htm
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Figure 2.5. MINERVA Best Practice Handbook magyar fordítása 

http://www.mek.oszk.hu/minerva/html/dok/goodpractice_hun.htm 

 

http://www.mek.oszk.hu/minerva/html/dok/goodpractice_hun.htm
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1.3.2.1.1. A Minerva projekt eredményei 

A projekt két év alatt megvalósította a célul kitűzött együttműködést az európai kulturális minisztériumok, 

valamint a digitalizálással foglalkozó nemzeti közgyűjtemények között. Az egyes országokat képviselő 

szakemberek számára nemzetközi rendezvényeket szerveztek, ahol lehetőség nyílt a munkakapcsolatok 

kialakítására. A munkacsoportok felhasználói kézikönyveket és útmutatókat adtak ki, amelyeknek fordításait 

széles körben teszik elérhetővé. A digitalizálás jó példáit folyamatosan összegyűjtik, és nemzeti kulturális 

honlapokon népszerűsítik. A projekt továbbá elősegítette az egyes nemzeti és intézményi digitalizálási alapelvek 

összehangolását; hatékony lépéseket tett a költséghatékonyság növelése érdekében; technológiai ajánlásokat 

dolgozott ki az egységes munka érdekében. A Minerva technológiai eredményeit felhasználva, a MICHAEL 

nevű új projekt egy nemzetközi online szolgáltatás kifejlesztését célozta meg, amely egyszerre teszi kereshetővé 

és böngészhetővé a nemzeti kulturális portálok tartalmát. Ebbe Franciaország, Olaszország és Anglia 

kapcsolódott be A projekt további eredményeiről részletes információ található a kezdeményezés hivatalos 

honlapján: http://www.michael-culture.org. 

2003 novemberében, Pármában a Lundi Alapelvek megvalósítását figyelemmel kísérő Nemzeti Képviselők 

Csoportja áttekintette az alapelvek eddigi megvalósulását, és egy új dokumentumot, az ún. Pármai chartát 

fogalmazta meg. 

A Minerva magyar nyelvű Minerva honlapon bárki számára, ingyenesen elérhetők lettek a fontosabb 

dokumentumok (útmutatók, megállapodások) magyar nyelvű fordításai, a Minerváról szóló általános 

információk, a munkacsoportok tevékenysége, valamint a rendezvényekről szóló beszámolók: a 

http://www.mek.oszk.hu/minerva címen. A Minerva és MinervaPlus tevékenységeiről információk találhatók a 

http://www.minervaeurope.org  címen. A két program megvalósításának eredményeképpen Európában létrejött 

a Nemzeti Képviselők Csoportja (National Representatives Group=NRG. A fórum a lundi cselekvési program 

felülvizsgálatára 2005-ben megalkotta a Dinamikus Cselekvési Tervet 

http://www.minervaeurope.org/publications/dap.htm 

Figure 2.6. MINERVA Technical Guidelines 

http://www.minervaeurope.org/interoperability/technicalguidelines.htm 

http://www.michael-culture.org/
http://www.mek.oszk.hu/minerva
http://www.minervaeurope.org/
http://www.minervaeurope.org/publications/dap.htm
http://www.minervaeurope.org/interoperability/technicalguidelines.htm
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A DAP (Digital Action Plan) stratégiai dokumentum, amely az európai kulturális és tudományos digitalizálás 

kérdéseivel foglalkozik. Abból indul ki, hogy a Lund-ban e témában megfogalmazott elvek továbbra is 

érvényben vannak, ugyanakkor a tapasztalatok, a feltárt akadályozó tényezők alapján a végrehajtás dinamizálása 

érdekében új cselekvési tervre van szükség. 

A DAP víziója az európai kulturális információs tér létrejötte, amelyhez hat alapvető célt tűz ki: 

1. Az EU rendelkezzék stratégiai vezető szereppel, válaszul a gyors technológiai és gazdasági változásokra. 

2. Erősítse a koordinációt a tagországok digitalizációs kezdeményezéseiben. 

3. Törekedjék a digitalizálási tevékenységek széttagoltságának és a fölösleges átfedéseknek az elkerülésére. 

4. Jelölje ki a megfelelő modelleket a finanszírozás, a fenntarthatóság és a tartós megőrzés területén. 

5. Segítse elő a kulturális és nyelvi sokszínűséget. 

6. Javítsa az európai kulturális tartalmakhoz való online hozzáférést. 

E célkitűzések alapján a DAP meghatározza a megvalósításhoz szükséges cselekvési területeket. Kijelölésük 

segít abban, hogy a szükségesnek ítélt beavatkozásokat lehatároljuk, és azoknak az intézkedéseknek a 

meghozatalára összpontosítsunk, amelyek a legjobban szolgálják a kijelölt célok megvalósulását. A célok 

alapján az alábbi öt feladatcsoportot fogalmazta meg: 
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1. Felhasználó és tartalom 

A kulturális digitalizálás és a tartalomfejlesztés célja, hogy a felhasználó hasznosítsa a hálózaton megjelenő 

tudást, művelődést és szórakozást szolgáló tartalmat. A DAP az ehhez szükséges kérdésköröket veszi 

számba, amelyek közül a következőket emelem ki: 

• A felhasználói igények felmérése segít abban, hogy meghatározzuk, milyen kulturális tartalmak 

digitalizálását részesítsük előnyben, és milyen szolgáltatások keretében tegyük lehetővé a hozzáférést. A 

felhasználói igények mérésének és elemzésének módszereit a tagállamok együttműködésében célszerű 

kidolgozni, mivel ezzel oldható meg az adatok összevethetősége. 

• A felesleges átfedések kiküszöbölése érdekében fokozni kell az együttműködést az olyan európai projektek 

között, mint a Michael http://www.michael-culture.org/en/home, a TEL-ME-MOR és az Európai Digitális 

Könyvtár . 

• A felhasználók érdekeit szolgáló minőségi szabványok előírása mind a tartalomra, mind a szolgáltatásokra. 

• A szerzői és szomszédos jogok kiegyensúlyozott szabályozása annak érdekében, hogy a digitális tartalmak 

valóban használhatóvá váljanak, ugyanakkor az alkotók, illetve az alkotások se maradjanak anyagi 

elismerés nélkül. 

2. Digitalizálási technikák, technológiák 

Elő kell segíteni, hogy a technikai fejlesztések jobban szolgálják az online kulturális szolgáltatások műszaki 

megalapozását. Ennek érdekében: 

• A kulturális intézmények számára ismertté és elérhetővé kell tenni az információs és kommunikációs 

technológia (IKT) legújabb kutatási eredményeit és tendenciáit. 

• A kulturális területnek nagyobb szerepet kell vállalnia a digitalizálási fejlesztések irányának 

meghatározásában, és a közös szabványok kialakításában. 

3. Fenntarthatóság 

Az európai kulturális javak digitalizálása és az így létrejött tartalmak szolgáltatása költséges feladat. A 

költségviselés megosztására a köz- és magánszféra között fel kell tárni és meg kell szüntetni azokat az 

akadályokat, amelyek gátolják a gazdasági fenntarthatóságot. Ehhez szükséges: 

• a digitális kulturális tartalomra épülő fenntartható modellek kidolgozása 

• a digitalizálás finanszírozására szolgáló üzleti modellek kidolgozása – a magán- és a közszféra partnersége 

(Public Private Partnership = PPP), szponzorálás 

• nyitott forráskódú szoftverek és a digitalizálási szabványok használata 

• digitális jogkezelés (DRM) bevezetése a szerzői jogok figyelembevétele érdekében 

4. Digitális megőrzés 

Az információs társadalom térnyerésével növekszik az eleve digitálisan keletkező információk és 

dokumentumok részaránya. A „sötét‖ digitális kor elkerülése érdekében – hogy fennmaradjon a csak 

digitálisan létező örökség – közös európai megközelítésre és politikára van szükség. Ennek eszközei: 

• állandó azonosító számok (pl. DOI = Digital Object Identifier) bevezetése, ami elengedhetetlen a 

digitalizált, illetve a digitálisan keletkező javak hosszú távú megőrzése és a hordozhatóság szempontjából 

• a digitálisan keletkező dokumentumok gyűjtésére és megőrzésére ki kell dolgozni e dokumentumok 

köteles példányai beszolgáltatásának folyamatát és törvényi szabályozását 

5. Monitoring 

http://www.michael-culture.org/en/home
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Az előrehaladás nyomon követése a cselekvési terv megvalósításában azért fontos, mert a visszajelzések 

lehetővé teszik, hogy a megváltozott körülményekhez igazítsuk a további beavatkozásokat. A tényleges 

állapot leírására és a célállapottal való összevetésére: 

• számszerűsített mutatókat kell meghatározni, 

• adatgyűjtést kell végezni, 

• összesíteni kell az adatokat nemzeti és európai szinten. 
Ezután kell egységes elvek szerint elvégezni az elemzést, és meghatározni a szükséges beavatkozásokat, 

intézkedéseket. 

1.3.2.2. Az Európai Bizottság ajánlása 

Az Európai Bizottság ajánlása a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a 

digitális megőrzésről 2006. augusztus 24-én jelent meg, hátteréül a korábbi online konzultáció keretében 

érkezett észrevételek szolgáltak. 

Ebben megállapításra került, hogy az előző néhány évben számtalan digitalizálási projektet és kezdeményezést 

hívtak életre kulturális intézmények, magánszervezetek és tagállami hatóságok. Noha ezek az erőfeszítések a 

digitalizálást és a digitális megőrzést célzó vállalkozás számos aspektusára irányították rá a figyelmet, az egyes 

tagállamokban folyó munka továbbra is sok tekintetben elkülönül egymástól. 

Az Európai Bizottság felvázolta az európai digitális könyvtárhoz vezető utat. 2008-ra az európai digitális 

könyvtár olvasói legalább kétmillió, különböző kulturális intézmények gyűjteményeiből származó digitális 

dokumentumban (könyvben, képben, hanganyagban stb.) kereshetnek majd az egységes, többnyelvű internetes 

portál hozzáférési pontjain. 2010-re az európai digitális könyvtár állománya több levéltár, múzeum, könyvtár és 

– talán – kiadó digitális gyűjteményeihez biztosított hozzáférés révén legalább hatmilliósra bővül. A 

hatásvizsgálat megerősíti, hogy az ajánlásban szereplő intézkedések is hozzájárulnak az európai digitális 

könyvtár létrehozásához. Az ajánlásban foglaltak megvalósítása egyúttal a digitalizálást és a digitális megőrzést 

célzó helyi, nemzeti és európai szintű kezdeményezésekhez is alkalmas keretet nyújt. Az ajánlás főbb pontjaiban 

nagy hasonlóságot mutat az NRG által kidolgozott Dinamikus Cselekvési Tervben megfogalmazottakkal. 

Főbb pontok: 

• az átfedések kiküszöbölésére gyűjtsenek adatokat azokról a kulturális anyagokról, amelyeknek a digitalizálása 

jelenleg már folyik, vagy tervbe vették; 

• a levéltárakban, könyvtárakban és múzeumokban található analóg anyagok digitalizálására tűzzenek ki olyan 

számszerű célokat, amelyek jelzik az európai digitális könyvtárba felvehető digitalizált anyagok 

mennyiségének várható növekedését, valamint az erre a célra szánt közkiadásokat; 

• hozzáférési pont kialakításával segítsék az európai digitális könyvtár ügyét; 

• a szerzői jogok tiszteletben tartásával alakítsanak ki nemzeti stratégiát a digitális anyagok hosszú távú 

megőrzésére és hozzáférhetőségére; 

• a szellemi tulajdonjogokra irányadó közösségi és nemzetközi jogi rendelkezések tiszteletben tarásával tegyék 

lehetővé nemzeti jogukban a közintézmények számára a digitális kulturális anyagok többszörözését és 

átvételét megőrzés céljából. 

Az Európai Unió keretprogramjaiban (IST-FP 5, IST-FP6) folyamatosan támogatott számos digitalizálási 

projektet, melyek lényege az országok közötti együttműködés és harmonizáció elősegítése. Egyik kiemelt 

támogatott programja, a DELOS projekt volt, melynek legfőbb célja a közpénzből finanszírozott kutatás és 

technológia transzfer elősegítése az európai partnerek között volt. A DELOS célja már az indulásnál az volt, 

hogy minden állampolgár – bárhol, bármikor – hozzáférhessen az internetes digitális eszközökhöz, 

segítségükkel feltérképezze az emberi tudástermés összességét idő, hely, kultúra, nyelvi korlátozás nélkül. A 

DELOS feltételeztei, hogy a közeljövőben virtuális könyvtárak hálózata segítségével bárki – otthonról, az 

iskolából, vagy a munkahelyről – hozzá tud férni ahhoz a tudáshoz, melyet a tradicionális intézmények digitális 

gyűjteményeiben kínálni fognak. A DELOS több fontos fejlesztést végzett el: egyrészt elkészítette a Digital 

Library Reference Model-struktúráját . Ez a modell a következő generációs rendszerek igényeit hivatott 

kielégíteni. Másik fejlesztésük a DELOS DLMS, ami a digitális könyvtárak szabványos menedzselési módszerét 
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foglalja össze (Digital Library Management System). A DLMS a Referencia modell része lett és a DELOS 

partnerek által kifejlesztett szoftver elemekből tevődik össze. 

1.3.2.3. Europeana http://europeana.eu/ 

Az Európai Digitális Könyvtár projektjét 2005-ben indította útnak az Európai Bizottság az Európa Könyvtár 

továbbfejlesztéseként. Célja az volt, hogy közös felületet nyújtson a tagállamokban digitalizált dokumentumok 

eléréséhez, így nem kell az összes gyűjteményt, külön átkutatni, ha keresünk egy témában. Megvalósítása szoros 

együttműködésben zajlott az európai nemzeti könyvtár szövetségével (CENL), az Európai Unió tagállamainak 

egyék kulturális intézményeivel, valamint támogatta az Európai Parlament is. Az Európai Digitális Könyvtár 

létrehozásával kapcsolatos stratégiáját szeptember 30-án jelentette be az Európai Bizottság az „i2010: párbeszéd 

a digitális könyvtárakról‖ című közleményében. Az Europeana üzemeltetője az Európai Digitális Könyvtár 

Alapítvány, amely a főbb európai könyvtáregyesületeket, archívumokat, audiovizuális archívumokat és 

kulturális intézményeket fogja össze. 2008-tól Euroapean néven folytatódott a projekt, azzal a célkitűzéssel , 

hogy az EU több mint ezer kulturális intézményéből származó több mint kétmillió könyv, hangfelvétel, térkép, 

fénykép, archív dokumentum, festmény, film váljon az Interneten elérhetővé. Az állományhoz Francioország 52 

százalékban, Nagy-Britannia és Hollandia 10–10 százalékban járult hozzá. Az online elérhető tartalom az 

ígéretek szerint gyorsan fog bővülni. Az EU célja az volt, hogy 2010-ig tízmillió kulturális mű legyen a 

honlapon megtalálható, azonban az említett időpontig „csak‖ 6 millió anyagot töltöttek fel. 

Az informatikai hátteret a Koninklijke Bibliotheek, a holland nemzeti könyvtár biztosítja. Az óránként ötmillió 

látogatóra tervezett kiszolgáló kapacitás a nyitáskor 2008. november 20-án kevésnek bizonyult. Óránként 20 

millióan próbálták betölteni az Europeana oldalait, és a túlterheléstől a rendszer lefagyott. Az infrastruktúra 

bővítése után a szolgáltatás 2008 decemberében indult újra. Teljes működését az Europeana.eu kiterjesztett 

többnyelvűséggel és szemantikus web-es szolgáltatásokkal 2012-ben kezdte meg. Fejlesztési irányuk az európai 

társadalom tudományi kutatási terület bevonására lett. Az egyetemi és kutató könyvtárak bevonásával egy 

„tudományos portál‖ kialakítása a cél újabb EU-s támogatás megszerzésével és a tagdíjak kiterjesztésével. 

1.3.2.3.1. Alapelvei 

Az alapelveket 2006-ban az Európai Bizottság fogalmazta meg a kulturális anyagok digitalizálásáról és online 

hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről szóló ajánlásában: 

• digitalizálni kell, mert így lesz mindenki számára bármikor elérhető az összes Európai értéket hordozó 

kulturális anyag. (Kulturális anyag = könyvek, folyóiratok, hírlapok, fényképek, múzeumi tárgyak, levéltári 

dokumentumok és audiovizuális anyagok.) 

• a digitalizálást össze kell hangolni, együtt kell működni. (Átfedések kiküszöbölése, sok kis országos digitális 

gyűjteményt egybe kell szervezni, hogy így egy helyről elérhető legyen. Fontos a többnyelvű platform és 

keresés) 

• új, nagy kapacitású digitalizáló műhelyeket (úgynevezett kompetencia központokat) érdemes lenne 

létrehozni. (Javul a minőség, és mellette olcsóbb lesz a digitalizálás.) 

• lehetséges/fennálló jogi problémák országokon belüli feloldása kívánatos, hogy tényleg mindent meg 

lehessen őrizni. 

• digitális kötelespéldány-szolgáltatás bevezetése, az így felmerülő jogi problémák megoldása. 

2009-ig a Bizottság finanszírozta a projektet. (1,3 millió €) 2009–2011 között a Bizottság több tagországgal 

együtt finanszírozza a projektet (6,2 millió €) (9 tagország, köztük Magyarország közreműködésével is!) A 

későbbiekben, ahogy ismertebb lesz a gyűjtemény egyre inkább be akarják vonni a tagállamokat és a 

magánszektort is a finanszírozásba. 

1.3.2.3.2. Az Europeana működése, szolgáltatásai 

Egymásra épülő, európai uniós forrásokból finanszírozott programok során alakult ki a szolgáltatás 

infrastruktúrája, gyűlik a szolgáltatott tartalom (Athena, Europeana Travel, Europeana Local, EUScreen,) és 

folynak kísérleti projektek (többek között a legjobb gyakorlatot képviselő szolgáltatások elveinek kidolgozására 

(Europeana Connect,), jogi kérdések megoldására (Arrow, Arrowplus), a digitális tartalmak szemantikus web-en 

való megjelentetésére (Linked Heritage; Linked Open Data Pilot; Europeana Connect). A 2013-ban induló 

projektek (Europeana Cloud, LoCloud, Europeana Creative) a felhőtechnológiában rejlő lehetőségek 

http://europeana.eu/
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kiaknázásával, innovatív, a tartalmak továbbszolgáltatását lehetővé tévő módszerek kidolgozásával szélesítik 

majd az Europeana lehetőségeit. Az egyes projektek részletes leírása, eredményei megtalálhatóak az Europeana, 

illetve az egyes programok saját honlapjain http://pro.europeana.eu/projects Így a digitális könyvtárakkal 

kapcsolatos elméleti, technológiai tudnivalóknak is gazdag tárháza a Europeana honlapja. 

Az első kísérleti felület 2008-ban 27 intézmény együttműködésével jött létre, amely kialakította a szolgáltatás 

keretrendszerét: az európai könyvtárak és múzeumok digitális anyagaihoz való hozzáférés azon alapul, hogy a 

Europeana begyűjti, „aratja‖ a digitális objektumokat tároló intézmények metaadatait, azokból adatbázist épít, 

amely a közös keresést segíti. Magát a digitális dokumentumot továbbra is csak az eredeti tulajdonos tárolja, a 

Europeana ide irányítja a felhasználókat. A metaadatokat a résztvevő intézményektől nem minden esetben 

közvetlenül, hanem az úgynevezett aggregátoroktól gyűjti be a rendszer (az aggregátorokat aratja: ezek lehetnek 

nemzetközi, vagy országonkénti aggregátorok). 

Az Europeana 2012-re már 23 millió digitális objektum adatait tartalmazta hozzájuk rendelt bélyegképekkel és a 

digitális dokumentumot tároló szolgáltatásra mutató linkkel együtt, 1500 szolgáltató intézménnyel állt 

kapcsolatban és napi felhasználóinak száma meghaladta a 16 ezret. Jelenleg Franciaország az egyik legnagyobb 

szolgáltató. Az össze-európai gyűjtemény vizibilitását növeli az is, hogy a Google is folyamatosan indexeli 

szolgáltatását, ily módon 2010-ben körülbelül már 2 millió dokumentumra hívta fel a Europeanát közvetlenül 

nem használók figyelmét. Az Európai Bizottság továbbra is fontos szerepet szán a programnak. Az Európai 

digitális menetrend http://www.infoter.eu/attachment/0003/2807_com2010_0245hu01.pdf, amely a 2010 és 

2020 közötti, egy virágzó digitális környezetet létrehozni kívánó európai célkitűzéseket rögzíti, az 

Europeanának, „az EU digitális közkönyvtárának‖ is fontos szerepet szán: nagy volumenű digitalizálást kell 

folytatni köz- és magánfinanszírozásból, egyszerűsíteni kell a szerzői jogi engedélyeztetés szabályait, illetve a 

modern technológia nyújtotta lehetőségeket ki kell használni a többnyelvűség fejlesztésére. 2012 egy újabb 

irányba is tágította a Europeana hatókörét: az Digital Public Library of America-val tervez együttműködést. 

Ennek egyik első terméke az Amerikába érkező európai emigránsok dokumentumait feldolgozó „Leaving 

Europe: a new life in America‖ http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/europe-america-en című virtuális 

kiállítás. 

Az Europeana különféle szolgáltatásokat kínál. Honlapján kereshetünk az általa tárolt metaadatokban lévő 

információkban. A helyes keresőkifejezés megtalálását a keresőmezőben „autocomplete‖ funkció segíti, ami egy 

ilyen méretű és heterogenitású gyűjteményben különösen fontos lehet. A találatokat bélyegképekkel illusztrált 

elrendezésben és időegyesen vagy térképen elhelyezve kapjuk meg. 

Figure 2.7. Találati lista az Europeanaból utólagos szűkítési lehetőségekkel 

 

http://pro.europeana.eu/projects
http://www.infoter.eu/attachment/0003/2807_com2010_0245hu01.pdf
http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/europe-america-en
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Az „Explore‖, „Fedezd fel‖ menüpont alatt böngészési lehetőségeket találunk: a szokásos időrendi, geográfiai és 

szolgáltató szerinti keresések mellett megismerkedhetünk tematikusan összeállított online kiállításokkal, illetve 

a legfrissebben feltöltött anyagokkal. 

Egyéb figyelemfelkeltő szolgáltatásokkal is találkozunk a címlapon: az Europeana blogjában megjelenő 

közlemények mellett tematikusan kapcsolódó dokumentumokra hívják fel figyelmünket és felhívja a figyelmet 

egyes kiemelt dokumentumokra, illetve gyűjteményekre is a felület. 

Regisztrációval személyre szabott szolgáltatásokat is igénybe vehetünk: kedvenc tételeket, kereséseket 

menthetünk későbbi használatra és tageket adhatunk az egyes rekordokhoz. 

A Europeana nemcsak a saját felületén szolgálja ki felhasználóit, hanem erőteljesen törekszik arra, hogy API-k 

és widgetek segítségével a kulturális intézmények saját szolgáltatásaiba épüljön be. Az Ir Nemzeti Könyvtár és a 

lengyel digitális könyvtárak katalógusa a saját keresési eredményeit kiegészíti az Europeana adatbázisból 

származó találataival. 

• National Library Catalogue Europeana widget http://catalogue.nli.ie/Search/Results?lookfor=debrecen 

• Digital Library of Wielkopolska http://fbc.pionier.net.pl/owoc/main#googtrans/pl/hu 

• További implementációk http://pro.europeana.eu/web/guest/api-implementation  

A speciális szolgáltatási formák között meg kell említeni a Linked Open Data pilot által szolgáltatott 

szemantikus web applikációk által használható adatokat. A projekt fontos dokumentumokat, adatmodelleket, 

eljárásokat közöl a szemantikus weben való publikálással kapcsolatban. http://pro.europeana.eu/linked-open-

datahttp://eprints.cs.univie.ac.at/3489/ 

Az alábbiakban azokból az Europaenához kötődő programokból sorolunk fel néhányat, amelyben magyar 

intézmények is részt vettek: 

• Athena 

Ösztönzi a tartalomgazdák közötti együttműködést, a közös szabványok kialakítását és alkalmazását, valamint 

a meglévő tapasztalatok terjesztését és a jó megoldások átvételét. (Petőfi Irodalmi Múzeum; Magyar Rádió) 

• BHL-Europe – Biodiversity Heritage Library for Europe (Magyar Természet-tudományi Múzeum) 

• ECLAP – European Collected Library of Artistic Performance (Magyar Filmintézet) 

• Europeana Awareness is a Best Practice Network (Közép-Európai Egyetem) 

• Europeana Cloud (DEENK) 

• EuropeanaConnect (MTA Zenetudományi Intézete) 

• Europeana Inside (Magyar Nemzeti Múzeum) 

• Europeana Libraries: Aggregating digital content from Europe's libraries (Országgyűlési Könytár ) 

• Europeana Local 

Helyi és a regionális digitális tartalmak elérhetővé tételét célozza az Európai Digitális Könyvtáron keresztül. 

(Békés Megyei Tudásház es Könyvtár) 

• Europeana Travel 

Utazással kapcsolatos útleírások, folyóiratcikkek, térképek feltöltése az adatbázisba, ezzel segítve a helyi 

kulturális értékek láthatóvá tételét. (DEENK) 

• The European Film Gateway 

http://catalogue.nli.ie/Search/Results?lookfor=debrecen
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/main#googtrans/pl/hu
http://pro.europeana.eu/web/guest/api-implementation
http://pro.europeana.eu/linked-open-data
http://pro.europeana.eu/linked-open-data
http://eprints.cs.univie.ac.at/3489/
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Olyan, az Europeana-hoz kapcsolódó portál fejlesztését célozza, amely közvetlen hozzáférést tesz lehetővé 

mintegy 790 ezer digitalizált objektumhoz (filmekhez, fényképekhez, poszterekhez, rajzokhoz, 

hanganyagokhoz és szöveges dokumentumokhoz). (Magyar Nemzeti Filmarchívum) 

• VideoActive majd folytatása EUscreen 

Fő célkitűzése, hogy hozzáférést nyújtson az európai televíziós archívumokhoz. (ELTE, NAVA) 

• Judaica Europeana (Magyar Zsidó Archívum, Budapest ) 

• Linked Heritage – Coordinations of Standards and Technologies for the Enrichment of Europeana (Országos 

Széchényi Könyvtár ) 

• Natural Europe (Magyar Természettudományi Múzeum) 

• The European Library (Országos Széchényi Könyvtár; Országgyűlési Könyvtár) 

Ellenőrző kérdések: 

1. Melyek voltak az Európai Unió első programjai? 

2. Mi a DAP? 

3. Milyen célokat tűzött maga elé a Europrana projekt és milyen eszközökkel valósítja meg? 

4. Debreceni vonatkozású anyagok keresése során ismerkedjen meg az adatbázis keresőfelületének 

szolgáltatásaival! 

2. Nemzetközi kezdeményezések digitális 
gyűjtemények létrehozására 

2.1. Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/ 

A Project Gutenber az egyik legrégebbi elektronikus könyvtár, 1971-ben alapította Michael Hart azzal a céllal, 

hogy elősegítse digitális könyvek létrehozását és online elérhetővé tételét. A gyűjtemény digitalizálását és 

lektorálását önkéntes stáb végezte. 

Jelenleg a gyűjtemény 33 ezer főleg régebbi, jogi korlátozás alá már nem eső, klasszikus címet tartalmaz, 

többféle nyelven, de leggyakrabban angol fordításban szövegesen és audio formában. 

A honlap jól áttekinthető, szofisztikált a keresőfelülete. Kulcsszavas kereséseket, betűrendes böngészéseket 

(szerző, cím), nyelv, dokumentumtípus szerinti navigációt. A Library of Congress osztályozási rendszere 

alapján tárgyi keresések is lehetségesek. 

Figure 2.8. A Project Gutenberg nyitólapja 

http://www.gutenberg.org/
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2.2. Internet Archive http://archive.org/ 

Az Internet Archívumot 1996-ban alapították San Franciscoban, non profit intézményként. Ingyenesen elérhető, 

szerzői jogi korlátozás alá nem eső szövegeket, zenét, filmet szolgáltat akár speciális módon is hátrányos 

helyzetű felhasználóknak (pl. felolvasás). 

Gyűjteménye 3 millió fölött van már. Az OpenLibrary.org oldalán több mint 1 millió könyvet lehet korlátozás 

nélkül olvasni, online vagy különböző formátumokban letöltve. 

Ugyanezen az oldalon érhető el az Internet Archive vezetésével elindult, 150 köz- és egyetemi könyvtárat 

összefogő egy 80.000 e-könyvet szolgáltatás, amely elsősorban 20. századi könyveket ajánl. Bármely 

OpenLibrary.org számlatulajdonos maximum öt könyvet kölcsönözhet egyszerre, két hétre. A könyveket 

egyidejűleg csak egy olvasó kölcsönözheti. 

Ugyanakkor az Archívum, mint a neve is mutatja nem a szolgáltatást, hanem az archiválást tekinti fő 

feladatának. A digitálisan született dokumentumok (beleértve a csak Interneten létező dokumentumok, 

honlapok, információk) megőrzését és utókorra hagyományozásához szeretne hozzájárulni. Legnagyobb 

gyűjteménye WEBarchívuma, amely a folyamatosan aratott Web tartalmakat őrzi. 2007-ben a Mellon 

Alapítvány szponzorálásával 60 ország, 18 ezer honlapját archiválták 2 milliárd oldalban. Intézmények és 

magánszemélyek számára is lehetőséget adnak saját tartalmaik archíválásához. Az Archive It program technikai 

keretet, tárolókapacitást, és kereshetőséget biztosít a partnereknek. 

A webarchívumra speciális szolgáltatások épülnek. Az időgéppel http://archive.org/web/web.php meg lehet 

tekinteni egyes honlapok különböző időszakokban archivált állapotát. Egyes események, nevezetes időpontok 

köré (Catrina hurrikán, Szeptember 11, 2002-es, 2008-as elnökválasztások) online kiállításokat építettek a rájuk 

reagáló kortárs online tartalmakból, illetve közös projektet hoztak létre a Library of Congres-szel, amely az 

internet 1997-es állapotát mutatja meg http://archive.org/web/collaborations.php#LoC_sculpture, vagy a 

Smithonian múzeummal, amely az első Internetet használó, 1996-os elnökválasztási kampányról számol be. 

http://archive.org/web/collaborations.php#Smithsonian 

Az Internet Archive példája lehet a felhasználói közreműködésre erősen építő gyűjteményeknek, 

szolgáltatásoknak. Nemcsak az elektronikus tartalmak archiválásban vehetnek részt a fent már említett módon, 

http://archive.org/
http://archive.org/web/web.php
http://archive.org/web/collaborations.php#LoC_sculpture
http://archive.org/web/collaborations.php#Smithsonian
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hanem a OpenLibrary metaadatainak, járulékos elemeinek (borítók), vagy digitális állományának bővítésében is. 

http://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2007/070814.htm 

Figure 2.9. Az Internet Archive időgépe: a DEENK honlapjának korábbi állapotai 

 

2.3. World Digital Library http://www.wdl.org/ 

2005-ben a Library of Congress és az UNESCO kezdeményezésére öt nagy partnerintézmény (Bibliotheca 

Alexandrina, National Library of Brazil, National Library and Archives of Egypt, National Library of Russia, 

Russian State Library ) részvételével indult el a „World Digital Library‖ program. A programban 

konzultánsként az UNESCO mellett részt vett az IFLA, valamint szakértők több mint 40 országból. A program 

célja, hogy a világ kulturális kincseihez biztosítson szabad, internet alapú hozzáférést és elősegítse az UNSECO 

stratégiai céljának megvalósulását, a kultúrák közötti megértést és közeledést. Jelenleg már 137 európai, afrikai, 

ázsiai és latin-amerikai intézmény járul hozzá a gyűjteményhez anyagaival. A gyűjtemény a Library of Congress 

szolgáltatja és tartja fenn. 

A gyűjtemény, amelynek nagysága jelenleg 6657 dokumentum, nagyobb részt képi anyagokat tartalmaz (67%), 

könyvek, térképek és kéziratok mellett. I. e. 8000-től napjainkig terjed a digitális könyvtár gyűjtőköre, de a 

források zöme a 1900 és 1949 közötti időszakból származik. 

A szolgáltatás jellemzői közül az alábbi tényezőket érdemes kiemelni: Konzisztens metaadatstruktúrát alkalmaz, 

amely lehetővé teszi a tematikus, valamint földrajzi és időrendi adatokra való keresést, támogatja a források 

közötti kapcsolatok kiépítését és megkönnyíti a keresőmotorok számára az indexelést. A metaadatok 

létrehozásához a partnerintézményekben rendelkezésre álló katalógus-leírásokat használták, a tárgyi kategóriák 

pedig a Dewey Tizedes Osztályozáson alapulnak, amelynek szükséges nyelvi variánsait a Dewey Osztályozási 

rendszert gondozó OCLC szolgáltatja. 

Az egyes forrásokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat kurátoroktól és egyéb szakemberektől származó 

magyarázó szövegek foglalják össze, és egynémely esetben néhány perces értékelő, magyarázó videók is 

csatlakoznak a leírásokhoz. Fontos célkitűzés a metaadatok, navigáció és járulékos szolgáltatások 

többnyelvűsége. 

http://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2007/070814.htm
http://www.wdl.org/


 Nemzetközi kitekintés  

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Maguk a digitális objektumok nagy igényességgel készültek, nagy felbontásban. Megtekintés közben egyes 

részletek nagyíthatóak. 

A fejlesztők nagy figyelmet fordítanak a kollaboratív technikák használatára, amelyek lehetővé teszik a 

fenntarthatóságot és növekedést. 

Figure 2.10. Időrendi böngészés a World Digital Library honlapján 

 

2.4. Google Books Library Project http://books.google.com/  

A Google Books http://books.google.com/ program 2004-ben indult azzal a céllal, hogy a világ könyvtermését 

digitalizálja,és hozzáférhetővé teszi. Jelenleg a több 10 ezer kiadó műveit tartalmazza 35 nyelven. A legtöbb 

digitális könyvtártól eltérően a Google Books gyűjteményében több a modern cím mint a régebbi anyag, de 

ezeket általában csak limitált használhatjuk. 

A program nagy hírű könyvtárakkal dolgozott együtt. Google jelenleg már mintegy 40 (köztük 13 európai) 

könyvtár állományát digitalizálta (Harvard, Michigan, Stanford és Oxford egyetemi könyvtárai, New York 

Public Library). Legújabban pedig az Osztrák Nemzeti Könyvtár történelmi állományának feldolgozására kötött 

szerződést. Az osztrák könyvtár anyagával jelentős mennyiségű magyar dokumentum is kerül majd az Google 

állományába. A könyvtári együttműködések keretein belül elsősorban szerzői jogi védelem alá már nem eső 

gyűjteményüket tették elérhetővé keresésekre és pdf vagy EPUB formátumú letöltésekre. Mobil 

alkalmazásokkal is használható a Google Books. 

A könyvkiadókkal való együttműködés pedig azt célozta, hogy a kiadó anyagok digitalizált formában álljanak 

rendelkezésre teljes szöveg keresések számára, és egyes oldalakat (a keresőkérdést tartalmazó oldalakat, azok 

néhány oldalas környezetét, tartalomjegyzékeket, indexeket, kisebb-nagyobb fejezeteket) meg lehessen tekinteni 

a képernyőn. 

A Google könyvadatbázis jelenleg csak a legszükségesebb metaadatokkal rendelkezi, és bár ad némi tárgyi 

böngészi lehetőséget (eldugva a „Sitemap‖ oldalra), az igazán értékes keresési forma az óriási 

dokumentumgyűjtemény teljes szövegállományában, indexeiben, bibliográfiáiban végezhető kulcsszavas 

http://books.google.com/
http://books.google.com/
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keresés. Az így kapott találatok akkor is máshol meg nem kapható értékes eredményeket hoznak egy-egy téma 

irodalmának felkutatása kapcsán, ha maga a dokumentum jogi korlátozások miatt csak részlegesen érhető el. 

Figure 2.11. Google Books: navigálási lehetőségek egy könyv kapcsán 

 
Navigálási lehetőségek egy könyv kapcsán: eredeti keresőkérdésre kapott találatok megtekintése az adott lapon, 

új keresés a könyv szövegén belül, részletes információk a könyvről, könyvtári állományok megmutatása a 

worldcat integrálásával. 

A Google Books erős az interaktív és személyre szabott szolgáltásokban is. Saját könyvespolcot állíthat össze a 

bejelentkezett felhasználó, online vásárlásokat kezdeményezhet és írhat a szolgáltatás blogjában a keresésekre 

vonatkozó kérdéseket, megjegyzéseket. 

A Google projekt eredményeit integrálták más nagy szolgáltatások is. Az OCLC Worldcat „világkatalógusa‖ az 

egyes dokumentumok rekordjaihoz köti a GoogleBooks szolgáltatásait akár teljes szöveg eléréséről, akár a 

dokumentum részleges bemutatásáról lehet szó. 

Ez a szolgáltatás azért is érdekes, mert a Google Books éppen azt kapja meg, amit az eredeti keresőfelületéről 

kritikusai hiányolnak: egy könyvtári pontosságú metaadatokon alapuló keresési lehetőséget. 

A projekt példájaként szolgálhat a digitális könyvtárak kapcsán erőteljesen felmerülő szerzői jogi 

problémáknak, a modern jogvédett anyagok szolgáltatása körüli problémáknak. A Google bírósági eljárás során 

egyezett meg a jogtulajdonosok képviselőivel és létrehozott egy Book Rights Registry nevű nyilvántartást, 

amelyen szerzői jogdíjak fizetése alapulhat. 

2.5. International Children’s Digital Library (ICDL) 
http://en.childrenslibrary.org 

A digitális könyvtárak között az előbbieknél szűkebb tematikájú gyűjtemények is keletkeznek. Ezt példázhatja 

az egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb gyermekirodalmi gyűjtemény, amely 2002-ben indult a University of 

Maryland és az Internet Archive közös fejlesztéseként. Több mint 4000 címet tartalmaz 54 nyelven (van 17 

http://en.childrenslibrary.org/
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magyar nyelvű dokumentuma is). A gyűjtemény fele 19. századi műveket tartalmaz, de vannak művek a 1980-

as, 1990-es és 2000 utáni időszakból is. 

A speciális célt nemcsak a tartalom, hanem a formái megjelenés is szolgálja. A felületet úgy tervezték, hogy a 

gyermekek maguk használhassák: élénk színű, a vizualitásra koncentrál, grafikus ikonokat használ. A címeket 

több módon megközelíthetjük: kulcsszavakkal, nyelvek, földrajzi régiók, műfajok szerint. 

A JPEG formátumban tárolt könyvek különböző e-olvasókkal használható és mobil alkalmazás is 

rendelkezésére áll a felhasználóknak. 

Figure 2.12. Gyermekek számára tervezett vizuális alapú navigáció 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen alapvető különbségek találhatóak az Internet Archive és a Google Books Library Project célkitűzései 

között? 

2. Hasonlítsa össze a Europeana és a World Digital Library szolgáltatásait! 

3. Keresse meg, hogy a Debreceni Egyetemi Könyvtár honlapját milyen időszakokban és milyen mélységben 

archíválta az Intenet Archive és vizsgálja meg, mennyiben elegendőek a tárolt információk egy adott 

időszakra jellemző állapot rekonstruálására! 

3. Külföldi országok digitális könyvtárai és projektjei 

3.1. Egyesült Államok 

Az Egyesült Államokban leginkább az egyetemi könyvtárak indítottak el először digitalizálási projekteket. Ezért 

nem véletlen, hogy a két legaktívabb szervezetnek a módszerek kidolgozásában az RLG (Research Libraries 

Group) és a Digitális Könyvtárak Szövetsége (DLF = Digital Library Federation) tekinthető. 
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1995. május 1-jén az USA tizennégy legnagyobb kutatói könyvtára és két másik szervezet vezetői aláírtak egy 

ambiciózus egyezményt. Nem szokványos, mert a hagyományosan függetlenül működő amerikai könyvtárak 

egy új együttműködésről döntöttek. Nagyra törő a közös szándék miatt, amelyben – mint aláírók – a Digitális 

Könyvtárak Szövetsége (Digital Library Federation = DLF) létrehozásában állapodtak meg. A szövetség célja, 

hogy összegyűjtse – a nemzeten belüli, és azon kívüli – digitális anyagokat, amelyek hozzáférhetők lesznek 

bármely a hallgató, oktató és polgár számára, és amelyek dokumentálják az USA nemzeti örökségét és 

kultúráját. 

Az ösztönzés a Kongresszusi Könyvtártól érkezett, amely az 1990-es évek közepén az „Amerikai Emlékezet‖ 

című projektet indította el, és amely mára több mint 70 millió digitális cikk internetes elérését teszi lehetővé. Az 

is előmozdította az egyezmény megszületését, hogy addigra már elszórtan több digitális gyűjtemény is született 

a különböző intézményekben, amelyek keresték a szélesebb körű együttműködést. A DLF létrehozásáról szóló 

megállapodást a Kongresszusi Könyvtáron kívül a Nemzeti Archívum és Okmány Hivatal, a New York-i 

Közkönyvtár, tizenkét nagy egyetemi könyvtár, és a Council on Library and Information Resources = CLIR 

nonprofit magánszervezet írták alá, aki otthont is ad a szövetségnek. 

Az 1995. évi megállapodás az alábbi hét feladatot tűzte ki célul: 

• gyűjtemények digitalizálása egy nyilvános, az interneten elérhető digitális könyvtár részére; 

• közös adatkezelési struktúra létrehozása; 

• koordinált finanszírozási stratégia kidolgozása; 

• a válogatási irányelvek meghatározása; 

• a közös szabványok és a „legjobb gyakorlat‖ elfogadása; 

• a nyilvánosság számára korlátozott hozzáférésű témák megvitatása; 

• a digitális könyvtár használatának értékelése. 

A fejlődését tekintve a DLF programja túlnőtt az eredeti célokon. A 2000-ben megfogalmazott stratégiai terv 

„kutatókönyvtárak konzorciumának‖ nevezte a szövetséget, „amely átalakítja önmagát és feladatát, kihasználva 

a hálózati és digitális technológiákat‖. 2002-ben tevékenységének átfogó értékelése után a DLF arra az 

elhatározásra jutott, hogy még öt évig, legalább 2007-ig folytatja tevékenységét. 

A DLF taglétszáma azóta megkétszereződött és szorosan együttműködik az RLG-vel és az OCLC-vel olyan már 

nemzetközi méretű projektekben amelyek a következő területekre koncentrálnak: 

• a szabványok és a „legjobb gyakorlat‖ meghatározása a digitális gyűjtemények építésében és hálózati 

hozzáférésükben; 

• az élenjáró kutatás és fejlesztés koordinálásában; 

• olyan projektek és szolgáltatások indításában, amelyekre szükségük van a könyvtáraknak, de egyedül nem 

tudják kifejleszteni. 

A Digitális Könyvtári Szövetség mellett a RLG kezdett a 90-es évektől behatóan foglalkozni a digitalizálás és a 

digitális megőrzés problémájával. (A szervezet úttörőnek számít a beszerzéssel, használattal és megőrzéssel 

kapcsolatos együttműködés területén – az Ariel kifejlesztője). Már 1996-ban kiadtak olyan tanulmányokat, 

amelyek nemcsak a digitális megőrzés problémáit elemezték, hanem megfogalmaztak egy sor ajánlást is mint pl. 

szabványok és irányelvek kidolgozása az adatcsere formátumra vonatkozóan. Ilyen fejlesztésnek tekinthető a 

METS (Metadata Encoding and Transmission Standard = metaadat-kódolási és átviteli szabvány) kialakítása 

vagy a már nemzetközi együttműködésben és az OCLC támogatásával, 2006 elején publikált PREMIS 

(Preservation Metadata: Implementation Strategies) Data Dictionary, amely a digitális megőrzési folyamat leírás 

kézikönyveként tekinthető. Az amerikai szakemberek mellett a British Library, a Göttingeni Egyetemi 

Könyvtár, a Holland Nemzeti Könyvtár, a Német Nemzeti Könyvtár és az Ausztrál Nemzeti Könyvtár 

munkatársai vettek részt. Az általuk kidolgozott metaadatok a szükséges hardver- és szoftverkörnyezettől 

egészen a digitális objektum időbeni migrációs fázisainak dokumentálásáig terjednek. 

3.1.1. American Memory Project http://memory.loc.gov 

http://memory.loc.gov/
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A Library of Congress, az amerikai nemzeti könyvtár 1982-ben indította első digitalizálási programjait és 

szolgáltatásait -- (Optical Disk Pilot Project (1982–1987), TOMAS (tövényhozási dokumentumok 

gyűjteménye), CORDIS (köteles példány szolgáltatáshoz köthető archíválási porgram) -- majd ezek 

folytatásaként 1995-ben hirdette meg az „American Memory Project‖-et, azzal a céllal, hogy elektronikus 

formátumban távoli eléréssel tegye közkinccsé a könyvtár Americana gyűjteményének legfontosabb 

dokumentumait: szöveges emlékeket, fényképeket, grafikai alkotásokat, hangfelvételeket, mozgóképeket. A 

gyűjteményt elsősorban iskoláknak, könyvtáraknak, és az azt otthonról elérő magánembereknek szánták és 

használati kereteit a közkönyvtári olvasótermekben megszokottakhoz hasonlítva a digitális tartalmak szabad 

megismerését, interpretációját, és újrafelhasználását engedélyezték. 

A program kiemeli azt is, hogy a digitalizálásra válogatás egyik szempontja az eredeti dokumentumok állagát is 

figyelembe veszi, a rossz állapotban lévő, és ezért eredeti használatukban korlátozott dokumentumokat előnyben 

részesítik. 

A könyvtár, bár különálló programokban végezte digitális könyvtárának kialakítását, már a kezdetektől 

törekedett arra, hogy a technológiai környezet, a szolgáltatások struktúrája és eszközei hasonlóak legyenek, mert 

célul tűzte ki, hogy a programoknak végül integrálódniuk kell a Library of Congress rendszerébe mind a 

felhasználó, mind az azokat létrehozó könyvtári munkafolyamatok szempontjából. 

2000-re a gyűjtemény már több mint 5 millió dokumentumhoz nyújtott hozzáférést és a programot egy szintén 

2000-ben keletkezett, a digitális könyvtárak helyzetét elemző cikk már az egyik legkomplexebb, legtöbb 

anyagot tartalmazó szolgáltatásként jellemzi. Bár a digitális gyűjtemény elsősorban a Library of Congress 

állományán alapul, a kialakuló szolgáltatás építésébe fontos történelmi anyaggal rendelkező egyéb könyvtárak, 

múzeumok is bekapcsolódhattak 23 gyűjteményt hozva létre (A részvétevőket egy, az Ameritech adománya 

által lehetővé tett pályázaton választották ki). Jelenleg a több mint 100 tematikus gyűjteményben 9 millió 

dokumentumot használhatunk a portálon. 

A hatalmas digitális gyűjtemény könyvtár abban az értelem is, hogy a digitális dokumentumok köré különféle 

szolgáltatások épülnek. Jól átgondolt és a Library of Congress katalógusával több ponton érintkező a 

keresőszolgáltatása, online űrlapon alapuló „Kérdezd a könyvtárost‖ tájékoztatás kapcsolódik a gyűjteményhez. 

Az induláskor meghirdetett oktatási célkitűzéseket pedig külön a gyermekeknek és családoknak, illetve a 

tanároknak szóló portál segíti. A gyermekportál játékokkal, időegyenessel, rövid szöveggel néhány képpel, 

filmmel, hangfelvétellel feldolgozott témákat tartalmaz. Tanárok számára a tananyaghoz kötődő 

forrásgyűjteményeket, elemzésüket segítő további anyagokat, prezentációkat, óravázlatokat, diákok számár a 

gyűjteményen alapuló feladatokat kínál a portál. 

Figure 2.13. Tanárok honlapja az American Memory gyűjteményben 
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Tanárok honlapja az American Memory gyűjteményben: összeállított tananyagokkal, módszertani tanácsokkal, 

oktatást segítő bloggal, forrásgyűjteménnyel 

A digitális gyűjteményekben való navigálási lehetőségeket alapvetően meghatározza a gyűjtemények 

sokszínűsége a gyűjteményekhez tartozó metaadatok tekintetében. Egyes gyűjtemények dokumentumszintű 

metaadatokkal rendelkeznek a könyvtár katalógusában, más esetekben csak csoportos katalógus rekordok állnak 

rendelkezésre vagy különböző keresési segédletek tájékoztatnak listás formában a gyűjteményhez tartozó 

dokumentumokról. Mindezeket illetve a digitális könyvtár egyes teljes szövegű dokumentumaihoz tartozó 

kereshető szavait használja az összes digitális gyűjteményre vonatkozó közös keresés. Az eredménylistában a 

dokumentum címét és gyűjteményét láthatjuk és a dokumentum vagy a gyűjtemény nyitólapja irányában 

navigálhatunk. 

Többféle böngészés is rendelkezésünkre áll: tematikus, földrajzi, időrendi és dokumentum típus szerinti 

megközelítésben először a releváns gyűjtemények összességét vagy némelyikét választva kereshetünk, vagy 

indulhatunk a gyűjtemények listájától, ahol részletes leírást kapunk a gyűjteményekről az adott gyűjtemény 

speciális keresési segédletein alapuló speciális keresési lehetőségekről. 

A könyvtári katalógusban megtalálható leírások irányából is navigálhatunk a digitális gyűjtemény egyes 

tételeinek irányába. 

3.2. Egyéb nemzeti digitális gyűjtemények 

A nemzeti könyvtárak általában egyéb nemzeti jelentőségő kulturális intézményekkel együttműködésben 

mindenütt elindították digitalizálási programjaikat, amelyhez egyes estekben web-archiválási törekvések is 

csatlakoztak. A cél minden esetben az, hogy az adott nemzeti közösség kulturális javait digitálisan 

összegyűjtsék, megőrizzék és a jogi lehetőségek figyelembe vételével minél szélesebb körben hozzáférhetővé 

tegyék. A gyűjtött és közrebocsátott dokumentumok között szerepelnek eredetiben nem vagy nehezen 

tanulmányozható kulturkincsek,, kéziratok, ritka nyomtatványok, térképek, audiovizuális és képi 

dokumentumok mellett már digitálisan született tartalmak. 

Az Ausztrál Nemzeti Könyvtár 1996-ban indította a PANDORA http://pandora.nla.gov.au/ (Preserving and 

Accessing Networked Documentary Resources of Australia) programot azzal a céllal, hogy gyűjtse, megőrizze 

és közreadja az Ausztráliában keletkezett online dokumentumokat. Egyike a legkorábbi web archíválási 

http://pandora.nla.gov.au/
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programoknak így gyakorlata, módszerei, szelektálási alapelvei mintával és tanulságokkal szolgáltak későbbi 

hasonló törekvések számára. 

A PANDORA az Ausztráliára és az ausztálokra vonatkozó webtartalmakat gyűjti, elsősorban kulturális 

jelentőségük illetve tudományos kutatás számára való fontosságuk alapján válogat az online tartalmak között. 

Mindent meg kíván őrizi, ami az ausztrál emberek és közösségek kulturális, szociális, politikai és gazdasági 

tevékenységét dokumentálhatja. A feladat méretei miatt a PANDORA jelenleg mint az állami könyvtárak és 

nemzeti gyűjtemények közös programja működik. 

Az Archívum több módon használható: 

• kereshető a tartalmak teljes szövegéből képzett indexek és bibliográfiai leírások alapján a Trove keresőben 

http://trove.nla.gov.au/ , 

• a Pandora honlapján tárgyi és egyéb alfabetikus böngészésekkel. 

• a Yahoo és a Google is indexeli a tartalmakat, de csak az egyes dokumentumok bibliográfiai leírásai alapján, 

a teljes szövegeket ők nem használhatják erre a célra. 

A nemzeti könyvtár a PANDORÁ-n alapulva a kutatók számára citációs szolgáltatást működtet és lehetővé teszi 

számukra, hogy számukra fontos anyagok archiválását kezdeményezzék. 

A francia nemzeti könyvtár Gallica http://gallica.bnf.fr/ digitális gyűjteménye 2,3 millió dokumentumot ajánl. A 

teljes gyűjteményben vagy dokumentumtípusonkénti egységeiben kereshetünk egyszerű vagy összetett 

kereséssel. A sokszor nagyon nagy találati halmazokban való könnyű eligazodást a halmaz utólagos szűkítését 

lehetővé tévő szempontok (típus, szerző, kiadási idő, téma, nyelv, az eredeti dokumentum tulajdonosa, 

hozzáférési jogosultságok) segítik. 

Figure 2.14. A Gallica nyitólapja 

 

A British Library http://www.bl.uk/ digitális gyűjteményén belül érdekes kezdeményezésként érdemes kiemelni 

az „Internationa Dunhuang Project‖-et, (http://idp.bl.uk/) amely a „Selyem út online‖ alcímet viseli és 

információkat, kéziratokat, képeket, műtárgyakat, textiliákat tesz eléhetővé az interneten. A vállalkozáshoz 

http://trove.nla.gov.au/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.bl.uk/
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kutatási projektek kapcsolódnak és oktatási anyagok épülnek rá. Az együttműködésben a Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtára is részt vett. 

Ellenőrző kérdések és feladatok: 

1. Vegye számba a nemzeti digitális könyvtárak azon szolgáltatásait, amelyek az iskolai oktatás számára 

kínálnak segítséget! 

2. Melyik nemzeti digitális könyvtárat hasonlíthatjuk leginkább az Internet Archive-hoz elsődleges célkitűzése 

alapján? 

4. Magyarországi kezdeményezések 

4.1. Az előzményekről 

Magyarország meglehetősen korán csatlakozott az internetközösséghez: még javában állt a „vasfüggöny‖, és 

érvényben volt a korszerű technológia kelet-európai terjedését tiltó COCOM-lista, amikor sok magyar 

felsőoktatási, könyvtári és más szakember már javában használta munkaeszközként a számítógépet. Munkájuk 

során egyrészt hozzájutottak a külföldön készülő adatbázisokhoz, másrészt maguk is hasonlók építésébe 

kezdtek. 

Az első könyvtári adatbázist a szegedi egyetemi könyvtárban kezdték építeni 1975-ben. A Magyar Nemzeti 

Bibliográfia 1976 óta készül számítógéppel az Országos Széchényi Könyvtárban. Ez alatt a negyedszázad alatt 

több száz magyar könyvtár tért át a manuális katalógusról a számítógépes adatbázis-építésre. Hogy mekkora 

állomány gyűlt össze, arról most legyen elegendő egyetlen adat: 2002 elején töltötték fel a Magyar Országos 

Központi Katalógus (MOKKA) adatbázisát, amelybe a legnagyobb 15 könyvtár állományát integrálták. A 

központi adatbázisban ma már 6 milliónál is több különböző dokumentumról készült rekord van. 

A felhasználók gyorsabb tájékoztatása érdekében a katalógusépítés automatizálása – mondhatni – mára kötelező 

feladattá vált. A kulturális örökség digitalizálása azonban ennél is nagyobb feladatot jelent: a számítógép kínálta 

lehetőségekkel élni kell tudni akkor is, amikor parancsoló szükségszerűséggé válik a magyar kultúra legjavát 

közkinccsé tenni az új információhordozók segítségével. 

Ezen a téren először a CD-ROM-ok kínálta lehetőségekkel éltek a könyvtárak. Az első magyar kiadású CD-

ROM-ok 1990-ben jelentek meg; ezek még adatbázisokat tartalmaztak. Az első teljes szövegű CD-ROM-os 

adatbázis a Biblia volt, és már 1992-ben megjelent az első multimédia CD-ROM. A 90-es években részben a 

CD-ROM-ok kiadása, részben pedig már az internetes közzététel terén is fel tudtak mutatni eredményeket a 

kulturális örökség digitalizálása terén. A könyvtárak viszonylag korán bekapcsolódtak a CD-ROM-ok 

kiadásába. Az Országgyűlési Könyvtár 1993-ban kezdte a PRESSDOK sajtófigyelő adatbázis publikálását. Az 

Országos Széchényi Könyvtár 1993-tól folyamatosan jelenteti meg a Nemzeti Periodika Adatbázist, majd 1994-

től a Magyar Nemzeti Bibliográfiát. Korszerű és a felhasználókat igényesen segítő projektek a MATARKA és 

az ARCANUM adatbázisok. 

A könyvtári adatbázisok a magyar könyvtári rendszer szempontjából ugyan fontos szerepet töltenek be, de nem 

tartoznak a szorosan vett kulturális örökség digitalizálásának körébe. A közgyűjtemények ez utóbbi téren is 

jelentős erőfeszítéseket tettek: nem volt olyan pályázat, amelyen ne találkoztunk volna több könyvtári, levéltári, 

múzeumi tervvel. 

Közben a 90-es évek első felében az interneten is megjelentek az első magyar nyelvű digitalizált művek. Ebben 

a szegedi egyetemi könyvtár játszott úttörő szerepet; az ott dolgozó kollégáknak köszönhetően ez az intézmény 

ma is élenjáró vállalkozásokat tudhat magáénak. 

A Magyar Elektronikus Könyvtár 1994, a Neumann János Digitális Könyvtár 1997 óta szolgálja a magyar 

nyelvű szép- és szakirodalom iránt érdeklődőket. A két, „tisztán‖ virtuális könyvtár mellett több száz könyvtár, 

múzeum és levéltár kapcsolódott be az elmúlt évek során a nemzeti kulturális örökség digitalizálásába. 

4.2. A Magyar Elektronikus Könyvtár 

1994 tavaszán Drótos László, Kokas Károly és Moldován István szakmai lelkesedésből és elhivatottságból 

indították el a programot és alapították meg a Magyar Elektronikus Könyvtárat (MEK), amelynek célja 
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elsősorban a digitális formában létrejövő szellemi termékek összegyűjtése és ingyenes szolgáltatása lett. 994-

ben jelent meg az Interneten – eredetileg mint egy elosztott információs szolgáltatás az egyetemi gopher-

szervereken. A gyűjtemény egyesítésére akkor került sor, amikor a MEK a Nemzeti Információs Infrastruktúra 

Fejlesztési Program egyik projektje lett 1995-ben és tárhelyet is kapott a program egyik szerverén. Első web-

felülete 1996-ban készült el és www.mek.iif címen volt elérhető. Ezekben a kezdeti időkben a MEK által 

szolgáltatott anyagokat elsősorban önkéntesek hozták létre, sokszor egyéni kezdeményezések alapján. 

A MEK 1999-ben átkerült az Országos Széchényi Könyvtárba, és ezzel a nemzeti könyvtár hivatalos 

szolgáltatásáva vált. http://mek.oszk.hu/html/irattar/mek-hun.htm Gyűjtőköre, gyűjteményépítési és jogi 

politikája is pontosabban körvonalazódott ebben az időszakban. Egy 2002-ből származó gyűjtőköri leírás a 

klasszikus (magyar és magyarra fordított) és a kortárs magyar szépirodalmat, tudományos publikációkat, 

referensz műveket, oktatási anyagokat, egyéb magyar vonatkozású szöveges és néhány nem szöveges (térképek, 

továbbá kották és a fenti csoportokhoz kapcsolódó egyes multimédia dokumentumok, ill. szoftverek pl. 

oktatóprogramok, vagy egy adott témát feldolgozó Web-anyagok) anyagokat említ. A fenti a MEK által 

fizikailag is tárolt anyagokat kiegészítheti a „virtuális könyvtár‖ része, amely magyar kiadók, könyvtárak 

hálózati szolgáltatásaihoz, illetve az Interneten elérhető periodikumokhoz vezeti el az olvasókat 

http://mek.oszk.hu/html/irattar/gyujtokor.htm 

2013 elejéig 10.900 dokumentumot tartalmaz a magyar elektronikus könyvtár, ennek 92 %-a magyar nyelvű. 

Témájában erőteljes a humán és társadalomtudományi túlsúly: 
 

Humán területek, kultúra, irodalom: 6205 db 

Kézikönyvek és egyéb műfajok: 513 db 

Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok: 867 db 

Társadalomtudományok: 5294 db 

Természettudományok és matematika: 790 db 

A MEK oldal látogatóinak száma 2009 októbere és 2013 február eleje között 4,2 millió volt, 2012-ben a napi 

átlag 3700 használót jelentett. 

Az MEK könyvtári színvonalú metaadatokkal dolgozik, szakterületi és műfaji elnevezésekkel, amelyeken a 

tematikus böngészés lehetőségét alapul. A metaadatok különféle formátumokban jeleníthetőek meg és 

exportálhatóak (cédula, címkés, HUNMARC, MARC21, XML). A metaadatokon alapulva a keresőfelület 

szerzői, cím és tárgykör szerinti keresést ajánl. 

A keresés természetesen kihasználja, hogy egy teljes szöveges adatbázis kínálta lehetőségeket így nemcsak a 

metaadatokat alapján, hanem a teljes szövegben kereshetünk, amely lehetővé teszi, hogy jól megválasztott 

kifejezésekkel szűk témakörökre kapjuk találatot. Az egyszerű teljes szöveges keresés, amely egy-két kifejezés 

megadásán alapul a nyitóoldalról elérhető. Ha bonyolultabb teljes szöveges kereséseket kívánunk használni két 

beépített keresőt, a SWISS ++ és a Google keresőt is igénybe vehetjük. Az előző érdeme, hogy tematikusan 

szűkíthetjük a kereséseket, ugyanakkor csak a html dokumentumok esetében használhatjuk. A Google kereső 

minden dokumentumban keres és vizsgálja a szavak egymásmellettiségét is. 

Figure 2.15. Google alapú teljes szöveges keresés eredményoldala a MEK-ben 

http://mek.oszk.hu/html/irattar/mek-hun.htm
http://mek.oszk.hu/html/irattar/gyujtokor.htm
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MEK három szintű tematikus osztályozást alkalmaz: főtémakör, témakör, altémakör megadásán alapul a 

háromlépcsős tematikus böngészés. Ezen túl tárgyszavak és műfaji megjelölések is megadhatóak. 

A kereséseket sajátos szempontú listák egészítik ki, amelyek fájlformátumokra és a Creative Commons licence-

szel rendelkező dokumentumokra irányítja rá a figyelmet. 

Érdekes szolgáltatása a felületnek a „Sikerlista‖, amely a letöltési gyakoriság sorrendjében listáz. Itt az is 

lemérhető, hogy nem igazán népszerű az a WEB2-es szolgáltatás, amely lehetővé teszi a rekordokhoz 

megjegyzések fűzését. A 4–5 ezres letöltési számmal élen álló könyvekhez is csak néhány, többnyire 

semmitmondó bejegyzés kötődik. 

Mivel a MEK elsődleges célja kezdetektől fogva a tartalmaknak nemcsak gyűjtése, hanem az Interneten történő 

szabad szolgáltatása, mindig élesen vetődött fel a szerzői jogok megfelelő kezelése. Irattárában 1999-ből 

származik az első belső szabályzat erről a kérdésről. http://mek.oszk.hu/html/irattar/copyright.htm. 

Magyar Elektronikus Könyvtár felülete akadálymentesített formában is elérhető. Ezen túl a „Gépi felolvasás‖ 

szolgáltatás is segíti a felhasználókat. A MEK a Világhalló, majd az „Új világhalló‖ online felolvasó rendszert 

használja. http://www.vilaghallo.hu/ 

A MEK tartalmai más szolgáltatások részeiként is elérhetőek: indexeli a Google, bekerülnek rekordjai a 

MOKKÁ-ba, ODR keresőbe, és a Europeana tartalmazza leírásait. 

A MEK elindult a szolgáltatások mobil eszközökre telepítésének útján. 2011-ben elkészítette mobil 

készülékekre szánt felületét. A Mobil MEK oldalon egy egyszerű űrlap segítségével kereshetünk a 

gyűjteményben, illetve kilistázhatjuk az EPUB, a PRC, a LIT és az MP3 könyveket. A megjelenítés az e-könyv 

olvasók, az okostelefonok és a táblagépek képességeire van optimalizálva. 

2012-ben a Nokia Magyarország támogatásával elkészült a MEK Book alkalmazás – az iPad változat után – 

Windows Phone platformra is. A kliens a MEK-ből csak a HTML változatokat jeleníti meg a kis képernyő 

miatt. A könyvek borítólapjaira pedig felkerült egy Mobil QR-kód feliratú gomb. Erre kattintva egy olyan QR-

kódot generál a rendszer, amely a könyv szerzőjén és címén kívül egy, a MEK mobil felületére mutató URL 

http://mek.oszk.hu/html/irattar/copyright.htm
http://www.vilaghallo.hu/
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címet is tartalmaz. A négyzetes ábrát a képernyőről egy mobiltelefonnal lefényképezve és egy QR 

olvasóprogrammal dekódolva, gyorsan eljuthatunk az adott könyv mobil-oldalára. 

A MEK „ajánló‖ listájában további kapcsolódó szolgáltatásokra és egy digitális könyvtári linkgyűjteménnyel 

további magyar és külföldi digitális könyvtárakra hívja fel a figyelmet. 

A MEK keretrendszerén belül elhelyezkedő képszolgáltatás a Digitális Képarchívum http://dka.oszk.hu/ amely 

2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy témáját vagy alkotóját tekintve magyar, ill. közép-európai vonatkozású, 

és az oktatási, tudományos, ill. kulturális szempontból értékes vizuális dokumentumokat gyűjtse. 2013 elején 38 

ezer tételt tartalmaz. Anyaga többféle forrásból származik: a MEK és az EPA egyes kiadványaiban található 

képeknek egy részét tartalmazza, Internetről, képmegosztó oldalakról gyűjt, magángyűjtemények is kerültek 

birtokába. 

Az adatstruktúra és keresőfelület alapvetően igazodik a MEK és EPA esetében látottakhoz. Ugyanakkor mint a 

legfiatalabb gyűjtemény a legtöbb interaktív, illetve a külvilág felé tekintő szolgáltatást alkalmaz. 

A tesztfázisban lévő „Képalbum‖ szolgáltatás Facebook vagy Google azonosítóval bejelentkezett felhasználók 

számára lehetővé teszi, hogy a DKA gyűjteményében található képeket albumokba rendezzék,, címkézzék és 

pontozzák, vagy képeslapként elküldjék. 

A szolgáltatás kapcsolódik a Google Maps-hez. Segítségével a képeket a leírásukban megadott földrajzi 

tárgyszavak segítségével elhelyezhetjük a térképen. A leírásokban megjelenő piros jelölő ikonokra kattintva 

jeleníttethetjük meg a térképoldalt. 

Figure 2.16. Digitális Képarchívum eredményoldala 

 

A szolgáltatás kísérletezik a magyar fejlesztésű iGlue szemantikus kereső használatával is. Az iGlue tudásbázisa 

olyan publikus rendszerekből származik, mint pl. a Wikipédia, a Freebase, a GoogleMaps, az Amazon, de 

átveszi a MEK-ben levő lexikonok és egyéb kézikönyvek adatait is. A képoldalba beépített script a 

tudásbázisban szereplő nevek, földrajzi helyek, fogalmak stb. egy részét automatikusan átszínezi a képek 

katalóguscéduláján és ismertető szövegében, és ha rávisszük az egeret, akkor az előugró kis emberke ikonra 

kattintva egy lebegő ablakot nyit, amire továbbkattintva megnézhetjük a kapcsolódó információkat, képeket, 

http://dka.oszk.hu/
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földrajzi helyeket, tweeteket, termékeket stb. De egyéb szavakra is rákattinthatunk és a megjelenő 

nagyítóikonnal megpróbálhatjuk megkeresni őket az iGlue adatbázisában. 

A DKA képek űrlapos feltöltését is lehetővé teszi felhasználóinak a Kapcsolat oldalon. Természetesen itt is 

figyelembe kell venni a szerzői jogi megkötéseket és a képekkel együtt felhasználási engedély kitöltésére is 

szükség van. 

Az DKA további értéknövelő szolgáltatások bevezetését tervezi: térképek és nagyobb képek esetében interaktív 

nagyítás bevezetését tervezi, míg a kották esetében a művek lejátszását is tervezik. 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Vegye számba a Magyar Elektronikus Könyvtár által kínált keresési lehetőségeket és hasonlítsa össze őket 

hatékonyságuk, pontosságuk alapján! 

4.3. A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ 

A kulturális kormányzat már az 1997. évben hatályba lépett kulturális törvényben – amelynek egyik fejezete a 

könyvtári ellátásról szól – előírta a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ létrehozását. Az 

új intézmény küldetése, hogy az audiovizuális dokumentumok nemzeti gyűjtő- és szolgáltató helyévé váljék. 

A kultuszminiszter 1997 végén alapította meg azt a közhasznú társaságot, amelynek feladata a Neumann János 

Digitális Könyvtár és Multimédia Központ működésének megalapozása. A közhasznú társaság a harmadik 

születésnapján, 2000. november elején vette föl hivatalosan a törvényben meghatározott nevét. 

A Neumann Könyvtár tevékenysége folyamatosan bővült – ezek közül a legfontosabbak: 

• aktív részvétel a magyar kulturális örökség digitalizálásában; 

• a közgyűjteményekben folyó digitalizálási tevékenység koordinálása; 

• a magyar internetforrások katalogizálása; 

• a közgyűjteményi adatbázis építése; 

• adatgyűjtés a magyar CD-ROM és DVD lemezekről; 

• részvétel a közgyűjteményi szakemberek továbbképzésében; 

• a közgyűjtemények digitalizálásával kapcsolatos szabványok, eljárások, módszertani útmutatók kidolgozása; 

• szakértői tevékenység a közgyűjtemények digitalizálásához és szolgáltatásaihoz kapcsolódó szerzői jogi 

kérdésekben; 

• bekapcsolódás a nemzetközi és hazai kutatási-fejlesztési tevékenységbe; 

• CD-ROM-kiadás. 

A fentieken túl számos igen hasznos kulturális kezdeményezést indítottak el, segítve ezzel az iskolákat (Ünneplő 

irodalom online vetélkedő anyagát, Internetfiesta a könyvtárakban című rendezvénysorozat szervezése stb.) 

A virtuális könyvtár óriási sikert mondhatott magáénak:1998. március közepétől 2002. február elejéig 2 millió 

466 ezer látogatót fogadtak. néhány szám ennek bizonyítására: 1999-ben 4920 saját digitalizálású szépirodalmi 

művet és 18.537 katalógusrekordot napi átlagban 443 olvasó nézett meg. 2001-ben ugyanez az arány: 33.100 

irodalmi alkotás, 97.200 adatbázisrekord, a napi átlag: 3777 olvasó. 

4.3.1. A Neumann Könyvtár gyűjteménye 

Állománya saját digitális gyűjteményből és az általuk digitalizáltatott és saját szerveren szolgáltatott szép- és 

szakirodalom, melynek fő területei: 

• a Digitális Irodalmi Akadémia, 
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• a Bibliotheca Hungarica Internetiana, 

• a Klasszikus költők összes versei, 

• Kortársaink művei, 

• a Magyar tudománytörténeti dokumentumok, 

• az Educatio néhány évfolyama. 

4.4. A Digitális Irodalmi Akadémia http://pim.hu/dia/ 

A magyar történelemben a szépirodalom kiemelkedő szerepet játszott, és sokkal nagyobb hatással volt a 

közgondolkodásra, mint sok más kultúrában. Ezt a kitüntető szerepet mintegy „visszaigazolva‖ alapította meg a 

kultuszminiszter a Digitális Irodalmi Akadémiát, amelyre bízvást mondhatjuk, hogy a maga nemében 

világszerte egyedülálló vállalkozás. 1998 tavaszán nem kevesebbről szólt a megbízatás, mint arról, hogy az 

összes Kossuth-díjjal és babérkoszorúval kitüntetett író és költő teljes életművét fel kell dolgozni, és ingyenesen 

közzé kell tenni az interneten. 

Az életműbe valamennyi magyar nyelven publikált írás beleértendő – azok is, amelyek a program működése 

alatt látnak napvilágot. Az irodalmi művek mellett az akadémiai tagok életrajzát, műveik teljes bibliográfiáját és 

a róluk szóló szakirodalmat is elkészíti az a szakértő, akit az írók (posztumusz tagok esetében az örököseik) 

maguk választanak ki az életmű feldolgozására, és akivel folyamatosan konzultálnak a program végrehajtása 

során. 

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) tagsága folyamatosan bővül: évente egy új tagot és öt posztumusz tagot 

választanak maguk közé. A DIA tagjának lenni – a megtiszteltetésen túl – komoly anyagi elismerést is jelent: a 

tagok a mindenkori minimálbér négyszeresét kapják havonta. 

4.4.1. A program szolgáltatásai: 

A digitális könyvtár, mely a nagyközönség számára az Interneten ingyenesen elérhető, a tagok teljes 

életművéből épül. 2007 óta a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozza. Az központban álló szövegek kiegészülnek az 

alkotók életrajzával, a neves alkotók által készített portréjával, egyéb fotókkal, hangfelvételekkel, interjúkkal, a 

szerző bibliográfiájával és a róla szóló szakirodalommal, rendezvények anyagaival. Mindezek az információk, 

illetve az egyes szerzőkhöz tartozó irodalmi szakértőkkel való egyeztetés mellett, rendszeresen frissítve 

kerülnek a felhasználók elé. A tartalmak az egyes szerzők azonos szerkezetű profiljaiba vannak rendezve, amely 

megkönnyíti a navigációt. 

Figure 2.17. A Digitális Irodalmi Akadémia portáljának nyitólapja 

http://pim.hu/dia/
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A szerzői profilok alapján történő navigáció mellett a portál keresést ajánl a művek teljes szövegében, egyrészt a 

teljes állományban a nyitóoldalon, vagy egy-egy szerző profiljából indulva csak az illető műveit kiválasztva 

vagy egy művön belülre korlátozva a keresést. 

A szolgáltatás kapcsán két, a digitális könyvtárak esetében fontos kérdéskört érdemes kiemelni. 

1. Az egyik a szerzői jogi kérdések megoldásának egyedi módja. A programot kezdeményező és támogató a 

kulturális kormányzat a jogdíjak kérdését az élő tagok számára fizetett havi felhasználási díjjal oldotta meg, 

majd 2007 óta élethosszig tartó felhasználási szerződések vannak érvényben. Így folyamatos anyagi 

támogatást nyújt a magyar irodalom legkiválóbb alkotói számára, ugyanakkor lehetővé teszi a művek szabad 

felhasználását. 

2. A szerzői műveket tároló és szolgáltató digitális gyűjtemények fontos kérdése a digitális szövegek 

autentikussága, megbízhatósága, illetve viszonya az egyes esetleg szövegeikben eltérő kiadásokhoz. A DIA 

ebben a kérdésben az alábbi alapelveket követte: 

• a közönség számára nyújtott internetes szolgáltatás tartalmát az eredeti szövegkiadást alapul tekintő, új, 

javított, hiteles kiadások alkotják. 

• a szövegfeldolgozás alapegysége az életmű – a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai nyomtatásban 

megjelent vagy kéziratos szépirodalmi, irodalomelméleti műveinek összessége –, azon belül a szöveg. A 

feldolgozás fókuszában nem az eredeti kiadás reprodukálása, hanem az irodalmi szöveg digitalizálása áll. 

Az adatgyűjteményben egységesített formai megoldásokat alkalmazunk. 

• a feldolgozott (vagy feldolgozásra váró) szövegek köre: 

• kötetek, 

• kötetben meg nem jelent folyóiratközlések, 

• (indokolt esetben) kéziratok, 

• (az életmű szempontjából fontos) műfordítások. 
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• a szövegek feldolgozása, szükség szerinti kritikai kiadás igényű javítása a tagokkal és/vagy az általuk 

megnevezett irodalmi szakértőkkel folyamatos együttműködésben zajlik. Ennek köszönhetően a honlapon 

publikált szövegek megbízható, az eredeti, nyomtatásban megjelent változatnál is pontosabb kiadást 

jelentenek. 

Ellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Milyen jogi konstrukció teszi lehetővé, hogy a kortárs műveket szabad hozzáféréssel szolgáltassa a DIA? 

4.5. A Bibliotheca Hungarica Internetiana (BHI) 

Ebben a különleges gyűjteményben azok a klasszikus magyar szépirodalmi művek – köztük kritikai kiadások – 

találhatók, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia Textológiai Bizottsága, illetve az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem szakértői javasoltak hálózati közzétételre. A választott SGML technológiának köszönhetően 

nemcsak a művek szövegét, de a hozzájuk fűzött jegyzeteket is meg lehet jeleníteni. 

Az Argumentum Kiadó felajánlásának köszönhetően ingyen jutott hozzá a program az általuk kiadott kritikai 

kiadások digitalizált szövegéhez. A digitális „kéziratok‖ között volt három Ady-kötet, Bessenyei Györgytől a 

Rómának viselt dolgai és a Társadalombölcseleti írások, valamint a Régi magyar költők tárából két kötet. Jókai 

Mór teljes életművének kritikai kiadásából a legismertebb regények készültek el: A kőszívű ember fiai, 

Aranyember, És mégis mozog a föld, Fekete gyémántok és Rab Ráby. A népköltészetet a Magyar népdalok, a 

Magyar népballadák, a Szem meglátott, szív megvert című, magyar ráolvasásokat tartalmazó könyv és Kriza 

János: Vadrózsák című gyűjteménye képviseli. Sikerült digitalizálni és közzé tenni Széchenyi István Hitel, 

illetve Stádium című műveit. Pályázati keretből átdolgoztatták a Világ szövegét, amelyet így a mai olvasók 

könnyebben tudnak majd olvasni. A „Klasszikus költők összes verse‖ címen futó gyűjtemény jelenleg a 

következő költők összes versét tartalmazza: Ady Endre, Arany János, Balassi Bálint, Batsányi János, Berzsenyi 

Dániel, Bessenyei György, Bornemisza Péter, Csokonai Vitéz Mihály, Dayka Gábor, Eötvös József, Faludi 

Ferenc, Fazekas Mihály, Juhász Gyula, Kaffka Margit, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, 

Komjáthy Jenő, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Petrőczy Kata Szidónia, Reviczky Gyula, Tinódi Lantos 

Sebestyén, Tompa Mihály, Tóth Árpád, Vajda János, Verseghy Ferenc, Virág Benedek, Vörösmarty Mihály, 

Zrínyi Miklós. A digitalizált szöveget – amelynek alapjául a korábban megjelent népszerű kiadások szolgáltak – 

az Arcanum Kft.-től vette meg az intézmény, és került be az adatbázisba, ahonnan az összes vers cím szerint is 

visszakereshető. A digitalizált köteteket természetesen az eredeti tartalomjegyzéknek megfelelő rendben is lehet 

lapozgatni. További bővítésként gyarapodott a gyűjtemény a 20. századi klasszikusok sorával: Babits Mihály, 

Dsida Jenő, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Reményik Sándor, Somlyó Zoltán összes versét tették 

hozzáférhetővé a nagyközönség számára. 

A Neumann Digitális Könyvtár alábbiakban leírt szervezeti változásai során az 1998-tól 2006-ig elkészült 

mintegy 400 kötetet 2007-ben átadták az Országos Széchenyi Könyvtárnak, ahol a Magyar Elektronikus 

Könyvtár (http://mek.oszk.hu) állományába integrálták a műveket. 

Figure 2.18. Bibliotheca Hungarica Internetiana gyűjteményből származó tétel a MEK-

ben 

http://mek.oszk.hu/
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2005 szeptemberében a tartalomfejlesztési programokban érdekelt Informatikai és Hírközlési Minisztérium 

(IHM) többségi tulajdont szerzett a Neumann Kht.-ban, és itt folytatta a Nemzeti Digitális Adattár (NDA), a 

Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA), illetve az elektronikus információszabadság törvény megvalósítását 

célzó Közadatkereső megvalósítását. A bővülés után a társaság számos Európai Uniós pályázatot nyert, és 

nemzetközi kapcsolatrendszerét is kialakította. A korábbi oktatási célú tartalomfejlesztések helyett az új 

szolgáltatásokban a hangsúly a tartalom-infrastruktúra fejlesztésére, a tartalomfejlesztés és a hozzáférés 

lehetőségeit bővítő szolgáltatásokra került. A közhasznú társasági forma megszüntetésével 2009 júliusától a 

hivatalos név Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Nonprofit Kft.-re változott. 2009-től teret 

nyertek a gyűjtemények kinyitását célzó programok. 2009-ben megszületett a Filmhíradók Online, ami az 1919 

és 1946 közötti filmhíradókat mutatja be, illetve a Gramofon Online, a hazai kiadású gramofon felvételek 

digitális archívuma. 

4.6. A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 
http://www.nava.hu/ 

A NAVA feladata a magyar közszolgálati csatornák, valamint a két legnagyobb kereskedelmi csatorna magyar 

gyártású és magyar vonatkozású televíziós, illetve rádiós műsorszámainak összegyűjtése, megőrzése és 

kezelése. Az intézmény 2006 óta tárolja, feldolgozza és visszakereshetővé teszi ezeket az úgynevezett köteles 

példányokat. Az intézmény alapszolgáltatása, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít a NAVA-

pontokon keresztül. NAVA-pontok magyarországi könyvtárak, oktatási tevékenységet folytató intézmények, 

muzeális intézmények, kép- és hangarchívumok lehetnek. A NAVA kötelespéldány-gyűjteménye mellett 

egyedülálló külön gyűjteménnyel rendelkezik, amely egy saját felületen kínálja keresésre a Színház- és 

Filmművészeti Egyetem régi vizsgaanyagait, a Mediaware fesztiválfilmjeit, Mindentudás Egyeteme előadásait, 

a Magyar Nemzeti Filmarchívum 100 digitalizált magyar játékfilmjét, valamint az 1930-as, 1940-es évek 

Magyar Világhíradóit. A Nemzeti Audiovizuális Archívum működtetését 2011 augusztusától a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vette át. 

4.7. A Nemzeti Digitális Adattár (NDA) 

Az NDA program 2003-ban indult. Célja a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, digitális és interneten 

keresztül hozzáférhető kulturális és közcélú tartalmak központi regisztrálása, illetve ennek révén az ágazati 

http://www.nava.hu/
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szervezetek – könyvtárak, múzeumok, levéltárak – digitalizálási munkájának, koordinációjának támogatása. Az 

NDA a közszféra adatvagyonának elérését, újrahasznosítását hivatott segíteni. A rendszer a nemzetközileg 

ismert és elismert Nyílt Archívumi Kezdeményezés eredményeit vette alapul, az ennek keretében kidolgozott 

szabványokat, ajánlásokat használja (Dublin Core, OAI-PMH-2). A magyar nyelvű kulturális és egyéb 

közérdekű online tartalmak minél szélesebb körű elérhetősége érdekében az NDA biztosítja az ehhez szükséges 

infrastruktúrát; egyfelől adatbázist (katalógust) épít a partnerintézmények elektronikus dokumentumait a 

nemzetközi szabványoknak megfelelően leíró adatokból, másfelől szabadon hozzáférhető keresőt működtet az 

adatbázisban való kereséshez, harmadrészt biztosítja az ehhez szükséges műszaki hátteret. Az NDA a fejlesztés 

legújabb szakaszában a közösségi tartalomfejlesztést támogató eszközöket kínál a digitális archívum építéshez. 

Az NDA feladatait 2011 novemberétől a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmarchívum vette át. 

4.8. A Közadat program http://www.kozadat.hu 

Az államigazgatási adatvagyon hozzáférésének kiterjesztését támogatja. Az elektronikus 

információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény értelmében, a közfeladatot ellátó szerveknek a törvényben 

meghatározott közérdekű adataikat internetes honlapjukon ingyenesen, regisztráció nélkül kell hozzáférhetővé 

tenniük. Az online közzétételi kötelezettségen felül a törvény előírja, hogy a szervezetek a közérdekű adatok 

egyszerű nyilvántartása és kereshetősége érdekében, a közzétett információk leíró adatait továbbítsák a központi 

elektronikus jegyzéknek és egységes közadat keresőnek. A Neumann Kht. tartja nyilván a központi elektronikus 

jegyzékhez csatlakozott intézményeket, és üzemelteti az egységes közadat kereső-rendszert valamint 

tájékoztatja a csatlakozásra kötelezett szerveket a közadat keresőhöz való csatlakozás részleteiről. A Közadat 

program szolgáltatásait 2012-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vette át. 

4.9. Országos Digitalizálási Stratégia 

A Könyvtári Intézet koordinálásával 2005-ben elkészült az országos digitalizálási stratégia 

http://ki.oszk.hu/content/orsz-gos-k-nyvt-ri-digitaliz-l-si-terv-2007-2013-national-digitisation-plan-libraries-

2007-2, amely kijelölte azokat az célokat, irányokat, alapelveket amelyek mentén az információs társadalom 

számára szükséges digitális dokumentumalap tömeges digitalizálási programok segítségével létrehozható. Maga 

a program támogatás hiányában sajnos nem valósult meg, de megállapításait a későbbi digitalizálási munkákban 

hasznosították. 

4.10. Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) 
http://mandarchiv.hu/ 

A kormány 2011 nyarán hívta életre a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet (rövidített név: 

MaNDA) mint önálló közgyűjteményt, az egykori Magyar Nemzeti Filmarchívum bázisán. 

Az intézmény célja: egy központi online felületen közzé tenni a már összegyűjtött, digitalizált és feldolgozott 

értékeket a legnagyobb állami gyűjteménytől a legkisebb magánmúzeumig. Vagyis az eddig zártan, szétszórtan 

működő digitális archívumok rendszerének összekapcsolása, hogy e gyűjteményi tételek ne csupán archívumok 

mélyén őrzött láthatatlan és hallhatatlan, így a közönség számára nem létező értékek maradjanak, hanem a 

jövőben minden érdeklődő számára tudást, szórakozást jelentő mindennapi kincsek legyenek. Az általános 

érdeklődők mellett, a szakemberek, művészek, újságírók is jobb, érdekesebb munkát végezhetnek, ha sorban 

állás és várakozás helyett egy kattintással eljutnak arra a helyre és abba a korba, ahová szeretnének, s meg is 

találják azt, amit keresnek – mindezt akár otthonról, a nap 24 órájában. 

Az intézmény stratégiai feladatainak alapvetésében megállapítja, hogy az elmúlt években Magyarországon 

jelentős mennyiségű nemzeti kulturális kincs digitalizálása történt meg állami források felhasználásával. Ez a 

hihetetlen érték jelenleg többnyire a közgyűjtemények zárt, belső rendszereiben, a nagyközönség számára elzárt 

felületeken lelhető csak fel. Az egyes gyűjtemények adatbázisainak kialakítása és archiválási módja jellemzően 

eltérő, hatékony kereshetőségük sok esetben nem megoldott. A MaNDA rendszere arra ad lehetőséget, hogy ezt 

a folyamatosan bővülő, hatalmas kincset egységesített szabvány szerint digitalizálja, archiválja és 

hozzáférhetővé tegye. A http://www.kulturkincs.hu címen olyan struktúrát épít, amely képes lesz bemutatni a 

magyar kulturális örökséget egységes formában és címszavakkal a szegedi paprikától a Jáki templomig. 

4.10.1. Filmintézet 

http://www.kozadat.hu/
http://ki.oszk.hu/content/orsz-gos-k-nyvt-ri-digitaliz-l-si-terv-2007-2013-national-digitisation-plan-libraries-2007-2
http://ki.oszk.hu/content/orsz-gos-k-nyvt-ri-digitaliz-l-si-terv-2007-2013-national-digitisation-plan-libraries-2007-2
http://mandarchiv.hu/
http://www.kulturkincs.hu/
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A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet az ország egyetlen filmes közgyűjteménye. Működésének 

fő célja, hogy a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, 

megőrzésével, felújításával és archiválásával, valamint kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar 

filmkultúra fejlődéséhez. Gyűjteményében mintegy 64.000 leltári tétel szerepel. A magyar filmállomány 

felújítása, restaurálása és digitalizálása 1989 óta folyamatosan és tervszerűen zajlik. A könyvtár az ország 

egyetlen filmes szakkönyvtára, plakáttára 26.000 plakátot, fotótára pedig több mint 350.000 fotót őriz. 

4.10.2. Filmfelújítás – restaurálás – digitalizálás 

Az Archívum fontos feladata a magyar filmkultúra fennmaradt értékeinek hozzáférhetővé tétele, megőrzése az 

utókor számára. Ehhez hozzá tartozik a filmek szakszerű tárolása, rendszeres felújítása és restaurálása is. A 

korai filmek felújítását sürgeti, hogy bomlékony, tűz- és robbanásveszélyes nitro-nyersanyagra készültek. 

Filmfelújítás 1989 óta szisztematikusan folyik: ekkor hozta létre az Magyar Nemzeti Filmarchívum a Magyar 

Film Múltja és Jövője Alapítványt, amelynek keretében állami támogatással kezdett neki a rongálódott 

filmállomány szisztematikus felújításához, restaurálásához. 

4.10.3. A mozi: Örökmozgó Filmmúzeum 
http://www.filmarchive.hu/orokmozgo/program/index.php 

1991 óta működő art mozink, az Örökmozgó Filmmúzeum az Art Mozi Egyesület tagja, filmhetek, fesztiválok, 

filmklubok közkedvelt színhelye. 

4.10.4. A honlap: mandarchiv.hu http://mandarchiv.hu/ 

Ahogy a MaNDA – mint közgyűjtemény – a tervek szerint összegyűjti, és az interneten megjeleníti a magyar 

kultúrkincs digitalizált és jövőben digitalizálandó tartalmait, úgy a mandarchiv.hu honlap ezeket a tartalmakat 

ismerteti, népszerűsíti írásaival, interjúival, multimédiás tartalmaival. Különösen fontos terület a program 

számára a közgyűjteményekben folyó munka ismertetése – hiszen a megvalósuló rendezvények és projektek 

bárki számára érdekesek, mégis sokszor rejtve maradnak a nagyközönség előtt. A mandarchiv.hu szeretne közös 

felületet adni a közgyűjtemények népszerűsítéséhez. Kiemelt témája a különböző területeken folyó digitalizálási 

munka ismertetése, az ezzel kapcsolatos elméleti álláspontok és a gyakorlati helyzet megjelenítése. 

Figure 2.19. MaNDA nyitólapja 

http://www.filmarchive.hu/orokmozgo/program/index.php
http://mandarchiv.hu/
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4.10.5. Kulturális csatorna: mandatv.hu 

A MaNDA TV célja, hogy a különböző gyűjteményekben található kulturális értékeket látványos és élő módon, 

mozgóképen mutassa be a legszélesebb közönségnek. E cél elérése érdekében internetes oldalukra, a 

rendszeresen frissülő www.mandatv.hu-ra a MaNDA gyűjteményéből archív filmeket, híradókat, reklámokat 

töltenek fel. 

Figure 2.20. MaNDA TV főoldala 
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4.10.6. Kulturális GPS 

A Kulturális GPS egy iPhone-ra és androidos okostelefonokra letölthető ingyenes alkalmazás, amely egyesíti 

egy GPS és egy kulturális útikönyv tudását. Az applikáció tervek szerint a történelmi Magyarország több tízezer 

látványosságát tartalmazza majd: műemléket, várat, templomot, múzeumot, kulturális intézményt, 

rendezvényhelyszínt, köztéri alkotást. A leírásokat képekkel és naprakész hasznos információkkal (nyitvatartási 

idő, megközelítés) egészítik ki. A „kiterjesztett valóság‖ funkció révén a mobiltelefon kamerájával szétnézve 

feltérképezhető lesz, hogy közelünkben milyen látványosságok találhatóak, az aktuális pozícióból 

útvonaltervezésre is lehetőség nyílik. A fejlesztés jelenlegi, előkészítő fázisában már több mint ezer kulturális és 

turisztikai célpontot tárolnak a rendszerben Magyarországról, illetve a határon túli területekről. 

4.10.7. Kapcsolat az Europeanaval 

Az intézmény feladata lett a magyar nemzeti kulturális kincsek elérhetővé tétele az Európai Digitális Könyvtár, 

az Europeana oldalán keresztül is, hogy az ország értékeit határainkon túl, nyelvünket nem beszélő, de a magyar 

kultúra iránt érdeklődők is megismerhessék. Kiemelt cél a magyar részvétel fokozása. 

Ellenőrző kérdés: 

1. Melyek a MaNDA főbb tevékenységei? 

4.11. Elektronikus Periodika Archívum http://www.epa.hu/ 

Az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) a MEK egyik különgyűjteményéből - „Virtuális Folyóirat-

olvasóterem‖: http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/efolyir/ - fejlődött külön szolgáltatássá 2004-ben, 

azzal a céllal, hogy a magyar és a magyar vonatkozású elektronikus kiadványokat egy pontról áttekinthetővé 

tegye. 

Összetett feladatot tűzött ki maga elé: 

• nyilvántartása legyen „a digitális formában hozzáférhető, részben vagy egészben teljes szöveggel olvasható, 

magyar nyelvű, tárgyú vagy magyar kiadású, saját írásokat (is) közlő, azonosítható közreműködőkkel és 

http://europeana.eu/
http://www.epa.hu/
http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/efolyir/
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archívummal rendelkező elektronikus folytatódó forrásoknak‖. (Renkecz Anita; in TMT ); Ilyen formában 

gyűjtőkörébe kerültek a retrospektív digitalizálás során keletkezett elektronikus hozzáférésű folyóiratok, 

• az üzemeltető, az Országos Széchényi Könyvtár által saját digitális tárában archiválja az elektronikus 

folyóiratokat. Ez a weben csak elektronikus formában megjelenő, és idővel onnan eltűnő folyóiratok esetében 

különösen fontos, hiszen csak ez a módja a megőrzésüknek, 

• szolgáltassa az elektronikus tartalmakat felhasználóbarát módon. 

A kialakuló szolgáltatás a Magyar Elektronikus Könyvtár keretrendszerébe kívánt illeszkedni, elsősorban azért, 

hogy a felhasználó számára ismerős környezetben, együtt kezelhetővé váljon az egyéb elektronikus 

tartalmakkal. 

Ez meghatározta, az adatszerkezet és a szolgáltatás alapfelépítésének modellje a Magyar Elektronikus Könyvtár 

saját fejlesztésű, de monografikus kiadványok leírására szolgáló rendszere lett, amely elsősorban a Dublin Core 

Metadata Initiative „Dublin Core Library Application Profile‖ 

http://dublincore.org/documents/2001/10/12/library-application-profile/ adatstruktúrán alapult, ugyanakkor 

szem előtt tartották a MARC (elsősorban a HUNMARC) formátumból eredő megkötéseket is. 

Az EPA átvette az MEK-ben használt három szintű tematikus osztályozást amely megoldhatóvá teszi a közös 

lekérdezéseket. Ez a MEK irányából meg is valósul olyan módon, hogy a tárgyi böngészés egyes kategóriáinál 

átléphetünk az abba kategóriába, alkategóriába tartozó folyóiratok listájára. Ezen túl az EPÁ-n belül két további 

tárgyi adat áll rendelkezésre, az OSZK Tezaurusz-Köztaurusz alapján kiosztott tárgyszó, valamint egy 

tematikus-formai szempontokat felvonultató típus szerinti jellemzés. 

Figure 2.21. Az EPA tematikus listáinak egyike 

 

A nyilvántartás készítésekor olyan sok vitát kiváltó és eltérő módon megoldott elvi kérdésekben is állást kellett 

foglalnia az EPA-nak, hogy egy nyomtatásban és különféle elektronikus hordozókon vagy portálokon megjelenő 

periodika egy kiadvány változatainak vagy több kiadványnak tekintendő-e. Az archívum önálló kiadványnak 

tekinti azt a forrást, amely URL-lel rendelkezik. „Ez időnként azt eredményezi, hogy adott nyomtatott 

kiadványnak több elektronikus megfelelője lesz a rendszerben. Ezeket a változatokat azonban különböző 

http://dublincore.org/documents/2001/10/12/library-application-profile/
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tulajdonságok jellemezhetik (megjelenés, számozás, formátum, hozzáférés stb.) s csak elektronikus forrásokról 

lévén szó, ezek a különbségek a felhasználó szempontjából mind relevánsak.‖ (Lásd erről bővebben: Renkecz, 

TMT) 

A tárolt, „archivált‖ elektronikus dokumentumok formátuma a HTML és PDF, képi anyag esetén pedig az 

ésszerűen tömörített JPG, illetve GIF. 

Még két hozzáférési szintet különböztet meg az EPA: a „távoli‖ folyóiratokat az eredeti szolgáltató hely 

biztosítja, és bár a működésüket az EPA heti rendszerességgel ellenőrzi, ezek elérhetőségét nem tudja 

garantálni. Az „offline‖ tételek CD-ROM kiadású vagy lokális fájlrendszerben tárolt periodikumok. Ezeket 

közvetlenül az EPA felületről nem lehet elérni. 

Az Elektronikus Periodika Archívum beépülő adatforrásként megjelenik több országos szolgáltatásban. Ezek 

alapszolgáltatásaihoz az a nagyon fontos információt adja hozzá, melyek azok a magyar periodikumok, cikkek, 

amelyekhez közvetlen elektronikus hozzáféréssel rendelkezünk. 

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) keresőjében 

http://www.odrportal.hu/kereso/?date=Sze060213101539 együtt kereshető a Magyar Országos Közös 

Katalógussal (MOKKA) és oda betöltött nyomtatott folyóiratok országos lelőhely nyilvántartásával (NPA) és 

egyéb digitális könyvtárakkal. Így a dokumentumellátási portálon a könyvtárközi kölcsönzések feladásának 

kezdeményezésekor láthatjuk, ha az elérhető elektronikus forrás ezt szükségtelenné teszi. 

Figure 2.22. Az EPA-ban elérhető elektronikus tartalmakhoz vezető linkek az ODR 

keresőben 

 

A Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa (MATARKA) http://www.matarka.hu/ a 

találati listájában megjelenő cikkek mellett közli, ha azokhoz az EPÁ-n keresztül hozzáférésünk van. Létrejött 

egy, a MATARKA nyitóoldaláról elérhető közös kereső is, amely a MATARKA, és másik fontos cikkadatbázis 

a HUMANUS http://www.oszk.hu/humanus/ együtt kereshetőségét oldja meg. 

Az EPA honlapján át néhány további kisebb, speciális tematikájú gyűjtemény érhető el. Példaképpen említésre 

érdemes a Sajtómúzeum http://sajtomuzeum.oszk.hu/, amely önmagában nem nevezhető digitális könyvtárnak. 

http://www.odrportal.hu/kereso/?date=Sze060213101539
http://www.matarka.hu/
http://www.oszk.hu/humanus/
http://sajtomuzeum.oszk.hu/
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Olyan portál, amely összefoglalja a magyar sajtótörténet kezdeteihez tartozó periodikumok már digitalizált 

formában hozzáférhető darabjait, illetve a témakör legfontosabb irodalmát. Viszonylag kis gyűjtemény, de 

értékes, eredetiben nehezen hozzáférhető dokumentumokra hívja fel a figyelmet. Magukat a dokumentumokat a 

digitalizáló intézmény szolgáltatásában használhatjuk. 

A gyűjtemény egyik darabja legelső folyóiratunk, a Mercurius Veridicus. A Digitális Irodalmi Akadémia 

szövegeinél már említett szöveghitelesség kérdéskörében hozható fel példaként ez digitális feldolgozás is, amely 

a hiteles, kritikai szövegkiadás igényességével készült: kéziratos, nyomtatott példányok képei és átiratai, latin – 

magyar fordítások, egyes példányok lelőhelyei és leírásaik, szakirodalom, bibliográfia alkotják a „digitális 

kiadást‖. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen periodikumok jelennek meg az Elektronikus Periodika Archívumban? 

2. Milyen más szolgáltatásokba épül be az EPA tartalma? 

4.12. Digitális Tankönyvtár http://www.tankonyvtar.hu/ 

2005 óta működik az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtára, 

amely magyar nyelvű egyetemi tankönyveket, egyetemi jegyzeteket, tanári kézikönyveket tesz hozzáférhetővé 

digitális formában. 

2013 elején az 1689 tankönyvet és a Historia folyóirat számait érhetjük el a honlapjukon. A kínálat fokozatosan 

bővül. 

A portálon tematikus böngészéssel és szerzőre, címre való kereséssel juthatunk el a kívánt tartalomig. A keresés 

az egyes tankönyvfájlokhoz csatolt Dublin Core metaadatok alapján történik. Az egyes művekhez rövid 

ismertetés és tartalomjegyzék is tartozik, amely a portál nyitóoldalán megjelenő Ajánlóban, illetve az egyes 

megjelenített tételeknél nyújtanak első gyors információt a művekről. 

A tananyagok olvashatóak a portálon vagy letöltetőek epub, zip, docx vagy pdf formátumban. Az egyszerűen 

kezelhető felülethez rövid GYIK tartozik. Illetve instrukciókat tartalmaz a porál a TÁMOP 4.1.2/A pályázatban 

résztvevő tankönyvíróknak is az XML fájlok megkívánt formátumára vonatkozóan. 

4.13. Magyar Digitális Képkönyvtár http://www.kepkonyvtar.hu/ 

A Magyar Digitális Képkönyvtár 2008–2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar 

könyvtár összefogásával jött létre. A folyamatosan bővülő digitális képgyűjtemény kialakítását a Reneszánsz Év 

keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium (jogutódja: NEFMI) támogatta. 

A képkönyvtár gyűjtőköre kiterjed a résztvevő könyvtárak gyűjteményeiben őrzött magyar vagy magyar 

vonatkozású kódexekre, régi nyomtatványokra, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi 

(vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). A képkönyvtár a tagkönyvtárakból kapott 

dokumentum-leírásokat tárolja adatbázisában és használja a különféle szolgáltatások alapjaként. Ugyanakkor 

begyűjti és biztonsági másolatként archiválja a digitális objektumok mesterpéldányait. Ezekről kisebb 

felbontású másolatokat készít a portál kereséseinek és ingyenes online szolgáltatásainak támogatására. A nagy 

felbontású másolatokra vonatkozó rendeléseket azonban a Képkönyvtár az eredeti tulajdonos könyvtárhoz 

továbbítja. 

Az eredeti program lezárulása óta is bővül a képkönyvtár anyaga. 2011 őszén az adatbázis 52 intézmény közel 

60.000 dokumentumát, több mint 78.000 db képet tartalmaz. 2013 elejére meghaladta a 100.000-t a képkönyvtár 

tárolt állománya. 

A képkönyvtár saját keresője ezzel az állománnyal dolgozik, de a felhasználók kiterjeszthetik keresésüket egy 

Anacleto programot http://www.tesuji.eu/ használó metakeresővel, amely néhány kisebb gyűjtemény mellett az 

alábbi forrásokat használja együtt a Képkönyvtárral: 

• Délvidéki Képzőművészeti Tár – vajdasági kortárs festészet (300) 

• Képzőművészet Magyarországon (5167) 

http://www.tankonyvtar.hu/
http://www.kepkonyvtar.hu/
http://www.tesuji.eu/
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• Váli Dezső művei (6329) 

• Fórum Kisebbségkutató Intézet – Képeslapok (4130) 

• OSZK Digitális Képarchívum (7999) 

A Metakereső többféle technológiát képes alkalmazni: az OAI-PMH-t, az adatbázisok leindexelését, és a Flickr-

re feltett képgyűjteményekben is tud keresni. A Google Custom Search alkalmazást felhasználva az 

adatbázisban nem lévő, honlapokon elhelyezett képgyűjtemények keresését is lehetővé teszi. 

Figure 2.23. Találati oldal a Digitális Képkönyvtár metakeresőjéből 

 

Külön felhasználói kérésre egy Google keresés segítségével további oldalak integrálhatóak: 

• Színészkönyvtár http://www.szineszkonyvtar.hu/ 

• 1956-os Intézet 

• Magyar Nemzeti Galéria, Képkereső 

• Debreceni Egyetem, Képtár Bibó István életéről 

• MTA Zenetudományi Intézet, Népzenei és néptánc fotóarchívum http://db.zti.hu/24ora/fotok.asp 

• Web Gallery of Art http://www.wga.hu/ 

• Artpool Művészetkutató Központ http://www.artpool.hu/ 

• Néprajzi Múzeum, Fotógyűjtemények 

• Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület, Galéria http://hi.zpok.hu/anthropolis/galeria/ 

A keresési technikából adódóan a találati halmazunk sok esetben nem igazán pontos, áttekinthető. 

http://www.szineszkonyvtar.hu/
http://db.zti.hu/24ora/fotok.asp
http://www.wga.hu/
http://www.artpool.hu/
http://hi.zpok.hu/anthropolis/galeria/
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Sokkal pontosabb, rendezettebb, sokoldalúbban felhasználható találatokat kapunk természetesen a Képkönyvtár 

saját gyűjteményére korlátozott keresésekkel. A viszonylag részletes metaadat-rekordoknak köszönhetően mind 

a kulcsszavas mind a böngésző keresések sok szempont szerint végezhetőek. A böngésző keresés érdekessége a 

megadott böngészési szempont szűkíthetősége. Az egyik hasznos lehetőség a 83 különféle részgyűjtemény 

szerinti szűkítés. Ha harmadik típusú keresési lehetősé a megjelenített teljes rekordokban látható nevek, 

tárgykörök alapján való kereséskezdeményezés. 

A találati listát többféle elrendezésben kérhetjük, de minden esetben bélyegképek is segítenek a megfelelő 

tételek kiválasztásban. Már itt a listában kiválaszthatjuk és kosárba tehetjük azokat a képeket, amelyekről nagy 

felbontású másolatot kívánunk vásárolni. Ez a szolgáltatás nem igazán megbízható, hiszen a Képkönyvtár csak 

továbbítja a partnereinek a rendeléseket, azok további sorsát nem követi figyelemmel, késedelmes teljesítés 

esetén a rendelő és kiszolgáló könyvtár nehezen talál egymásra. 

A részletes megjelenítéssel nagyobb felbontású képek és részletesebb leíró adatok járnak, illetve további 

speciális interaktív szolgáltatásokat vehetünk igénybe: ajánlhatjuk a képet email-ben egy általunk megadott 

személynek, elküldhetjük képeslapként vagy „puzzle‖-t játszhatunk vele. A képeket kisebb felbontásban 

menthetjük és nyomtathatjuk is. 

A részletes rekordmegjelenítő felület fontos szolgáltatása a digitisobjektumok mellé rendelt URN azonosítók. 

Ezek segítségével lehet hosszú távon is megbízhatóan hivatkozni a képre. 

A részlet gazdag képek megjelenítését egy speciális flash technológiát használó Zoomify program segíti. 

Lehetővé teszi a kép nagy felbontású tanulmányozását, de egyszerre csak egy-egy részleten. 

Figure 2.24. Térképrészlet nagyítása Zoomify segítségével 

 

Kissé eldugott formában, a Hírek között aktuális évfordulókhoz kötött ajánlókat is találunk. 

A Képkönyvtár kialakítása abból a szempontból is érdemes tanulmányozásra, hogyan használta fel a 

tagkönyvtárakban keletkezett különféle metaadatokat. A program kidolgozott egy metaadat sémát, amelyet a 

könyvtáraknak figyelembe kellett venniük. Azoknak a könyvtáraknak, amelyek MARC formátumú 
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metaadatokkal dolgoztak lehetőségük volt ennek a csereformátumnak a használatára is. 

http://ki.oszk.hu/content/magyar-digit-lis-k-pk-nyvt-r-adatstrukt-r-ja 

4.14. Digitális raktárak, intézményi repozitóriumok 

A nagy tömegű digitális anyaggal rendelkező intézmények számára fontos kérdéssé válik a digitális anyagok, 

azok digitalizálás során keletkező munkaverzióink biztonságos, átlátható tárolása. Szükséges az is, hogy az 

anyagok megfelelő a nyilvántartását és kereshetőséget biztosító metaadatokkal legyenek elláthatóak. Kívánalom 

továbbá, hogy a digitális raktárakba az digitális objektumok és metaadataik betöltése optimalizált, speciális 

informatikai tudást nem igénylő módon történhessen, ezeket a feladatokat különböző jogosultsági szintekhez 

kötötten delegálni lehessen a felhasználók bizonyos csoportjaihoz. Hasonlóképpen biztosítani kell a tárolt 

anyagok különböző szintű szolgáltathatóságát a szabad hozzáféréstől a titkosításig. A megoldásoknak 

szabványos eljárásokon és adatmodelleken kell alapulniuk, hogy az adattár kapcsolható legyen a digitális 

környezethez: kívülről megszólítható, kereshető, aratható legyen. Az alábbiakban néhány a fenti komplexitással 

rendelkező szolgáltatást ismertetünk. 

4.14.1. OSZK Digitális Könyvtár http://www.oszk.hu/oszk_dk 

Az OSZK Digitális Könyvtár két forrásból származó digitális dokumentumot tárol: egyrészt az OSZK 

digitalizálási tevékenysége folytán keletkezőket, másrészt az OSZK számára digitális kötelespéldánykánt 

beszolgáltatott dokumentumokat. Ez utóbbiakat a kiadók regisztráció után az OSZK DK felületén feltölthetik. 

Az OSZK DK rendszere együttműködik az OSZK Amicus integrált könyvtári rendszerével. Ott készülnek el 

HUNMARC formátumban a digitális dokumentumok nemzeti bibliográfiai szintű leírásai, a katalógusfelületen 

keresve is megtaláljuk a DK-ban tárolt dokumentumokat. A feldolgozás során a digitális objektumok „digitális 

raktári jelzetet‖, egyedi azonosítót kapnak. Ezeket a könyvtári rendszerben megtalált rekordokból ismerhetjük 

meg. Permalink is kapcsolódik az egyes tételek, amelyek tartósan biztosítják a hivatkozhatóságot. 

A Digitális Könyvtár saját keresőfelületén is kereshetünk egyszerű vagy összetett (cím, szerző, minden mező) 

kulcsszavas kereséssel vagy böngészhetünk. 

A megtalált dokumentumokat különböző nyilvánossági szinten szolgáltatja a rendszer, elsősorban szerzői jogi 

megfontolások alapján. Vannak az interneten keresztül korlátozás nélkül elérhető dokumentumok és vannak 

olyanok amelyek csak az OSZK-n belül elhelyezett dedikált gépeken vagy más intézményben konfigurált OSZK 

pontokon használhatóak csak. Ezeken a speciális terminálokon garantálni lehet, hogy a dokumentumok a szerzői 

jogi törvény előírásainak megfelelően a digitális objektumokat csak a képernyőn lehet megjeleníteni, másolni, 

nyomtatni, letölteni nem. Ilyen módon érhetőek el az elektronikus kötelespéldányok. (lásd erről bővebben: 

http://oszkdk.oszk.hu/help/hu/14b ) 

Figure 2.25. Egy tétel az OSZK Digitális Könyvtárából a hozzáférés információk 

megadásával. 

http://ki.oszk.hu/content/magyar-digit-lis-k-pk-nyvt-r-adatstrukt-r-ja
http://www.oszk.hu/oszk_dk
http://oszkdk.oszk.hu/help/hu/14b
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A Digitális Könyvtár szolgáltatásainak további elérési lehetőségei: Z39.50 keresések, Internetes keresők, 

widgetek. 

Az OSZK-ban tervezett és készített digitális könyvtár és szolgáltatásainak kialakításakor fontos szempont volt a 

Európai digitális könyvtárnak való megfelelés elsősorban a NEDLIB projekt ajánlásainak figyelembe vételével ( 

http://www.exploit-lib.org/issue4/nedlib/ ) 

4.14.2. Debreceni Egyetemi Archívum http://dea.lib.unideb.hu 

A felsőoktatási környezetben használt digitális archívumok egyik tipikus magyarországi példája a Debreceni 

Egyetemi Archívum. A Könyvtár által üzemeltetett szolgáltatás nemcsak a könyvtárban keletkezett digitális 

dokumentumok tára és szolgáltató felülete, hanem az egyetemen keletkezett dolgozatoknak, publikációknak, 

oktatási anyagoknak biztosít online publikálási lehetőséget, lehetővé téve így az intézményi repozitórium 

építését. 

A szolgáltatás fő elemei az egyes egyetemi közösségeknek biztosított saját repozitóriumi gyűjtemények, 

amelyek építésére jogosultságot kapnak: a megfelelő metaadatok kitöltése mellett feltölthetik fájljaikat a 

digitális raktár részükre kijelölt gyűjteményeibe. A dokumentumok felhasználási szintjei pontosan beállíthatóak 

egész gyűjteményekre vagy egyes dokumentumokra a teljes titkosítástól a jelszóval vagy IP alapján 

engedélyezett nyílt hozzáférésig. 

A DEA a digitális raktár keretrendszereként a DSPACE open source szoftvert használja. 

Tartalmilag eltérő jellegű gyűjteménycsoportokat találunk a DEÁ-ban: az egyetemen keletkezett 

szakdolgozatokat és PhD disszertációkat, a tehetséggondozó programok anyagait, az oktatói publikációk utolsó 

szerzői változatait, tanulmányi anyagokat, egyetemi kiadású folyóiratokat és könyvsorozatokat, az egyetemi 

kiadó publikációit, valamint az egyetemi könyvtár által digitalizált anyagokat. 

A keretrendszer lehetőséget ad arra, hogy az egyes gyűjtemények, gyűjteménykategóriák adminisztrátori jogait 

„leosszuk‖, így az egyes tanszékek, intézetek, karok saját céljaikra, öntevékenyen építhetnek gyűjteményeket. 

Figure 2.26. A DEA digitális raktár legmagasabb szintű kategóriái 

http://www.exploit-lib.org/issue4/nedlib/
http://dea.lib.unideb.hu/
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A digitális dokumentumokat Dublin Core metaadatok írják le és ezekhez kapcsolódnak mindazok a fájlok, 

amelyek a digitalizálási folyamat során keletkeztek vagy az eltérő szolgáltatási célokat (eredeti nagy felbontású 

változat, bélyegkép, nyomtatható, megjelenítésre optimalizált) szolgálnak. 

Figure 2.27. Egy tétel az DEA-ból 
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A DSPACE saját felületén böngészhetünk a kategóriák és gyűjtemények hierarchiájában illetve kulcsszavak 

alapján kereshetünk a teljes DEÁ-ban vagy egy-egy kiválasztott kategórián illetve gyűjteményen belül. A 

kulcsszavas keresés egyrészt a metaadatokon alapul, így kereshetünk szerzőre, címre tárgyszóra, másrészt a 

kereshető szövegként tárolt dokumentumok teljes szövegében. 

A DSPACE-ben tárolt adatok ezen túl sok más módon elérhetőek, használhatóak: 

• indexeli a Google, 

• periodikusan aratja az ODR kereső, 

• megjelennek bizonyos gyűjteményei az Europeana-ban, 

• a DEENK katalógusának megfelelő tételeiről illetve az innen a MOKKA adatbázisba töltött rekordok felől 

kapcsolódhatunk a DEÁ-ban tárolt tartalmakhoz, 

• speciálisan felépített tematikus portálokat, gyűjteményeket szolgál ki. Példa erre, A 18–19. századi 

sajtónyílvánosság portál, ( http://deba.unideb.hu/deba/cikk/), ahol a repertórium jellegű megjelenítés a 

könyvtári rendszerben leírt folyóiratcikkekből jön létre, a repertóriumtételekhez tartozó cikkek a DEÁ-ból 

kötődnek, vagy a könyvtári katalógusból és a DEÁ-ban tárolt könyvborítókból összeállított Értékteremtők 

virtuális kiállítás. ( http://kiallitas.lib.unideb.hu/konyvlista/ ). Hasonlóképpen az iDEA portál is, ( 

http://idea.unideb.hu/ ) amely az egyetem oktatóinak, intézményeinek tudományos munkásságát fogja össze, 

bibliográfiai adatbázisokból és a digitális raktárból építkezik. 

Figure 2.28. A sajtónyilvánosság portál egy folyóirata 

http://deba.unideb.hu/deba/cikk/
http://kiallitas.lib.unideb.hu/konyvlista/
http://idea.unideb.hu/
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A DEENK saját digitalizált tartalmainak építését 2003-ban kezdte. A gyűjtemény pályázati keretek között 

folyamatosan bővült. Jelenleg elsősorban könyveket, folyóiratokat, térképeket, színlapokat, fényképeket és 

grafikákat tartalmaz. A kezdetben egy saját készítésű keretrendszerben tárolt dokumentumok fokozatosan 

átkerültek a DEÁ-ba a fenti szabványokhoz lejárásokhoz igazodva, közösen kereshetővé válva a DEA teljes 

tartalmával. Ugyanakkor a digitális tartalmak megjelennek a könyvtári katalógusban is és a DEÁ-ban folyóirat 

számonként tárolt folyóiratok cikk szintű használatát cikkadatbázisok is segítik. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen speciális igényeket elégít ki egy intézményi repozitórium? 

4.15. Egyedi értékek, speciális gyűjtemények 

Ebben a fejezetben olyan magyar digitális gyűjteményekből mutatunk be példaként néhányat , amelyek 

reprezentálják az egy-egy intézményhez, programhoz, tematikához kötődő programok sokszínűségét. 

4.15.1. Magyar Társadalomtudományok digitális Archívuma 

Az MTDA ( http://mtdaportal.extra.hu/ ) magánkezdeményezés alapján működő szolgáltatás, amelynek célja a 

magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológiai irodalom klasszikusainak, az 1945-ig terjedő 

időszak szellemi irányzatainak feltárása. A portálra tematikus blokkokban kerülnek fel az anyagok, 2013 elejéig 

1300 könyv és 660 folyóirat. A feltöltött anyagok pdf formátúak, zömükben kereshető a tartalmuk. 

Az archívumban való tájékozódás alapvetően listák alapján történik: betűrendes, tematikus vagy cikkszerzők 

betűrendes böngészését végezhetjük. 

A szolgáltatást indexeli a Google. 

4.16. Magyar könyvtárak elektronikus gyűjteményei 

http://mtdaportal.extra.hu/
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4.16.1. MTA Könyvtárának Digitális Gyűjteményei 
http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=v_5_4  

A Könyvtár digitális gyűjteménye nem a klasszikus digitális könyvtárakat példázza, amelyek a digitális 

dokumentumokat tárolják, kereshetővé teszik és szolgáltatják. Itt inkább a könyvtár különlegesen értékes 

kéziratainak, gyűjteményrészeinek digitális kiadásával, feldolgozásával, köréjük rendezett digitális 

kiállításokkal találkozhatunk, ahol az eredeti dokumentum digitalizált képe kiegészül annak különböző nyelvű 

átirataival, a dokumentumok és szerzőinek szakirodalmi elemzésével, bibliográfiákkal. Jelenleg 19 tematikus 

gyűjteménnyel találkozhatunk Radnóti, Ady Endre, Szabó Lőrinc anyagoktól, a könyvtár Corvinájának kiadásán 

át keletkutatással kapcsolatos gyűjteményekig. 

A könyvtár egy képkönyvtár adatbázist is fenntart, amelybe folyamatosan töltődnek be a dokumentumok a 

könyvtár és az akadémiai kutatóintézetek hozzájárulásával. A képkönyvtár a Jadox kezelőrendszert használja, 

kereséssel illetve gyűjtemények szerinti böngészéssel tájékozódhatunk az adatbázisban. A keretrendszere Jadox. 

Figure 2.29. A Kőrösi Csoma hagyaték a MTA Könyvtárában 

 

4.16.2. Magyar Képzőművészeti Egyetem grafikai adatbázisa 
http://corvina.mke.hu:8080/WebPac.imagdb/CorvinaWeb 

A Képzőművészeti Egyetem Könyvtára gazdag grafikai és fotógyűjteménnyel rendelkezik. Ezekből épített egy 

jelenleg 11ezer tételt tartalmazó digitális könyvtárat. A gyűjtemény érdekessége, hogy a művészeti oktatás 

folyamatába is betekintést enged: az művészeti oktatás során használt szemléltető lapokat illetve oktatói, 

hallgatói munkákat tartalmaz. 

A gyűjtemény a könyvtári integrált rendszer szolgáltatásait használja. A képekről részletes MARC formátumú 

metaadatok készültek, amelyek tartalmazzák a digitális objektumokhoz vezető linkeket is. 

Figure 2.30. Egy tétel az MKE katalógusából a hozzátartozó grafikával 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=v_5_4
http://corvina.mke.hu:8080/WebPac.imagdb/CorvinaWeb
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4.16.3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Digitális Hírlap- és Folyóirattár 
http://www.vfmk.hu/hirlaptar  

A szolgáltatást, amely jelenleg átépítés alatt áll, 2004-ben alapították azzal a céllal, hogy gyűjtse és archiválja a 

Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek elektronikus formában is elérhető sajtóját. 

4.16.4. Vasi Digitális Könyvtár http://www.vasidigitkonyvtar.hu 

A Vasi Digitális Könyvtárat a Berzsenyi Dániel Könyvtár alapította 2003-ban azzal a céllal, hogy a megye 

közgyűjteményeiben létrehozott elektronikus forrásokról, digitalizált dokumentumokról portálszerű tájékoztatást 

adjon. 

Megyetörténeti adatbázis a megye történetére vonatkozó monográfiákat, összefoglaló munkáknak a megyére 

vonatkozó fejezeteit, képeslapokat tartalmaz. A monográfiák címe és a képek esetében a településnév szerinti 

böngészést egyszerú és összetett keresés egészíti ki, amely a teljes szövegben szereplő kulcsszavak alapján ad 

tálaltokat. 

Figure 2.31. A Vasi Digitális Könyvtár nyitó oldala 

http://www.vfmk.hu/hirlaptar
http://www.vasidigitkonyvtar.hu/
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4.16.5. Békés Megyei Digitális Könyvtár http://ek.bmk.hu/ 

A Békés Megyei Elektronikus Könyvtár Békés megye könyvtárainak közös elektronikus könyvtára, amely a 

megyéről, a megye településeiről szóló, illetve valamilyen módon a megyéhez kapcsolódó dokumentumokat 

szolgáltatja. 

Gyűjtőkörébe az alábbi kategórák tartaznak: 

• A Békés megyére és a megye településeire vonatkozó anyagok: a megye településeinek történetével és 

jelenével foglalkozó dokumentumok, valamint a települések jövőjére vonatkozó tervek, fejlesztési 

koncepciók, stb. 

• A Békés megyében kiadott művek. 

• A Békés megyei szerzők bárhol és bármilyen nyelven megjelent műveinek digitalizált változata, illetve azon 

szerzők művei, akik életük során valamilyen módon kötődtek a megye valamelyik településéhez. 

• A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár régi hírlap- és folyóirat-állományát. 

• A Békés megyéhez kapcsolódó képes és videó dokumentumokat. 

A digitális könyvtár kereső szoftvere a Jadox. 

http://ek.bmk.hu/
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Chapter 3. Online folyóirat 
adatbázisok 

Az elektronikus folyóiratok már több éve elérhetőek az elektronikus média különböző csatornáin keresztül. 

Szűkebb értelemben ezeket a folyóiratokat úgy definiálhatjuk, mint a csakis elektronikus úton létrehozott, 

kiadott és terjesztett kiadványokat. Máskülönben, egészen tág értelemben is lehet őket értelmezni belefoglalva 

minden nyomtatott folyóirat elektronikus változatát és a digitális egész-szöveges cikkeket, amelyeket a Lexis-

Nexishez és a SIRS-hez hasonló kutatóprogramok használnak fel. Hozzáférésük több úton is biztosított: CD-

ROM-on, E-mailen és az Interneten keresztül, HTML vagy PDF formátumban. Ebben a tanulmányban az 

elektronikus folyóiratokat úgy értelmezzük, mint egy elektronikus úton – általában az Interneten keresztül – 

hozzáférhető periodikusan kiadott irodalmat. Ez a meghatározás magában foglalja mind azokat a folyóiratokat 

és magazinokat, amelyeket csak elektronikus formában készítenek, és azokat is, amelyeknek van nyomtatott 

kiadványaik is. Ebben a cikkben felváltva használjuk a következő terminusokat: elektronikus folyóiratok, e-

foyóiratok, elektronikus kiadványok, elektronikus sorozatok. 

Akár szűkebb vagy tágabb értelemben értelmezzük őket, az elektronikus folyóiratok száma gyarapodik és 

népszerűségük egyre nő. Olyan első kiadások, mint a Psycoloquy, Postmodern Culture, és a PACS Review, már 

megjelentek az 1997-ben kiadott Ulrich Nemzetközi Folyóirattárban (Ulrich´s International Periodicals 

Directory), míg a 1998-as kiadás már egy egész oldalas e-folyóirat jegyzéket tartalmaz. Régóta fennálló 

tudományos folyóiratok csatlakoznak az e-folyóiratok táborához saját elektronikus kiadványaikkal, továbbá 

naponta jelennek meg új elektronikus folyóiratok. Az ARL Elektronikus Folyóiratok Jegyzékének (ARL 

Directory of Electronic Journals) éves növekedése igen számottevő. 

Az elektronikus sorozatok ilyen méretű növekedése kezelési problémákat vet fel a könyvtárosok számára. 

Válogatási kritériumok, archiválási problémák és a Web oldalak megépítése és karbantartása csak néhány azon 

kérdések közül, amelyekkel a könyvtárosok találkoznak, amikor elektronikus folyóiratokkal foglalkoznak. 

Sajnálatos módon még nem alakult ki egy egységes könyvtári rendszer az elektronikus folyóiratok kezelésére és 

a hozzáférésük biztosítására. 

Számos előfizetési ügynökség foglalkozik e-folyóiratokat összegyűjtő szolgáltatás fejlesztésével (pl. 

Blackwell’s Electronic Journal Navigator, JournalsOnline from BIDS, SwetsNet, EBSCOhost és Dawson 

Information Quest’s IQ), ami nemcsak a könyvtárak előfizetési problémájához nyújtana segítséget, hanem egy 

kereső Web oldalt is fenntartana, amely az e-folyóiratokhoz való hozzáférést is biztosítaná. Amíg egy ilyen 

szolgáltatás tehermentesítené a könyvtárosokat a rutin- és időigényes feladatok alól, amely egy elektronikus 

folyóiratokkal foglalkozó Web oldal karbantartásával jár, addig is a szolgáltatás teljeskörű honosítása a jövő 

kérdése marad. 

1. Az eletronikus folyóirat 

A szakmai közmegegyezés szerint az első elektronikus folyóirat, a Mental Workland 1978-ban született meg az 

Electronic Information Exchange System (EIES = elektronikus információcsere rendszer) program keretében. 

Ma egyetlen folyóirat sem engedheti meg magának, hogy elektronikus változatban legalább hírt ne adna saját 

létezéséről. Az elektronikus folyóiratok fokozatos megjelenésének, elterjedésének, sikerének alapjául olyan 

információ-technológiai fejlődés szolgált, amelynek ma a világháló az egyik leginkább kiaknázott eredménye a 

folyóiratok szempontjából. 

1.1. Az elektronikus folyóirat meghatározása 

Minden olyan alapvetően de nem kizárólag szöveges információkat közlő orgánumot, amelynek szerkesztett és 

strukturált formája van, a nyilvánosságnak szánják, és ahhoz elektronikus formában juttatják el, elektronikus 

folyóiratnak tekintünk. Tágan értelmezve az elektronikus folyóiratok közé tartoznak a nyilvánosságnak nem 

teljes körét megcélzó elektronikus hírlevelek (vállalati/intézményi intraneten keresztül terjesztettek, nyilvánosan 

elérhető weboldalakon feliratkozással igényelhető hírlevelek), az internetes hírportálok és a nyomtatott 

folyóiratokat elektronikus formába öntő vállalkozások is, függetlenül attól, hogy a nyomtatott változattal milyen 

viszonyban vannak (egy az egyben azt leképező, kiegészítő, annak reklámfelületet biztosító és egyebek). 
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1.2. Miben tér el az elektronikus folyóirat a nyomtatott 
folyóirattól? 

Elsősorban a terjesztés módja más, de eltérő tárolási gyakorlattal, a megjeleníthető információk típusának 

többlet-lehetőségeivel, az információk visszakereshetőségének javulásával és az interaktivitással gazdagabbak 

az elektronikus folyóiratok. Az elektronikus folyóiratok előzményei között az elektronikus adathordozón 

terjesztett folyóiratokat (vagy azok korábbi archív számait) tekinthetjük. 

1.3. Előállítás és terjesztés 

A technikai változások nyomán már a folyóiratok előállítása is elektronikus környezetbe helyeződött át, még 

azon folyóiratok esetében is, amelyek nyomtatásra kerülnek. ez önmagában befolyásolja a folyóiratok 

megjelenési idejének rövidülését. Az elektronikus megjelenés azonban feleslegessé teszi a nyomtatást és postai 

terjesztést, és ezzel tovább rövidíti a folyóiratok megjelenési idejét, gyorsabbá és olcsóbbá teszi az olvasókhoz 

való eljuttatást, nyomda- költség és szállítási költség híján a termék önköltségét is mérsékli. 

Az elektronikus megjelenés „egypéldányos‖ (még ha több ezer elektronikus postacímre is kézbesítik). 

Egyidejűleg többen is használhatják, a példányok nem kerülnek tévesen visszaosztásra (ami megesik egy 

könyvtárban). A hozzáférésben nincs időbeli és térbeli korlát, az olvasó technikai eszközeinek (számítógép, 

PDA, telefon stb.) függvényében bárhonnan információhoz juthat napi 24 órán keresztül. A file-formátumok 

ugyan a használhatóság körét képesek behatárolni (a különböző cégek által fejlesztett elektronikus olvasók saját, 

nem konvertálható formátumai esetén), a html és pdf azonban olyan sikeres és széleskörűen használt 

formátumok, amelyek a hozzáférés garanciáivá lettek immár második évtizede. 

1.4. Az információk típusa és a visszakereshetőség 

Bár elsősorban szöveges információkat terjesztenek, az elektronikus folyóiratokban lehetőség van kép-, 

hangdokumentumok beillesztésére, nem ritkán adatsorok, adathalmazok megjelenítésére is, főleg a tudományos 

folyóiratokban. Néhány kiadó az elektronikus hozzáférés lehetőségével élve megnöveli a folyóirataiban 

rendelkezésére álló adatmennyiséget, kiegészítő anyagot kizárólag weboldalain közöl, többletértéket adva az 

eredeti nyomtatott formátumhoz. 

Az elektronikus folyóiratok jellemzője, hogy saját archív számaikat egybegyűjtik és megőrzik, az archív 

tartalom rendezett és kereshető, és ugyanolyan könnyen hozzáférhető, mint az aktuális számok. A több 

szempontú kereshetőség (kulcsszavakban vagy akár a teljes szövegben) fontos szempont az elektronikus 

folyóiratok fejlesztésénél, és az adatbázisba rendezett tartalom révén gyakran igen fejlett információkeresési 

lehetőségeket tartalmaznak a folyóiratok. 

1.5. Kiegészítő szolgáltatások 

Az elektronikus folyóiratok elsődleges céljuk betöltésén túl (az információknak a célközönséghez juttatásán túl) 

lehetőségük van olyan kiegészítő szolgáltatások kidolgozására, amelyekre a nyomtatásban megjelenő 

folyóiratoknál nem volt lehetőség. 

Ilyen például az automatikus témafigyelés lehetősége, vagy a „megjelenés alatt‖ rovat éltetése, amelyben még a 

teljes folyóiratszám elkészülte, összeállítása előtt nyilvánosságra hoznak egyes cikkeket, ezzel is lerövidítve az 

információk „lappangási idejét‖, a megjelenés átfutási idejét. Hírportálok esetében a legfrissebb szám nem egy 

naptári naphoz, hanem annál rövidebb időintervallumhoz köthető (némely esemény egy-egy óránál is rövidebb 

időn belül produkál friss tartalmat). 

A tudományos folyóiratokban ugyanennek a jelenségnek a következményeképpen az információközvetítés 

alapegysége nem a folyóiratszám, hanem a cikk (bizonyos esetekben még ennél is kisebb: ábrák, táblázatok, 

adatsorok). Az elektronikus folyóiratok éppen ezért cikkenként is hozzáférést biztosítanak tartalmukhoz, sőt 

némely folyóiratban a cikkek verzióinak is jelentősége van. Ezek elsősorban azok, amelyek az interaktivitás 

lehetőségét kihasználva, az értő/szakmabeli olvasók kritikai megnyilatkozásainak is teret engednek, és 

megmutatják, milyen változtatások épít magába a cikk a kritikák hatására. Nem tudományos jellegű elektronikus 

sajtótermékeknél az interaktivitás vitafórumokban, kommentárokban ölt testet. 

Az elektronikus folyóiratok elsősorban a hiperszövegek alkalmazásával nyújtanak többet, mint nyomtatott 

társaik. A linkek, amelyek az olvasás, tájékozódás egyirányúságát megszüntetik, és egyéni navigációs irányt 
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tesznek lehetővé, tudományos folyóiratokban a hivatkozások mentén való tájékozódást segítik, és alapjául 

szolgálnak az idézetelemzésnek is, amely a tudományos teljesítmény értékelésében játszik főszerepet, illetve a 

magfolyóiratok idézetelemzéses kiválasztásának. Linkek révén külső forrásokhoz is csatolhatóak a 

folyóiratcikkek: szakmai ki-kicsoda gyűjteményekhez, önálló szakmai profilokhoz, intézményi honlapokhoz stb. 

1.6. Értékelés 

Az elektronikus folyóiratok sikerességét ugyanúgy az olvasói/előfizetői mérőszámok jellemzik, mint a 

nyomtatott folyóiratokét. A mérések (az előfizetéseken túl) az elektronikus folyóiratoknál vonatkozhatnak a 

folyóirat weboldalának látogatottságára, a regisztrációk számára, a letöltött cikkek számára, az oldalakon 

eltöltött időre. 

Ellenőrző kérdés: 

1. Hogyan tudjuk meghatározni az elektronikus folyóiratot? Soroljon fel néhány fontos ismérvét. 

1.7. A tudományos elektronikus folyóirat ismérvei 

A folyóiratok tudományos színvonalának biztosítására a peer review (szakértői bírálat) szolgál. Tudományos 

folyóiratnál a kézirat kiadásra való előkészítésének hagyományos munkafázisai kiegészülnek ezzel az igen 

hangsúlyos mozzanattal, a szakértői bírálattal. A szerkesztő(kö)n kívül leggyakrabban több (két-három) 

független bíráló kap meg véleményezés végett minden kiadásra benyújtott kéziratot. A bírálat függetlenségének, 

pártatlanságának biztosítására szokták anonim módon is szervezni a cikkek lektorálását. Az elektronikus 

folyóira–toknak a szakértői bírálat folyamatát és a hivatkozások hipertextként való megjelenítését s azonosítását 

is szolgáltatniuk kell. Az idézetelemzés, mint a tudományos teljesítmény értékelésének másik módja, a cikket 

publikáló tudományos folyóiratokra is hatással van: az impakt faktor ugyanis a folyóirat valamely időszak alatti 

cikkeinek bizonyos időszak alatt elért átlagos idézettsége. 

Figure 3.1. Elektronikus folyóirat: Mikrobiológiai körlevél 

 

Figure 3.2. Elektronikus folyóirat: Gyermeknevelés 
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1.8. Nyomtatott versus elektronikus, üzleti modellek 

Az elektronikus folyóiratok kezdetben leginkább a nyomtatott folyóiratok elektronikus verzióiként láttak 

napvilágot. Az elektronikus változat szolgálhatott új terjesztési mód gyanánt, mindenben leképezve a 

nyomtatottat, többféle üzleti modellben: a nyomtatott előfizetéséért bonus szolgáltatásként; a nyomtatott 

előfizetése mellett felárért, de kényelmesebb használatot biztosítva; a nyomtatott változat helyett, annál 

jutányosabb árért. Az elektronikus kiadásban rejlő lehetőségek tudatos kihasználása révén olyan kiegészítő 

verzióvá lettek az elektronikus folyóiratok, amelyek szolgáltatásaik révén a nyomtatott változat pozícióját is 

megerősítették a folyóirat piacon. Hasonló marketing célt szolgálnak azok az elektronikus folyóiratok, amelyek 

a nyomtatott folyóiratokban megjelenő cikkeknek csak töredékét jelenítik meg elektronikusan, mintegy 

„kedvcsinálónak‖ a nyomtatottra való előfizetés érdekében. 

A kizárólag és eredendően elektronikus folyóiratok hasonlóképpen lehetnek előfizetéses és szabadon 

hozzáférhető (esetleg regisztrációhoz kötött) folyóiratok. 

A folyóiratok előfizetése lehet egyéni és csoportos (konzorciális együttműködés) keretében. Az előfizetés is 

irányulhat egyetlen, vagy több folyóiratra. A csomagban előfizethető folyóiratok többnyire a nagyobb kiadóktól, 

de leginkább az aggregátoroktól, adatbázis-szolgáltatóktól történik, ilyenkor közös interfészen keresztül valósul 

meg a hozzáférés, a keresés a szolgáltatott folyóiratok teljességében zajlik. A tudományos folyóiratok 

terjesztésében kulcsszerepük van a különböző licencszerződéseknek, amelyek különbséget tesznek a 

felhasználók típusától a hozzáférés és használat módjában, tartalmában és árában (egyes akadémiai intézetekre, 

akadémiai konzorciumokra, nyilvános könyvtárakra, végül vállalati, államigazgatási és más kutatóintézeti 

könyvtárakra vonatkozó modellszerződések formájában). A licencszerződések lényeges eleme, hogy a nevezett 

intézmények nem birtokolják, hanem mindaddig csak használják, szolgáltatják a folyóiratokat, ameddig a 

licencszerződésük tart. 

1.9. Az elektronikus folyóiratok árnyoldalai, problematikus 
pontok 

Felhasználói szemszögből hátrányként szokták emlegetni a képernyőről olvasás kényelmetlenségét, illetve a 

saját nyomtatón való kinyomtatás energiagazdálkodási szempontból igencsak elmarasztalható gyakorlatát. A 
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leggyakoribb ellenvetést, ellenérzést azonban az elektronikus folyóiratokkal kapcsolatban azok a sajnálatos 

tapasztalatok szülik a felhasználókban, amikor technikai hiba, akadály miatt a folyamatos szolgáltatás csorbát 

szenved. Gyakran előfordul, hogy változik az URL, kényszerűségből más szerverre költöztetik a folyóiratot, és 

az oldalra mutató linkek sokaságát nem sikerül frissíteni, vagy az információtechnológia fejlődése miatt 

bizonyos file-formátumok már nem támogatottak, az olvasó-folyóirat kommunikáció (pl. cikkek megjelenítése 

az olvasó képernyőjén) egy avuló technológia következtében már lassúnak bizonyul stb. Egy elektronikus 

folyóirat fenntartása ugyanis folyamatos elkötelezettséget jelent a technikai fejlődés implementációja iránt, 

mégpedig úgy, hogy a hosszú távú elérés (archiválás) biztosított maradjon. A befektetett munka és anyagi 

erőforrás szempontjából ugyanis viszonylag könnyebb és költséghatékonyabb eredményt elérni (folyóiratot 

megjeleníteni), a hosszú távú elérés biztosítása és az esetleges file-konverziók, az archívum folyamatos 

gondozása és a technikai fejlődéshez való igazodás azonban sokkal nagyobb energiát és erőforrást kíván, mint a 

nyomtatott dokumentumoknál. Kérdéses az is, hogyan lehet ezt a folyóiratok árképzésébe beépíteni, hogy a 

folyamatos fejlesztés fenntartható legyen. Ugyanakkor a felhasználó érdekeit is figyelembe kell venni: a 

technikai változtatásokat szinte „észrevétlenül‖ és mindig a felhasználó javára kell bevezetni (nem várható el, 

hogy hardver és szoftver, internetkapcsolat sebessége, illetve felhasználói készségek tekintetében a folyóirat 

messze megelőzze technikailag a felhasználót – optimalizált fejlesztésekre van szükség, ami nagy nemzetközi 

olvasóközönség tekintetében nem elhanyagolható kihívás). 

A nyomtatott és elektronikus verzióban is megjelenő kiadványok esetében kérdéses, hogy melyik változatot 

tekintse az olvasó/felhasználó eredetinek, hitelesnek. Tudományos munkában ugyanúgy lehet-e hivatkozni az 

elektronikus verzióra, mint a nyomtatottra? A kérdés azért nem banális, mert az elektronikus folyóirat 

tulajdonképpen folyamatos szövegjavítást tesz lehetővé, és csak a szerző/folyóirat önkorlátozó döntésének 

eredménye, hogy egy cikket befejezettnek tekint. (A világhálóra mutató hivatkozásoknak ezért elmaradhatatlan 

eleme a dátum.) A DOI megjelenése és elterjedése ezt a dilemmát is megválaszolni látszik, hiszen az azonosító a 

papír alapú megjelenéstől függetlenül megadja azt az azonosító számot, amely egyértelműen kiadóhoz és 

folyóiratszámhoz köti a publikációt, és a folyóirat URL címének változtatása sem befolyásolja a publikáció 

visszakereshetőségét. 

Az elektronikus folyóiratok megjelenése (az egyéb online tartalmakkal, multimédiás alkalmazásokkal, 

egyáltalán a hiperszövegekkel együtt) megváltoztatja az olvasási szokásokat. szakirodalmi folyóiratok 

olvasásának szokásait vizsgálva (az összetett keresési lehetőségeknek köszönhetően) egyértelműen a célirányos 

olvasás terjed (vagyis csak a keresett releváns irodalmat olvassák), a heurisztikus olvasás és tájékozódás kárára 

(amikor a keresett információ szomszédságában elhelyezkedő érdekes cikkek átböngészésére is jut idő, és ez 

ihletként működik, megtermékenyítő ötletet szül). 

Figure 3.3. Gerundium 
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Figure 3.4. Könyv és Könyvtár 
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Figure 3.5. ProFuturo 

 

Figure 3.6. Studia Litteraria 
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Figure 3.7. Zibaldone 

 

1.10. Az elektronikus folyóiratok és a könyvtárak 

Az elektronikus folyóiratok és a könyvtárak viszonya nagyon sok kérdést vetett fel, számos vitát szült a 

kilencvenes években. A vita kontextusa azonban tágabb, a könyvtárakon túl a társadalmi kommunikáció más 

szereplőit is érinti – tudományos folyóiratok esetében a professzionális kiadók, a különböző tudományágak 

szakmai képviselőit tömörítő akadémiai, felsőoktatási vagy érdekképviseleti szerveit és intézményeit. 

A felmerülő kérdések a gyarapításban a következők: milyen viszonyban vannak az elektronikus folyóiratok a 

nyomtatott folyóiratokkal? A gyarapítás során milyen arányban kerüljenek megrendelésre 

nyomtatott/elektronikus folyóiratok? A beszerzések közvetítőn keresztül vagy közvetlenül történjenek? Hogyan 

változtatja meg a szolgáltatás formáját az elektronikus folyóiratok megjelenése, térhódítása? A vegyes 

beszerzésű folyóiratok közös felületen történő szolgáltatása milyen kihívások elé állítja a könyvtárt? Melyek a 

nagyszámú előfizetés és licencszerződés együttes menedzselésének lehetőségei? Az elektronikus cikk 

szolgáltatások (előfizetett elektronikus folyóiratoké) könyvtárközi kölcsönzésben milyen szerzői jogi kérdéseket 

vetnek fel? A felhasználóképzésben hol jelenjen meg az elektronikus információforrások oktatásában az 

elektronikus folyóiratok használata? Szükség van-e ezeknek az oktatására? Az elektronikus folyóiratok létén, a 

hozzáférésen kívül a kapcsolódó szolgáltatásokra (témafigyelés, automatizált értesítések, szakmai vitafórumok) 

a könyvtár feladata-e felhívni az olvasók figyelmét? Az előfizetett tartalom saját archiválással őriztessék-e meg, 

vagy a szolgáltató saját archívumának hosszú távú elérése legyen a cél? A csomagban előfizethető 

folyóiratoknál a csomag tartalmának állandó változása mellett fenntartható-e a könyvtár részéről a tudatos és 

hosszú távú építkezést szem előtt tartó gyarapítás? Milyen stratégiát dolgozzanak ki a könyvtárak a 

folyamatosan emelkedő folyóirat előfizetési árak okozta finanszírozási gondokra? A szabadon elérhető 

folyóiratok linkgyűjteményének építésében vegyen-e részt a könyvtár vagy támaszkodjék a civil/szakmai 

szervezek linkgyűjteményeire? 

A felsorolt kérdések java részére már kikristályosodott egy-egy válasz, van elfogadható és tapasztalatként 

átadható gyakorlat. Elsősorban a bennük publikáló szakmai közösségek érdeme, hogy az elektronikus 

folyóiratok elfogadottá váltak, szakmai presztízsük lett, és mindazokat az előnyöket, amelyek az elektronikus 

kiadás mellett szólnak, nagymértékben ki is használják. A könyvtárak pedig az elektronikus információforrások 

szolgáltatása révén maguk is képesek kilépni önnön falaik közül, és idő- és térbeli korlát nélkül szolgáltatni. Az 
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információtechnológiai fejlődés eredményei az elektronikus folyóiratokhoz hasonlóan a könyvtárakban is 

megjelennek: olyan online katalógusok épülnek, amelyek 7/24 órás szolgáltatást biztosítanak, hiperlinkek révén 

esetenként az elektronikusan elérhető eredeti dokumentumhoz vezetnek. A hibrid (a kétféle dokumentumtípust – 

nyomtatott és elektronikus – együtt szolgáltató) könyvtárakon túl megjelentek az egyesített szervezetek, ahol a 

könyvtár összeolvad az egyetem számítástechnikai szervezetével (pl. a stanfordi, a pretoriai, a bielefeldi vagy a 

genti egyetemen), e tendencia egyértelműen az elektronikus szolgáltatások kiterjesztésében jelöli ki a 

könyvtárak fejlődési irányát. 

Ellenőrző kérdés: 

1. Elektronikus folyóirat: érvek-ellenérvek 

2. Egy elektronikus kiadó – a Bepress 

A Berkeley University Press (Bepress) elektronikus folyóirat-kiadót a University of California 

gazdaságtudományi és jogtudományi professzorai alapították 1999-ben abból a célból, hogy a tudományos 

kommunikáció számára termékeket és szolgáltatásokat fejlesszen ki. A hagyományos folyóirat-kiadással 

leginkább a következő három dolog miatt voltak elégedetlenek: hosszú idő telik el a kézirat-leadástól a 

publikáció megjelenéséig (gazdaságtudományi cikkeknél akár két év!), korlátozott hozzáférési lehetőség, illetve 

a folyóiratok igen magas ára. A kiadó alapelvei éppen ezért a következőképpen fogalmazták meg: a 

hagyományos folyóirat-kiadással nem szakítani kell, hanem fejleszteni; az előfizetéssel nem rendelkezőknek is 

hozzáférést kell biztosítani a folyóiratcikkekhez „vendég-olvasói‖ státuszban; a könyvtárak felé méltányos és 

fenntartható előfizetési díjakat kell megállapítani. 

A Bepress által kidolgozott kiadói modell a terjedőben lévő, nyílt hozzáférést propagáló egyetemi kiadói 

modellek mellett is tartós fejlődést ért el az innovatív szolgáltatásoknak, a hagyományos bírálati eljárással 

minőségbiztosított tartalom és elfogadható előfizetési díjai révén. 

Jelenleg 59 folyóiratot adnak ki a gazdaságtudomány, jog, politikatudomány, egészség- és orvostudomány és 

neveléstudomány témakörében, ezek közül kettő szabadon hozzáférhető, a többi előfizetéses (az alapelvekben 

megfogalmazott méltányos ármegállapítás azonban könnyen ellenőrizhető a nyilvánossá tett előfizetési 

díjtáblázatból: az akadémiai/felsőoktatási és kormányzati intézmények számára az előfizetések 1/3-át teszik ki 

az egy munkaállomáshoz kötődő egyéb intézményi előfizetéseknek). 

2.1. Bepress termékek és szolgáltatások 

A Bepress termékek három csoportba sorolhatók: nyílt hozzáférésű publikációs eszközök, kézirat-menedzselő 

eszközök és tematikus portálok. A nyílt hozzáférésű publikációs eszközök között találjuk a Digital Commons 

repozitórium-szoftvert, amelyet 119 intézmény használ saját weboldalként, többek között 177 tudományos 

folyóirat kiadására. 

A Selected Works a kutatók saját weboldalának szerkesztésére, publikációik nyilvánossá tételére szolgáló 

eszköz, archiválással. 

A Working Papers and Pre-prints repozitóriumot publikálás előtt álló dokumentumoknak tartják fenn, 102 

repozitóriumot tartalmaz, a jogi és a biostatisztikai közleményeket külön portálokon szolgáltatják. 

Kézirat-menedzsmentre három különböző eszközt is fejlesztettek: az ExpressO jogi dokumentumok többféle 

laphoz való beküldését szolgálja, a Lawkit jogi folyóiratok számára kifejlesztett kézirat-továbbító rendszer, az 

Edikit a bírálati rendszert is tartalmazó legteljesebb formája a kéziratmenedzsment eszközeinek a Bepressnél. 

Mit tud az Edikit? Lehetővé teszi a kézirat online benyújtását, automatikusan PDF-fé konvertálja a feltöltött 

Word vagy Word Perfect dokumentumokat; leegyszerűsíti és átláthatóvá teszi a szerkesztői feladatok közül a 

bírálókkal való levelezést és a kézirat útjának követését; javítja a bírálat folyamatát azzal, hogy követi a bíráló 

aktivitását, automatikus emlékeztető leveleket küld a bírálóknak a határidő közeledtével, anonim levelezést tesz 

lehetővé bíráló és szerző között; egyéni vagy csoportos cikktovábbküldést tesz lehetővé a kiadók felé. 

Az Edikit rugalmas rendszer, könnyűszerrel személyre szabható a folyóiratok egyéni igénye (a bevált 

szerkesztési gyakorlat) szerint, például különböző publikációs díjak kezelése; hány bíráló egybehangzó 

véleménye szükséges egy cikk publikációra való elfogadásához; a cikkfeltöltés oldalának személyre szabása. 
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A Bepress a kiadói folyamatok online környezetben történő menedzselése mellett teljes publikációs szolgáltatást 

is nyújt folyóiratoknak: teljes megjelenítést/weboldal tervezést, az informatikai háttér biztosítását (tárolás, 

archiválás), felhasználók képzését, támogatását, a teljes dokumentáció elkészítését, olyan opcionális 

szolgáltatásokkal kiegészítve, mint az előfizetések függvényében történő hozzáférések kezelése és a letöltések 

előfizetéssé konvertálást elősegítő automatizált vendégolvasói értesítések. 

2.2. A „vendégolvasói” státusz 

A Bepress ötlete abban áll, hogy elérhetővé teszi azokat az előfizetéses folyóiratokban megjelenő cikkeket is, 

amelyekre az egyéni olvasók igényt tartanak, és ennek kifejezésére kitöltenek egy rövid kérdőívet. A kiadó a 

kérdőívet arra használja, hogy az olvasó könyvtárát értesíti minden ilyen egyénileg beérkezett igényről, remélve, 

hogy eléri azt a kritikus mennyiségű értesítést, amellyel a könyvtárat rá tudja venni, hogy előfizesse olvasói 

számára a folyóiratot. Az előfizetés megtörténte után az olvasókat mentesítik a kérdőív kitöltésétől. 

A tapasztalatok szerint a kérdőívet kitöltők csupán 1/10 – 1/4-ét képviselik azoknak egy-egy akadémiai 

közösségből, akik a folyóiratot olvasni fogják, ha a könyvtár előfizet rá. 

Az elképzelés azon a meggyőződésen alapul, hogy a könyvtárosok elfogadják, hogy ha valamilyen 

szolgáltatásra olvasóiknak szükségük van, akkor a legtermészetesebb feladatuk azt szolgáltatni, illetve 

felismerik, hogy 4–10-szer több olvasónak tudnak új szolgáltatást nyújtani egy olyan felmérés 

eredményeképpen, amelybe nem is kellett befektetniük. 

Figure 3.8. Bepress http://www.bepress.com/ 

 

3. A szolgáltatási piacon az elmúlt esztendőkben 
bekövetkezett változások 

3.1. Lázadás a nagy folyóirat kiadók ellen 

http://www.bepress.com/
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A lázadás oka közvetlenül az áremelkedésekben keresendő. Bár a kiadók elektronikus folyóiratcsomagjaikat 

azzal kínálják a könyvtáraknak, hogy segítségükkel megtakarítások érhetők el, a csomagok sokkal inkább 

gerjesztik az áremelkedéseket. Az egyes folyóiratok árával ugyanis az egész csomag ára emelkedik. Jelentős 

amerikai egyetemek nem újították meg a Science Direct előfizetését vagy arra buzdították oktatóikat, hogy 

szakítsanak meg minden kapcsolatot az Elsevier-rel (szerkesztőségi tagság, publikálás). Ezzel párhuzamosan az 

egyetemek egy új publikációs politikát kezdtek szorgalmazni éspedig azt, hogy kutatóik olyan folyóiratokban 

közöljék eredményeiket, amelyek az információhoz való széles körű és ésszerű költségekkel járó hozzáférést 

segítik elő. 

Ezzel párhuzamosan jelent meg egy jelentős paradigmaváltás a tudományos publikálás területén éspedig a nyílt 

hozzáférési kezdeményezés a kereskedelmi kiadókkal szemben. (OSI konferencia és felhívás). A Budapesti 

Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Budapest Open Access Initiative = BOAI) két egymást kiegészítő stratégiát 

fogalmaz meg: (1) saját archiválás és (2) az alternatív folyóiratok. Ezek az orgánumok ingyenes, nyílt 

hozzáférést biztosítanak, eltekintenek a szerzői jog átruházásától. 

3.1.1. A legfontosabb nyílt hozzáférésű folyóirat szolgáltatók és projektek 

BioMedCentral. A 2000-ben alapított non profit szervezet az e-folyóiratok egyik legismertebb, független 

kereskedelmi kiadója. Szakértő bírálat (peer review) alapján műdödő nyílt hozzáférésű rendszer lényege, hogy a 

finanszírozás nem a végpontnál történik, hanem az inputnál, vagyis a cikkeket elhelyező intézmények tagdíj 

formájában tartják fenn a kiadót. A szerzői jog a szerzőnél marad. A BioMedCentral sok folyóirata már igen 

magas impact factorral rendelkezik, ami azt jelenti, hogy valóban alternatív megoldást jelent a tudományos 

eredmények publikálásában és terjesztésében. 

Public Library of Science (PLoS). A köztámogatási forma egyik markáns példája, melyet 180 országból több 

mint 30 ezer kutató támogat. A folyóiratok lektoráltak és a cikkek a PubMed Central archívumába kerülnek. 

Eredményességét kiadott folyóiratainak meredeken emelkedő impakt faktora jelez. (PLoS Biology: 14.1, PLoS 

Meidicine:13.8, PLoS Computational Biology: 4.9, PLoS Genetics: 7.7, PLoS Pathogens: 6.1). 

HighWire Press. A University of Stanford (California, USA) önálló részlege a kiadó, melynek célja hogy az 

egyetemi tudományos eredmények és magas impakt fatorú folyóiratok tartalmát on-line módon előállítsa és 

szolgáltassa a nemzetközi tudományos közösség számára. A vállalkozás 1995-ben indult a Journal of Biological 

Chesmistry-vel, jelenleg a 4.422.371 tárolt cikkből ingyenesen 1.774.711 cikk érhető el. A szolgáltatás 

minőségét jelzi, hogy a 200 legmagasabb impakt faktorú folyóiratból 71 a szolgáltató kiadóké. A folyóiratok az 

alábbi nagy tematikus csoportokból kerülnek ki: biológiai tudományok, bölcsészettudomány, orvostudomány, 

természettudományok, társadalomtudomány. 

Project MUSE. A programot a Johns Hopkins University Press indította el 1993-ban az egyetem Milton S. 

Eisehower könyvtárral a Mellon Alapítvány támogatásával azzal a céllal, hogy bölcsészettudományok területén 

gazdaságosan lehessen az információ ellátást biztosítani elektronikus formában. Első lépésben a kiadó 46 

folyóiratát digitalizálták, de megtartották a nyomtatott kiadást is. A program a mai napig non-profit formában 

működik, és már több mint 60 akadémiai/egyetemi kiadó folyóiratait nyújtja teljes szöveges formában a 

művészetek, bölcsészettudományok és társadalomtudományok területéről. Jelen pillanatban csak (nagyon 

kedvezményes) intézményi előfizetés lehetséges a folyóiratokhoz. Az előfizetők a folyóiratcímeket 10 évre 

visszamenőlegesen érhetik el. 

JSTOR. Szintén a Mellon Alapítvány támogatásával indított non-profit kezdeményezés, amelyet 1995-ben 

indítottak. Ma már több száz folyóirat teljesen önfenntartó digitális archívuma. A JSTOR két nagy amerikai 

könyvtárral kötött szerződést (California Digital Library és Harvard Depository), hogy a nyomtatott folyóiratok 

hivatalos archiváló intézményei legyenek. A JSTOR szolgáltatási politikája szerint a folyóiratok elektronikus 

formában csak egy bizonyos idő (1–5 év) után érhetők el, tehát nem a kurrens számokat szolgáltatja. A kiadók 

között az összes nagy akadémiai kiadó megtalálható (Blackwell, Cambridge University Press, John Hopkins, 

Oxford University Press, University Chicago Press stb.) A könyvtárak különböző csomagokra fizethetnek elő: 

Arts and Sciences I.,II, III, IV, V.,Biological Sciences valamint a tematikus csomagokra: Business I,. II, 

Ecology and Botany, Healths and General Sciences, Language and Literature, Mathematics and Statistics, 

Music. 

INGENTA. A kiadók és kutatók számára on-line szolgáltatásokat nyújtó INGENTA 1998-ban jött létre 

Oxfordban. Az Ingenta Journals olyan szolgáltatás, amely vezető kiadók (Academic Press, Blackwell Science, 

Blackwell Publishers, Scandinavian University Press, John Wiley and Sons, OUP, MCB University Press stb.) 

egyre több folyóiratát teszi teljes szöveggel elektronikusan hozzáférhetővé. A világon bárki, bárhol díjmentesen 
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keresheti az adatbázist, és megtekintheti a cikkek bibliográfiai leírását és kivonatát. Több mint 800 folyóirat 

mintegy 120.000 cikke található teljes szöveggel. A teljes szöveges cikkek szolgáltatása éves előfizetők számára 

díjtalan Nem előfizetők számára egy-egy cikk teljes szöveggel csak fizetés ellenében, a kiadó jóváhagyásával 

érhető el. 

Figure 3.9. Nyílt hozzáférésű folyóiratok szolgáltatói 

 

Az alábbi táblázatban összesítve szerepel a négy nagy szolgálató tematikus folyóirat kínálata 
 

  JSTOR Project Muse HighWire Ingenta 

Természet- és 

műszaki tudományok 

        

Agrártudományok 0 0 93 138 

Biológiatudományok 48 0 150 358 

Fizikatudományok 0 0 0 0 

Föld- és 

környezettudományo

k 

18 4 68 391 

Informatikai 

tudományok 
0 0 46 239 

Kémiai, 

vegyészmérnöki 

tudományok 

0 0 142 319 

Matematikai, 

statisztikai 

44 6 14 281 
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tudományok 

Orvostudományok 0 8 257 1530 

Műszaki 

tudományok 
0 0 0 747 

Társadalom- és 

bölcsészettudományo

k 

        

Állam-, jog- és 

politikatudományok 
48 33 77 332 

Hadtudományok 0 0 0 0 

Közgazdasági- és 

gazdálkodástudomán

yok 

39 15 188 299 

Szociológiai 

tudományok, 

demográfia 

51 21 108 105 

Filozófiai 

tudományok 
20 20 0 0 

Irodalom- és 

nyelvtudományok 
83 111 13 194 

Nevelés- és 

sporttudományok 
10 15 0 0 

Pszichológiai 

tudományok 
3 6 140 227 

Történelemtudomány

ok 
80 58 0 128 

Néprajz és kulturális 

antropológiai 

tudományok 

29 8 0 0 

Művészeti és 

művelődéstörténeti 

tudományok 

3 32 0 48 

Hit- és 

vallástudományok 
0 12 0 0 

Összesen: 
476 349 1296 5335 

A nyílt hozzáférésű folyóiratok mozgalmának eredményei vitathatatlanok. Ennek következménye az is, hogy a 

jelentős kutatási támogatást adó szervezetek (National Institut of Health = NIH, Wellcome Trust) előírják az 

ingyenes nyílt hozzáférést az általuk támogatott kutatások eredményeiből született publikációkhoz. 

Külön érdemes szólni a SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) együttműködésről, 

melynek célja a tudományos kommunikáció rendszerének átalakítása, és ennek érdekében különböző projektek 

indítása és támogatása. A SPARC mint stratégiai szervezet küldetésének tekinti a tudományos folyóiratok 

aránytalan áremelkedését előidéző okok megszüntetését, és a tudományos közösség információhoz való 

hozzáférésének előmozdítását. A tudományos könyvtárak szövetsége (ARL) alapította meg 1998-ban; több mint 

200 felsőoktatási és tudományos könyvtárat fog össze. A SPARC Europe szorosan együttműködik az európai 

könyvtáros szervezetekkel (LIBER, EBLIDA) és természetesen az Európa Tanáccsal. 

2002 óta a SPARC legfontosabb célja a tudományos irodalomhoz való nyílt hozzáférés megvalósítása, 

természetesen az egyes tudományterületek sajátosságaihoz igazodva. A SPARC tevékenysége három területre 

koncentrálódik: az érintettek képzése a tudományos kommunikáció kérdéseiről, piaci alapú kezdeményezések 

kísérleti megvalósítása és érdekképviselet. 



 Online folyóirat adatbázisok  

 68  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A képzési tevékenységhez kapcsolódtak a „Create change‖ és a „Declaring independence‖ kampányok, amelyek 

a könyvtárosokat és a szerzőket célozták meg, azokat tájékoztatták publikálási-kiadási-előfizetési döntéseik 

következményeiről. A kampányok felhívták a tudósokat, hogy növeljék a piaci versenyt, és honosítsanak meg 

új, a kutatók által irányított kiadási színhelyeket. A SPARC a hagyományos nyomtatott csatornák mellett a 

webes fórumokat is használja. A havonta megjelenő, elemzéseket tartalmazó SPARC Open Access Newsletter 

és a naponta frissített Open Access News Blog az egész világot ellátja a nyílt hozzáférés új fejleményeire 

vonatkozó információkkal. A SPARC fehér könyvei (ilyen volt a The Case for Institutional Repositories) új 

gondolatokat vetnek fel a kutatók és a kiadók közössége számára. 

A SPARC fenntartható alternatív kiadási vállalkozások létrehozására, támogatására és megvalósíthatóságuk 

vizsgálatára törekszik. Egyik korai programja az ésszerű árú elektronikus folyóiratok bevezetését célozta a 

rendkívül költséges címek helyett. Ez a megközelítés aztán sokkal nagyobb, több kiadót is érintő 

vállalkozásokhoz vezetett (Euclid projekt, Columbia Earthscape, BioOne). Az intézményi archívumok területén 

is zajlottak partneri együttműködések (példa erre a California Digital Library eScholarship programja). A 

SPARC üzleti és stratégiai tervezési konzultációs tevékenységet is folytat. 

Az érdekvédelmi és érdekérvényesítési program fokozatosan került előtérbe. Korábban a tudományos 

kommunikációban érintett szerzőket és szerkesztőket célozták meg, az utóbbi két évben a program kiterjedt a 

közpolitika szereplőire (a szövetségi finanszírozású kutatások eredményeinek nyilvános hozzáférhetőségére 

hívták fel a figyelmet). A SPARC élére állt az adófizetők hozzáféréséért lobbizó, könyvtári csoportokat, a 

közérdeket képviselő és a betegjogi szerveződéseket tömörítő szervezet (Alliance for Taxpayer Access) 

megalapítását célzó mozgalomnak. 

A SPARC a jövőben a kampánytevékenységet hatékonyan szeretné ötvözni konkrét, piaci alapú 

tevékenységekkel. Igyekszik foglalkozni a tagok által felvetett kérdésekkel, például a kis, egyesületi és más 

nonprofit kiadók sérülékeny helyzetével. Készül egy vitaanyag a szövetkezeti gazdasági elvek alkalmazásáról a 

kiadói színtéren. Tevékenységi körébe kívánja vonni a tudományos kommunikáció teljes életciklusát, annak 

mechanizmusait és szabványait. Támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek az információterjesztést a 

tudományos kutatási folyamat lényeges, elválaszthatatlan részének tekintik. 

3.2. A kiadók és szolgáltatók új típusú csomagokkal jelennek 
meg a piacon 

Ennek egyik tendenciája az, hogy jelentősen bővül az e-book kollekciók és kínálatok palettája. A másik az, hogy 

a szolgáltatók vagy folyóirat ügynökségek saját maguk is fejlesztenek adatbázisokat és ezeket is kínálják a 

könyvtáraknak. Erre a legjobb példa a hazánkban minden nyilvános könyvtár számára elérhető EBSCO Host 

adatbázisai, melyek közül a leglényegesebb az Academic Search Premier (ASP). Az ASP eredetileg elsősorban 

humán tudományok adatbázisaként volt ismert, ma a világ legkiválóbb folyóiratait tartalmazza (2500) mind a 

„puha‖, mind a „kemény‖ tudományok területéről. Az adatbázis az egyik legjelentősebb teljes szövegű általános 

tudományos folyóirat gyűjtemény. Nagyon sok folyóirat az első számtól megtalálható az adatbázisban. Másik 

erőssége, hogy igen jelentős az USA-án kívül publikált periodikák száma (1670). 

Ellenőrző kérdés: 

1. Soroljon fel néhány jelentős elektronikus folyóirat kiadót és jellemezze őket! 

4. A tudományos kommunikáció új paradigmája: a 
nyílt hozzáférés kezdeményezés 

A tudományos közlésnek az elmúlt másfél évtizedben kialakult kritikus helyzete már jó ideje aggasztja a kutatói 

közösséget. A könyvtárak a folyóiratárak növekedése miatt pénzügyileg ellehetetlenülnek. A kereskedelmi 

kiadók a kutatást árunak tekintik, és annyira drágán adják a folyóiratokat, hogy a könyvtárak nem tudják 

megvásárolni a periodikumokat. Vagyis a tudományos kiadás óriási profitot termelő üzletté vált a kiadók 

számára, ugyanakkor a kutatás döntő hányadának finanszírozása közpénzekből történik. A hozzáadott érték, 

amely például a folyóirat-kiadás folyamatában a peer review, a folyóiratpresztízs stb. formájában megtestesül, 

messze nem indokolja azt a több évtizede tartó drágulást, amely a tudományos kiadók folyóirat-előfizetési 

rátáiban megfigyelhető. 
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A tudományos eredményekhez való nyílt hozzáférés mozgalommá szervezője és ma is egyik koordinálója a 

Nyílt Archívum Kezdeményezés (Open Archives Initiative). Tevékenységükben fontos állomás a Santa Fe 

Konvenció (1999). Itt állapodtak meg az interoperabilitásról, az archívumok kölcsönös kereshetőségéről. Az 

OAI keretrendszert ajánl a csatlakozó intézményeknek gűjteményeik közös kereshetőségére. Kétféle résztvevőt 

különböztet meg: 

• Data provider, adatszolgáltató szerver és 

• Service provider, a nyilvános szolgáltatást nyújtó szerver. 

Az interoperabilitást az OAI Metadata Harvestin (OAI-PMH) metaadatgyűjtő modellje biztosítja. A szabványos, 

a Dublin-Core-ral kompatibilis, legalábbis annak minimális készletét tartalmazó metaadatsor teszi lehetővé a 

„harvesting‖ kifejezést magyarul talán jól tevékenységet, a globális hálózati „tudományos adatbetakarítást‖. 

A Nyílt Archívum Kezdeményezés meggyökereztetéséért való küzdelem újabb mérföldköve volt a Budapesti 

Nyílt hozzáférés Kezdeményezés (Budapest Open Access Initiative=BOAI). 2002. február 14.-én közzétett 

manifesztum: a tudósok döntő hányadának törekvése (tudományos eredményeik korlátozások nélküli szabad 

terjesztése) és az új technológia, az internet (azaz a kutatási eredmények hatásának megsokszorozódási 

lehetősége, az úgynevezett láthatóság (visibility) ötvözése jó alkalom arra, hogy a kutatásban évtizedek óta 

fenálló szűk keresztmetszeteket átvágják. Két egymást kiegészítő stratégiát ajánl a csatlakozók számára: 

• Saját archiválás: ennek előfeltétele az intézményi archívum, azaz a teljes szövegű anyagok helyi 

dokumentumtára (repozitóriuma). 

• Alternatív folyóiratok: ezek az orgánumok ingyenes, nyílt hozzáférést biztosítanak, eltekintenek a szerzői jog 

átruházásáról. 

Az, hogy a mozgalom sikeres, mi sem bizonyítja jobban, hogy egyrészt a kiadók (Elsevier, Nature, Springer) 

alapvetően megváltoztatták a szerzőkkel kötött jogviszonyt, és megengedik a publikált kiadás bizonyos időben 

késleltetett közzétételét. 

A repozitóriumokkal tehát egy új tudományos publikálási paradigma körvonalai ködlenek fel, amely intézményi 

szinten centralizált, befogja, megőrzi és szétteríti az intézmény kollektív intellektuális tőkéjét – ugyanakkor 

globális szinten decentralizált, elosztott, amelyhez az univerzális kulcs a metaadat betakarító szabvány. 

Az intézményi repozitoriumok elterjedésével számos országos és európai projekt indult/indul el. 

Az Egyesült Királyságban a Joint Information Systems Committee irányítja a 14 millió fontos támogatást élvező 

felsőoktatási intézményi repozitórium és infrastruktúra fejlesztési programot. 

Az alternatív folyóiratokat jelentik az ingyenes, nyílt hozzáférésű periodikák. A Lund Egyetem Könyvtára 2003-

ban megnyitotta a nyílt hozzáférésű folyóiratok címtárát, a DOAJ honlapot. Jelenleg több mint 2000 folyóirat 

található a címtárban. 

A folyóiratok terén a nyílt hozzáférés a marketing fontos alkotórészét képezheti. A tudományos szerzőket 

leginkább a láthatóság érdekli. Azok a folyóiratok, amelyek a publikációk terjesztését az interneten a használati 

jogok korlátozó kezelésével megnehezítik vagy lehetetlenné teszik, hamar válnak nem szimpatikussá. 

Ha a folyóiratkiadók érvényesülni szeretnének egy olyan tudományos közegben, amelyet leginkább az internet 

és a digitális információk gyorsított cseréje jellemzi, mindenképpen kínálniuk kell open access opciókat, még 

azt a változatot is, mikor a szerző maga fizet, akár időbeli embargó vagy funkcióban korlátozott párhuzamos 

változatról legyen szó. 

A tudósok továbbra is azt a változatot fogják meghivatkozni, amely a nagyobb ismertséggel bír, függetlenül 

attól, hogyan jutottak az információhoz. Ezáltal a honlapokon vagy repozitóriumokban található párhuzamos 

változatok megnövelik a hivatkozások számát és a költségtérítéses ajánlatok megítélését. 

A SHERPA/RoMEO lista http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ (nem kötelező jelleggel) bemutatja a kiadók 

feltételeit a pre- és postprintek open access repozitóriumokban történő önarchiválásával kapcsolatban. A kiadók 

számára ez egyben lehetőség arra is, hogy szerzőbarát ajánlataikat ismertessék. A pre- és postprintek open 

access repozitóriumban történő önarchiválása és a folyóiratok előfizetésének lemondása közötti összefüggés 

még az olyan szakterületeken, mint a fizika, ahol jellegzetes a pre-print-kultúra, sem állapítható meg. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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Figure 3.10. A SHERPA/RoMEO honlap 

 

Az Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) által könyvtárakban az intézményi 

repozitóriumok témájával kapcsolatban lebonyolított felmérés során kiderült, hogy a könyvtárak számára az 

előfizetések lemondásának legfőbb oka a folyóiratok magas árai. A költségtérítéses folyóiratok szabadon 

hozzáférhető párhuzamos változatainak megléte az előfizetések lemondásánál nem játszik lényeges szerepet. 

Az elektronikus folyóiratok elterjedésével és az e-only előfizetések számának emelkedésével az egyetemek 

komolyan kezdtek foglalkozni az elektronikusan elérhető tudományos tartalmak megőrzésének kérdésével. 

Tették ezt azért is, mert az online folyóiratokhoz való huzamos hozzáférést eddig sehol sem sikerült 

megnyugtatóan rendezni. Az eddigi kiadói magatartás is megváltozott és elindultak olyan közös projektek, 

amelyben kiadó és könyvtár társult/társul a digitális megőrzésre, mint közös feladatra. 

A Digitális archiválási megállapodás az Elsevier Kiadó és a Holland Királyi Könyvtár között a digitális 

megőrzésre történelmi fontosságú dokumentuma. A létrehozandó digitális archívum a tudományos 

eredményekhez való örökös hozzáférést biztosítja. Az egyezmény egyben új alapokra helyezi a kiadók és 

könyvtárak közötti kapcsolatrendszert az elektronikus archiválás területén. A Királyi Könyvtár az Elsevier 

folyóiratok első hivatalos digitális archívuma. Ez azt jelenti, hogy a könyvtár az Elsevier lapok összes számából 

digitális példányt kap. 

Hasonló kezdeményezést támogatott a Mellon Alapítvány az Egyesült Államokban, ahol a Digital Library 

Federation közreműködésével 12 egyetemi könyvtári repozitorium programja indult el. Ebből két olyan volt, 

amely szintén könyvtár és kiadó együttműködését célozta meg. 

A könyvtárosok, lapterjesztők, kiadók és mások megsegítésére, a DLF pénzügyi támogatásával a Yale Egyetem 

munkatársai kidolgozták az elektronikus információ licencszerződésének mintáját. Ezenkívül a munkacsoport 

kifejlesztette a LIBLICENSE szoftvert, amelyet az egyetemi könyvtárak, tudományos kiadók ingyen 

letölthettek, és a licenceket saját elektronikus forrásaikhoz igazíthatták. A projekt tartalmazta a liblicense-I 

levelezőlistát is, mintegy 2500 nemzetközi résztvevővel. A mintalicenc, a szoftver, és digitális források 

eléréséhez kötendő szerződéshez szükséges információ megtalálható a LIBLICENSE honlapján. 
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A digitalizálás a könyvtári hozzáférés, a tárolás, elosztás és megőrzés forradalmasítását ígéri. A jó példák és a 

hozzá kapcsolódó szabványok intézményenként változnak, és a hangsúly a hozzáféréssel szemben a megőrzésre 

tevődik. Bár a legtöbb projekt elsődleges célja a történelmi emlékek megőrzése, a végső cél számos gyűjtemény 

esetében a hozzáférés megoldás, a megismertetés, az oktatás és további kutatás elősegítése. 

Ellenőrző kérdés: 

1. Mi a nyílt hozzáférés eszméje, miért fontos? 



   

 72  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chapter 4. Digitalizálás és a szerzői 
jogok 

1. A legfontosabb tudnivalók a szerzői jogról 

A munka megkezdése előtt a legfontosabb kérdés, hogy a digitalizálásra kiválasztott mű a szerzői jogi törvény 

alapján védettnek minősül-e, és ha igen, akkor fennáll-e még a védelem, azaz az adott műre vonatkozó védelmi 

idő nem telt-e le. 

Szerzői jogi védelemben részesül minden olyan egyéni, eredeti alkotás, amely egy vagy több szerző szellemi, 

művészi teljesítményeként jött létre. A szerzői jog a művet annak létrejöttétől kezdve védi – anélkül, hogy a 

művet regisztráltatni kellene. A „létrejövetel‖ fontos kritérium, amelyhez a művet valamilyen hordozóra 

rögzíteni kell, de „létrejön‖ a szerzői mű akkor is, ha nyilvánosan elhangzik. 

A szerzői jog két részre oszlik: 

• a személyhez fűződő jogra és 

• a vagyoni jogra. 

A személyhez fűződő jog – amely nem ruházható át – a következőkből tevődik össze: 

• a név feltüntetésének, a szerzői minőség elismerésének a joga; 

• a nyilvánosságra hozatal és a visszavonás joga; 

• a mű sérthetetlenségének a joga. 

Ezek közül az első, a névhez és a szerzői minőséghez fűződő jog nem évül el a védelmi idő lejárta után sem. 

A vagyoni jog – amely bizonyos esetekben átruházható – a következőkre terjed ki: 

• a szerző a műve felhasználásáért anyagi ellenszolgáltatásra jogosult; 

• a szerzői jogot a szerző kedvezményezettje örökölheti. 

A vagyoni jogok a védelmi időn belül vannak érvényben – szerzői művek esetében ez általában a szerző 

halálától számított 70 év. (Részletesebben lásd A védelmi idő c. fejezetben.) 

A vagyoni jogok között szereplő „mű-felhasználás‖-on a következők értendők: 

• a többszörözés, 

• a terjesztés, 

• a nyilvános előadás, 

• a nyilvánossághoz közvetítés, 

• az átdolgozás és 

• a kiállítás. 

1.1. A szomszédos (kapcsolódó) jogok 

A szerzői joggal szomszédos jogok azokat illetik meg, akik a szerzői mű nyilvános előadásában, a 

nyilvánossághoz való közvetítésében stb. jelentős szerepet játszanak. A szerzői jog szempontjából ún. 

„szomszédos jogi‖ védelemben részesülnek az előadók, a hangfelvétel-előállítók, a rádiós és televíziós 

szervezetek, valamint a filmfelvétel-előállítók. 
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A szomszédos jogokra vonatkozó védelmi idő a mű nyilvánosságra kerülésétől számított 50 év. 

1.2. Az adatbázisok, adattárak jogi védelme: a sui generis jog 

2002. január 1-jétől kezdve a jelentős ráfordítással létrehozott adattárak, adatbázisok, gyűjteményes művek 

(például a folyóiratok) ún. sui generis (vagyis sajátos jellegű, önálló) jogvédelem alatt állnak. A gyakorlatban ez 

azt jelenti, hogy az adatbázis egészének, vagy jelentős részének a felhasználása csakis a jogtulajdonos írásbeli 

hozzájárulásával történhet. Rendszeres és ismételt felhasználás esetén az adatbázis kisebb (a törvény szerint 

„jelentéktelen‖) része is csak engedéllyel használható fel. (Az adatbázis jogtulajdonosának az számít, aki az 

adatbázist jelentős ráfordítással hozta létre.) 

A sui generis adatbázis védelmi idő az utolsó jelentős módosítástól számított 15 év. 

1.3. A felhasználási szerződés 

Ha valaki akár többszörözni, akár a nyilvánossághoz közvetíteni akar egy – a védelmi időn belül lévő – szerzői 

művet, jogviszonyba kerül a jogtulajdonosokkal, és ezáltal a mű felhasználójává válik. 

A felhasználás feltételeit írásba foglalt szerződésben kell kötelezően rögzíteni. A szerződést a jogtulajdonos (a 

szerző vagy jogutódja) és a felhasználó (a kiadó, a tartalomszolgáltató stb. vezetője) írja alá. 

A szerződés tartalmát a törvény kötelezően nem írja elő, de ajánlatos, hogy az alábbiak szerepeljenek benne: 

• a szerződő felek azonosítására alkalmas adatok; 

• a szerződés tárgya (a szerzői mű megnevezése); 

• a mű eredetiségére vonatkozó nyilatkozat (a jogtulajdonos kijelenti, hogy a mű eredeti szellemi termék, 

amelynek a felhasználási jogaival rendelkezik); 

• a felhasználás köre (internet, intranet, CD-ROM stb.) 

• a felhasználás ideje (ameddig a felhasználó jogosult a mű felhasználására: a felhasználás egyszeri, többszöri 

vagy folyamatos); 

• a vagyoni jogokra vonatkozó megállapodás (a szerzői jogdíj mértéke, a fizetés módja). 

Amennyiben a digitalizálásra szánt műhöz előadóművészi és/vagy közvetítői teljesítmény is kapcsolódik, a 

szomszédos (kapcsolódó) jogok tulajdonosaival is kell felhasználási szerződést kötni. 

1.4. A védelmi idő 

2002-től kezdve a védelmi időszakot egységes elvek alapján számítják. A védelmi időszak számításának a 

kezdete a törvény által megjelölt esemény (például a szerző halála, az első nyilvánosságra hozatal időpontja stb.) 

bekövetkezése utáni első év január 1-je. 

A szerzői művekre vonatkozó védelmi idő: a szerző halálától számított 70 év. Több szerző esetén az utoljára 

elhunyt szerző halálától, ismeretlen szerző esetén a nyilvánosságra hozataltól kezdve számítják a védelmi időt. 

Ha a név nélkül, vagy rövidített néven megjelent írások szerzője nem állapítható meg, akkor a felhasználóra 

nézve kedvezőbb, a nyilvánosságra hozataltól számított 70 éves védelem alkalmazandó. 

Az idegen nyelvről fordított írások esetében a fordítónak az adott fordításra vonatkozó saját szerzői jogának 

védelmi idejét külön kell számolni – mégpedig a fordítóra vonatkoztatva. 

A hátrahagyott művekből összeállított kötetek, az ún. editio princeps kiadások védelmi ideje 25 év, amely a 

hátrahagyott művek első jogszerű nyilvánosságra hozóit illeti meg. 

A szomszédos (kapcsolódó) jogok jogtulajdonosai 50 évig érvényes védelmi időt élveznek. A védelmi idő 

számításának kezdete: 

• a hangfelvételek és a bennük rögzített előadások esetén a hangfelvétel forgalomba hozatala, elkészítése, vagy 

első nyilvánossághoz közvetítése; 
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• a rögzítetlen előadások esetében az előadás megtartása; 

• a rádió- és televízió-műsorszámoknál a műsorszám első sugárzása, átvitele; 

• a filmeknél a film forgalomba hozatala, elkészítése, első nyilvánossághoz közvetítése. 

A sui generis adatbázis-oltalom 15 évig érvényes. A védelmi idő a nyilvánosságra hozataltól, illetve az adatbázis 

elkészültétől számítódik. A védelmi idő újra kezdődik, ha az adatbázis tartalmát oly módon változtatják meg 

jelentősen, hogy a megváltoztatott adatbázis önállóan is jelentős ráfordítással előállítottnak számít. 

A periodikák, adattárak közül csak az 1982. december 31-e után létrehozottak élveznek adatbázis-oltalmat. Az 

1983. január 1-je és 2001. december 31-e között létrehozott adatbázisok 1998. január 1-jétől részesülnek 15 éves 

védelemben. 

A védelmi idők lejártával a műveken, produkciókon fennálló vagyoni jog megszűnik, a művek köztulajdonná 

válnak. 

1.5. A műfelhasználás esetei 

Tekintsük át röviden az Szjt. által megnevezett, a művek felhasználására vonatkozó eseteket. 

1.5.1. A többszörözés 

A korábbi eseteket az új szerzői jogi törvény kibővítette, így 1999-től többszörözésnek minősül: 

• a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint 

• a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása is. 

Egyszerűbben fogalmazva: többszörözzük a művet, ha 

• a számítógép merevlemezére, 

• bármilyen elektronikus adathordozóra, 

• papírra, 

• mikrofilmre, 

• vagy más hordozóra 

másoljuk a műve(ke)t, adatbázis-rekordo(ka)t. 

A törvényi előírások szerint a szerzők kizárólagos joga, hogy művük többszörözéséhez hozzájáruljanak. A 2003. 

évi változások annyiban módosították ezt az előírást, hogy a közgyűjtemények archiválási célra készíthetnek 

digitális másolatot a jogvédett művekről. (Ez az engedmény teszi majd lehetővé a Nemzeti Audiovizuális 

Archívum kialakítását.) 

1.5.2. A terjesztés 

„Terjesztésnek minősül a mű eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással.‖ [Szjt. 23. § (1)] 

Az Szjt. a könyvtárközi kölcsönzés számára készített másolati példányok terjesztése tekintetében engedményt 

tesz, amikor ezt a terjesztési módot a szabad felhasználás körébe utalja. (Lásd még A szabad felhasználás c. 

fejezetet.) 

1.5.3. A nyilvános előadás 

Az Szjt. 2003. évi módosításáig a következő szabályok voltak érvényben: a szerzői jog fogalmai szerint 

nyilvános előadásnak számított az a művelet is, amikor a műve(ke)t az egyes olvasók a könyvtárban a 

számítógépes képernyőn tekintik meg. „Előadás különösen (...) a mű érzékelhetővé tétele bármilyen műszaki 
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eszközzel vagy módszerrel, így például (...) a közönséghez közvetített vagy (műpéldányon) terjesztett mű (...) 

képernyőn való megjelenítése.‖ [Szjt. 24. § (2) b.)] Az Szjt. 24. § (1) alapján a szerzők kizárólagos joga, hogy 

engedélyezzék művük képernyőn való megjelenítését, vagyis: nyilvános előadását. 

Már nyilvánosságra hozott zenemű és irodalmi mű esetén a nyilvános előadási jogdíjakat a közös jogkezelő, az 

ARTISJUS érvényesíti. A jogi helyzet tisztázottsága ellenére a könyvtárakkal szemben a közös jogkezelő nem 

érvényesített ilyen díjakat. 

Kedvező változást hozott a 2003. év végén elfogadott törvénymódosítás, amely az információs társadalom 

polgárainak érdekeit erőteljesebben érvényesíti a korábbiaknál. Az új rendelkezés értelmében a 

közgyűjtemények (tehát a korábban kedvezményezett könyvtárak mellé fölzárkózhattak a múzeumok és a 

levéltárak is) falai között az internetet ugyanúgy lehet használni, mint a közgyűjtemények más hordozókon 

rögzített dokumentumait. 

1.5.4. Internetes tartalomszolgáltatás 

Az Szjt. a műsorszórásra és az internetes közzétételre a következő kifejezést használja: „nyilvánossághoz 

közvetítés sugárzással vagy más módon‖. A műsorszolgáltatástól eltérően az interneten a műveket és az 

adatbázisokat a nyilvánosság számára úgy teszik hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét 

és idejét egyénileg választhatják meg. Az internet térhódítása miatt szükségessé vált a hálózati hozzáférést 

megkülönböztetni a korábban ismert rádió- és televízió-műsorszolgáltatástól, hiszen ott a szolgáltató döntésén 

múlik, mikor mit közvetít, és csak az adó vételkörzetében lehet a műsort fogni. Az interneten viszont a 

„nyilvánosság tagjai‖, vagyis a felhasználók maguk dönthetik el, mikor és honnan keresnek egy adatbázisban, 

vagy töltenek le az internetről egy művet. 

1.5.5. CD-ROM-kiadás 

CD-ROM-kiadás két, külön-külön engedélyt igénylő felhasználást: többszörözést és terjesztést jelent. Az Szjt. 

szerint mind a szerzők, mind az adatbázis-előállítók kizárólagos joga, hogy művük CD-ROM-os kiadását 

engedélyezzék. 

A CD-ROM-ok szerzői jogi szempontból más kategóriába tartoznak, mint az internetes tartalomszolgáltatás. A 

CD-lemezek „műpéldányai‖ a hagyományos kereskedelemhez hasonlóan terjesztve jutnak el a vásárlókhoz. Az 

interneten lévő műveknek viszont nincsenek műpéldányai, így a klasszikus értelemben vett terjesztés sem 

vonatkozhat rájuk. Mindennek az az egyik következménye, hogy a CD-ROM-okon megjelenő szerzői művek 

esetében nem gyakorolható a közös jogkezelés – kivéve az ún. kisjogos zeneműveket. A korábban már 

nyilvánosságra hozott, az Szjt. 19. §-ának hatálya alá tartozó zeneművek és zeneszövegek hangfelvételen való 

többszörözési és forgalomba hozatali szerzői engedélye fejében az ARTISJUS közös jogkezelőnek kell jogdíjat 

fizetni. 

1.5.6. Intranetes közzététel 

Az intraneten történő közzététel 

• egyrészt többszörözés (ez lehet digitalizálás vagy archiválás. Ha az egyik könyvtár által archivált tartalmat 

egy másik könyvtár akarja felhasználni, az utóbbi szerverén újabb többszörözés valósul meg), 

• másrészt (feltehetően) nyilvánossághoz való közvetítés. 

Az intranetes közzététel esetében nem mindig egyértelmű, hogy ez nyilvánossághoz közvetítésnek minősül-e. 

Egy kisebb munkahelyi közösség esetén az intranetes elérhetővé tétel valószínűleg nem minősül 

nyilvánossághoz közvetítésnek, de egy egyetemi intranet hálózat már megvalósítja a nyilvánossághoz 

közvetítést. 

Az Szjt. alapján mind a szerzők, mind az adatbázis-előállítók kizárólagos joga, hogy művük/teljesítményük 

intraneten történő nyilvánossághoz közvetítését engedélyezzék. 

Ellenőrző kérdés: 

• Melyek a legfontosabb szerzői jogi elemek? 
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1.6. A szabad felhasználás 

A szerzői jog ismer és elismer olyan érdekeket, amelyek a szerzői mű védelmével azonos fontosságúak, és a 

velük kapcsolatos felhasználások így mentesülnek mind a szerzői jogi engedélykérés, mind a díjfizetési 

kötelezettség alól. A szabad felhasználásnak nevezett kategóriának azonban számos követelménynek kell 

egyszerre eleget tennie; a felhasználás 

• nem jelenthet sérelmet a szerzőre nézve, 

• meg kell hogy feleljen a tisztesség követelményeinek, 

• közvetve sem szolgálhat kereskedelmi érdekeket. 

A szabad felhasználás tehát nem arra szolgál, hogy a felhasználónak megkönnyítse az életét, hanem a szerző 

jogát korlátozza bizonyos más érdekek érvényesülése céljából. Ezért nem lehet a szabad felhasználásra 

vonatkozó rendelkezéseket kiterjesztően értelmezni. 

A digitális könyvtárban a szabad felhasználás körébe tartozik: 

• az archiválási célú másolatkészítés és 

• a könyvtárközi kölcsönzés. 

Az archiválási célú másolatkészítésre (ide tartozik a digitalizálás is!) vonatkozó szabály: vállalkozási 

tevékenységen kívüli belső intézményi célra is készíthető másolat, ha az jövedelemszerzés vagy 

jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és 

• tudományos kutatáshoz szükséges, 

• tudományos célra vagy a nyilvános könyvtári ellátás céljára készül, vagy 

• megjelent mű kisebb részéről, illetve újság- vagy folyóiratcikkről készül. 

Archiválási céllal sem szabad azonban másolatot készíteni az építészeti műről, a műszaki létesítményről, a 

szoftverről és a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisról. 

A fentiek értelmében a kizárólag az interneten létező periodikákat – mivel azok számítástechnikai eszközzel 

működtetett adatbázisnak tekintendők – az előállító engedélye nélkül nem lehet digitalizálni, archiválni. 

A könyvtárközi kölcsönzés nemcsak a többszörözést, de – bizonyos korlátok között – a terjesztést tekintve is a 

szabad felhasználás kategóriájába tartozik. Fontos tudni azonban, hogy könyvtárközi kölcsönzési célra lehet 

digitalizálni, de az esetleges további felhasználásokhoz (például az olvasók részére digitális másolatok 

készítéséhez) már engedélyt kell kérni a jogtulajdonostól. 

Azoknak a felhasználási módoknak az engedélyezési joga, amelyekről a felhasználási szerződés nem 

rendelkezik, visszaszáll a szerzőre (halála után az örökösökre). Mindezekből következik, hogy esetünkben az 

örökösöktől kell engedélyt kérni a digitalizáláshoz. A 80-as években már előfordult, hogy a kiadó a szerzőkkel a 

digitális többszörözésre is kötött szerződést, tehát ha ezt a folyóiratot akarjuk digitalizálni, a kiadótól kell 

megszereznünk az engedélyt. 

1.7. Közös jogkezelés 

A közös jogkezelés lényege, hogy a felhasználás tömegessége és egyidejűsége folytán egyedi jogosításokkal 

nem kezelhető felhasználásokat mintegy „csokorban‖ jogosítsa a felhasználó részére. Azokra a műtípusokra, és 

azokra a felhasználási módokra, amelyekre a közös jogkezelő jogosultsága kiterjed, valamennyi hazai művet és 

azt a külföldi repertoárt tudja jogosítani, amelynek adott felhasználására nézve a külföldi, hasonló jogokat 

kezelő társasággal képviseleti szerződése van. Ezt az engedélyt kizárólag a közös jogkezelőtől lehet 

megszerezni. 

Az Szjt. a szépirodalmi művek nyilvánossághoz közvetítésére vonatkozó kötelező közös jogkezeléssel az 

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületet ruházta fel. Az ARTISJUS ilyen engedélyt – a 

sugárzáshoz hasonlóan – csak szépirodalmi művekre adhat, és csak azokban az esetekben, ahol egyedileg nem 
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gyakorolható a szerzői jog. (Az ARTISJUS közös jogkezelése a következő műfajokra terjed ki: vers, mese, 

elbeszélő költemény, tényirodalom, irodalmi publicisztika, konferansz szöveg, mese, villámtréfa, illetve ezek 

részletei.) 

Nem érvényesül a közös jogkezelés (tehát egyedi megállapodásban kell a felhasználás jogát megszerezni) a 

színpadra szánt irodalmi művek és a zenedrámai művek (teljes felvétel vagy keresztmetszet), illetve a 

szakirodalom és a nagyobb terjedelmű, nem színpadra szánt szépirodalmi művek (pl. regény, memoár) 

nyilvánossághoz közvetítésében. 

Fontos tudni, hogy a törvény csak a nyilvánossághoz közvetítésre ír elő kötelező közös jogkezelést, az irodalmi 

művek többszörözésére azonban nem. Tehát a jelenlegi jogszabály alapján a szépirodalmi művek internetes 

szolgáltatásához két helyről kell engedélyt kérni: egyfelől az ARTISJUS-tól a nyilvánosságra közvetítéshez, 

másfelől a digitális többszörözés jogosultjától (a szerzőtől, a jogutódtól, vagy – ha ezt a jogot felhasználási 

szerződésben átengedték a számára – a kiadótól). 

Közös jogkezelés érvényesül a különböző vizuális művészetek terén is, ahol a HUNGART (Vizuális Művészek 

Közös Jogkezelő Társasága Egyesület) rendelkezik engedélyezési jogokkal. A HUNGART ún. önkéntes közös 

jogkezelés alapján álló szervezet, a különböző vizuális művek digitális többszörözését (archiválását), CD-ROM-

on, intraneten, illetve interneten történő nyilvánossághoz közvetítését jogosult engedélyezni. 

A szakirodalomra – az illusztrációként felhasznált vizuális alkotások kivételével – nincs közös jogkezelés, így 

egyéni felhasználási engedélyekkel kell megszerezni a digitalizálásra, a CD-ROM-on való terjesztésre, illetve az 

internetes közlésre a jogtulajdonos(ok) engedélyét. 

1.8. A jogdíjfizetés módja 

Ahogy korábban már esett szó róla, a művek felhasználásáért a szerzők anyagi ellenszolgáltatásra jogosultak. A 

szerzői jogdíj a felhasználás típusától és módjától függően az alábbiak szerint fizetendő: 

• a mű többszörözésére a szerzővel (illetve a jogtulajdonossal) kell felhasználási szerződést kötni, és ebben kell 

megállapodni a jogdíj mértékéről; 

• azokon a területeken, ahol van közös jogkezelő, ott a nyilvánossághoz közvetítésért a közös jogkezelő 

szervezettel kell szerződést kötni, és ezen szerződés alapján kell a jogdíjat megfizetni; 

• ahol nincs közös jogkezelés (pl. a CD-ROM-kiadásban, vagy a szakirodalom közzétételében), ott a 

felhasználási szerződésben erre vonatkozóan is meg kell állapodni a jogtulajdonossal. 

1.8.1. Mennyi jogdíjat kell fizetni? 

Az egyedi felhasználási szerződésekre nincs kialakult tarifa, ezért minden szerzővel külön-külön kell 

megállapodni. Javasoljuk azonban, hogy bizonyos műtípusokra és felhasználási esetekre minden közgyűjtemény 

dolgozzon ki egy tarifarendszert, és ne szubjektív alapon döntsük el, kinek mennyit fizetünk.** 

Ellenőrző kérdés: 

1. Mit jelent a közös jogkezelés? 

2. A szerzői jogok érvényesítése elektronikus/digitális 
környezetben 

A szellemi tulajdon a digitális korban névvel összefoglalható kérdéskör az utóbbi néhány év alatt önálló 

szakterületté nőtte ki magát – doktori disszertációk, vaskos könyvek jelennek meg róla, online hírlevelek és 

webhelyek indulnak; valószínűleg minden hétre esik egy-két ilyen témájú konferencia és kerekasztal-

beszélgetés, és ami leginkább jelzi a dolog fontosságát: a tömegmédia rendszeres és divatos témája lett (ahol 

persze inkább a szélsőséges esetek jelennek meg). Aki kívülállóként kíséri figyelemmel ezeket a publikációkat 

és szóbeli megnyilatkozásokat, hol ennek, hol annak az oldalnak adhat igazat. Egyrészt vitathatatlan, hogy a 

kultúra és a tudás létrehozóinak továbbra is lehetővé kell tenni, hogy megélhessenek alkotásaikból. Másrészt 

viszont soha nem volt még ilyen nagyszerű eszköz az emberiség kezében a kultúra és a tudás szabad terjedésére 

és a kreativitás ösztönzésére, mint a világ egyre nagyobb részére kiterjedő digitális technológia, de ezt a 
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fantasztikus lehetőséget megfojtással fenyegeti az analóg kor gondolkodásmódját tükröző copyright-

szabályozás. 

Figure 4.1.  

 

Amióta szerzői műveket digitális eszközökkel lehet olvasni, nézni, hallgatni, azóta a szerzői jogvédelem 

egészen új dimenziókba került. Az egyik oldalról a jogtulajdonosok úgy érzik, képtelenek gátat vetni az 

ellenőrizetlenül, sokszor hihetetlen számban megvalósuló illegális felhasználásoknak. (Hogy ez mit jelent, elég 

felidéznünk a szerzői jogi szabályok közül azt, hogy a jogtulajdonos engedélye nélkül nem szabad a művet – a 

másolást is ideértve – többszörözni.) Sűrűn látnak napvilágot az illegálisan másolt művek be nem fizetett 

jogdíjai alapján becsült, a nagy hanglemez- és filmgyártók milliárdos veszteségeiről szóló adatok. 

A másik oldal, az internethasználók sok száz milliós tábora viszont az általa birtokolt infokommunikációs 

eszközöket úgy akarja használni, hogy az azokra letöltött kedvenc alkotásokból képezzen maga körül egy 

sajátos világot, amelyek időbeli és térbeli korlátozás nélkül szolgálják lelki komfortérzését. Ezért aztán a 

használók minden digitális formában fellelhető művet „szabad prédának‖ tekintenek, és bármelyik nekik tetsző 

műhöz korlátozás nélkül hozzá akarnak férni – „természetesen‖ engedély és jogdíjfizetés nélkül. 

A digitális formátumról jól tudjuk, hogy a használók tömegeinek rendelkezésére álló, ma már hétköznapinak 

számító eszközökkel az eredetivel gyakorlatilag azonos minőségű másolatokat lehet róluk készíteni – és az 

emberek élnek is ezzel a lehetőséggel. Annál is inkább élnek vele, mert egyre többen tudnak például arról, hogy 

magáncélra a művek sokaságáról lehet legálisan másolatot készíteni, hiszen az ún. üreskazetta-jogdíjjal 

(tulajdonképpen minden, digitális tárolásra alkalmas adatrögzítő eszköz árába beépített többletköltséggel) 

megfizetik a másolás jogdíját. 

Régóta tudható, hogy a digitálisan hozzáférhető állományok szerzői jogvédelmére a hagyományos eszközök 

nem alkalmasak, ezért erre a célra informatikai megoldásokat kellett kifejleszteni. 

2.1. A digitális jogkezelés fogalma 

Azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik, illetve szabályozzák a digitális tartalmakhoz való hozzáférést, a 

digitális/elektronikus jogkezelés (Digital Rights Management = DRM, illetve Electronic Copyright Management 

System = ECMS) témakörébe tartoznak. Ahogy vala-mennyi új keletű technológiára, úgy a digitális 

jogkezelésre sincs egyetlen érvényes definíció, ezért nézzünk meg hármat a mértékadó nemzetközi szervezetek 

meghatározásai közül. 

Az Amerikai Könyvtárak Szövetsége (The American Library Association = ALA) a következőképpen fogalmaz: 

a DRM-technológia célja, hogy ellenőrizze a hozzáférést, nyomon kövesse és korlátozza a digitális művek 

felhasználását. 

A felhasználók jogaiért és a szólásszabadságért küzdő alapítvány, az Electronic Frontier Foundation definíciója 

szerint: a digitális jogkezelő technológiák célja a jogtulajdonosok által birtokolt szellemi tulajdon 

felhasználására irányuló ellenőrzés fajtáinak és/vagy hatályának a növelése. 

A World Wide Web működésének hatékonyabbá tételén munkálkodó W3C konzorcium azt veti föl, hogy a 

DRM sokkal inkább a szerzői jogok digitális kezeléséről, mintsem a digitális jogok menedzseléséről szól; majd 

a W3C által szervezett munkacsoport anyaga megállapítja, hogy a DRM mindazt a technológiát, eszközt és 

eljárást jelenti, amelyekkel a digitális tartalom kereskedelme során védik a szellemi tulajdont. 

Egy hazai szakértői anyag alapján a következő magyarázatot adhatjuk meg: a különböző DRM-technológiák 

célja a szerzői jog által védett digitális tartalom meghatározása, azonosítása, és a törvény által előírt szabályok 
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betartatása. A DRM a védett digitális tartalmak illegális terjesztése ellen kifejlesztett műszaki eljárások 

rendszere, amely 

• korlátozza, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a jogvédelem alatt álló tartalmakhoz; 

• lehetővé teszi a felhasználás engedélyezését, a tartalomátvitelt a jogosulttól a felhasználóig, és a felhasználási 

díj elszámolását. 

A fentiek alapján a legegyszerűbben talán a következőképpen lehet a Digital Rights Management fogalmát 

meghatározni: a DRM a digitális tartalmakhoz való hozzáférést lehetővé tevő, illetve szabályozó technikai, 

műszaki, hardver- és szoftvereszközök összefoglaló neve. 

2.2. A digitális jogkezelő rendszerek célja és eszköztára 

Anélkül, hogy belebonyolódnánk a technológiai részletekbe, tekintsük át röviden a digitális jogkezelésre 

szolgáló rendszerek céljait, módszereit és eszközeit. Mint mondtuk, a DRM-rendszerek két alapvető célja az 

azonosítás és a jogérvényesítés. 

A szerzői jogok érvényesítéséhez feltétlenül szükség van egyrészt a szellemi alkotások és az alkotásokon 

fennálló jogok, másrészt az alkotók és a szerzői jogi jogosultak azonosítására, vagyis az alkotókra és azok 

szerzői jogaira vonatkozó adatok közlésére. A szerzői jogok érvényesítéséhez szükség van továbbá a 

felhasználásra vonatkozó szabályok megadására, valamint a felhasználás körülményeiről, illetve a felhasználás 

tényéről szóló adatokra. 

2.3. A Digital Object Identifier (DOI) 

Azt mindannyian tudjuk, hogy az URL-ek gyakori változása miatt az internetes hivatkozások nyomon követése 

mekkora gondot jelent. Egyetlen szolgáltató sem tud a dokumentumokban lévő hivatkozások karbantartására 

vállalkozni, annak ellenére, hogy a dokumentumok használhatóságát jelentősen csökkentik az idők során 

érvénytelenné váló hivatkozások. 

Az internetes világ számára nagy ígéret az egyes fájlokhoz, objektumokhoz rendelt digitális azonosító, a DOI, 

amelyet az internet „vonalkódjának‖ is neveznek. A DOI a régóta ismert és bevált ISBN, ISSN és a többi 

azonosító számhoz hasonlítható. A digitális objektum – amely lehet szöveg-, kép-, hang-, videofájl stb. – a DOI-

t akkor is „viszi magával‖, ha máshová kerül az interneten; akár az eredeti szolgáltató strukturálja át a szerverét, 

akár más szolgáltató gépre kerül a szóban forgó dokumentum (vagyis megváltozik az URL). Emellett további 

garanciát jelent, hogy a szolgáltatók közül mind többen szerződnek a DOI adminisztrátorával, és a szerződésben 

vállalják, hogy értesítést küldenek a DOI-val ellátott fájlok URL-jének megváltozásáról. 

Egyre több nagy tudományos kiadó tér át a DOI használatára; ha ezt ismerjük, akkor az interneten könnyen 

megtaláljuk a keresett művet. A DOI azonosítót érdemes a könyvtári katalógusrekordokba is felvenni (annak 

ellenére, hogy a MARC szabványban még nincs külön mező a DOI leírására). 

Figure 4.2. A D-LIB Magazine egyik cikkének DOI-ja 
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2.4. A digitális vízjel 

Jobb híján digitális vízjelnek nevezik azt az információhalmazt, melynek célja az adott kép-, film-, hang- vagy 

szövegfájl tulajdonjogának a bizonyítása. 

A digitális vízjellel a letöltést nem lehet megakadályozni, de alkalmazásával bizonyítható a tartalom származási 

helye és szerzői joga. A digitális vízjel számos típusát kifejlesztették, de alapvetően két fajtája ismeretes: a 

látható és a rejtett (ez utóbbi az emberi érzékszervek számára láthatatlan/hallhatatlan), de lehetséges a kettő 

kombinációja is. 

A digitális vízjel a szteganográfiai eljárások körébe tartozik. A módszer lényege, hogy a szerzői jogok 

bizonyítására szolgáló adatokat beleillesztik a megjelölni kívánt szerzői mű digitális állományába. A rejtett 

vízjelet csak megfelelő lejátszó készülékkel lehet érzékelni (de lejátszani is csak ezekkel lehet az így megjelölt 

műveket). 

A látható vízjelek használata egyszerűbb és olcsóbb, de – mivel képeken alkalmazva szabad szemmel is 

látszanak – erősen rontják a színvonalas alkotások értékét. A látható vízjelek közül valamennyien találkoztunk 

már azzal a megoldással, amikor a szerző (a jogtulajdonos) nevét és a Š jelet tüntetik fel a kép sarkában, vagy 

„bélyegzőt‖ tesznek a képre. 

Figure 4.3. Egy vízjelezett digitális kép az Europhoto 

adatbázisábólhttp://www.europhoto.eu.com/ 

http://www.europhoto.eu.com/
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A képeket, illetve a videofájlokat jelölő, rejtett vízjelek nem látszanak a képernyőn, audiofelvételek esetében 

pedig nem hallatszanak. A fejlettebb technológiát alkalmazó eljárások a felhasználáskor jelölik meg a fájlt. A 

dinamikus vízjel gyakran tartalmazza a felhasználó azonosítóját, a letöltés időpontját és egyéb adatokat (a 

későbbiekben még visszatérünk erre a kérdésre). 

A digitális vízjelek fejlesztése több irányban is folyik: a tervek szerint például a mozikba kerülő filmek 

hangsávjába egy – az emberi fül számára hallhatatlan – „audiovízjelet‖ rögzítenek, a DVD-lejátszókat pedig 

ellátják olyan érzékelővel, amely ezt a vízjelet figyeli. Ha a DVD-lejátszó észleli, hogy a vízjellel baj van 

(vagyis engedély nélküli másolat van a lejátszóban), megszakítja a film lejátszását. 

2006 tavaszán jelentették be, hogy az Open Mobile Aliance (OMA) olyan új mobil másolásvédelmi szabványt 

dolgozott ki, amely mobiltelefonokon, számítógépeken és szórakoztató elektronikai készülékeken egyaránt 

alkalmazható. A fejlesztők szerint az új szabvány – amely az interneten használt HTTP protokollt is támogatja – 

jóval hatékonyabb az elődeinél, és még inkább meg tudja védeni az adott tartalmakat az illetéktelen másolástól. 

A vízjelet – ahogy a többi copyright jelölést – nem szabad eltávolítani; ez akkor is jogsértést jelent, ha a mű 

felhasználása egyébként lehetséges (pl. magáncélra történik). 

Ellenőrző kérdések: 

1. Hogyan működik a digitális jogkezelés? 
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2. Milyen lehetőségei vannak? 

2.5. Titkosítás, hitelesítés, digitális aláírás 

A digitális jogkezelés eszköztárának ismertetéséből nem hiányozhat a titkosítás, a hitelesítés és a digitális 

aláírás, de fontos tudnunk, hogy ezek az eljárások nemcsak a digitális jogkezelés során, hanem az online 

kereskedelemtől az elektronikus kormányzatig számos területen használatosak. Mindhárom eljárást a digitális 

tartalomátvitelnél alkalmazzák. 

Figure 4.4. Titkosításra vonatkozó figyelmeztetés 

 

Figure 4.5.  A biztonságra és a titkosításra vonatkozó információk megjelenítése 
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Figure 4.6. A biztonságra és a titkosításra vonatkozó információk megjelenítése 

 

A digitális tartalmat a jogosulatlan felhasználások ellen védő titkosítás kettős célja: 
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• a digitális objektum csakis a tartalom felhasználására jogosult személyekhez jusson el, 

• az átvitel során a tartalmat ne lehessen észrevétlenül megváltoztatni. 

Többféle titkosítási módszer létezik; közülük talán a legelterjedtebb a kriptográfiai eljárás, amely matematikai 

módszerekkel alakítja át a kódolni kívánt képet, szöveget, hangfelvételt stb. A címzett rendelkezik a kódolt 

állomány visszafejtésére alkalmas kulccsal, amellyel a küldő által elkészített eredeti formában megtekinthetővé 

válik. Az átalakítást adatvédelmi kódolásnak, a visszaalakítást pedig dekódolásnak nevezzük 

(encryption/decryption). 

A másik ismert titkosítási eljárás a szteganográfia (szó szerint: „fedett írás‖), amelynek lényege, hogy a titkos 

információt valamilyen digitális adathalmazban (pl. egy képben) rejtik el. A művelethez két fájlra van szükség: 

az egyik az elrejtendő, a másik pedig a rejtett fájlt tartalmazza. A két fájl kombinációjával létrejött fájl 

dekódolása csak a megfelelő kulcs birtokában lehetséges. 

A hitelesítés célja, hogy a küldő és a fogadó fél egyaránt biztos lehessen a digitális tartalom sértetlenségében 

(integritásában). A hitelesítéskor egyfajta záradékkal és/vagy digitális aláírással látják el a digitális objektumot. 

Elektronikus úton történő szerződéskötés, megrendelés, számlázás, adóbevallás stb. esetén szükség van arra, 

hogy a küldő fél hitelt érdemlően igazolja személyazonosságát. Erre a célra az elektronikus (digitális) aláírás 

szolgál, amely nem más, mint az elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt, vagy 

azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat. Két fő típusa ismeretes, a fokozott biztonságú, illetve a 

minősített elektronikus aláírás. A fokozott biztonságú elektronikus aláírásokra enyhébb jogszabályi előírások 

vonatkoznak, mint a minősített elektronikus aláírásra. A tanúsítvány kibocsátása során kevésbé szigorú 

ellenőrzés is elegendő, és a tanúsítványhoz nem kell feltétlenül intelligens kártya. A minősített elektronikus 

aláírás a legszigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelel. Létrehozásához minősített tanúsítvány 

szükséges, emellett az aláírást létrehozó adatot az erre a célra létrehozott, biztonságos eszközön kell tárolni. 

Létezik egy nemzetközi szabvány, amely az elektronikus dokumentum egész életciklusának leírására alkalmas. 

2.6. Leíró nyelvek 

Jogvédett művek tulajdonságait, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, illetve a művek felhasználásával 

kapcsolatos műveleteket valamelyik, erre a célra kidolgozott nyelven írják le. Több leíró nyelvet ismerünk, 

amelyek közül van, amelyik aktív, és van, amelyik passzív DRM-implementáció leírására szolgál. Az aktív 

DRM-eszköz alkalmas arra, hogy a védett mű felhasználását a jogosultságtól függően tegye lehetővé – erre a 

passzív megoldások nem használhatók. 

Az érthetőség kedvéért vegyünk egy példát: az interneten gyakran találkozni olyan képekkel, amelyeket a 

képernyőn meg lehet tekinteni, de a háttérben lévő ún. dinamikus vízjel a másolatkészítést (a saját gépünkre 

„mentést‖), illetve a nyomtatást már nem teszi lehetővé. 

Az aktív eszközök közé tartozik az Open Digital Rights Language (ODRL), a nyílt forráskódú szabvány, 

amelyet igen gyakran használnak az akadémiai és az oktatási szférában, illetve a mobil (wireless – WiFi) 

hálózatokban. Az ODRL-t rugalmasan lehet alkalmazni, így a legegyszerűbb jogi nyilatkozatok közlésétől a 

legbonyolultabb jogi megállapodások feltételrendszerének megfogalmazásáig minden igénynek megfeleltethető. 

A másik elterjedt aktív DRM-implementáció a főként az elektronikus kereskedelem céljaira kifejlesztett 

Extensible Rights Markup Language (XRML), amellyel az adott tartalomhoz fűződő jogokat, felhasználási 

feltételeket és a költségeket lehet leírni, vagyis szabályozni a digitális állományok másolását, a részleges vagy 

időleges felhasználás feltételeit. Az XRML alkalmas arra, hogy összekapcsolják digitális aláírással, digitális 

azonosítókkal, tartalmi jellemzők leírására szolgáló metaadatokkal, és így komplex rendszereket alakítsanak ki. 

Az XML-séma technológiát alkalmazó XML-névterekkel teljes összhangban fejlesztett XRML 2.0 verziót 

2001-ben jelentették be. Az új változatot könnyen lehet az azonosításra, a titkosításra és más hasonló eljárásokra 

kidolgozott XML-alkalmazásokkal társítani. Az XRML-t az elektronikus könyvek piacáról ismert Open e-Book 

Forum és a multimédia-alkalmazásokra kifejlesztett MPEG21 szabvány „gazdája‖, a Moving Picture Experts 

Group használja. 

A passzív DRM-alkalmazások közül a könyvtárak számára a legfontosabb a Library of Congress által 

kifejlesztett Metadata Encoding and Transport Standard (METS). A METS a W3C égisze alatt kidolgozott 
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XML-sémát alkalmazza a digitális könyvtárak számára fontos leíró, adminisztratív és szerkezeti metaadatok 

közlésére és kezelésére. A METS használatát és nemzetközi szabvánnyá való fejlesztését a Digital Library 

Federation is támogatja. 

2.6.1. Kifogások a DRM alkalmazása ellen 

Digitális jogkezelő rendszerekről szólva nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az ellenvéleményeket, 

amelyek szerint a DRM-technológia – időnként durva módon – sérti a használók magánszféráját. 

Az adatok azt bizonyítják, hogy egyre több internetes szolgáltató él azokkal az új technikai lehetőségekkel, 

amelyek alkalmasak a használók azonosítására, illetve érdeklődésük, ízlésük, vásárlási szokásaik nyomon 

követésére. A szolgáltatók ezt a célt a szerzői jogok elektronikus kezelésére szolgáló rendszerek alkalmazásával 

érik el. Az EU azt kifogásolja, hogy vannak olyan ECMS-megoldások, amelyekkel az internethasználók összes 

lépését nyomon lehet követni, és ezeket rögzíteni is lehet. Az pedig, ha valakiről minden olyan adatot 

összegyűjtenek, amelyből meg lehet állapítani, mikor mit olvasott, nézett vagy hallgatott meg az interneten, 

durva beavatkozást jelent a magánszférába. 

Az Európai Unió nem először fejezte ki aggodalmát a használók szokásainak indokolatlan megfigyelése miatt. 

Az EU Bizottsága már 2005-ben is kiadott egy munkaanyagot, amelyben megállapította: a digitális jogkezelő 

rendszerek sebezhetők, mert 

• nem kompatibilisek egymással, ezért jelentősen megnehezíthetik a digitális tartalmak jogszerű felhasználását; 

• a használókról – gyakran azok tudta nélkül – számtalan információt gyűjtenek össze, köztük ún. szenzitív 

adatokat is. 

Természetesen nemcsak az Európai Unió tette szóvá az internetes tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó, a 

használókat hátrányosan érintő új eljárások alkalmazása iránti fenntartásait. A leginkább érintett 

internethasználók közül sokan sérelmezték a használói szokások nyomon követését. Sokkal visszafogottabb 

stílusban, de a nemzetközi könyvtári szervezetek is tiltakoznak az ellen, hogy a DRM-technológia alkalmazása 

időnként kifejezetten sérti a használóknak a szerzői jogi törvényekben biztosított jogait, illetve – a másik 

oldalról – nem biztosítja az internethasználók személyes adatainak védelmét. 

Az európai nemzeti könyvtárakat tömörítő EBLIDA nehezményezte, hogy a könyvtárak képviselői nem vettek 

részt abban a munkacsoportban, amely a DRM-alkalmazásokkal kapcsolatos európai uniós állásfoglalást 

dolgozta ki. Az iroda örömmel üdvözölte a szakértők véleményét, amelyben kifejtették: el kell kerülni, hogy a 

használók kétszer fizessenek egy jogvédett mű használatáért. Egyszer adójellegű költséget kérnek tőlük (pl. a 

korábban már említett üreskazetta-jogdíjat akkor is meg kell fizetni, ha a vásárolt információhordozóra soha 

nem másolnak jogvédelem alatt álló szerzői művet), majd a mű felhasználásakor újra jogdíjat kell fizetniük. 

Az EBLIDA azt is szóvá tette, hogy az EU-s szakértők az összes ingyenes felhasználást jogsértésnek, 

„kalózkodásnak‖ könyvelik el, holott éppen a szerzői jogi törvények biztosítják azokat a kivételeket, amelyekkel 

a közgyűjtemények, az iskolák, a magánszemélyek – bizonyos korlátozott feltételrendszer érvényesülése esetén 

– élhetnek. Ezekben a kivételes esetekben jogszerűen használják a jogvédett műveket ingyen és a szerző 

engedélye nélkül. A DRM-rendszerekkel kapcsolatban javasolják, hogy azok ne csak a művek integritását, 

hanem a felhasználók magánszféráját is védjék, használatuk pedig legyen egyértelmű és felhasználóbarát. 

Indokolt esetben legyen mód a védelmi rendszer jogszerű megkerülésére – például ha közgyűjtemény akar 

archiválni egy művet, fel lehessen oldani a másolásvédelmet. (Az európai uniós jogharmonizációnak 

köszönhetően a magyar szerzői jogi törvényt nemrégen módosították: a szabad felhasználási jog érvényre 

juttatása érdekében a közgyűjtemények követelhetik a szerzői jogosulttól a digitális jogvédelem feloldását. A 

védelem alól azonban az online hozzáférésű műveket, adatbázisokat stb. nem lehet kivonni.) 

2.7. A könyvtárak és a digitális jogkezelés 

Az információk akadálytalan közvetítése a könyvtárak alapvető feladata. Ezt a – szinte már közhelyes – 

megállapítást azonban ki kell egészítenünk azzal, hogy az információközvetítés csak jogszerű keretek között 

folyhat; ennek a feltételnek viszont a könyvtárak csak akkor tudnak maradéktalanul megfelelni, ha a 

könyvtárosok ismerik és tudják kezelni a digitális jogkezelő technológiákat. 

Tevékenységük során a könyvtárak számos, a DRM-technológia alkalmazása által fölvetett kérdéssel 

találkoznak, mint amilyenek a következők: 
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• a térítés ellenében igénybe vehető online adatbázisok, illetve egyes tételeik állományba kerülése többnyire 

nem lehetséges, mert a másolást az alkalmazott DRM-eszközök megakadályozzák; így az előfizetési díj 

fejében sem marad meg az adott időszak állománya a könyvtárban. 

• a könyvtárközi kölcsönzésben gyakran nem papírmásolatok, hanem digitalizált állományok érkeznek, 

amelyek jogszerű kezelésére nincs egységes szabályrendszer. 

• az interneten található szerzői művek hitelességéről, eredetiségéről, illetve e műveknek a felhasználására (pl. 

másolására, archiválására) vonatkozó jogosultságokról a DRM-eszközök használatával lehet meggyőződni. 

• a DVD-k régiókódjainak ismerete révén elkerülhetők a más földrészről származó lemezek vásárlásából 

származó kellemetlenségek (pl. az Észak-Amerikából vásárolt lemezeket általában nem lehet Európában 

lejátszani). 

• a könyvtárak egyre inkább nemcsak felhasználói, hanem előállítói is a digitális tartalomnak, amelynek 

jogvédelméhez – immár szerzői jogosultként – az intézményeknek komoly érdekei fűződnek. 

2.8. Következtetések 

A konszenzusos megoldás megtalálását az nehezíti, hogy ellentétben a korábbi, hasonló problémákat okozó 

innovációktól – mint például a fénymásolók, vagy a kazettás és videomagnók – itt most nem egy-két határozott 

és jövőbe mutató bírói döntés kellene, hanem több változtatás közel egyidejű bevezetése, ami a legkülönbözőbb 

érdekvédelmi szervezetek együttműködését igényelné. Néhány példa ezek közül, melyek kombinációja 

közelebb vinne a „kecske és káposzta‖ cél eléréséhez, a jelenleg sajnos valószínűbb „fürdővízzel a gyereket‖ 

típusú végkifejlet helyett: 

• Szükség lenne az angolszász „fair use‖, illetve a magyar „szabad felhasználás‖ eseteinek egyértelmű és 

részletes törvényi definiálására, különös tekintettel a digitális eszközökkel megjelent újfajta használati 

módokra. Mert jelenleg csak néhány konkrétum és általános irányelv van, továbbá különböző szervezetek – 

nem hivatalos – ajánlásai. Így ha valaki a szerzői jogi törvénynek ezt a kivételét szeretné kihasználni, akkor 

előbb-utóbb nagy valószínűséggel vagy elbizonytalanodik, és eláll a tervétől, vagy pedig nagyon jó 

ügyvédeket kell mozgósítania, mert a jelenlegi gumiszabály többféleképpen értelmezhető. A szabályozásnál a 

felhasználás célja és módja mellett figyelembe kellene venni a digitális másolat minőségét is; jelenleg ugyanis 

azonos megítélés alá esik egy blogban emlékezetből begépelt vers és egy nyomdai kiadás, egy nézőtérről 

kézikamerával felvett mozifilm és egy DVD minőségű másolat, egy festményről készült professzionális 

diafelvétel és egy komolyabb célokra alkalmatlan, néhány száz pixel széles, veszteségesen tömörített JPEG 

képfájl. A másik lehetőség, hogy a törvény a védett felhasználási módok mindegyikét felsorolná és definiálná, 

az ezeken kívüli eseteket pedig szabad felhasználásnak minősítené. 

• Az általános érvényű szabad felhasználás mellett a jogrendszernek további kedvezményeket is kell nyújtania 

a közgyűjtemények számára, lehetővé téve, hogy ezek az intézmények a digitális korban is el tudják látni a 

törvényben előírt, és az évszázados gyakorlat által közhasznúnak ítélt tevékenységeiket. Ide tartozik például, 

hogy joguk legyen gyűjteményüket egyedi engedélykérés nélkül is digitalizálni, és közönségük számára (ha 

korlátozásokkal is) hozzáférhetővé, kutathatóvá tenni. Engedélyezni kell nekik, hogy megőrizhessék az 

általuk előfizetett online szolgáltatásokból letöltött tartalmat, valamint archiválhassák a fontosnak minősített 

nyilvános weboldalakat, vagy akár az egész nemzeti webteret – még akkor is, ha ezeken esetleg jogvédett 

anyagok találhatók. (Ezek nyilvános továbbszolgáltatása ezután is engedélyköteles maradhatna.) Meg kell 

engedni nekik, hogy bevonhassák a nyilvános és a könyvtárközi kölcsönzésbe a digitális adathordozókon 

kiadott valamennyi kiadványt. (Az ebből származó esetleges visszaéléseket nem a könyvtári szolgáltatás 

korlátozásával kellene megpróbálni megelőzni, hanem az illegális felhasználás büntetésével.) Ugyancsak 

lehetőséget kell adni a közgyűjteményeknek arra, hogy másolásvédelmet és egyéb korlátozásokat nem 

tartalmazó verziókat kérhessenek a digitális kiadványok készítőitől, a hosszú távú megőrzés érdekében. 

(Természetesen cserébe megfelelő garanciákat adva arra, hogy ezek a védelmi idő lejárta előtt nem kerülnek 

nyilvános forgalomba.) A fentiek mellett még számos hasonló kedvezményt kellene kilobbizni a magyar 

közgyűjteményeknek, ahogyan ezt európai szinten az EBLIDA már el is kezdte. 

• Az oktatási és tudományos célokhoz szükséges jogvédett művek elérését a közgyűjtemények falainak 

kiterjesztése oldhatná meg a Sulinet és a Hungarnet vonalain működő egy vagy több virtuális magánhálózatra. 

Azok a dokumentumok, amelyeknek a jogosítását sikerül megoldani, ezen zárt hálózat(ok)on belül már 

szabadon hozzáférhetők lennének, hasonlóan ahhoz, ahogy az EISZ vagy a NAVAmár most is működik. 
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• A nagyméretű digitális dokumentumgyűjtemények létrehozásának alapfeltétele a – dokumentumtípustól és 

műfajtól független – közös jogkezelés, és az egységes vagy a letöltések számától függő átalánydíj-fizetés 

lehetőségének visszaállítása. Erre 2004 előtt már jól bevált gyakorlat létezett Magyarországon; és ennek az 

egyszerűsített jogkezelésnek a bevezetése tette lehetővé a 20. század első felében a rádió- és televízió 

csatornák megjelenését is, amelyek mostanában szintén egyre digitálisabbá és interaktívabbá válnak. Ezek a 

médiumok nem jöhettek volna létre, és nem maradhatnának fenn, ha a hang- és filmfelvételek minden egyes 

közreműködőjével egyedi szerződést kellene kötniük a művek sugárzása előtt. És – ahogy az elmúlt évtizedek 

bizonyították – egyáltalán nem tették tönkre a zene- és filmipart, hanem éppen ellenkezőleg: jelentősen 

fellendítették őket. 

• Ugyancsak a nagy tömegű, de nem egy konkrét szolgáltatóhoz köthető másolásból származó veszteséget 

kompenzálná részben a hálózathasználatra kivetett „adó‖, hasonlóan az üres adathordozók és másológépek 

árába beépített reprográfiai díjhoz. A mérések szerint az interneten folyó adatforgalom 50–70%-át a 

fájlcserélő rendszerek okozzák, a rajtuk áramló tartalom pedig szinte száz százalékban védett, amely után 

jelenleg semmilyen jogdíj nem folyik be. A hálózat előfizetési költségét néhány százalékkal megnövelő 

másolási díjat az internetszolgáltatók – a várhatóan jelentősen növekvő forgalom és előfizetőszám 

reményében – valószínűleg nem is hárítanák az ügyfeleikre. Ha pedig ez az adó forgalomarányos lenne, akkor 

a sávszélesség bővülésével rohamosan növekedne is az így befolyó, és a kreatív tevékenységek támogatására 

felhasználható összeg. Ehhez persze a jelenlegi tűrt/tiltott helyzetből előbb legálisnak kellene nyilvánítani a 

fájlcserélők használatát, megszüntetve ezzel a lakosság mind nagyobb részének kriminalizálását is. 

Svédországban alakult az első párt, amely fő céljául ezt tűzte ki, majd röviddel ezután a francia parlamentben 

is benyújtottak egy ilyen értelmű törvénymódosítási javaslatot. cikk írásának idején jelent meg a hír, hogy egy 

magyar politikai párt is felvállalta az ügy képviseletét. 

• A jelenleg érvényes szabályozás (engedélykérés kötelezettsége minden copyright-tulajdonostól) 

betarthatóságát nagyban segítené, ha visszaállítanák a jogtulajdonosok regisztrálási kötelezettségét, melyet az 

Egyesült Államokban – ezúttal éppen az európai gyakorlatot adaptálva – 1976-ban szüntettek meg. Bár a 

különböző közös jogkezelő szervezetek sok alkotót (elsősorban művészt) nyilvántartanak, de mivel az európai 

jogszemlélet természetes jognak tekinti a szerzői jogot, a védelem automatikusan megilleti azokat is, akik 

sehol nincsenek regisztrálva, és nem is gondolnak arra, hogy nekik ilyen védelem és jogdíj jár. Így elegendő 

egy digitalizálandó folyóiratban vagy lexikonban egyetlen (esetleg csak monogrammal jelzett) szerző, vagy 

egy filmrészleten egyetlen névtelen statiszta, és ez máris lehetetlenné teszi a mű szabályos jogosítását, vagy 

legalábbis a felhasználás várható hasznát jóval meghaladó ügyvédi és magánnyomozói költségekkel járhat. A 

mai számítógépes rendszerekkel és a személyazonosságot távolról is azonosító digitális aláírással már 

egyáltalán nem jelentene nehézkes bürokráciát egy olyan (a gépkocsi- vagy az ingatlan-nyilvántartáshoz 

hasonló) adatbázis létrehozása, ahol azok az alkotók és közreműködők (vagy örököseik), akik igényt tartanak 

a copyright díjra, és szeretnék kézben tartani a művek valamennyi felhasználását, megadhatnák 

elérhetőségüket. A nem regisztrált jogtulajdonosokhoz kapcsolódó ún. árva művek pedig nonprofit célokra 

szabadon használhatók lennének, internetes szolgáltatás esetén legfeljebb – a jelenleg is bevált gyakorlatként 

használt – „notice and takedown‖ ötelessége lenne a szolgáltatónak. Bevételt hozó felhasználásnál pedig a 

nyereség egy-két százalékát letétbe kellene helyezni arra az esetre, ha később mégis jelentkezne a tulajdonos. 

Ha a jogdíj csak a bejegyzett művek után járna, akkor le lehetne rövidíteni a felgyorsult világunkban teljesen 

értelmetlen 70 éves védelmi időt is, hiszen ennek eredetileg az alkotók ösztönözése volt a célja azzal, hogy ez 

az utódaiknak is jövedelmet hoz. Ha a védettség csak egy-két évtizedre szólna, de néhányszor meg lehetne 

újítani, akkor csak azok a művek maradnának védettek, ahol a szerző vagy valamelyik örököse még fontosnak 

tartja a jogdíjból származó jövedelmet. Azok az alkotások, amelyekből már annyi bevétel sem várható, 

amennyi a védettség megújításához szükséges időt és költséget megérné, így hamarabb felszabadulnának, 

nem kellene kivárni a szerző halála utáni 70 évet. Ide tartozik még az is, hogy ha a törvényhozók mégiscsak 

tovább növelik a védelmi időt (az amerikai kongresszus az elmúlt negyven évben tizenegy alkalommal tette 

ezt, amit azután a világ többi része is követett általában), akkor legalább visszamenőlegesen ne legyen 

érvényes ez a védettség: ne váljanak illegálissá azok a másolatok, átdolgozások, kiadások, amelyek egy, 

egyszer már szabaddá vált műből készültek. 

Mint a fenti példákból is látható, hagyományos jogi gondolkozással, és a régóta bevált megoldások analógiájára 

is számos megoldási lehetőség kínálkozik, és ezek kombinációjával a problémák nagy része, 

kompromisszumokkal ugyan, de minden érintett számára megfelelő módon kezelhető lenne. Van azonban egy 

további lehetőség is, amely szakít a hagyományokkal, és a digitális világ valóságos természetét felismerve a 

legjobb választ adja a jelen és a jövő copyright problémáira. 

Ellenőrző kérdések: 
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1. Mi a DRM leíró nyelv? 

2. Könyvtárak és a digitális jogkezelés: mi az olvasók érdeke? 
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Chapter 5. Digitális gyűjtemények 
létrehozása 

1. A digitalizálás technikai folyamata 

A digitalizálási projektek végső célja a digitális tartalmak online szolgáltatása a felhasználók számára. Ehhez 

első körben a megfelelő digitális dokumentumokat kell létrehozni, azaz digitalizálni kell a kiválasztott 

forrásdokumentumokat. Ezeket a digitális dokumentumokat megfelelő metaadatokkal ellátva lehet online 

publikálni a felhasználók számára. Az online publikálás azt jelenti, hogy a digitális dokumentumok és a 

hozzájuk kapcsolódó megfelelő minőségű metaadatok betöltésre kerülnek valamilyen – a digitális könyvtárak 

menedzselésére kifejlesztett – keretprogramba. Az ilyen típusú keretprogramnak köszönhetően strukturált, 

kereshető, és böngészhető digitális gyűjtemények hozhatók létre a digitális dokumentumokból és a hozzájuk 

kapcsolódó metaadatokból. 

A digitális könyvtárak létrehozásához szükséges legfontosabb elemek tehát: 

• digitális dokumentumok, 

• megfelelő minőségű metaadatok, 

• megfelelő keretprogram a digitális könyvtár kezelésére. 

A digitális könyvtárak létrehozásának két fontos fázisa van: 

• a digitális dokumentumok létrehozása 

• a digitális dokumentumok online publikálása 

• metaadatok létrehozása 

• keretprogramba való betöltés 

Ez a fejezet a digitális dokumentumok létrehozásáról, a digitalizálás technikai folyamatáról és a digitalizálási 

projektek vezetéséről szól. Az online publikáláshoz szükséges elemekről, azaz a metaadatokról, és az online 

publikáláshoz használható keretprogramokról a következő fejezet szól majd. 

1.1. Mi a digitalizálás? 

A digitalizálás során a forrásdokumentumokat – azaz a fizikai objektumokat, mint nyomtatott könyveket, 

folyóiratokat, térképeket stb. – digitális fájllá alakítjuk. Módszere lehet: 

• szkennelés 

• digitális fotó készítése 

A digitalizálás egyik nagyon pontos meghatározása a Könyvtárosok kézikönyvének harmadik kötetében 

olvasható, amely szerint: „A digitalizálás lényege abban rejlik, hogy a nyomtatott dokumentum tartalmát úgy 

helyezzük el egy elektronikus tárolóeszközön, hogy formai és tartalmi elemeit is megőrizzük, és egyúttal 

számítógép segítségével feldolgozhatóvá tegyük. Technikai értelemben digitális tárolásnak minősül az is, ha egy 

nyomtatott szövegről számítógéppel olvasható (=digitális) képet készítünk, de az is, ha ugyanennek a szövegnek 

elemeit a számítógéppel felismertetve szövegszerkesztő által kezelhető jelsorozatot állítunk elő.‖ 

Tehát digitalizálásnak tekinthető az is, ha a forrásdokumentumról csak digitális kép készül, ugyanakkor az is, ha 

a forrásdokumentum szövegét átalakítjuk a számítógép által kezelhető jelrendszerré, azaz megtörténik az un. 

szövegfelismertetés. Legszerencsésebb, ha a digitalizálás mindkét folyamatot magában foglalja, hiszen akkor a 

digitális kép készítésével a forrásdokumentum eredeti megjelenése is tárolódik, illetve a szövegfelismertetéssel a 

forrásdokumentum teljes szövege kereshetővé válik, ami a digitális másolat egyik nagy előnye a nyomtatott 

forrásdokumentummal szemben. 



 Digitális gyűjtemények létrehozása  

 90  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.2. A digitalizálás lehetséges előnyei és lehetséges céljai a 
könyvtárakban 

Érdemes megvizsgálnunk, hogy miért lehet fontos, és milyen előnyökkel szolgálhat a digitalizálás a könyvtárak 

számára. 

1.2.1. Állományvédelem 

A digitális másolat helyettesítheti a forrásdokumentum használatát, így annak állapota hosszabb távon 

megőrizhető. Sőt, a forrásdokumentum rendkívül rossz állapota olyan elvi döntést is indokolhat, amely szerint 

kizárólag csak a digitális másolat szolgáltatható az olvasók számára, mert az eredeti dokumentum már csak így 

őrizhető meg. 

1.2.2. Hozzáférés, elérhetőség javítása, megvalósulása 

A digitális információforrások online szolgáltatásával tulajdonképpen megszűnnek a hozzáférés eddigi fizikai, 

térbeli, időbeli és személyi korlátai, hiszen így bárki, bármikor és bárhonnan hozzáférhet a digitális 

dokumentumokhoz – természetesen csak a törvény szabta keretek között. 

Megszűnnek a fizikai korlátok, hiszen nem szükséges a könyvtárba belépnünk a dokumentumok használatához, 

sőt tulajdonképpen a világ bármely pontjáról elérhetjük ezeket a digitális dokumentumokat. 

Megszűnnek az időbeli korlátok is, hiszen nem csak az adott könyvtár nyitvatartási idejében férhetünk hozzá a 

dokumentumokhoz, hanem a nap 24 órájában, a hét minden napján. 

Megszűnnek a személyi korlátok is, hiszen bárki elérheti és használhatja ezeket a dokumentumokat, használatuk 

nem korlátozódik a szolgáltató könyvtár beiratkozott olvasóira. Ráadásul egy adott digitális dokumentumot több 

felhasználó is elérhet és használhat párhuzamosan, egy időben, ami a hagyományos könyvtári dokumentumok 

esetén megvalósíthatatlan lenne. 

A korlátok megszűnését jelenti az is, hogy az olvasó a digitális könyvtárak esetében emberi beavatkozás nélkül 

jut a dokumentumhoz, ami költségtakarékosság szempontjából is fontos lehet. Ráadásul a digitális könyvtárak 

azonnali hozzáférést biztosítanak a dokumentumokhoz, nem szükséges várakozni az esetleges raktári 

kiszolgálásra. 

1.2.3. Kereshetőség javítása 

A keresést nagyban megkönnyíti – gyorsabbá és hatékonyabbá teszi – a dokumentumok teljes szövegének 

kereshetővé válása a digitalizálásnak (szövegfelismertetésnek) köszönhetően. Így tulajdonképpen az indexelt 

leíró adatok (metaadatok) visszakeresést segítő funkciója kiegészül egy más típusú keresési funkcióval. 

1.2.4. Minőségjavítás 

Fotók és hangfelvételek esetén lehet leginkább jellemző, hogy a digitális másolaton olyan javítások elvégzése 

válik lehetővé, aminek eredményeként a digitális változat jobb, használhatóbb minőségűvé válik, mint az eredeti 

forrásdokumentum volt. 

1.2.5. Profitszerzés 

A könyvtárakban elvi döntés születhet arról is, hogy az intézmény profitszerzés céljából korlátozza, és anyagi 

ellenszolgáltatáshoz köti a létrehozott digitális gyűjteményének elérését és felhasználását. Más esetekben a 

létrehozott digitális fájlok közül a legnagyobb felbontású verzióval kapcsolatban követik ezt a szabályt. 

A Bergeni Egyetemi Könyvtár digitális fotógyűjteménye működik ilyen elven, de saját bevallásuk szerint, ez a 

gyakorlat nem váltotta még be a hozzá fűzött reményeket. 

1.2.6. Milyen dokumentumokat digitalizálhatunk a könyvtárakban? 

A digitalizálás forrásdokumentumai lehetnek: 

• szöveges dokumentumok (könyvek, folyóiratok), 
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• képi dokumentumok (plakátok, képeslapok, ex librisek, térképek), 

• hanganyagok (zenei hangkazetták, nyelvi hanganyagok), 

• mozgóképi anyagok (videók). 

1.3. A digitalizálás technikai folyamata 

A digitalizálás technikai folyamatának fázisai: 

• szkennelés, 

• archiválási fájlformátum kialakítása, a mesterfájlok elmentése, 

• képek feldolgozása (vágás, forgatás, átnevezés, konvertálás), 

• szövegfelismertetés, 

• megjelenítési, szolgáltatási fájlfok kialakítása. 

A digitalizálási folyamat egyes fázisainak sorrendje nem feltétlenül kötött, nem mindig azonos. Sokszor az 

egyes fázisok fel is cserélhetők, illetve bizonyos programok használatakor egymással párhuzamosan történnek 

meg. 

1.4. Szkennelés 

A szkennelés a digitalizálási folyamat legelső fázisa, amikor az arra megfelelő eszközzel – a szkennerrel, vagy a 

digitális fényképezőgéppel – elkészítjük a forrásdokumentum digitális másolatát. Ez általánosságban azt jelenti, 

hogy a szkenner az érzékelőivel „letapogatja‖ a forrásdokumentumon található tartalmakat és előállítja annak 

digitális képét. A szkennerek a nyomtatott szöveget is képként érzékelik, és képként mentik el. A szkenner által 

előállított képek is képpontokból (pixelekből) épülnek fel. A szkennelés során létrejövő – még minden 

változtatástól, szerkesztéstől mentes – digitális dokumentum az ún. mesterfájl (master file). A mesterfájl 

archiválását minden ajánlás fontos lépésnek tartja a megfelelő minőségű digitális gyűjtemény kialakításához, és 

hosszú távú megőrzéséhez. 

1.5. Szkennerek típusai 

A szkenner számítógéphez csatlakoztatható kiegészítő eszköz, melynek segítségével elvégezhetjük a szkennelés 

munkafolyamatát, azaz elkészíthetjük a forrásdokumentum digitális képét. Nagyon sokféle szkenner létezik, 

amelyek technikai jellemzői, ára, felhasználási területei rendkívül sokfélék lehetnek. Szkennerek típusokba 

sorolhatók bizonyos tulajdonságok alapján. 

1.5.1. Kézi szkenner 

A kézi szkenner olyan mobil eszköz, amelyet kézben tartva, egyenletes sebességgel a forrás-dokumentum felett 

végighúzva végezhetjük el a szkennelést. Kicsi, könnyű, és olcsó, de a létrejövő digitális kép minősége nem 

igazán felel meg a digitális könyvtárak elvárásainak. Magas minőségű digitális másolatok elkészítésére, 

valamint nagy mennyiségű forrásdokumentum esetén semmiképpen sem megfelelő eszköz. 

1.5.2. Síkágyas szkenner 

A síkágyas szkenner felépítése, használata és működése hasonlít a fénymásoló gépekhez, sőt ma már sokszor 

multifunkciós eszközként fénymásolásra és szkennelésre egyaránt alkalmasak ezek az eszközök. A digitalizálás 

elvégzéséhez a forrásdokumentumot rá kell helyezni a szkenner üveglapjára. Az üveglap alatt helyezkedik el a 

szkenner érzékelő egysége, amely egyenletes mozgással pásztázza végig és digitalizálja a forrásdokumentum 

megfelelő részét. Felhasználása kényelmes, sokféle dokumentum digitalizálására alkalmas, így széles körben 

alkalmazott szkenner típus. Viszonylag gyors szkennelést biztosít, és az ára sem olyan magas, mint a speciális 

szkennereké. Ráadásul jó minőségű digitális képet készít. Általában maximum A3-as méretű dokumentum 

digitalizálására képesek, de léteznek már A2-es méretűek is. Könyvtárak túlnyomó részt ezt a típusú szkennert 

alkalmazzák digitalizálásra, hiszen általában nincs anyagi keretük a drága, speciális szkennerek beszerzéséhez. 

Ez a szkenner típus viszont jól kiszolgálja az átlagos könyvtár általános digitalizálási igényeit. 
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1.5.3. Dokumentumszkenner 

Nagy mennyiségű, lap formátumú dokumentum digitalizálására kialakított eszköz. Egyik fontos jellemzője a 

gyorsaság – rövid idő alatt nagymennyiségű dokumentum digitalizálására képes – a létrejövő másolatok 

minősége viszont nem túl magas. Fontos kiegészítő része a lapadagoló. Ebben kell elhelyezni a lap formátumú 

forrásdokumentumokat, és a szkenner önmaga tölti be egyenként a digitalizálandó lapokat. Itt nem a beolvasó 

egység mozog, hanem a szkenner a dokumentumot húzza át a beolvasó egység előtt. Általában maximum 300 

DPI felbontásban képesek digitalizálni, éppen azért, mert a nagyobb felbontású szkennelés sokkal lassabb 

munkafolyamatot tenne csak lehetővé. Elsősorban irodákban és hivatalokban alkalmazott eszköz. Könyvtári 

alkalmazása nem jellemző, csak speciális esetekben. Ilyen lehet például a könyvtári katalóguscédulák 

digitalizálása. Ebben az esetben gyors, nem túl magas minőségű szkennelésre van szükség, ráadásul a 

dokumentumok védelme sem olyan hangsúlyos, mint egyébként a könyvtári dokumentumok estében. Európában 

is jó néhány könyvtár valósította meg ezzel a módszerrel a régi katalóguscéduláinak online elérhetőségét. 

1.5.4. Könyvszkenner 

Speciálisan könyvek digitalizálására kialakított szkenner. Tulajdonságait ennek a funkciónak megfelelően 

alakították ki. Így fontos jellemzője, hogy magas minőségű, nagy felbontású digitális képek készítésére képes. 

Az érzékelő egysége legtöbbször a dokumentum fölé magasodó állványon helyezkedik el. A megfelelő világítás 

beépítése is a magas minőség elérését biztosítja. A magas minőségű digitális másolat mellett másik fontos 

tulajdonsága, hogy komoly hangsúlyt kap a forrásdokumentum magas szintű védelme. Ilyen eszköz például a 

könyvbölcső használata. Illetve szintén a könyv védelmét szolgálja, hogy bizonyos típusok már szoftveresen 

„javítják‖ a digitális képen a könyv gerincénél keletkező sor-elhajlásokat, torzításokat. Így kevésbé kell a 

könyvet kihajtani, kifeszíteni a digitalizáláshoz. Az ilyen típusú szkennerek árai már meglehetősen magasak. 

A könyvszkennerek egy speciális típusa az automatizált lapozásra is képes. Ezek még magasabb árkategóriába 

tartozó eszközök. Itt már csak a digitalizálás kezdetekor és befejezésekor van szükség emberi beavatkozásra. De 

természetesen a digitalizálás során is szükséges az emberi jelenlét és felügyelet, habár aktív részvétel már nem 

szükséges. Az ilyen típusú szkennereknél a könyv védelme még tovább fokozódott, hiszen itt még kisebb 

mértékben szükséges a könyvet kinyitni. Ráadásul a szkenner nem folyamatos megvilágítással dolgozik, hanem 

mindig csak a beolvasás pillanatában villantja fel a megfelelő fényforrást. A digitalizálás sebessége a manuális 

lapozáshoz képes ugrásszerűen megnőtt. A legmagasabb kategóriás eszközök a 2400 oldal/óra beolvasási 

sebességre is képesek. 

1.5.5. Térképszkenner 

Kifejezetten térképek, vagy nagy méretű plakátok, poszterek digitalizálására kifejlesztett eszköz. Általában a 

dokumentum mozgatásával végzik el a szkennelést. Nagy felbontású, rendkívül jó minőségű digitális másolatok 

készítésére alkalmasak. Ma már meglehetősen jó gyorsasággal végzik el ezt a feladatot. Különleges 

tulajdonságuk, hogy rendkívül nagy méretű dokumentumok digitalizálása válik segítségükkel lehetővé. Áruk 

meglehetősen magas, és általában csak az ilyen jellegű speciális dokumentumok nagyobb mennyiségű 

digitalizálására szakosodott könyvtárak vásárolják meg. Vannak hordozható verzióik is, amelyek könnyűek és 

könnyen összecsukhatók. 

1.5.6. Mikrofilm szkennerek 

A szkennerek egy különleges típusa, amelynek használata kifejezetten a könyvtárakban jellemző. Mikrofilmek 

digitalizálására alkalmas eszközök. 

1.5.7. A szkennerek fontosabb technikai jellemzői 

A szkennerek fontosabb technikai jellemzői a következők lehetnek: 

• beolvasási sebesség (óránként beolvasott oldalak száma – felbontás nagyságától függően), 

• maximális felbontási képesség (DPI), 

• maximális színárnyalat, 

• maximális dokumentum méret, 
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• maximális dokumentum magasság (esetenként), 

• megvilágítás típusa. 

Szkennerek által kínált különböző speciális funkciók: 

• állítható magasságú könyvasztal, 

• könyvbölcső (külön állítható oldalakkal), 

• többféle szkennelési mód (egyoldalas, kétoldalas, dupla oldalas), 

• keret, ujj és belső margó maszkolás, 

• torzítások szoftveres kiigazítása, 

• automatikus lapozás. 

1.6. A szkenneléshez szükséges előzetes beállítások 

A szkennelés megkezdése előtt meg kell határoznunk, és be kell állítanunk néhány fontos paramétert annak 

érdekében, hogy a szkenner a megfelelő minőségű és megfelelő formátumú digitális másolatot készítse el az 

adott forrásdokumentumról. Ezek a paraméterek általában a következők: 

• képformátum, fájlformátum, 

• képfelbontás, 

• színmélység, 

• szkennelési méret (a forrásdokumentum nagysága határozza meg). 

1.6.1. Képfelbontás, felbontás 

A digitális képek képpontokból (pixelekből) állnak össze. A képfelbontás értéke azt mutatja meg, hogy egy inch 

(25,4 mm) hosszúságú egységenként hány képpontot tartalmaz a digitális kép. Mértékegysége a DPI (dot per 

inch, azaz inch-enkénti képpontok száma). A szkennerek esetén a maximális felbontás azt fejezi ki, hogy a 

kimeneti kép egy inch nagyságú részén hány elkülönített képpont, pixel megjelenítésére képes a készülék. 

Természetesen minél több képpontból épül fel a kép, annál részletgazdagabb lesz, annál inkább vissza tudja adni 

az eredeti dokumentumon meglévő részleteket. Tehát minél nagyobb felbontású egy digitális kép (minél 

nagyobb a DPI értéke) annál jobb minőségű. A szkennerek egyik fontos technikai jellemzője, hogy maximálisan 

milyen felbontásban képesek szkennelni (például maximális felbontási képesség: 600 DPI). A DPI érték 

növekedésével viszont a kép fájlmérete is növekedni fog, azaz nagyobb tárolási kapacitást fog igényelni. Ezen 

túl a szkennelés sebessége is nagyban függ a felbontás nagyságától. Hogy ennek arányait érzékeljük, például 

általánosan elmondható, hogy digitalizáláskor egy 600 DPI felbontású kép elkészítése négyszer annyi időbe 

telik, mint egy azonos paraméterekkel rendelkező, de 300 DPI felbontású kép előállítása. (A beolvasó egység is 

lassabban mozog, illetve a beolvasás után az adatok feldolgozása is lassabban történik meg.) 

1.6.2. Színmélység 

A szkennerek a digitalizálás során a digitális képet apró pontokból (pixelekből) állítják össze. Minden képpont 

színárnyalatának meghatározásra kell kerülnie. Az, hogy egy-egy képpont színe hány bit felhasználásával kerül 

meghatározásra, az adott kép színmélységét adja meg. Fekete-fehér kép előállítása esetén elegendő az 1bit/pixel 

színmélység, hiszen egy-egy képpont vagy fekete, vagy fehér. Ehhez képpontonként elegendő egyetlen bit, 

amelynek értéke (0 vagy 1) vagy a fekete vagy a fehér színt jelöli. 24 bit felhasználásával már 16 millió 

színárnyalat fejezhető ki. Színmélység tehát azt mutatja meg, hogy hány színárnyalatot tartalmazhat a digitális 

dokumentum. A digitalizálás annál jobb minőségű, minél több képpontot különböztetünk meg egységnyi 

felületen (azaz minél nagyobb a kimeneti kép DPI értéke), illetve minél több színárnyalatból választható ki egy-

egy pixel színe (azaz minél nagyobb a színmélység). Természetesen a színmélység növelése is hatványozottan 

növeli a fájl méretét, így a szükséges tárolókapacitás méretét is 
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Szkenneléskor mindig meg kell találni az adott forrásdokumentumhoz ideális paramétereket, hogy a fájlméretek 

se legyenek túlságosan nagyok, de a minőség is a céloknak megfelelő legyen. Szöveges dokumentumoknál nagy 

általánosságban megfelelő lehet a fekete-fehér szkennelés, hiszen ez általában a szövegfelismertetéshez is 

elegendő. De lehet olyan háttér, vagy esetleg ábrákat, képeket is tartalmazhat a szöveges dokumentum, ami 

miatt már dönthetünk szürkeárnyalatos, vagy színes szkennelés mellett is. Általában szürkeárnyalatos képek 

estén sokkal jobb a szövegfelismerési arány, mint fekete-fehér képek esetén. Teljes dokumentumok szkennelése 

előtt mindenképpen érdemes néhány teszt oldalt elkészítenünk különböző beállításokkal: különböző 

színmélységgel, felbontással, kontraszttal, fényerősséggel. Így ezek közül kiválaszthatjuk a leginkább 

megfelelőt. 

A kép egy szkennert irányító program kezelőfelületét mutatja, ahol beállíthatjuk a szkennelés megkezdése előtt 

a megfelelő paramétereket: 

Figure 5.1. Szkennert irányító program kezelőfelülete 

 

1.6.3. Archiválási fájlok létrehozása 

A szkennelés során tehát létrejön egy megfelelő minőségű, és megfelelő formátumú digitális kép, amely még 

minden szerkesztéstől, módosítástól mentes. Ez a fájl a mester fájl. Ajánlások szerint ezeknek a megőrzése 

fontos a digitális könyvtárak hosszú távú menedzselésében, megőrzésében. A mester fájl tehát olyan formátumú, 

színmélységű, felbontású, ahogyan azt a szkennelés előtt beállítottuk. 

A digitális dokumentumok fájlformátumának kiválasztásakor több tényezőt kell figyelembe vennünk. 

Természetesen döntenünk kell mind az archiválási fájlformátumról, illetve a digitális dokumentum megjelenítési 

fájlformátumáról is (más néven szolgáltatási fájlformátum). 

1.6.4. Archiválási fájlformátumok 

Az archiválási fájlformátum kiválasztásánál a legfontosabb vezérelvek az eredeti információk minél 

tökéletesebb megőrzése, a könnyű további feldolgozhatóság és a hosszú távú megőrzés biztosítása. A képek 

tárolására kifejlesztett fájlformátumok száma rendkívül nagy, érdemes azonban azok közül választanunk, 

amelyek a legelterjedtebbek, leginkább szabványosítottak és információveszteség nélkül tömöríthetőek. 

Legelterjedtebb archiválási formátumok: TIFF, PNG, BMP, JPG, PDF. 

Ezek közül az leginkább ajánlott formátumok: 

• TIFF (Tagged Image File Format) 
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Egyik legelterjedtebb fájlformátum, gyakorlatilag minden operációs rendszer támogatja, és minden lapolvasó 

képes ebben a formátumban menteni. Meglehetősen nagy a tárolókapacitás-igénye, de veszteségmentesen jól 

tömöríthető. Többféle verziója is létezik a használt tömörítést illetően. 24 bit színmélységig képes az 

információkat rögzíteni. Jellemző tulajdonsága, hogy rugalmas formátum, hiszen a tárolt képhez strukturált 

szöveges információ is kapcsolható, amely rugalmasan bővíthető. Ajánlott archiválási formátum. 

• PNG (Portable Network Graphics) 

Veszteségmentesen tömöríthető formátum. Fejlesztésében a W3C is aktívan közreműködött. A számítógépes 

hálózatokon való adatátvitelre optimalizálták. Újdonsága a fokozatos megjelenítés, ami azt jelenti, hogy 

lassabb adatátvitel esetén a kép részletessége idővel bontakozik csak ki, de már a letöltés elején láthatóak a 

kép nagyobb formai elemei. 48 bit színmélységig támogatja a digitalizálást. Ajánlott archiválási formátum. 

A szkennelés folyamatának végeredménye tehát egy általunk meghatározott paraméterekkel rendelkező digitális 

kép, amelyen további alakítások, és eljárások végezhetők. 

1.7. Képek feldolgozása 

1.7.1. Vágás 

Szkennelés során nem feltétlenül tudunk pontosan úgy dolgozni, hogy a dokumentum tartalma minden egyes 

létrejövő digitális képen esztétikusan, és azonos margókkal helyezkedjen el. Ezt utólag javíthatjuk. Erre a képek 

vágása a megfelelő módszer. Általában a tartalom körüli nem esztétikus, vagy zavaró részeket levágjuk, vagy 

körbevágjuk úgy a tartalmat, hogy az esztétikus, és jól használható legyen. Erre a munkafázisra különböző 

szoftverek alkalmazhatóak. 

1.7.2. Forgatás 

Fontos, hogy a dokumentumok jól használhatóak, és esztétikusak is legyenek. Szöveges do-kumentumok esetén 

előfordulhat, hogy a digitális képen a sorok nem vízszintesek. Ez nem csak esztétikailag zavaró, hanem a 

dokumentum használhatóságát, olvashatóságát is komolyan befolyásolhatja. Már a szkennelés 

munkafolyamatában fontos ügyelni a ferde sorok elkerülésére. Ha ez mégsem sikerült tökéletesen, akkor a kép 

kismértékű forgatásával javíthatunk a kép minőségén. Gyakran néhány fokos forgatásra van csak szükség. 

1.7.3. Fájlok átnevezése 

Már szkennelés előtt beállítható, hogy a szkenner milyen elnevezést alkalmazzon az egyes elkészülő képfájlok 

esetében a digitalizálás során. Megadhatunk például egy előtagot, amely minden fájlnév elején meg fog jelenni. 

Az előtagot pedig a fájlok automatikus számozása követheti. Érdemes olyan előtagot használni, amely a 

forrásdokumentumot azonosítja, vagy legalább valamilyen formában utal arra. Ha valamiért az így kialakított 

fájlnevek mégsem megfelelőek, akkor utólag is megváltoztathatók. Szoftverek segítségével a 

forrásdokumentumról készített fájlok egyszerre is átnevezhetők az általunk beállított paraméterek szerint. 

1.7.4. Konvertálás 

A szkenneléssel létrehozott digitális fájlok formátuma utólag is megváltoztatható. Ehhez nem kell egyenként 

konvertálnunk az egyes fájlokat, hanem egyszerre sok fájllal is elvégezhetjük ezt a műveletet. Szintén 

elvégezhető tömeges konvertálással a képek felbontásának csökkentése, a képek átméretezése, de akár forgatása 

is. Ezekhez a műveletekhez ingyenes szoftverek is rendelkezésünkre állnak. 

1.7.5. Egyéb lehetséges képminőség javító eljárások 

• kontrasztállítás, 

• fényerő állítása. 

1.7.6. Megjelenítési fájlformátum kialakítása 

A digitális dokumentum megjelenítési fájlformátumát – azaz szolgáltatási fájlformátumát – is ki kell alakítani. 

Az online szolgáltatáshoz gyakran szükség van bélyegképek előállítására is. Elképzelhető, hogy többféle 
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méretű, felbontású, minőségű fájlt is szeretnénk szolgáltatni a dokumentumról. Ezeket is el kell készíteni ebben 

a munkafázisban. 

Leggyakoribb megjelenítési formátumok: JPEG, GIF, PNG, PostScript, PDF. 

Leginkább ajánlott formátumok: 

• JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

Az egyik legelterjedtebb formátum. Rendkívül jól tömöríti a képeket, és a tömörítési eljárás során egyénileg 

állítható a tömörítés mértéke. Tömörítése viszont információvesztéssel jár. Az internetes weblapok alapvető 

összetevője. 

• GIF (Graphics Interchange Format) 

Hosszú ideig a leginkább alkalmazott formátum, amely veszteségmentes tömörítést tesz lehetővé. Digitális 

könyvtárakban leginkább a bélyegképeket tárolják és szolgáltatják GIF formátumban. 

• PDF (Portable Document Format) 

Az Adobe Systems által kialakított, a PostScript továbbfejlesztéséből létrejött, ma már nyílt szabvány és 

dokumentum leíró nyelv. Egyik erőssége, és népszerűségének egyik oka, hogy a PDF dokumentum 

szerkezetét a dokumentum létrehozója határozza meg. Alkalmas többek között szöveg, ábra, vagy kép 

tárolására. A PDF dokumentumban lehetnek különböző alkalmazások is, így például beállíthatóak különböző 

védettségi szintek, a dokumentumok tartalma kereshető, a dokumentum tartalmazhat különböző beviteli 

elemeket (nyomógombokat, beviteli dobozokat), űrlapok is készíthetők, az egyes oldalak bélyegképei is 

megjeleníthetők, alkalmazható ún. könyvjelzők is. Napjainkban rendkívül népszerű és sokat alkalmazott 

formátum. 

A nem szöveges dokumentumok feldolgozása általában itt be is fejeződik. A szöveges doku-mentumokon 

azonban még érdemes elvégezni a szövegfelismertetést is. 

1.8. Szövegfelismertetés 

A szkennelés során digitális képek jönnek létre. Ez a szöveges dokumentumok szkennelése esetén is igaz. 

Ahhoz, hogy számítógépes programok által értelmezhető, szerkeszthető, és kereshető szöveges állományt 

hozzunk létre, az ún. szövegfelismertető programok valamelyikét kell használnunk. Ezek az ún. optikai 

karakterfelismertető programok, vagy más néven OCR programok (Optical Character Recognition) a szkennelés 

során létrejövő digitális képeken található szöveges részeket szerkeszthető szöveges állományokká alakítják át. 

Így az eddig csak képként létező digitális dokumentumokból egyrészt tartalmukban kereshető, másrészt 

szövegszerkesztő programok által is módosítható változatot kapunk. Mind a kereshetőség, mind a 

szerkeszthetőség komoly többletértéket jelent a forrásdokumentumokkal szemben. 

A szövegfelismertető programok kezelése viszonylag egyszerű. Első lépésként be kell töltenünk a képi fájlokat a 

programba. Ha egy teljes könyvet digitalizálunk, amelyet oldalanként külön képi fájlokban rögzítettünk, akkor 

ezeket a fájlokat egyszerre töltjük be. A betöltés után a program elvégzi a karakterek egyenkénti felismerését, 

majd a kettéosztott monitoron megjeleníti az eredeti képi fájlokat, és a felismert karakterekből összeálló, 

szerkeszthető szöveges állományt is. Ha javítani szeretnénk a rosszul felismert karaktereket, azt viszonylag 

könnyen megtehetjük, hiszen a javítandó szöveggel párhuzamosan látjuk az eredeti képeket is. A szoftver 

általában külön színnel jelöli azokat a karaktereket, amelyek felismerésében nem teljesen biztos. Az utólagos 

korrekció külső szövegszerkesztő szoftverben is végezhető. 

A kép a szövegfelismertetés egyik fázisát mutatja. 

Figure 5.2. Szövegfelismertetés munkafolyamatának egyik fázisa 
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A mai OCR programok nagyon jó hatékonysággal dolgoznak. A felismerés pontossága termé-szetesen nagyban 

függ az eredeti dokumentum minőségétől, az eredeti dokumentumon alkalmazott karakterek típusától, a 

karakterek és a háttér kontrasztbeli különbségétől. Az OCR programok egyre több nyelv kezelésére képesek, sőt 

ma már nem ritka, hogy az eredeti dokumentum nyelvét be se kell állítanunk, mert a program ezt automatikusan 

felismeri. A nyelv beállítása a programokban megtalálható szótárak miatt szükséges, hiszen a karakterek szavak 

kontextusába való elhelyezése tovább növeli a felismerés valószínűségét. A programok taníthatóak is, azaz 

egyes különleges karak-ternek megadhatjuk az „értékét‖, amelyet később ezek alapján már azonosítani fog a 

program. A technológia folyamatos fejlesztés alatt áll. Teljesen ideális esetben akár 99,9%-os hatékonysággal is 

elvégezhető az automatikus szövegfelismertetés. Ez kb. 1–4 hibás karaktert jelent 2.000 karakterenként. Ilyen 

hatékonyság azért a mindennapi életben nem jellemző, sokféle tényező nehezítheti a karakterek felismerését. A 

szöveg utólagos korrekciójának lehetőségét mérlegelni kell, ugyanis annak elvégzése nem feltétlenül kifizetődő, 

hiszen sok időt és komoly emberi erőforrásokat igénylő feladat is lehet. Léteznek áthidaló megoldások is, ilyen 

például a kétrétegű PDF alkalmazása. 

A szövegállomány létrejötte – és az esetleges utókorrekció – elvégzése után el kell mentenünk a létrejövő 

adatokat. Különböző formátumok közül választhatunk a dokumentum mentésénél, ilyenek leggyakrabban a 

következők: HTML, RTF, TXT, Microsoft Word, Microsoft Word XML, vagy PDF. 

Leggyakrabban alkalmazott szövegfelismertető szoftverek: 

• Abbyy FineReader, 

• Recognita OmniPage, 

• TypeReader, 

• Readiris, 

• GOCR. 

1.9. Kétrétegű PDF 

A szövegfelismertetett dokumentumok egyik általános szolgáltatási fájlformátuma az ún. kétrétegű PDF. Ennél 

a megoldásnál a felhasználó az eredeti dokumentumról készített képet láthatja. A kép mögött láthatatlanul 

helyezkedik el a felismertetett szöveges állomány. Így a teljes szövegben végzett kereséskor a felhasználó 

számára az adott oldal eredeti képe jelenik meg. Ennek a megoldásnak több előnye is van. Egyik, hogy a 

felhasználó a forrásdokumentum eredeti szerkesztettségét, képét, állapotát is láthatja. Másik előny viszont, hogy 

így utókorrekció nélkül is szolgáltathatóak a szövegfelismertetett dokumentumok. Hiszen a rosszul felismert 
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karakterek csak a rejtve maradó szöveges állományban találhatóak, a felhasználót nem zavarják. A rosszul 

felismert és nem javított karaktereknek annyi hatásuk lesz, hogy az adott szó nem kerül bele a keresési találatok 

közé. Az így „elvesztett‖ találatok száma viszont annyira elenyésző, hogy nem indokolná a drága, és időigényes 

utólagos korrekciót. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen fázisai vannak a digitális könyvtárak létrehozásának? 

2. Sorolja fel a szkennerek legfőbb típusait, és röviden foglalja össze előnyeiket, illetve könyvtári alkalmazási 

lehetőségeiket! 

3. Mit jelent a szövegfelismertetés, és milyen előnyei vannak alkalmazásának? 

1.10. Digitalizálás a könyvtárakban – ajánlások, jó gyakorlatok 

1.10.1. Digitalizálandó anyagok kiválasztása 

A digitalizálandó anyagok, azaz a forrásdokumentumok kiválasztását előre meghatározott elvek alapján 

hajthatjuk csak végre. A kiválasztás elveit – amennyiben azokat minden érintett elfogadhatónak ítélt meg – 

írásba kell foglalni, dokumentálni kell. A kiválasztási elvek meg-határozásakor mindenképpen figyelemmel kell 

lennünk a digitalizálási projekt meghatározott céljára vagy céljaira, hiszen már a cél nagyban meghatározza, 

hogy mely kiválasztási kritériumok kerülnek előtérbe az adott projekt kapcsán. Nem mindegy ugyanis, hogy a 

projekt célja archiválás, vagy a nehezen hozzáférhető dokumentumok könnyebb elérésének biztosítása, vagy az 

adott intézményt reprezentáló állomány láthatóvá tétele. A kiválasztás elveit és kritériumait már a digitalizálási 

projekt tervének részeként meg kell határoznunk. 

Természetesen az elvek megállapításánál fontos szerepet játszik, hogy az adott intézmény rendelkezik-e már un. 

digitalizálási stratégiai tervvel. A digitalizálási stratégiai terv adott időszakra (3 vagy 5 évre) előre 

meghatározza, hogy az intézmény milyen elvek alapján, milyen célokkal, milyen digitalizálási projekteket 

tervez, vagy tekint prioritásnak. Természetesen a digitalizálási stratégiai tervek megvalósításába sokszor 

„beleszól‖, hogy az adott időszakban milyen digitalizálási pályázatok kerülnek meghirdetésre, hiszen a 

digitalizálási munkáknak komoly anyagi vonzatai is vannak. 

A kiválasztási kritériumok összeállításánál fontos a következők figyelembevétele: 

• a digitalizálási projekt alapvető céljai, 

• a digitalizálandó anyag megvizsgálása a szerzői jogi törvény szempontjából, 

• digitalizálandó anyag állapotának, sérülékenységének felmérése, mérlegelése, 

• a digitalizálandó anyag, azaz a forrásdokumentum jelenlegi elérhetősége, 

• online szolgáltatás esetleges nehézségei, 

• annak megvizsgálása, hogy az adott dokumentumnak létezik-e már digitális másolata, azaz más intézmény 

nem digitalizálta-e már az adott dokumentumot. 

A kiválasztás elveinek, kritériumainak dokumentálása után kezdődhet meg a forrásdokumentumok fizikai 

leválogatása. Ha a válogatás közben kiderül, hogy a meghatározott kritériumokon változtatni érdemes, akkor a 

változtatásokat minden esetben dokumentálni kell, és gondoskodni kell arról, hogy minden érintett informált 

legyen a változtatásokról. 

1.10.2. Digitalizálás előkészítése 

A digitalizálási projekt fontos fázisa a digitalizálás előkészítése. Az előkészítésbe befektetett munka utólag 

általában sokszorosan megtérül, ezért nem érdemes kihagyni ezt a fázist. 

Az előkészítés lépései: 

• megfelelő munkakörnyezet kialakítása, 
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• megfelelő technikai felszerelés (hardverek) beszerzése, biztosítása, 

• megfelelő szoftverek beszerzése, 

• a beszerzett hardverek és szoftverek kipróbálása, 

• megfelelő tárhely kialakítása. 

Fontos, hogy az előkészítés során a projekt minden egyes fázisát próbáljuk ki, de mindenképpen olyan 

forrásdokumentumon, amely nem sérülékeny. A szkenneléstől, a képfeldolgozáson keresztül egészen a 

metaadatok elkészítéséig és a digitális gyűjteménybe vagy könyvtárba való feltöltésig mindent tesztelnünk kell. 

A fázisok kipróbálásával sok problémát kivédhetünk. Így például elkerülhetjük, hogy az igazán értékes és 

esetleg sérülékeny forrásdokumentumban kár keletkezzen, vagy, hogy valamilyen felmerülő probléma miatt az 

értékes forrásdokumentumot többször kelljen digitalizálnunk. 

1.10.3. Forrásdokumentumok kezelése a digitalizálás során 

Alapelv, hogy a digitalizálás során a forrásdokumentum lehetőség szerint ne sérüljön, vagy ha ez nem 

lehetséges, akkor a lehető legkisebb negatív hatást kelljen elszenvednie. 

Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük elengedhetetlen a megfelelő környezet biztosítása, amelynek alapelemei a 

következők: 

• a digitalizálást egy erre a célra elkülönített helyiségben, vagy helyen végezzük, 

• a helyszín ne legyen túl forgalmas, fontos a nyugodt és biztonságos környezet biztosítása, 

• a digitalizáló műhelyben enni, inni, cigarettázni nem szabad, 

• kerüljük az extrém környezeti hatásokat (nagyon magas vagy alacsony hőmérséklet, nagy hőingadozás, 

hosszantartó közvetlen napfény, extrém páratartalom stb.). 

A forrásdokumentumok kezelésénél fontos elvek még: 

• a digitalizálás a forrásdokumentum minél kevesebb mozgatásával valósuljon meg, 

• szükség esetén kérjük ki szakember véleményét, amelyet megfelelően dokumentáljunk, 

• körültekintően mérjük fel, hogy mely forrásdokumentum, milyen szkennerrel digitalizálható a leginkább, 

• használjunk a digitalizáláshoz olyan segédeszközöket, amelyeket a forrásdokumentumok védelmére 

alakítottak ki (pl. könyvbölcső), 

• pontosan dokumentáljuk azt is, hogy az egyes forrásdokumentumok a digitalizálási fo-lyamatnak mely 

fázisában vannak, illetve fizikailag pontosan hol találhatóak, 

• a szkennereket tartsuk tisztán, 

• a szkennelés kipróbálásához ne a pótolhatatlan forrásdokumentumokat használjuk, 

• a személyzet betanításához is a kevésbé sérülékeny forrásdokumentumokat használjuk. 

1.10.4. A létrehozott digitális állomány védelme, hosszú távú megőrzése, 
hozzáférési jogosultságok 

A létrehozott digitális állomány megvédése a megsemmisüléstől (migrációs stratégiák) 

• a mesterfájlokat veszteségmentesen tároljuk, ne alakítsuk, tömörítsük veszteséggel, 

• körültekintően válasszuk ki a fájlformátumokat és az adathordozókat is, 

• használjunk szabványos fájlformátumokat és adathordozókat, 
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• számoljunk a fájlformátumok és az adathordozók elavulásával, 

• elavulás esetén mentsük át másik adathordozóra digitális anyagunkat, 

• dokumentáljuk a tárolt anyagok állapotát, frissítéseit, 

• a digitális anyagokat több helyre is mentsük el, és a különböző mentéseket lehetőleg földrajzilag elkülönítve 

tároljuk, így védekezve az esetleges teljes adatvesztés ellen (pl. tűzvész esetén). 

A digitális állomány védelme a jogosulatlan hozzáférésektől 

• online publikáláskor biztosítanunk kell, hogy csak a megfelelő hozzáférési jogokkal rendelkezők férhessenek 

hozzá ténylegesen az anyagokhoz, 

• még a publikálás előtt tisztában kell lennünk az adott anyag szerzői jogi státuszával, 

• használnunk kell az általunk használt digitális könyvtári keretrendszer kínálta lehetőségeket a különböző 

jogosultsági szintek beállításaihoz, 

• az intézmény belső, zárt hálózatának létrehozása a törvényi előírásoknak megfelelően, 

• dokumentáljuk az hozzáférési jogosultságok beállításainak esetleges problémáit. 

1.11. Digitalizálási projektek megtervezése és irányítása 

1.11.1. A digitalizálási projekt megtervezése (digitális gyűjtemények 
létrehozásának alapelvei) 

A projekt céljának meghatározása. A célok meghatározása alapvető fontosságú a projekt sikerét illetően. Mielőtt 

a terv konkrét megírását megkezdenénk jó gyakorlat, ha egy brain-storming keretében, a projektet a lehető 

legtöbb szempontból megvizsgáljuk, és a felmerülő lehetséges problémákra megoldásokat keresünk. Fontos a 

projekt végső céljára koncentrálnunk: kik, és hogyan használják majd a digitális gyűjteményt, milyen 

funkcionális elvárásoknak kell majd a gyűjteménynek megfelelnie, stb. 

Érvek a digitális gyűjtemény mellett. Foglaljuk írásba, milyen érvek szólnak a digitális gyűjtemény létrehozása 

mellett: milyen felhasználói célcsoport használja majd, milyen igényekkel, illetve a digitalizált másolatoknak 

milyen előnyei lehetnek majd az eredeti forrásdokumentumokkal szemben. 

Digitalizálási terv megírása. A projekt céljának meghatározása, pénzügyi keretek meghatározása, határidők 

meghatározása és írásba foglalása. 

Munkafolyamat pontos leírása, megtervezése (a párhuzamos és egymásra épülő munkafázisok pontos 

megtervezése), feladatkörök, felelősségi körök pontos meghatározása. 

A szükséges tréningek, továbbképzések megszervezése, időbeli kalkulációja. 

Forrásdokumentumok kiválasztásának alapelvei. A digitalizálandó (eredeti) anyagok kivá-lasztásának elveit 

pontosan meg kell határozni, és írásba is kell foglalni. 

A projekt teljes ideje alatt fontos a pontos dokumentáció. A projekt során felmerülő problémák és hibák 

dokumentációja sem maradhat el, a további projektek során ezek jól használhatóak lesznek. Fontos, hogy 

tanuljunk saját és kollégáink hibáiból és segítsük egymás munkáját. 

A projekt során fontos a kommunikáció. Fontos, hogy a projektben dolgozók pontosan értsék a célokat, illetve a 

munkafolyamatokkal is tisztában legyenek. Így egyfelől biztosan jobban végzik majd munkájukat, másfelől ők 

is észlelhetnek bizonyos hibákat, mind a projektben, mind a munkafolyamat felépítésében is. 

1.11.2. Digitalizálási projektek irányítása (a munkafolyamatok megtervezése, 
végrehajtása, ellenőrzése) 

A digitalizálási projekt sikere nagymértékben függ attól, hogy megfelelő-e a projekt irányítása. Az irányítás 

egyik alapvető eleme a megfelelő munkafolyamat megtervezése és végrehajtásának ellenőrzése. A digitalizálási 
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munkafolyamatok megtervezését és írásba foglalását már a projekt tervezési fázisában meg kell tenni. 

Természetesen a projekt során felmerülő problémák megoldásaként végrehajtott változtatásokat is megfelelően 

dokumentálni kell, írásba kell foglalni, és minden, a projektben résztvevőt tájékoztatni kell erről. 

A munkafolyamat megtervezésekor és végrehajtásakor a következőket kell figyelembe vennünk: 

• a munkafolyamatnak biztosítania kell, hogy a digitalizálandó dokumentumok védelme megfelelő legyen 

végig a digitalizálási folyamat során, 

• biztosítani kell, hogy a digitalizálandó dokumentumok éppen aktuális lelőhelye végig követhető legyen a 

digitalizálási fázisok során, 

• biztosítani kell, hogy a létrejövő digitális fájlok is követhetőek legyenek a feldolgozás fázisain, 

• létre kell hoznunk egy adatbázist, amely pontos információkat tartalmaz a digitalizálandó dokumentumokon 

és a digitális másolatokon elvégzett műveletekről, illetve azok lelőhelyéről (ez lehet egy egyszerű táblázat is, 

vagy használhatunk hasonló célokra kialakított szoftvereket is), 

• meg kell határoznunk a forrásdokumentumok előkészítésének pontos menetét (leválogatás, megkeresés, 

esetleges tisztítás stb.), 

• biztosítanunk kell a forrásdokumentumok visszakerülését eredeti tárolási helyükre, 

• eljárási mechanizmusokat kell létrehoznunk a sokszor elvégzendő munkafeladatok el-végzésének módjáról, 

• meg kell határoznunk a létrejövő digitális fájlok elnevezési mechanizmusát, 

• meg kell határoznunk a tárolási és a szolgáltatási fájlok formátumát és paramétereit, 

• projektünk adatbázisában rögzítsünk minden fontos adatot, meghatározott paramétert, 

• rendkívül fontos a digitalizálási projektben résztvevők feladatainak pontos meghatározása és 

ellenőrizhetősége, 

• az elvégzendő ellenőrzések módját is meg kell határozni (állandó ellenőrzés, szúrópróbaszerű ellenőrzés stb.) 

Lehetséges ellenőrzések: interoperábilitás ellenőrzése, linkek ellenőrzése, fájlok és metaadatok szinkronjának 

ellenőrzése, helyesírási hibák, elírások ellenőrzése, következetlenségek megtalálása. Dokumentálnunk kell, 

hogy ki és hogyan végezhet ellenőrzéseket, illetve azt is, hogy kinek, mely munkafázisnál kötelessége 

bizonyos ellenőrzések végrehajtása, 

• a legjobb megoldás, ha mindig a következő munkafázist végző ellenőrzi az előző fázisban elvégzett munkát. 

Ha ez túl időigényes, akkor esetleg szúrópróbaszerű ellenőrzés mellett is dönthetünk, természetesen 

mérlegelve az így keletkező hibák lehetőségét, 

• törekednünk kell arra, hogy mindenképpen elkerüljük az esetlegesen félbemaradó munkákat. 

A könyvtárakban folyó digitalizálási projektek sikerét nagyban elősegíti, ha a fent leírt hasznos ajánlásokat, jó 

gyakorlatokat figyelembe véve, átgondoltan, és előre megtervezetten valósítjuk meg azokat. Így biztosítva azt, 

hogy megfelelő minőségű digitális dokumentumok jöjjenek létre, amelyek online publikálása a digitalizálási 

munkafolyamat második fázisa. 

Ellenőrző kérdések: 

1. A digitalizálási projektek irányítása során milyen elemekre szükséges figyelmet fordítani? 

2. A digitalizálandó anyagok kiválasztásakor milyen kritériumokat kell figyelembe venni? 

2. Online publikálás (metaadatok és keretprogramok) 

2.1. Mi a metaadat? 
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A metaadat fogalmának meghatározása bizonyos szempontból rendkívül egyszerű. Használatakor azonban 

tudatában kell lennünk annak a ténynek, hogy a metaadat fogalmát nem feltétlenül azonos tartalommal 

használják különböző kontextusokban, különböző szakterületek közösségei és szakirodalmai. 

A fogalom egyszerű meghatározása szerint a metaadat adat az adatról, azaz információ az információról, vagy 

strukturált adat az adatról. 

Ez az egyszerű, és letisztult definíció megfelelően kifejezi a metaadat fogalmának tartalmát, azonban messze 

nem elegendő ahhoz, hogy megértsük a fogalom minden részletét, illetve a metaadatok funkcióját és lényegét. 

Néhány konkrét példán keresztül nézzük meg, milyen típusú adatok lehetnek metaadatok. A konkrét példák 

ismeretében könnyebb lesz megérteni a metaadat pontosabb, árnyaltabb, tudományosabb meghatározásait, 

illetve a metaadat fogalma körül leggyakrabban felmerülő elméleti kérdéseket. 

A digitális fényképezőgépek a fotózás pillanatában automatikusan tárolnak bizonyos információkat az elkészült 

digitális képpel, azaz digitális fájllal kapcsolatban. Ilyen információk lehetnek: 

• a digitális kép elkészítésének időpontja, 

• a kép felbontása, 

• a fájl típusa, 

• a fájl mérete. 

Ezek az adatok metaadatok, mégpedig automatikusan generált metaadatok, és elsősorban a digitális 

dokumentumról szóló technikai információkat tartalmaznak. 

Okostelefonnal készített fotók esetében megfelelő beállítás esetén a digitális kép készítésének pontos helyét is 

tárolja telefonunk. Ezen túl felhasználóként mi is megadhatunk további információkat a képről: így például 

megadhatjuk a képen szereplő személyek nevét. Ezzel a tevékenységgel metaadatokat hozunk létre, amelyek ez 

esetben nem technikai adatokat tartalmaznak, hanem leíró információkat adnak a digitális képről. Ezek a leíró 

adatok segítik a kép további felhasználhatóságát, ugyanakkor visszakereshetőségét is. 

Az MP3, vagy MP4 lejátszó is metaadatokon keresztül szolgáltat számunkra információkat a rajta tárolt audio 

fájlokról. A lejátszó kijelzőjén megtekinthetjük az adott audio fájlban tárolt dal címét, előadóját, időbeli hosszát, 

vagy akár zenei műfaját is. Ezek is metaadatok, amelyek azzal a céllal jöttek létre, hogy könnyen megtaláljuk 

például egy adott szerző dalait (visszakereshetőség), vagy hogy egy könyvtárba gyűjthessük egy adott zenei 

műfaj műveit (böngészés). 

Szintén metaadatok segítségével tudjuk könnyen visszakereshetővé, és elérhetővé tenni a digitális könyvtárak 

digitális dokumentumait (digitalizált könyveket, térképeket, fotókat stb.). 

Figure 5.3. Egy térkép digitalizált változatát leíró metaadat rekord 
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http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/100384 Egy példa metaadat rekord, amely egy térkép 

digitalizált változatáról tartalmaz adatokat. 

Az itt alkalmazott metaadatok az adott információforrás – jelen esetben a digitalizált térkép – készítőiről, 

címéről, kiadási helyéről stb. tartalmaznak információkat. 

A konkrét példák ismeretében térjünk vissza a metaadat fogalmához. 

A metaadat fogalmának mai értelmezés szerinti első megjelenése – azaz a metaadat, mint „adat az adatról‖ 

értelmű első használata – a NASA Directory Interchange Format Manual 1988-as kiadásához köthető. A 

fogalom ilyen értelmű használata 1994-ben a Federal Geographic Data Committee Content Standard for Digital 

Geospatial Metadata c. kiadványában jelenik meg ismét. Természetesen az internet és a web egyre gyorsuló 

terjedésével a metaadat fogalmának használata is egyre gyakoribb. A fogalom a könyvtárinformatika területén a 

Dublin Core szabvány 1995-ben történő elindulásával válik egyre szélesebb körben ismertté és használatossá. 

A fogalom alapvető tulajdonsága, hogy a számítástechnika tudományterületéről indult el, és csak később vált 

használatossá az információtudomány, a könyvtártudomány, és egyéb tudományterületek által. Részben ebből 

adódik, hogy a különböző tudományágak közösségei, és a különböző szakirodalmak nem feltétlenül azonos 

tartalommal használják. 

A metaadat fogalmát már sokan, sokféleképpen megfogalmazták. Néhány részletes definíciót érdemes 

megnéznünk. 

Priscilla Caplan meghatározása szerint a metaadat nem más, mint „strukturált információ valamely elektronikus 

vagy nem elektronikus információforrásról, amely információforrás hordozóközege bármilyen típusú vagy 

formátumú lehet‖. 

W3C meghatározása ettől eltérő: „A metaadat gép által értelmezhető információ a web számára.‖ Eredeti 

nyelven: „Metadata is machine understandable information for the web.‖ http://www.w3.org/Metadata/ 

NISO (National Information Standards Organization): „A metaadat olyan strukturált információ, amely leírja, 

magyarázza, elhelyezi, vagy egyéb módokon teszi könnyebbé az információforrás visszakeresését, használatát, 

vagy menedzselését. A metaadatot leginkább úgy határozzák meg, mint adat az adatról, vagy információ az 

információról.‖ http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf (Letöltve: 2013.01.29.) 

Nézzük meg részletesen, milyen tulajdonságok jellemzik a metaadatot, és milyen elvi kérdéseket vet fel a 

fogalom meghatározása. 

http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/100384
http://www.w3.org/Metadata/
http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf
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Azon túl, hogy a metaadat adat az adatról, fontos, hogy meghatározott szerkezettel rendelkezzen, azaz 

strukturált legyen. 

A metaadat fontos tulajdonsága, hogy elkülönül az információforrástól, amelyről adatokat tartalmaz, még akkor 

is, ha valamilyen módon be van ágyazva az adott információforrásba (pl. HTML dokumentumok esetében). 

A metaadatnak két alkotóeleme van: a metaadat elem (vagy tulajdonság) és a metaadat érték (vagy tartalom). 

A következő táblázat néhány metaadat elemet és azok értékeit mutatja, amelyek egy adott digitális 

információforrásról adnak információkat: 
 

Metaadat elemek Metaadat értékek 

Cím Vándorlásaim és élményeim Persiában 

Szerző Vámbéry Ármin 

Tárgyszó Irán--leírás és utazás 

Dátum 1867 

Formátum book 

Nyelv hun 

Azonosító http://hdl.handle.net/2437/99075 

Az egy adott információforrásról szóló metaadatok összessége a metaadatrekord. A metaadatrekord, mint 

egység leginkább a könyvtáros közösségek, és a katalogizálással foglalkozók számára természetes megközelítés. 

(Más megközelítés szerint a metaadatok egységeit inkább a metaadat elem – metaadat érték párok jelentik. Ez a 

szemantikus web számára alkalmas megközelítés, hiszen a metaadat elem és annak értéke tulajdonképpen az 

adott információforrásról szóló egy-egy állításként értelmezhető. Erről részletesebben később.) 

A metaadatok célja, hogy könnyebben visszakereshetővé, használhatóvá, menedzselhetővé tegyék az 

információforrásokat. Ezt sokféle módon szolgálhatják, ennek megfelelően a metaadatokat funkciójuk, és céljuk 

szerint több típusba sorolhatjuk. 

Metaadat típusok: 

• leíró, 

• adminisztrációs, 

• szerkezeti, 

• technikai, 

• megőrzési, 

• jogok, jogosultságok menedzseléséhez kötődő metaadatok (vagy szellemi tulajdonjo-gok metaadatai). 

A metaadat típusokkal a későbbiekben foglalkozunk részletesen. 

A metaadat fogalmával kapcsolatban gyakran felmerülő kérdés, hogy vajon csak a digitális információforrásokat 

leíró adatok nevezhetőek metaadatnak, vagy bármely információforrást leíró adat metaadat? Másik felmerülő 

kérdés, hogy magának a metaadatnak/ metaadatrekordnak digitálisnak kell-e lennie? Mindkét kérdésről 

megoszlanak a vélemények, és fontos tudnunk, hogy más-más kontextusban és más-más közösségben eltérőek 

lehetnek a kérdések megítélései. 

Ha végiggondoljuk, akkor a „legmegengedőbb‖ megközelítés szerint – azaz, ha sem az infor-mációforrásnak, 

sem a metaadatnak nem kötelező digitális formátumúnak lennie – a könyvtárak katalóguscéduláin feltüntetett 

adatokat is metaadatoknak tekinthetjük. Szintén annak tekinthetők a könyvtárak online katalógusaiban tárolt 

bibliográfiai rekordok – amelyek önmaguk ugyan digitális formátumúak, viszont az általuk leírt 

információforrások nem feltétlenül digitálisak, azaz lehetnek nyomtatott könyvek, térképek, vagy folyóiratok is. 

2.2. Metaadatok típusai 

http://hdl.handle.net/2437/99075
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A metaadatokat funkcióik szerint típusokba sorolhatjuk. A legáltalánosabb nézet szerint három alap metaadat 

típust érdemes megkülönböztetni: 

• leíró metaadatok, 

• adminisztrációs metaadatok, 

• szerkezeti metaadatok. 

Az adminisztrációs metaadat típuson belül további három altípust szokás megkülönböztetni: 

• technikai metaadatok, 

• megőrzési metaadatok, 

• jogok, jogosultságok menedzseléséhez kötődő metaadatok (vagy szellemi tulajdon-jogok metaadatai). 

Egyes szakirodalmak megkülönböztetnek egy negyedik altípusi is: a felhasználással kapcsolatos metaadatokat. 

Más szakirodalmak viszont ezeket az altípusokat egy szinten kezelik az előbb említett alap típusokkal. 

Tulajdonképpen nincs túl nagy jelentősége a típusok pontos elméleti besorolásának, elhatárolásának, hiszen a 

metaadatok típus szerinti megközelítésének gyakorlati szempontból van valódi jelentősége. Az egyes metaadat 

típusok egymástól való elhatárolódása nem éles és sokszor nem is egyértelmű, sokszor átfedéseket tapasztalunk 

a típusok között. 

2.2.1. Leíró metaadatok (descriptive metadata) 

A leíró metaadatok legfontosabb funkciója, hogy olyan tulajdonságokat tartalmazzanak az információforrásról, 

amelyek alapján biztosított az adott információforrás megtalálása, visz-szakereshetősége. A leíró metaadatok 

azok a metaadat elemek, amelyek leírják, indexelik, vagy katalogizálják az információforrást. 

Tulajdonképpen a klasszikus könyvtári katalógusban megtalálható bibliográfiai rekordok által tárolt adatok is 

leíró metaadatok. Így tehát leíró metaadat lehet: az adott információforrás címe, szerzője, hozzá kapcsolható 

tárgyszavak, de a létrehozás dátuma, vagy a digitális fájl formátuma is ide tartozhat. 

A könyvtáros szakma sokáig szinte csak a leíró funkciókat tartotta fontosnak a metaadatok tekintetében, éppen 

ezért az ilyen típusú metaadat sémákat preferálta, így a Dublin Core-t, vagy a VRA-t. 

A leíró metaadatok másik funkciója az azonosítás. Ez egyrészt jelentheti az adott digitális dokumentum 

tartalmának azonosítását, leírását, másrészt jelentheti az adott információforrás megkülönböztetését más hasonló 

dokumentumoktól. 

A leíró metaadatok célja lehet még a kiválasztás/szelekció biztosítása, azaz annak meghatározása, hogy az adott 

dokumentum milyen speciális igényeket elégít ki (pl.: az adott információforrás egy videó felvétel DVD 

verziója). 

A leíró metaadatok legfontosabb funkciói tehát: 

• visszakereshetőség, megtalálás, 

• azonosítás, 

• kiválasztás/szelekció. 

A leíró metaadatok kevésbé általános funkciói lehetnek még: 

• értékelés, 

• összekapcsolás, 

• felhasználhatóság. 
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Az értékelés jelentheti az információforrás (egy könyv, vagy egy mozifilm) értékelését akár narratív formában, 

akár valamely szabvány szerinti skála használatával. 

Az összekapcsolás különböző információforrások közötti kapcsolatok létrehozását jelenti. Így például jelentheti 

egy adott mű különböző kiadásainak, különböző fordításainak, vagy különböző változatainak összekapcsolását. 

De jelentheti egy adott forrás különböző formátumban való megjelenéseinek összekapcsolását – így például 

összekapcsolható egymással egy adott épület, illetve az épületről készült fotó, és a fotóról készült digitális 

másolat is. 

A felhasználhatóság funkcióban a leíró metaadatok a felhasználó személy számára adnak információkat arra 

vonatkozóan, hogy az adott információforrást milyen eszközök segítségével tudja használni. Így például egy 

digitalizált könyv esetében arról, hogy milyen program használata szükséges ahhoz, hogy a könyvet 

elolvashassa a felhasználó. Leíró metaadat sémák: DC, VRA 

2.2.2. Adminisztrációs (adminisztratív) metaadatok (administrative metadata) 

Az adminisztrációs metaadatok a digitális tartalmak menedzseléséhez szükséges információkat tartalmazzák. 

Céljuk tehát a digitális tartalmak menedzselésének biztosítás, segítése. Ezt a célt a következő funkciókon 

keresztül érik el: 

• digitális dokumentum technikai adatinak tárolása, 

• digitális dokumentumon végzett változtatások végigkövetése, 

• hozzáférés szabályozása, 

• az információforráshoz, és ahhoz való hozzáféréshez köthető felelősségek meghatározása, és szabályozása. 

Néhány példa arra, milyen típusú adatokat tartalmazhatnak az adminisztrációs metaadatok: 

• mikor, és hogyan készült el a dokumentum, 

• ki felelős a hozzáférhetőség megfelelő beállításáért és fenntartásáért, 

• ki felelős a tartalom archiválásáért, 

• milyen tevékenységek történtek meg a fenti célok érdekében, 

• milyen hozzáférési határok, jogosultsági szintek tartoznak a dokumentumhoz, 

• a mesterfájl, a megjelenítési fájl, vagy a bélyegkép megnevezése 

Az adminisztrációs metaadat típus további altípusokra bontható: 

• technikai metaadatok, 

• megőrzési metaadatok, 

• jogok, jogosultságok menedzseléséhez kötődő metaadatok (vagy szellemi tulajdonjogok metaadatai), 

• felhasználási metaadatok (csak néhány szakirodalom különbözteti meg ezt a csoportot). 

A technikai metaadatok a digitális fájl (fájlok) technikai adatait, paramétereit, jellegzetességeit tartalmazzák, 

illetve a fájl létrehozásának technikai körülményeit, és a fájlon elvégzett változtatások fázisait, adatait. Ilyen 

adat lehet például a digitalizálásra használt szkenner típusa, a mesterfájl felbontása, színmélysége, vagy a képen 

elvégzett szerkesztésekhez használt programok megnevezése is. 

A megőrzési metaadatok az információforrás hosszú távú megőrzéséhez szükséges adatokat tárolják. A 

megőrzési metaadatoknak tulajdonképpen fontos részét képezik a technikai metaadatok, hiszen az adott digitális 

dokumentum technikai adatainak ismerete elengedhetetlenül szükséges a hosszú távú megőrzéshez – így akár a 

digitális fájl migrálásához, vagy más, az információforrás hosszú távú felhasználhatóságát biztosító 

tevékenységek elvégzéséhez. 
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A jogok, jogosultságok menedzseléséhez kötődő metaadatok természetesen a nevükben megjelölt funkciót 

elősegítő információkat tartalmazzák. 

Néhány szakirodalom szerint az adminisztrációs metaadatoknak létezik egy negyedik altípusa is: a felhasználási 

metaadatok. A felhasználási metaadatok az információforrás használatához köthető adatokat tartalmazzák. Ilyen 

adat lehet például, hogy az információforrást hányszor tekintették meg. A felhasználási metaadatok sokszor 

átfedést képeznek a jogok, jogosultságok menedzselését biztosító metaadatokkal. 

Az adminisztrációs és a leíró metaadatok közötti alapvető különbség az, hogy a leíró metaadatok elsősorban a 

felhasználók keresési, böngészési tevékenységeit szolgálják és ennek megfelelően általában publikus 

hozzáférésű keresőrendszerekben bárki által láthatóak, kereshetőek, és hozzáférhetőek. Az adminisztrációs 

metaadatok viszont a digitális gyűjteményt menedzselő szakemberek tevékenységeit szolgálják, és általában 

rejtve maradnak a gyűjtemény felhasználói számára. 

A két típus közötti határok azonban nem mindig élesek. Sokszor az adott metaadatot felhasználó személy adott 

tevékenységétől, céljától, nézőpontjától függ, hogy a metaadat az adott esetben leíró, vagy adminisztratív 

metaadatként funkcionál-e. Például egy hozzáférési azonosítószám lehet leíró metaadat, hiszen azonosító 

funkciója is van, ugyanakkor a hozzáférés szempontjából adminisztratív funkciót lát el. A nem mindig 

egyértelmű határok ellenére fontos és hasznos a két metaadat típus megkülönböztetése, hiszen különböző 

metaadat sémákban szabályozottak, valamint egymástól eltérő rendszerekben, egymástól eltérő feladatokat 

ellátó csoportok használják őket. 

Adminisztrációs metaadat séma: A-Core (DC) Megőrzési metaadatok leggyakrabban használt metaadat sémája: 

PREMIS 

2.2.3. Szerkezeti vagy strukturális metaadatok (structural metadata) 

A szerkezeti metaadat az összetett digitális dokumentumokat összetartó „erő‖, amely leírja az összetett digitális 

információforrás egyes elemei közötti kapcsolatokat, hogy azok megfelelő megjelenítése biztosítva legyen. Ezek 

a metaadatok tehát a komplex digitális dokumentumok belső szerkezetét írják le, arról tartalmaznak 

információkat. Szintén a szerkezeti metaadatok segítségével kapcsolhatóak össze az egy adott objektumról, de 

különböző nézetekből (elölről, hátulról, oldalról stb.) készített digitális képek is. A szerkezeti metaadatok gépek, 

programok, szoftverek számára szolgáltatnak adatokat, hogy azok képesek legyenek létrehozni a komplex 

digitális dokumentum megfelelő megjelenítését. 

A megjelenítő szoftverek tehát a szerkezeti metaadatok által tárolt adatok alapján végzik el például az 

oldalanként egy-egy fájlban tárolt könyv egyes oldalainak megfelelő sorrendű megjelenítését, és ezek alapján 

teszik lehetővé az ilyen típusú könyvekben való előre és hátra lapozást. Ezek a metaadatok biztosítják azt is, 

hogy egy könyv adott fejezeteihez a megfelelő oldalak kapcsolódjanak, és a felhasználók közvetlenül a 

kiválasztott fejezethez ugorhassanak. Az automatikusan generált tartalomjegyzékek létrehozásához is ezek a 

metaadatok szükségesek. 

Szintén a szerkezeti metaadatok biztosítják a multimédiás források egyes összetevőinek a megfelelő 

szinkronban való megjelenítését, tehát például azt, hogy a narrátor hangja a megfelelő oldal megjelenésével 

együtt legyen hallható. 

Tudjuk, hogy a leíró metaadatok szintén tartalmazhatnak olyan adatokat, amelyek a megjelenítést segítik elő. A 

különbség a két típus között abban fogható meg leginkább, hogy a leíró metaadatok a felhasználó személy által 

értelmezhető formában tartalmazzák az ilyen típusú információkat, a szerkezeti metaadatok pedig a szoftverek 

számára értelmezhető formában szolgálják ugyanezt a célt. 

A szerkezeti metaadatok legáltalánosabban használt metaadat sémái: METS, EBIND, MPEG-7. 

2.3. Metaadat sémák 

Mind a digitális dokumentumok, mind az azokat tároló digitális gyűjtemények rendkívül sokfélék lehetnek, és 

nagyon sok szinten különbözhetnek egymástól. A digitális gyűjteményeket menedzselő intézmények között 

nagy különbségek lehetnek méretükben, céljaikban; a gyűjtemények felhasználói is nagyon eltérőek lehetnek; a 

gyűjteményben tárolt dokumentumok formátuma, létrehozásuk célja, a felhasználási jogosultságok szintjei 

szintén nagy különbségeket mutathatnak egymástól. 
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Ezért a metaadatok használatában is szükségessé vált szabványok kialakítása, ennek köszönhetően jöttek létre a 

metaadat szabványok, vagy metaadat sémák, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a digitális 

információforrások valóban megtalálhatóak legyenek. 

A metaadatséma: metaadat elemek meghatározott készlete (elemkészlet) és az elemkészlethez kapcsolódó 

szabályok összessége. 

Egy-egy metaadat sémát általában valamely nemzetközileg elfogadott szervezet, vagy konkrétan az adott séma 

kidolgozásával megbízott szakcsoport hozza létre, és folyamatosan fejleszti, karbantartja, menedzseli azt. 

2.3.1. Séma elemkészlete (séma szemantikája) 

A metaadat sémában meghatározásra kerül az adott séma elemkészlete, vagyis hogy mely metaadat elemek 

használhatóak a sémában. A séma felsorolja és megnevezi az elemkészlethez tartozó elemeket, és pontos 

definíciójukat is megadja. Ezeken túl az elemekre vonatkozó szabályokat is megadja. Ilyen szabály például 

annak meghatározása, hogy az egyes elemek használata kötelező, vagy szabadon választható, vagy csak 

bizonyos esetben kötelező; illetve hogy mely elemek ismételhetőek és melyek nem. A metaadat sémának ez a 

szintje a séma szemantikája. 

2.3.2. Séma tartalmi szabályai 

A metaadat séma tartalmazhat ún. tartalmi szabályokat, amely szabályok a metaadat értékekhez kapcsolódnak. 

A metaadat séma tehát azt is meghatározhatja, hogy a metaadat értékeinek milyen szabályoknak kell 

megfelelniük, azaz az értéket milyen formátumban kell megadni, vagy milyen kötött szókészletek, listák, vagy 

kódolási sémák elemei használhatóak kötelezően az értékek megadásakor. Például tartalmazhat szabályokat arra 

vonatkozóan, hogy személynevek esetén milyen formátumban kell azokat metaadat értékként megadni (Pl.: 

vezetéknév után vesszővel elválasztva a keresztnév). 

2.3.3. Séma szintaktikája 

A séma programok, szoftverek által értelmezhető formában való kódolása jelenti a séma ún. szintaktikáját. Ilyen 

kódolási lehetőségek például: a HTML, az XML, vagy az RDF/XML. Léteznek olyan sémák, amelyek egy adott 

szintaktikához kötöttek, ilyen például a MET, amely XML-hez kötött. De vannak sémák, amelyek szintaktikája 

nem kötött, ilyen a Dublin Core séma is. A különböző kódolási lehetőségekre a Dublin Core séma 

részletezésénél adunk példákat. 

A sémák komoly eltéréseket mutatnak a tekintetben, hogy mely területeken tartalmaznak sza-bályokat 

(szemantika, tartalmi szabályok, szintaxis), és a tekintetben is, hogy milyen részletességgel szabályozzák az 

adott területeket. 

A metaadat sémák tehát nemzetközi szabványok, amelyeket nemzetközi együttműködések hoznak létre és 

fejlesztenek tovább. Ezzel szemben léteznek az egyes digitális gyűjteményekre, vagy egyes intézményi digitális 

könyvtárakra testre szabott, ott helyileg alkalmazott ún. helyi metaadat alkalmazási profilok. Előfordul, hogy az 

alkalmazási profilokat is metaadat sémának nevezik, de tudatában kell lennünk a két fogalom közötti 

különbségeknek. A helyi alkalmazás profilokról később írunk részletesen. 

Valójában nagyon sokféle metaadat séma létezik. Létrejöttek metaadat típushoz köthető sémák (Dublin Core, 

PREMIS); vannak speciálisan bizonyos dokumentumtípushoz kapcsolódó sémák (VRA); és léteznek olyanok is, 

amelyeket valamely közösség speciális céljait, igényeit kielégítendő hozták létre (pl.: ONIX, GIS, LOM, MOS); 

vagy valamely speciális tudományterülethez, vagy témához köthetők (Geospatial). 

Tudnunk kell továbbá, hogy az egyes sémák egymásba is ágyazhatók. Azaz egy adott infor-mációforrás 

leírásánál – tehát egy metaadatrekordon belül – alkalmazhatunk több metaadat sémát is. Az ilyen megoldás 

létjogosultsága abban van, hogy általában egy-egy séma csak bizonyos metaadat típus kezelésében kidolgozott. 

(Erről részletesen az egyes sémák leírásában.) 

2.3.4. Napjaink legtöbbet alkalmazott metaadat sémái 

Dublin Core (DC). Elemkészlete leíró metaadatokat tartalmaz, és általánosan, minden tudományterületre 

alkalmazható. A könyvtáros szakma túlnyomórészt ezt a metaadat készletet használja az általuk készített 
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digitális gyűjtemények, könyvtárak menedzselése során. Rendkívül széles körben elterjedt metaadat séma. A 

következő fejezet részletesen foglalkozik ezzel a sémával. 

MODS - Metadata Object Description Schema http://www.loc.gov/standards/mods/. A kulturális 

intézmények által egyre szélesebb körben alkalmazott séma. Napjainkban az eddig DC-t használó intézmények 

közül egyre többen döntenek a MODS használata mellett. Ez a jelenség egyre jelentősebb. A MODS 

kifejezetten könyvtári környezetben kezelt digitális gyűjtemények számára készült séma. Bármilyen 

tudományterületen jól alkalmazható. Library of Congress által karbantartott séma. 

METS - Metadata Encoding and Transmission Standard http://www.loc.gov/standards/mets/. A Library 

of Congress által karbantartott, digitális könyvtárak objektumainak leírására rögzített séma, amely leíró, 

adminisztratív és szerkezeti metaadatokat is tartalmaz. A séma kódolási nyelve csak az XML leíró nyelv lehet. 

A METS erőssége a szerkezeti metaadatokban rejlik, éppen ezért a komplex digitális dokumentumok leírásakor 

leginkább alkalmazott séma. A METS egyik fontos jellemzője, hogy a leíró metaadatok és az adminisztratív 

metaadatok tekintetében használhatók külső sémák is: a leíró metaadatok tekintetében a MARCXML, MODS és 

a Simple Dublin Core az ajánlott; az adminisztratív metaadatok tekintetében a MIX az állóképek, a TextMD a 

szövegek számára; a megőrzési metaadatok esetében pedig a PREMIS séma elemei integrálhatók a METS 

sémába. 

PREMIS - PREservation Metadata: Implementation Strategies http://www.loc.gov/standards/premis/. A 

PREMIS kezdeményezés célja a megőrző metaadatok elemeinek meghatározása volt, így a séma is a megőrző 

metaadatok kifejezésére használatos. A PREMIS alkalmas a digitális objektum hierarchikus felépítésének 

kódolására is, de a METS erőssége éppen ez a funkció. Munkacsoport alakult, amely ajánlásokat állít össze arra 

vonatkozóan, hogy a PREMIS egységei hogyan integrálhatók METS rekordokba. 

VRA Core4 - Visual Resources Association http://www.loc.gov/standards/vracore/. vizuális kultúra 

alkotásainak és az alkotások képi másolatainak leírására alkalmas metaadat séma, tehát elsősorban a múzeumok 

által alkalmazott szabvány. De alkalmazható művészeti előadások leírására is. A séma leíró elemeket tartalmaz. 

Erőssége, hogy megkülönbözteti a Mű (Work), a Kép (Image) és a Gyűjtemény (Collection) entitásokat, és 

képes azok külön rekordokban történt leírása után a közöttük lévő kapcsolatok kifejezésére. Kódolása az XML. 

Visual Resources Association – http://www.vraweb.org/projects/vracore4/  2010-től a Library of Congress tartja 

karban: http://www.loc.gov/standards/vracore/ 

EAD - Encoded Archival Description http://www.loc.gov/ead/. Levéltárak különleges igényeihez igazodó 

séma. 

GILS - Global Information Locator Service http://www.gils.net/. Kifejezetten a kormányzati intézmények 

igényeihez kialakított séma, amely vállalati és egyéb szervezeti felhasználásra is jól alkalmazható. Napjainkban 

egyre inkább veszít jelentőségéből. 

LOM - Learning Object Metadata http://ltsc.ieee.org/wg12/. Kifejezetten az oktatás területének igényei 

szerint kialakított szabvány. 

CSDGM - Content Standard for Digital Geospatial Metadata. Kifejezetten a digitális térbeli dokumentumok 

leírására készült. A séma 1994-es első kiadása említi az elsők között a metaadat fogalmat a ma is használatos 

értelmezésben. 

ONIX. Könyvkiadók által létrehozott séma, amely a könyvterjesztéshez, könyvkereskedéshez specifikusan 

kötődő adatok megjelenítését támogatja. Így például megadható általa a dokumentum tartalomjegyzéke, a róla 

írt recenzió, a nyert díjak, de akár a szállítási súly is. 

MIX. Technikai metaadat elemeket tartalmazó séma, digitális képeket tartalmazó gyűjtemények számára. XML-

ben kódolt. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Adja meg a metaadat fogalmának rövid, illetve részletes meghatározását is! 

2. Az adminisztrációs metaadatok milyen típusú információkat tartalmazhatnak, és milyen altípusait 

különbözteti meg a szakirodalom? 

2.4. Dublin Core 

http://www.loc.gov/standards/mods/
http://www.loc.gov/standards/mets/
http://www.loc.gov/standards/premis/
http://www.loc.gov/standards/vracore/
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/
http://www.loc.gov/standards/vracore/
http://www.loc.gov/ead/
http://www.gils.net/
http://ltsc.ieee.org/wg12/
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A Dublin Core metaadat séma és elemkészlet hivatalos információs és dokumentációs forrása a Dublin Core 

Metadata Initiative (DCMI) honlap http://www.dublincore.org/ . A metaadatséma karbantartását, 

dokumentációját, és fejlesztését a DCMI végzi. 

A Dublin Core (DC) bármely tudományágra alkalmazható metaadat séma, amely leíró metaadat elemeket 

tartalmaz. A sémára jellemző az egyszerűség és a rugalmasság. Széles körben való alkalmazásának egyik oka 

éppen egyszerűsége, könnyen érthetősége és átláthatósága. A Dublin Core sémára is jellemző, hogy folyamatos 

fejlesztések, egyeztetések eredményeként folyamatosan fejlődik. A fejlesztések egyik fontos irányát a tapasztalt 

hibákra, hiányosságokra adott válaszok jelentik, a másik irányt pedig az újonnan felmerülő kihívásokra adott 

válaszok. 

A Dublin Core metaadat séma története 1995-ben, az Ohio állambeli Dublinban kezdődött. Az OCLC/NCSA 

Metadata Workshop keretében egy kb. 50 fős szakértői csoport gyűlt össze azzal a céllal, hogy összeállítsanak 

egy olyan kiindulási, vagy alap adatelem készletet, amely elégséges és megfelelő az elektronikus 

információforrások leírására. A cél természetesen az volt, hogy az egyre szaporodó elektronikus 

információforrások kereshetővé, és elérhetővé váljanak az adatelemek használata által. Az elektronikus 

információforrások leírására az addig használt eszközök már nem voltak alkalmasak. Az addig alkalmazott 

eszközök túl bonyolultak, és hozzáértést igénylőek voltak, így olyan új eszközre volt szükség, amelyet a 

digitális világ minél szélesebb körben képes, és hajlandó alkalmazni. Ezt a célt az egyszerűség és könnyen 

érthetőség szolgálta leginkább. Ugyanakkor az is egyértelműen látszott, hogy valamilyen szabványosításra, 

egységesítésre is szükség van ahhoz, hogy az információforrások ténylegesen kereshetővé váljanak. A szakértői 

csoportnak sikerült megállapodnia 13 elemről, amely elemkészlet szükségesnek és elégségesnek tűnt a kitűzött 

cél eléréséhez. 

A séma nevének első eleme (Dublin) a workshop helyszínére utal. A második elem, a Core, azaz mag kifejezés 

pedig arra utal, hogy a kialakított elemkészlet tulajdonképpen egy olyan alap, amely tovább bővíthető. 

1995-ben tehát 13 metaadat elemet határoztak meg és fogadtak el az említett szakértői össze-jövetelen. További 

egyeztetések és a séma további fejlesztései a kb. évenként tartott konferenciákon történtek meg. Így első körben 

az elemek listája kiegészült 15 elemre. A következő fontos változást az ún. „minősítők‖ bevezetése hozta. 

Időközben a metaadat szabvány ISO szabvánnyá is alakult. Napjainkban ismét fontos fejlődés zajlik a szabványt 

illetően: a szemantikus web igényeinek és kihívásainak megfelelő fejlesztések, változtatások történnek. Így a 

QDC helyét már hivatalosan is átvette a DCMI Terms ajánlás. Nézzük meg a sémát és fejlődését részletesen. 

A Dublin Core elemkészlete Magyarországon 2004-ben vált ISO szabvánnyá – az MSZ ISO 15836 Információ 

és dokumentáció. A Dublin Core metaadat elemkészlete címen adták ki. A Dublin Core 15 alapelemét 

tartalmazza a következő táblázat: 
 

1. Title Cím az információforrásnak adott név 

2. Creator Létrehozó az információforrás tartalmának létrehozásáért 

elsősorban felelős entitás 

3. Subject Tárgy- és kulcsszavak, 

jelzetek 
az információforrás tárgyának megadása 

4. Description Leírás az információforrás tartalmának ismertetése 

5. Publisher Kiadó az információforrás nyilvánossághoz 

közvetítéséért felelős entitás 

6. Contributor Közreműködő az információforrás tartalmához készült 

hozzájárulás létrehozásáért felelős entitás 

7. Date Dátum az információforrás létezése során előforduló 

esemény időpontja (dátuma) 

8. Type Típus az információforrás tartalmának jellege, vagy 

fajtája 

9. Format Formátum az információforrás fizikai vagy digitális 

megjelenési formája 

10. Identifier Forrásazonosító az információforrásra való, adott környezeten 

belüli egyértelmű hivatkozás 

11. Source Eredeti információforrás hivatkozás arra az eredeti információforrásra, 

http://www.dublincore.org/
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amelyből a jelen információforrás származik 

12. Language Nyelv az információforrás intellektuális tartalmának 

nyelve 

13. Relation Kapcsolat hivatkozás az információforrással kapcsolatban 

lévő másik információforrásra 

14. Coverage Tér-idő vonatkozás az információforrás tartalma vagy alkalmazási 

területe térben vagy időben (kiterjedés) 

15 Rights Jogok információk az információforrással 

kapcsolatos jogokról 

A táblázat a magyarországi ISO szabvány adatait tartalmazza. http://mek.oszk.hu/dc/szabvany/134715.pdf 

(Letöltve: 2013.01.29.) 

A Dublin Core szabvány az elemkészlet egyik elemét sem teszi kötelezővé – azaz az elemkészlet minden 

elemének használata szabadon választható, vagyis opcionális. A séma azt is kimondja, hogy az elemkészlet 

minden eleme szabadon ismételhető. Az elemek sorrendjét sem szabályozza a séma. 

A Dublin Core sémának eddig két változatát volt szokás megkülönböztetni: az ún. egyszerű Dublin Core-t 

(Simple Dublin Core) és az ún. minősített Dublin Core-t (Qualified Dublin Core – QDC). 

Az egyszerű Dublin Core kizárólag csak a 15 elemet tartalmazza. 

A minősített Dublin Core (QDC) is ezeket az alapelemeket tartalmazza, viszont az alapelemek jelentései tovább 

finomíthatóak ún. minősítők használatával. A Dublin Core-nak ilyen irányú fejlesztésére éppen túlzott 

egyszerűsége miatt volt szükség. Széles körű használata során kiderült, hogy az alapelemeket sokszor nem 

azonos értelmezéssel használják felhasználói. Ezért vált szükségessé azok jelentésének pontosítása, szűkítése, 

finomítása. Így tehát egyes alapelemek ún. minősítőkkel (element refinements) egészíthetők ki, amelyeknek 

köszönhetően az elem jelentése és értelmezése következetessé, pontossá, egyértelművé válik. A minősítők 

használata nem kötelező. Dönthetünk úgy, hogy a minősített Dublin Core-t alkalmazzuk, és bizonyos elemek 

esetében használjuk a minősítőket, míg más elemek esetében nem alkalmazzuk azokat. A séma nem minden 

elemhez határoz meg használható minősítőket. A következő ábra mutatja, hogy mely elemek esetében, mely 

minősítők alkalmazhatóak a DC ajánlás szerint. 

A minősített Dublin Core másik fontos elemét az ún. kódolási sémák (encoding schemes) használata jelenti. A 

QDC bizonyos elemek estében meghatároz külső kötött szókészleteket, listákat, vagy szabványokat, amelyek az 

adott elem értékének megadásához alkalmazhatóak. Szintén az itt következő ábra tartalmazza az DCMI által 

ajánlott kódolási sémákat, és hogy mely séma, mely elem értékének megadásakor alkalmazható. 
 

DCMES Element Element Refinement(s) Element Encoding Scheme(s) 

Title Alternative - 

Creator - - 

Subject - 
LCSH 

MeSH 

DC 

LCC 

UDC 

Description Table Of Contents, Abstract - 

Publisher - - 

Contributor - - 

Date 
Created DCMI Period 

http://mek.oszk.hu/dc/szabvany/134715.pdf
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Valid 

Available 

Issued 

Modified 

W3C-DTF 

Type - DCMI Type Vocabulary 

Format 
Extent 

Medium 

- 

IMT 

Identifier - URI 

Source - URI 

Language - 
ISO 639-2 

RFC 1766 

Relation 
Is Version Of 

Has Version 

Is Replaced By 

Replaces 

Is Required By 

Requires 

Is Part Of 

Has Part 

Is Referenced By 

References 

Is Format Of 

Has Format 

URI 

Coverage 
Spatial 

Temporal 

DCMI Point, ISO 3166, DCMI Box, 

TGN 

DCMI Period, W3C-DTF 

Rights - - 

A táblázat a DCMI Dublin Core Qualifiers dokumentumának adatait tartalmazza. A dokumentum ma már nem 

érvényes – a DCMI Metadata Terms dokumentum helyettesíti. 

http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmes-qualifiers/ (Letöltve: 2012.01.29.) 

A minősítők és a kódolási sémák használatának bemutatására leginkább a Dublin Core Date/Dátum eleme 

mutatkozik alkalmasnak. 

A Dátum elem a séma definíciója szerint: az információforrás létezése során előforduló esemény időpontja 

(dátuma). Ez tehát bármely dátum, vagy időperiódus lehet, amely az információforráshoz köthető annak létezése 

során. Ezt az általános meghatározást finomítják, szűkítik a Dátum elemmel együtt használható minősítők. 

http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmes-qualifiers/
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Created / Létrehozva az információforrás létrehozásának időpontja 

Valid / Érvényes információforrás érvényességének ideje, dátuma 

Available / Hozzáférhető a dátum, amikor az információforrás elérhetővé válik, vagy fog 

válni 

Issued / Kibocsátva az információforrás formális kibocsátásának (pl.: kiadásának) 

dátuma 

Modified / Módosítva az információforrás módosításának időpontja 

A Dátum elemhez kapcsolható még további három minősítő, amelyek használata nem igazán elterjedt. Ezek a 

következők: Accepted (Elfogadva), Copyrighted (Szerzőjogilag védve), Submitted (Feltöltve/Benyújtva). 

A Dátum elem értékének megadásakor ajánlott kódolási sémák: 

• W3CDTF http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 

• DCMI Period http://dublincore.org/documents/dcmi-period/ 

Példák a Dátum elem értékének az ajánlott kódolási sémák alapján történő megadására: 
 

Date.Created 2009-07-30 év, hónap, nap pontos megadásával 

Date.Created 1915? év megadásával, bizonytalan keletkezési dátummal 

Date.Issued 1958-1998 időperiódus megadása 

A kódolási sémák által ajánlott formátumok vagy kötött szókészletek használata természetesen szintén nem 

kötelező. Ezek csak lehetséges érték formátumok, amelyekhez az adott helyi alkalmazási profil előírásai és 

szabályai szerint esetlegesen alkalmazkodnia kell a metaadatok készítőinek. 

A minősített DC használata akkor megfelelő, ha a megadott metaadat értékekre igaz, hogy ha a DC elemekből 

elhagyjuk a jelentésüket finomító minősítőket, az értékek akkor is megfelelőek, és valósak az így „keletkező‖ 

egyszerű DC elemekhez. Ez az ún. némítás (vagy lebutítás – dumb down) szabálya. Példák: 
 

DC.Format.Medium DVD DC.Format DVD 

DC.Format.Extent 3,000,000 bytes DC.Format 3,000,000 bytes 

DC.Title Száz fénykép - száz népi 

műemlék 
DC.Title Száz fénykép - száz népi 

műemlék 

DC.Title.Alternative 100 Fotos - 100 

Denkmäler der 

Volksarchitektur 

DC.Title 100 Fotos - 100 

Denkmäler der 

Volksarchitektur 

DC.Relation.IsPartOf Library Journal v. 127, no. 

9 (May 15, 2002) p. 32-4 
DC.Relation Library Journal v. 127, no. 

9 (May 15, 2002) p. 32-4 

Az egyszerű és a minősített Dublin Core séma használata rendkívül elterjedt a digitális gyűjtemények, digitális 

könyvtárak világában. 

Az egyszerű Dublin Core ráadásul úgy is működik a digitális világban, mint egyfajta tolmács nyelv – azaz 

egyszerűsége miatt ezt a sémát használják a különböző sémák közötti átjárás biztosítására, illetve a különböző 

sémát használó digitális gyűjtemények közötti együttműködések megvalósítására is. 

2.4.1. Dublin Core metaadatok különböző kódolásban (szintaxisban) 

A DC elemek és értékek nagyon sokféleképpen kapcsolódhatnak az általuk leírt információ-forráshoz. Ezen túl 

nagyon sokféle rendszerben, nyelvben, kódolásban tárolhatók, szolgáltathatók és jeleníthetők meg. A 

következőkben csak néhány gyakrabban használt kódolási lehetőségre térünk ki az egyes nyelvek, kódolások 

részletes leírása, magyarázata nélkül. 

2.4.1.1. HTML 

http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
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A HTML nyelvben a metaadatok kezelésére, és tárolására a <meta> elemek használatosak. A <meta> elem 

‖name‖ attribútumának értéke tartalmazza az adott metaadat elemet, a ‖content‖ attribútumának értéke pedig a 

metaadat értéket. Nézzünk meg néhány példát különböző esetekre. 

Egyszerű DC esetén: 

<meta name = "DC.Creator" 

content = "Gogh, Vincent van" /> 

<meta name = "DC.Title" 

content = " Metaadatok készítése" /> 

QDC esetén a kódolási séma megadása (a séma megnevezése a ‖scheme‖ attribútum értéke): 

<meta name = "DC.Subject" 

scheme  = "LCSH" 

content = "Vietnamese Conflict, 1961-1975" /> 

QDC esetén minősítők használata: 

<meta name = "DC.Date.Created" 

content = "1935" /> 

<meta name  = "DC.Date.Available" 

content = "1939" /> 

Metaadat nyelvének megadása: 

<meta  name = "DC.title" 

lang  = "de" 

content = "Das Wohltemperierte Klavier, Teil I" /> 

HTML dokumentumokban a <meta> elem a dokumentum fej részében (<head> </head>) helyezkedik el. A 

megfelelő névteretek meghatározása is a fej részben, a <link> elemben történik meg. A következő példában az 

egyszerű DC 15 elemét tartalmazó névtere kerül meghatározásra a ‖rel‖ és a ‖href‖ attribútumok használatával: 

<html> 

<head> 

<title> A Dirge </title> 

<link rel = "schema.DC"  href="http://purl.org/DC/elements/1.0/"> 

<meta name = "DC.Title"   content = "A Dirge"> 

<meta name = "DC.Creator"  content = "Shelley, Percy Bysshe"> 

<meta name = "DC.Type"     content = "poem"> 

<meta name = "DC.Date"     content = "1820"> 

<meta name = "DC.Format"   content= "text/html"> 

<meta name = "DC.Language"  content = "en"> 

</head> 

<body> 

…        

</body> 

</html> 

HTML dokumentumokban a metaadatok beágyazhatók az általuk leírt információforrásba. Erre példa a fenti 

HTML dokumentum, ahol a <head>-ben találhatók a metaadatok, és a <body> már magát a dokumentumot 

tartalmazza. 

Külön adatbázisban is tárolhatók a metaadatok. Ez esetben az információforrástól külön álló metaadatrekordnak 

tartalmaznia kell az információforrást azonosító URI-t is: <meta name= "DC. Identifier" content= 

"http://hdl.handle.net/2437/99985" /> 

2.4.1.2. XML 

Egyszerű DC: 

<?xml version="1.0" encoding=”utf-8”?>  

<metadata xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

<dc:title> A Szaharában </dc:title> 

<dc:creator> Sebők, Imre </dc:creator> 

<dc:publisher> Szent István Társulat </dc:publisher> 

<dc:subject> Sivatagok </dc:subject> 
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<dc:identifier> http://hdl.handle.net/2437/99078 </dc:identifier> 

</metadata> 

QDC esetén két névtér meghatározása szükséges. Az egyik névtér az egyszerű DC 15 elemére utal, a másik 

névtér a DC.Terms névtérben meghatározott további elemekre. 

<?xml version="1.0" encoding=”utf-8”?>   

 

<metadata 

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">  

<dc:title> A Csendes óceán szigetvilága </dc:title> 

<dcterms:alterantive> Úti jegyzetek </dcterms:alternative>  

<dc:creator> Vojnich, Oszkár </dc:creator> 

… 

</metadata> 

2.4.1.3. XHTML 

Példa QDC használatára XHTML kódolásban: 

... 

<head profile="http://dublincore.org/documents/dcq-html/"> 

<title>Expressing Dublin Core in HTML/XHTML meta and link elements</title> 

<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" /> 

<link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" />  

<meta name="DC.title" lang="en" content="Expressing Dublin Corein HTML/XHTML meta and 

link elements" /> 

<meta name="DC.creator" content="Andy Powell, UKOLN, University of Bath"/> 

<meta name="DCTERMS.issued" scheme="DCTERMS.W3CDTF" content="2003-11-01" /> 

<meta name="DC.identifier" 

scheme="DCTERMS.URI"content="http://dublincore.org/documents/dcq-html/" /> 

<meta name="DCTERMS.abstract" content="This document describes howqualified Dublin Core 

metadata can be encodedin HTML/XHTML" /> 

<meta name="DC.format" scheme="DCTERMS.IMT" content="text/html" /> 

<meta name="DC.type" scheme="DCTERMS.DCMIType" content="Text" /> 

</head> 

... 

A példa a DCMI ajánlásaiban megtalálható elektronikus dokuemntumból való: POWELL, Andy: Expressing 

Dublin Core in HTML/XHTML meta and link elements. http://dublincore.org/documents/dcq-html/ (Letöltve: 

2013.01.29.) 

2.4.1.4. RDF/XML kódolásban 

A Dublin Core RDF/XML kódolásban való használatát a fejezet végén, a szemantikus web rövid bevezetése 

után tárgyaljuk. 

A Dublin Core séma szemantikus web céljainak megfelelő átalakítása folyamatosan zajlik. Ezen átalakulásnak 

köszönhetően a Dublin Core hivatalos dokumentációi szerint a QDC, azaz minősített Dublin Core séma helyét a 

Dublin Core Terms ajánlás vette át. Mindenképpen fontos tudnunk ezekről a változásokról, de azt is meg kell 

jegyeznünk, hogy természetesen a digitális gyűjtemények döntő többsége még nem a szemantikus web 

szemlélete szerint működik. 

Ahhoz, hogy a DC új változatát megértsük, további információkra van szükségünk, elsősorban a szemantikus 

web elvéről, technológiájáról, világáról. Így a DCMI új ajánlására a fejezet végén térünk vissza. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Miben különbözik a minősített Dublin Core metaadat séma az egyszerű Dublin Core sémától? 

2. Milyen lehetséges kódolásai léteznek a Dublin Core sémának? 

2.5. Metaadatok tervezése és készítése 

2.5.1. Helyi metaadat alkalmazási profilok megtervezése 

http://dublincore.org/documents/dcq-html/
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Digitális gyűjtemények tervezésénél, és létrehozásánál szükség van olyan szakember közre-működésére, aki 

ismeri a metaadatok fontosságát, célját, funkcióit; a metaadat sémák nyújtotta lehetőségeket, az egyes sémák 

működését, erősségeit és gyengeségeit; a helyi igényeket, és sajátosságokat, illetve a születő digitális 

gyűjtemény sajátosságait. Az ilyen szakember feladata az adott digitális gyűjteményhez kapcsolódó ún. helyi 

metaadat alkalmazási profil (metaadat alkalmazási útmutató, alkalmazási gyakorlat, helyi alkalmazási profil, 

helyi metaadat séma) megtervezése. A helyi alkalmazási profil megtervezésekor döntést kell hozni arról, hogy 

az adott digitális gyűjteményben milyen metaadat elemek, és értékek, milyen megnevezéssel, milyen 

szabályoknak megfelelően lesznek alkalmazhatóak. Ez tulajdonképpen az adott gyűjteményre jellemző séma 

létrehozását jelenti, egyfelől a helyi igényeknek megfelelően, másfelől általában valamely nemzetközi metaadat 

séma szabályait követve. 

A helyi metaadat alkalmazási profil megtervezésének első fázisában fontos megvizsgálni a következőket: 

• milyen céllal jön létre a gyűjtemény, és milyen igényeket akar kielégíteni, 

• a felhasználók milyen elvárásokkal, igényekkel fordulnak majd a gyűjtemény felé, 

• milyen környezetben funkcionál majd az új gyűjtemény, azaz milyenek az adott intézmény által már 

működtetett egyéb digitális gyűjtemények, vagy az intézmény digitális könyvtára, 

• milyen külső, vagy nemzetközi együttműködési szabályoknak, projekteknek, alkalmazásoknak kell majd 

megfelelnie a gyűjteménynek, 

• milyen jellegű és milyen tartalmú digitális információforrásokat tárol majd a gyűjtemény, 

• milyen képzettségű, és milyen mértékű emberi erőforrás építi majd a gyűjteményt. 

A fenti tényezők megvizsgálása után kezdődhet meg az adott gyűjtemény metaadat elemkészletének 

összeállítása. Az adott gyűjteményre jellemző elemkészletet több tényező egyidejű figyelembevételével kell 

megalkotni. A gyűjteményre jellemző elemkészlet természetesen összeállítható teljesen csak a helyi igényeket 

figyelembevételével, csak a gyűjteményre jellemző elemnevek használatával. A könyvtárak, és egyéb kulturális 

intézmények azonban már mind tudatában vannak az együttműködési projektek fontosságának, éppen ezért 

olyan helyi elemkészletet állítanak össze, amelyek vagy csak a nemzetközi metaadat szabványok elemeit 

tartalmazzák, vagy viszonylag könnyen elkészíthető a helyi elemkészlet és a nemzetközi szabvány közötti 

konverziós térkép, megfeleltetés. A helyi elemkészlet tehát magán hordozza az adott gyűjteményre jellemző 

elemeket, az adott intézmény digitális könyvtárának esetleges helyi sajátosságait, elemeit, illetve a nemzetközi 

szabvány elemeit is. Fontos tehát azt is eldönteni, hogy mely nemzetközi séma (vagy sémák) elemei jelennek 

meg a gyűjtemény elemkészletében. 

Ha az elemek összegyűjtése megtörtént, akkor az elemek elnevezése (helyi, intézményi és nemzetközi szinten), 

definíciójuk rögzítése is meg kell, hogy történjen. 

Rögzíteni szükséges azt is, hogy mely elemek használata kötelező, opcionális, vagy csak bizonyos esetben 

kötelező. Egyes elemekre az ismételhetőséget is meg kell adni. Meg kell határozni, hogy pontosan milyen 

minősítők használata engedélyezett, és mely elemek esetében. 

Meg kell határozni azt is, hogy az egyes elemek értékei milyen formátumban, milyen kódolási séma, vagy kötött 

szókészlet használatával adhatóak meg. Esetleg szabályozni érdemes azt is, hogy egy-egy elem értéke maximum 

hány karakterben adható meg. 

Szintén a helyi alkalmazási profil részét képezi annak rögzítése, hogy mely elemek értékei lesznek indexeltek a 

keresésben, illetve mely elemek használatával érhetőek majd el böngésző funkciók. Mely elemek lesznek 

láthatóak a felhasználók számára már a találati lista megjelenítésekor, melyek egy rövidebb, illetve egy 

részletesebb metaadatrekord megjelenítési formátumban; és mely elemek maradnak rejtve a felhasználók elől. 

Az ún. helyi metaadat alkalmazási profilok általában egymástól nagyon eltérőek mind kidolgozottságukban, 

mind terjedelmükben, mind abban, hogy milyen mélységben szabályozzák az egyes területeket. Fontos lenne, 

hogy ezek a szabályok, ajánlások, útmutatások írásban is rögzítve legyenek egyrészt minden egyes 

gyűjteményre külön-külön, illetve az adott intézmény által működtetett digitális könyvtárra vonatkozóan is. 

A helyi metaadat alkalmazási profil megtervezése és dokumentálása jó esetben a gyűjtemény indításakor 

megtörténik megfelelő szakemberek megfelelően átgondolt döntései alapján. 
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A jól megtervezett és elkészített alkalmazási profil nagy segítséget jelent a metaadatok elkészítésének 

munkafázisában, azaz az adott információforrás metaadat elemei értékének megfelelő megadásakor. 

Példák helyi metaadatsémák, helyi útmutatók dokumentálására: 

• A Collaborative Digitization Program útmutatója, ajánlása DC metaadatokhoz: 

http://www.mndigital.org/digitizing/standards/metadata.pdf  (letöltve: 2012.01.29.) 

• Az Indiana Memory Project útmutatója Dublin Core metaadatokhoz: 

http://www.in.gov/library/files/dig_metast.pdf (letöltve: 2012.01.29.) 

2.5.2. Metaadatok készítése 

Metaadatok készítésénél a legfontosabb irányelv, hogy megfelelő minőségű metaadatokat hozzunk létre. A jó 

minőségű metaadat a helyi igényeknek megfelelő, de emellett jól megosztható, azaz elősegíti az adott 

gyűjtemény együttműködési képességét, interoperábilitását is. 

Ahhoz, hogy jó minőségű metaadatot hozzunk létre, általánosságban a következőkre kell törekednünk: 

Teljesség. Törekednünk kell minden olyan adat rögzítésére, amely rendelkezésünkre áll a dokumentumról. 

Természetesen ennek betartását csak az anyagi ésszerűség, vagy lehetőség határain belül tehetjük meg. De 

fontos, hogy véletlenül ne maradjanak el adatok. (Hiba lehet például, ha elmarad a digitális fájl formátumának 

megadása.) 

Következetesség. A következetesség több szinten is kell, hogy jellemezze mind a metaadatokat, mind a 

metaadatok készítőjét. Egyrészt következetesen követnünk kell az alkalmazott séma szabályait. A metaadat 

elemeket definícióiknak megfelelően kell használnunk. A metaadat értékek megadásánál is követnünk kell a 

kötött szókészleteket, illetve a kódolási sémákat, ha vannak ilyenek. 

Naprakészség. Lehetőség szerint mindig friss, és naprakész adatokat rögzítsünk a metaadatokban, illetve 

szükség esetén frissítsük azokat. 

Igények kielégítése. A felhasználói igényeknek, elvárásoknak megfelelő metaadatokat kell készítenünk. Ez 

természetesen az OAI-PMH adatszolgáltatók számára külön problémát jelenthet, hiszen ilyen esetben nem csak 

a helyi felhasználókat kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy metaadataink hogyan fognak „működni‖ távoli 

keresőrendszerekben, és hogyan fogják kiszolgálni azok felhasználóit. 

Megfelelő kapcsolat. Fontos elvárás, hogy a metaadatok ténylegesen ahhoz a dokumentumhoz kapcsolódjanak, 

amelyről adatokat tartalmaznak. Biztosítanunk kell továbbá azt is, hogy a felhasználók hozzá tudjanak férni a 

metaadatokhoz. 

Pontosság. A metaadatoknak pontos és a valóságnak megfelelő adatokat kell tartalmazniuk. 

Milyen konkrét feladatok, választási lehetőségek, esetleg hibák merülhetnek még fel metaadatok készítése 

közben? 

Alapvető kérdés, hogy dokumentumról, vagy összetett dokumentumról vagy esetleg gyűjteményről készítünk-e 

metaadatokat. Mindig figyeljünk rá, hogy a megfelelő szintű leírást készítsük el. Szintén sokszor felmerül a 

kérdés, hogy digitalizálás esetén az eredeti dokumentum (például egy nyomtatott könyv) adatai is szerepeljenek 

a digitalizált változat metaadatrekordjában, vagy sem. Általános gyakorlat, hogy szerepelnek ilyen adatok is a 

digitális változat leírásában, természetesen bizonyos megfontolások után, megfelelő következetességgel 

alkalmazva ezt. 

Jó minőségű metaadatok létrehozásához fontos, hogy adott metaadat elemekhez a megfelelő típusú metaadat 

értékeket adjunk meg. A Dublin Core esetében a gyakran használt elemek közül leginkább a következők 

használatában fordulnak elő félreértések, hibák: Date – Coverage, Format – Type elemek esetében. 

A Date elem a digitális dokumentumhoz köthető dátumokat, időintervallumokat tartalmazza, míg a 

Coverage.Date elem a dokumentum tartalmához köthető dátumokat tartalmazhatja. Így például egy 2000-ben 

http://www.mndigital.org/digitizing/standards/metadata.pdf
http://www.in.gov/library/files/dig_metast.pdf
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kiadott regény esetében, amely az első világháborúról szól a Date elem a kiadás dátumát (2000), míg a 

Coverage.Date elem az első világháború idejét kell, hogy tartalmazza. 

A Type elem a dokumentum tartalmára vonatkozik, míg a Format elem a digitális dokumentum digitális 

formátumát tartalmazza. Például egy digitalizált könyv esetében, ahol az egyes oldalak TIFF formátumban 

kerültek digitalizálásra és archiválásra a Type értéke a Text (azaz szöveg) lesz, míg a Format értéke a Still 

Image (azaz kép) megnevezés lesz helyesen. 

Ha egy metaadat értékhez valamilyen kódolási séma adott, akkor következetesen annak megfelelve kell 

megadnunk az értékeket. De ezen túl még érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy egy gyűjteményen belül a 

séma által megengedett esetleges választási lehetőségek közül mindig csak az egyik féle lehetőséget 

alkalmazzuk. Így például a dátum megadásánál bizonytalanság esetén a sémák szerint alkalmazhatjuk a 

következő formák bármelyikét: ca.1945, vagy 1945?. Egy gyűjteményen belül lehetőleg következetesen csak az 

egyik típusú formátumot használjuk. 

Ha szabad szöveges formátumban kell megadnunk egy elem értékét, azt is az adott gyűjteményen belül 

megfelelő következetességgel tegyük. Például, ha szabad szöveges leírást kell készítenünk egy képi 

dokumentumról a Description mezőben, akkor próbáljuk meg kb. azonos részletességgel megtenni ezt az egyes 

dokumentumok tekintetében. Azaz ne kövessük el azt a hibát, hogy valamely dokumentumot túlzott 

részletességgel írunk le, míg másikról csak éppen egy-két információt közlünk. 

Bizonyos típusú dokumentumoknál nehézséget okozhat bizonyos metaadat értékek megadása. Így például képi 

dokumentumok esetében a cím megadása nem feltétlenül egyértelmű. Ilyen esetben érdemes valamilyen 

irányelveket kidolgozni, amiket követve a gyűjtemény felhasználói számára is jól használható, de a valóságnak 

is megfelelő, pontos metaadat születhet meg. Például egy ex librisek digitális másolatait tartalmazó 

gyűjteményben nem adhatjuk minden dokumentumnak csupán csak az „Ex libris‖ címet, mert az túl sok 

információt nem tartalmaz a felhasználók számára. Hasznosabb lehet az „XY ex librise‖ cím meghatározása, 

vagy más, hasonló gyakorlat kidolgozása. Fontos a böngészés funkciót figyelembe véve dönteni ezekről a 

követendő gyakorlatokról. 

Milyen formában kapcsolható a metaadat az információforráshoz? A metaadatok beágyazhatóak az általuk leírt 

dokumentumba, de a dokumentumtól különállóan is tárolhatóak úgy, hogy az dokumentumra utaló valamely 

azonosítót elhelyeznek az adott metaadatrekordban. 

2.6. Interoperabilitás 

Természetesen a digitális gyűjteményeket fenntartó intézmények számára is cél, hogy minél több felhasználó 

találjon rá az általuk szolgáltatott digitális tartalmakra, digitális dokumentumokra. A felhasználóknak is érdeke, 

hogy minél nagyobb mennyiségű adatban kereshessenek. Fontos tehát, hogy a különálló digitális 

gyűjteményekben tárolt dokumentumok minél szélesebb körben legyenek kereshetők. Ezért a digitális 

gyűjtemények felé ma már fontos elvárás, hogy képesek legyenek együttműködni más gyűjteményekkel, más 

rendszerekkel, keresőmotorokkal, keresőrendszerekkel. Ez az együttműködési képesség az ún. interoperábilitás. 

A metaadatok, metaadat sémák, kódolási szabványok, kötött szókészletek szintén fontos szerepet játszanak 

abban, hogy az egyes digitális gyűjtemények közötti együttműködések létrejöhessenek. 

Aratás és az OAI-PMH. Az egyik ilyen együttműködési lehetőség az egyes digitális gyűjteményekben tárolt 

metaadatok ún. aratása (harvesztelése). Erre napjainkban a leginkább elterjedt protokoll az ún. OAI-PMH, azaz 

Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting. Az metaadatok aratásának folyamatában, az ún. 

adatszolgáltatók (Data Providers) elérhetővé, és arathatóvá (azaz begyűjthetővé) teszik az általuk szolgáltatni 

kívánt metaadatokat az általuk megjelölt ún. adat halmazokból (set-ekből). Az adatszolgáltatók általában 

különböző intézmények, az egyes adat halmazok (set-ek) pedig nagy általánosságban egy-egy digitális 

gyűjteményt jelentenek. Az így arathatóvá tett adat halmazokból az ún. szolgáltató (Service Provider) egy 

megfelelő script segítségével begyűjti a metaadatokat. Ezt elvégzi minden egyes adatszolgáltatónál. Az így 

begyűjtött metaadatrekordokat egy közös adatbázisban tárolja. Így tehát olyan adatbázis keletkezik, amely csak 

a metaadatokat tárolja. Az ilyen típusú adatbázisokat szokás metaadat-repozitóriumoknak is nevezni (ilyen 

például az NDA, vagy az Europeana). Ebből az adatbázisból szolgálja ki a felé érkező keresőkérdéseket, és így 

teszi lehetővé, hogy a felhasználó egyetlen kereséssel különböző intézmények különböző gyűjteményeiben 

tárolt dokumentumai között kereshessen. A metaadatokhoz tartozó digitális dokumentumok továbbra is csak az 

eredeti digitális gyűjteményekben tárolódnak, és a metaadat-repozitórium csak az oda vezető elérési útvonalat 

(azaz általában az URI-t) tartalmazza. 
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Az OAI-PMH protokoll alapkövetelménye az egyszerű Dublin Core elmeinek használata XML kódolásban. Ez 

azt jelenti, hogy amennyiben az aratni kívánt digitális gyűjtemény metaadatai más metaadat séma szerint 

készültek, akkor meg kell feleltetni őket a 15 Dublin Core metaadat elemek valamelyikével. Azaz el kell 

készíteni az ún. konverziós táblázatot vagy térképet (cross-walking), amely a két séma (a helyi metaadat 

alkalmazási séma és az egyszerű DC) közötti megfeleltetést tartalmazza, illetve el is kell végezni a 

megfeleltetést, vagy konverziót (mapping). 

A nemzetközileg elismert metaadat sémák közötti konverziós térképek több helyen is elérhetőek az interneten. 

A Library of Congress honlapján is találunk ilyen térképeket, táblákat, a sémák hivatalos honlapjain is 

elérhetőek ilyen típusú táblázatok, illetve a UK Office for Library and Information Networking (UKOLN) 

honlapja is közzétesz egy gyűjteményt a különböző intézmények által elkészített táblázatok elérhetőségéről. 

A UKOLN honlapján http://www.ukoln.ac.uk/metadata/interoperability többek között a következő sémák 

megfeleltetési térképei érhetők el: 
 

kiindulási séma cél séma 

Dublin Core 
EAD 

Dublin Core USMARC 

TEI header USMARC/Dublin Core 

Dublin Core 
EAD/GILS/USMARC 

Fontosabb sémák megfeleltetése egy közös táblázatban a Getty Research Institute összeállításában: 

http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/crosswalks.html 

Részlet egy konverziós táblázatból (DC sémából MODS-ba való konvertálás): 
 

Dublin Core element MODS element 

Title <titleInfo> <title> 

Creator 
<name><namePart><role><roleTerm type=text"> 

creator 

Subject 
<subject><topic> 

<classification> 

Descriptipn 
<abstract> 

<note> 

<tableOfContents> 

Publisher <originInfo><publisher> 

Date 
<originInfo><dateIssued> 

<originInfo><dateCreated> 

<originInfo><dateCaptured> 

<originInfo><dateOther> 

Type 
<typeOfResource> 

<genre> 

http://www.ukoln.ac.uk/metadata/interoperability
http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/crosswalks.html
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… http://www.loc.gov/standards/mods/dcsimple-mods.html  (Letöltve: 2013.01.29.) 

Természetesen a metaadat sémák közötti komoly eltérések miatt a sémák közötti megfeleltetések elvégzése 

általában igen nehéz feladat, amely átgondolt és sokszor komoly kompromisszumokkal járó döntéseket igényel. 

Minél inkább különbözik a két séma egymástól, annál nehezebb lesz a megfeleltetés elvégzése. 

A megfeleltetésben különböző szintű problémák és különbségek merülhetnek fel: 

• sémák szemantikájában lévő különbségek (pl.: az adott sémában nem létezik a megfeleltetni kívánt elem), 

• gyakorlatbeli különbségekkel (metaadat készítésének különböző közösségek által gyakorolt alkalmazások), 

• megjelenítési különbségekkel (metaadat értékek megjelenítési formátumainak külön-bözőségei: pl. 

személynevek esetén: W. Faulkner, William Faulkner, Faulkner, William etc.), 

• szókészletek különbségei (a különböző sémák metaadat értékeihez használt különböző kötött szókészletek, 

vagy csak egyszerű szabad megnevezések különbségei), 

• egyszintű és hierarchikus sémák közötti különbségek (ha az egyik séma nem képes a másik által kifejezett 

hierarchiák kifejezésére), 

• nyelvi problémák (a metaadat értékek nem azonos nyelvűek). 

A Dublin Core-nál már említettük az egyszerű DC szerepét, amely mintegy közös nyelvként működik a 

különböző sémák között, leginkább éppen egyszerűsége miatt. 

Mindezek mellett fontos még, hogy megfelelő minőségű metaadatokat hozzunk létre. Erről részletesen a 

metaadatok létrehozásánál. 

A felhasználó végezhet keresést az adott gyűjtemény keresőfelületén, amely természetesen tartalmaz minden a 

gyűjteményre specifikusan jellemző mezőt, mező elnevezést, és keresési lehetőségeket. Elképzelhető, hogy a 

felhasználó az adott intézmény által működtetett intézményi digitális könyvtár minden gyűjteményében 

egyszerre végez keresést, amely esetben az intézményi speciális tulajdonságok (mezők, mező elnevezések, 

keresési lehetőségek) még jelen vannak, de az egyes gyűjteményekre jellemzőek már nem. 

A különböző digitális gyűjteményekben tárolt dokumentumok komoly részéről készült metaadatokat ma még 

nem indexelik a különböző webes keresőmotorok, éppen ezért ezt a komoly mennyiségű adathalmazt mély 

webnek is szokás nevezni. Ezek a dokumentumok nehezen találhatóak meg a felhasználók számára. Éppen ezért 

a megtalálásuk elősegítésére különböző együttműködési kezdeményezések indultak el. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen kritériumoknak kell megfelelnie a jó minőségű metaadatoknak? 

2. Mit jelent a digitális gyűjtemények esetében az interoperábilitás? 

3. Milyen problémák léphetnek fel metaadat sémák egymás közötti megfeleltetése során? 

2.7. Metaadatok és a szemantikus web 

A metaadatok teljesen új megközelítését kívánja meg a szemantikus web egyre komolyabb térnyerése. A 

szemantikus web és Linked Data lehetséges jövőbeni szerepéről megoszlik még a szakemberek, és a 

felhasználók véleménye. A kulturális örökséget kezelő intézményeknek és közösségeknek viszont egyértelműen 

foglalkozniuk kell a szemantikus web kínálta egyre bővülő lehetőségekkel, alkalmazásokkal, technológiákkal. 

Szintén ebbe az irányba mutató jel, hogy a Library of Congress is komoly szerepet vállal az ilyen irányú 

fejlesztésekben és azok alkalmazásában. Ugyan így a Dublin Core Metadata Initiative is elköteleződött a 

szemantikus technológiák és alkalmazások mellett, és ezeknek megfelelően fejleszti a Dublin Core sémát. Ezért 

szükséges a szemantikus web elméletének és működésének néhány elemét megismernünk. 

2.7.1. Szemantikus webről röviden 

http://www.loc.gov/standards/mods/dcsimple-mods.html
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Itt csak olyan részletességgel foglalkozunk a szemantikus web és a Linked Data elméletével, amely szükséges a 

metaadatok és különösen a Dublin Core esetében végbemenő szemlélet váltás megértéséhez. 

2.7.2. RDF, RDF állítások, RDF-gráf 

A szemantikus web nyelve az RDF (Resource Description Framework – Erőforrás Leíró Nyelv). Az RDF 

erőforrások leírására alkalmas keretrendszer, amelynek alapegységei az ún. háromtagú állítások, kijelentések, 

tripletek, vagy hármasok (statement). 

A háromtagú állítások az egyszerű kijelentő mondatok szerkezetét követik: 
 

Horváth Zsófia ismeri Szilágyi Máriát. 

(Arra, hogy mik lehetnek erőforrások, a későbbiekben térünk vissza.) 

Egy háromtagú állítás mindig a következő három elemből kell, hogy álljon: 

• alany (subject) 

• pedikátum (predicate) 

• tárgy (object) 

Az előbbi mondat tehát így épül fel: 
 

alany (subject) predikátum (predicate) tárgy (object) 

Horváth Zsófia ismeri Szilágyi Máriát 

Ez az állítás a szemantikus web világában gyakran használt RDF-gráfként ábrázolva így mutat: 

 

Ha ezeket az egyszerű kijelentéseket programok, alkalmazások számára érthető formában tesszük meg, akkor a 

nagy mennyiségű kijelentések feldolgozásával a programok olyan következtetéseket is el tudnak végezni, 

amelyek magukban a kijelentésekben valójában nincsenek benne. Egy nagyon egyszerű példa néhány állítással: 
 

alany predikátum tárgy 

William Shakespeare írta a Machbeth-et 

A Machbeth írva volt Londonban 

London a fővárosa Nagy-Britanniának. 

A szemantikus web alkalmazásai ezen állítások alapján levonhatják a következő következtetéseket: 
 

William Shakespeare írt Londonban 

William Shakespeare írt Nagy-Britannia fővárosában 

William Shakespeare írt Nagy-Britanniában 

Láthatjuk, hogy ha ezeket a rendkívül egyszerű állításokat összekötjük egymással, azaz a világ számtalan 

pontján elkészített állítások egymással összekapcsolódnak: hihetetlen mennyiségű, adat szinten összekapcsolt 

adattér jön létre. Ebben a különleges adattérben adat szinten léteznek kapcsolatok, míg a jelenlegi weben 

dokumentum szintű kapcsolatok léteznek. A szemantikus web egyik nagyon fontos tulajdonsága éppen ez, hogy 

az adatok kapcsolódnak egymáshoz, és ezekből a megfelelő alkalmazások következtetéseket vonhatnak le. 
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Bár még csak néhány elemét érintettük a szemantikus webnek, mégis már ennél a pontnál jól látszik, hogy a 

metaadatok hogyan illeszkedhetnek a szemantikus web világába. A metaadatok információforrásokat írnak le, 

azaz információforrásokról tesznek kijelentéseket, vagyis állításokat. 

Példánkban Chernel István: Utazás Norvégia végvidékére c. könyvének digitalizált változata szerepel, a 

DEENK digitális könyvtárából. 
 

Információforrás (alany) Metaadatelem (predikátum) Metaadatérték (tárgy) 

A digitalizált könyv a 

http://hdl.handle.net/2437/97811 

URI-val 

DC Creator Chernel István 

A digitalizált könyv a 

http://hdl.handle.net/2437/97811 

URI-val 

DC Title Utazás Norvégia végvidékére 

A digitalizált könyv a 

http://hdl.handle.net/2437/97811 

URI-val 

DC Subject Norway – Description and travel 

A fenti állítások RDF-gráfként: 

 

2.7.3. URI-k használata 

A szemantikus web háromtagú állításainál nagyon fontos, hogy az állítás tagjai teljesen egyértelműen 

beazonosíthatóak legyenek. Tehát ne csak egy-egy adott adatbázisban, adathalmazban, vagy névtérben legyenek 

egyedien azonosíthatók, azaz egyértelműen megkülönböztethetők a többi forrástól, hanem az egész www 

világra vonatkozóan. Ennek eszköze a megfelelő minőségű URI-k használata. Vagyis az állítások tagjait URI-k 

használatával kell „megnevezni‖ minden esetben, amikor ez lehetséges. Így biztosítható, hogy az erőforrások 

teljesen egyértelműen egyedileg azonosíthatóak legyenek. 

Ennek az elvnek megfelelően a Library of Congress elvégezte tárgyszókészletének RDF alapú publikálását, 

amely itt elérhető: http://id.loc.gov/authorities/subjects.html . 

A Library of Congress ezen projekt során a ’Norway—Desciption and travel’ tárgyszónak a 

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85092636 URI azonosítót határozta meg. Így a világ bármely pontján 

ennek az URI-nak a használata az LC ezen tárgyszavát azonosítja, azaz ezt a tárgyszót jelenti. Ezt tovább 

http://hdl.handle.net/2437/97811
http://hdl.handle.net/2437/97811
http://hdl.handle.net/2437/97811
http://id.loc.gov/authorities/subjects.html
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85092636


 Digitális gyűjtemények létrehozása  

 123  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

gondolva, a világ bármely pontján menedzselt digitális gyűjteményben, adott elektronikus információforrásokra 

alkalmazva ezt az URI-t, ezek az információforrások összekapcsolódnak. 

Az URI-k azonban nem csak a www világában létező információforrásokat azonosíthatják, hanem a világ 

bármely fizikai megvalósulását is. Így például egy személyt is azonosíthat egy URI. Ennek a fejezetnek az íróját 

a http://orcid.org/0000-0002-2185-4887 URI azonosítja. 

A VIAF projekt is hasonló valamelyest az LC projektjéhez. Ebben a projektben viszont nem tárgyszavak, hanem 

személyek URI-val való meghatározása történt meg. Így a példánkban szereplő Chernel István-t (1865-1922) 

azonosító URI a következő: http://viaf.org/viaf/12699579/ 

Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, annyit kell tudnunk, hogy nem csak információforrásokat, 

személyeket stb. aznosíthatunk URI-kal, hanem a háromtagú állítások predikátum eleme is kifejezhető URI-k 

segítségével. Így a DC metaadat elemek URI-kkal való megfeleltetése, azonosítása is megtörtént a DCMI által. 

A Dublin Core Subject elemének a DCMI által meghatározott egyértelmű URI azonosítója: 

http://purl.org/dc/elements/1.1/subject 

Ezek ismeretében már érteni fogjuk a következő táblázat háromtagú állításait, amelyek megegyeznek az előző 

táblázat és RDF-gráf állításaival. 
 

alany 
predikátum/tulajdonság tárgy/érték 

http://hdl.handle.net/2437/97811 http://purl.org/dc/elements/1.1/creat

or 
http://viaf.org/viaf/12699579/ 

http://hdl.handle.net/2437/97811 http://purl.org/dc/elements/1.1/title Utazás Norvégia végvidékére 

http://hdl.handle.net/2437/97811 http://purl.org/dc/elements/1.1/subj

ect 
http://id.loc.gov/authorities/subjects/

sh85092636 

Ezek az állítások RDF-gráfként: 

 

Ezekhez az RDF állításokhoz mások által készített állítások is kapcsolódhatnak. Azaz ugyan arról az 

erőforrásról készülhet nagyon sok állítás. Csak az URI-val azonosított erőforrásokra igaz ez. Tehát az előbbi 

RDF-gráfhoz kapcsolódhat például egy Chernel Istvánról szóló könyvről (erőforrásról) tett kijelentés, így 

tovább bővítve az előbbi gráfot. 

http://orcid.org/0000-0002-2185-4887
http://viaf.org/viaf/12699579/
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
http://hdl.handle.net/2437/97811
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
http://viaf.org/viaf/12699579/
http://hdl.handle.net/2437/97811
http://purl.org/dc/elements/1.1/title
http://hdl.handle.net/2437/97811
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85092636
http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85092636
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Az RDF állítások egyre jobban behálózzák a világot, egyre nagyobb adatteret hoznak létre, rengeteg 

kapcsolódási ponttal. Példa az RDF-gráfok, illetve a gráfokból összeálló adat szettek egymás közötti kapcsolati 

rendszerére: 

 
Forrás: http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/optimisation/somewhere/open-data/ Letöltve: 2013.01.29. 

Ezek az RDF állítások tehát egyre inkább behálózzák az egész világot, és így létrejön egy programok számára is 

értelmezhető, adatokat leíró, hihetetlen méretű adattér. Ebben az adattérben, ha minden erőforrás egyértelműen 

azonosítható, akkor a programok hihetetlen mennyiségű adattal dolgozva tudnak következtetéseket levonni, 

illetve a szemantikus keresők által feltett kérdésekre válaszolni. Ilyen kérdés lehet például akár az is, hogy 1850-

1900 között milyen Shakespeare drámákat játszottak a világ színházaiban. 

Az eddigiek ismeretében összegezzünk, pontosítsunk néhány részletet, fogalmat, lehetséges szerepeket. 

Tudjuk, hogy az RDF állításokkal erőforrásokat írunk le. Mi lehet erőforrás, amely leírható RDF-ben? 

Valójában bármi. 

http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/optimisation/somewhere/open-data/
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Erőforrások lehetnek: 

• fizikai tárgyak (könyvek, épületek, állatok, emberek, stb.) 

• digitális objektumok (digitális képek, weblapok, stb.) 

• fogalmi objektumok (színek, időpontok, stb.) 
 

  Funkciója Mi lehet? Mi azonosítja? 

alany amiről állítunk valamit erőforrás URI 

predikátum/tulajdonság kapcsolat megadása, vagy 

tulajdonság meghatározása 
erőforrás URI 

tárgy/érték a kapcsolat, vagy a 

tulajdonság értéke 
erőforrás vagy literál URI vagy literál 

Predikátum lehetséges szerepei: 

• két erőforrás (alany és tárgy) közötti kapcsolatot írja le (Példa: Kiss Petra ismeri Nagy Zsófiát. Kiss Petra 

barátja Nagy Zsófiának.) 

• az alany erőforrás valamely tulajdonságát adja meg, amelynek értékét a tárgy/érték elem tartalmazza (Példa: a 

fájl mérete 120 KB.) 

A literál nem URI azonosítású állandó érték, amelyhez újabb állítás nem kapcsolható. (Előző példáinkban literál 

például: „Utazás Norvégia végvidékére‖.) 

RDF-gráf elemeinek jelölése: 

 

2.7.4. RDF egyik kódolási nyelve: az RDF/XML 

Ha az előbbi RDF-állításokat programok által is értelmezhető kódolásban szeretnénk leírni, többféle szintaxis 

közül is választhatunk. Ezek egyike az RDF/XML nyelv. Szintén RDF kódolására alkalmas nyelvek: a Turtle, a 

Notion 3, vagy a N-Triples nyelvek. 

Az RDF/XML tehát RDF állítások XML-ben való kódolását jelenti. 

Az előbbi állítások RDF/XML-ben leírva: 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 

"xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

 

<rdf:Description rdf:about="http://hdl.handle.net/2437/97811"> 

<dc:title> Utazás Norvégia végvidékére </dc:title> 

<dc:creator rdf:resource=”http://viaf.org/viaf/12699579/”  /> 

<dc:subject rdf:resource=”http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85092636”  />  

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 
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Ha célunk, hogy a szemantikus web alkalmazásai számára „érthető‖ adatokat szolgáltassunk digitális 

gyűjteményeinkről, akkor az eddigi adatainkat át kell alakítanunk a szemantikus web legkisebb egységére: a 

háromtagú állításokra. Ez tehát azt jelenti, hogy az egyes metaadatrekordok tartalmát is ilyen kijelentésekben 

kell hozzáférhetővé tennünk. 

Természetesen a szemantikus web világa, a szemantikus alkalmazások, technológiák, különböző nyelvek, és 

azok lehetséges szintaxisa, valamint a szemantikus keresőprogramok ma már egyre szélesebb szakirodalommal 

rendelkeznek, de ebben a könyvben nem térhetünk ki ezekre ennél részletesebben. Annyit azonban érdemes 

tudnunk, hogy ez a szemlélet, ezek a technológiák és alkalmazások egyre inkább fejlődnek, egyre nagyobb 

számban jelennek meg, és a kulturális örökséget gondozó intézmények, közösségek számára mindenképpen a 

jövő részét képezik majd. A digitális gyűjtemények és a metaadataink menedzselésekor már tudatában kell 

lennünk létezésüknek és egyre komolyabb térnyerésüknek. Így képesek leszünk a szemantikus web világának új 

kihívásaira megfelelően és időben válaszolni. 

2.8. Dublin Core legfrissebb változata: a DCMI Terms ajánlás 

2006-tól kezdte alkalmazni a szemantikus web alkalmazásaiban élen járó Linked Data mozgalom a DCMI 

Metadata Terms ajánlását, szókészletét. A DCMI 2008-as ajánlásában jelenik meg a szemlélet váltás, amikor is 

az ajánlás már nem elemeket, és minősítőket tartalmaz, hanem a szemantikus web szemléletének megfelelő ún. 

tulajdonságokat és osztályokat. 

A DCMI Metadata Terms mai építőelemei (2008-tól): 

• tulajdonságok (properties) 

• szókészlet kódolási sémák (vocabulary encoding schemes) 

• szintaxis kódolási sémák (syntax encoding schemes) 

• osztályok (classes) 

Fontos változás még, hogy az ajánlás szerint a DC metaadatok is erőforrásokról tartalmaznak adatokat. A 

leírandó erőforrásoknak nulla, vagy több tulajdonsága lehet. A tulajdonság valamilyen jellemző, kapcsolat, 

jellegzetesség, vagy vonatkozás amely az erőforrást jellemzi. A tulajdonságnak egy vagy több értéke lehet. Ez 

az érték önmaga is valamely erőforrás. Tehát az erőforrásnak van valamilyen tulajdonsága, amely 

tulajdonságnak van valamilyen értéke. 

A tulajdonságok az egykori elemek, és minősítők (elements, element refinements). Jelenleg két névtérben 

vannak meghatározva. Az egyszerű DC 15 eleme továbbra is az /elements/1.1/ névtérben, a további 

tulajdonságok pedig a /terms/ névtérben. 

Az egykori kódolási sémák két külön csoportra oszlottak: a szókészlet kódolási sémákra, és a szintaxis kódolási 

sémákra. 

A Dublin Core jelenlegi ajánlása http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/ : 
 

Properties in the /terms/ namespace 

Tulajdonságok a /terms/ névtérben 

abstract , accessRights , accrualMethod , 

accrualPeriodicity , accrualPolicy, alternative , 

audience , available , bibliographicCitation , 

conformsTo , contributor , coverage , created , creator , 

date , dateAccepted , dateCopyrighted , dateSubmitted 

, description , educationLevel , extent , format , 

hasFormat , hasPart , hasVersion , identifier , 

instructionalMethod , isFormatOf , isPartOf , 

isReferencedBy , isReplacedBy , isRequiredBy , 

issued , isVersionOf , language , license , mediator , 

medium , modified , provenance , publisher , 

references , relation , replaces , requires , rights , 

rightsHolder , source , spatial , subject , 

tableOfContents , temporal , title , type , valid 

http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/


 Digitális gyűjtemények létrehozása  

 127  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Properties in the /elements/1.1/ namespace 

Tulajdonságok az /elements/1.1/ névtérben 

contributor , coverage , creator , date , description , 

format , identifier , language , publisher , relation , 

rights , source , subject , title , type 

Vocabulary Encoding Schemes 

Szókészlet kódolási sémák 

DCMIType , DDC , IMT , LCC , LCSH , MESH , 

NLM , TGN , UDC 

Syntax Encoding Schemes 

Szintaxis kódolási sémák 

Box , ISO3166 , ISO639-2 , ISO639-3 , Period , Point , 

RFC1766 , RFC3066 , RFC4646 , RFC5646 , URI , 

W3CDTF 

Classes 

Osztályok 

Agent , AgentClass , BibliographicResource , 

FileFormat , Frequency , Jurisdiction , 

LicenseDocument , LinguisticSystem , Location , 

LocationPeriodOrJurisdiction , MediaType , 

MediaTypeOrExtent , MethodOfAccrual , 

MethodOfInstruction , PeriodOfTime , 

PhysicalMedium , PhysicalResource , Policy , 

ProvenanceStatement , RightsStatement , 

SizeOrDuration , Standard 

DCMI Type Vocabulary Collection , Dataset , Event , Image , 

InteractiveResource , MovingImage , PhysicalObject , 

Service , Software , Sound , StillImage , Text 

Terms related to the DCMI Abstract Model memberOf , VocabularyEncodingScheme 

Egy adott erőforrásról szóló állítások együttesen alkotják az ún. a leírás (description) egységét. Egymással 

valamilyen kapcsolatban lévő erőforrásokről szóló leírások alkotják a leírási készletet (descrpition set). 

Az itt leírtak alapján tehát már értjük, és képesek vagyunk elemezni a következő példát. A példa egy egyszerű 

DC leírás (description), amely RDF/XML kódolású. 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE rdf:RDF PUBLIC "-//DUBLIN CORE//DCMES DTD 2002/07/31//EN" 

"http://dublincore.org/documents/2002/07/31/dcmes-xml/dcmes-xml-dtd.dtd"> 

 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/"> 

<dc:title>Dublin Core Metadata Initiative - Home Page</dc:title> 

<dc:description>The Dublin Core Metadata Initiative Web site.</dc:description> 

<dc:date>2001-01-16</dc:date> 

<dc:format>text/html</dc:format> 

<dc:language>en</dc:language> 

<dc:contributor>The Dublin Core Metadata Initiative</dc:contributor> 

<dc:title xml:lang="fr">L'Initiative de métadonnées du Dublin Core</dc:title> 

<dc:title xml:lang="de">der Dublin-Core Metadata-Diskussionen</dc:title> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

Természetesen a szemantikus web nagyon sok területére nem térhettünk itt ki. Így nem tértünk ki az osztályok, 

az ontológiák és a szemantikus keresők speciális területeire sem. A Dublin Core, a metaadatok és a szemantikus 

web alapvető kapcsolatának a megértetése lehetett csak célunk ilyen terjedelemben. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen elemekből épül fel egy RDF állítás, azaz triplet? 

2. Miért fontos az URI-k használata a szemantikus web kontextusában? 

3. A Dublin Core metaadat elemek az RDF állítások mely elemeként jelennek meg? 

2.9. Digitális könyvtárak menedzselésére alkalmazható 
szoftverek és keretrendszerek 
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A digitális gyűjtemények menedzselésére kifejlesztett ún. kulcsrakész szoftverek, vagy keret-rendszerek olyan 

megoldásokat jelentenek, amelyek segítségével már kevés programozói vagy informatikai tudással is 

biztosíthatjuk a digitális dokumentumaink online elérhetővé tételét, tárolását, megőrzését, publikálását, és 

kereshetővé tételét. Az ilyen típusú keretprogramok felé ma már komoly elvárásokat támasztanak felhasználóik, 

hiszen az általuk menedzsel digitális könyvtárakkal szemben is egyre magasabbak az elvárások. 

A digitális gyűjteményeket menedzselő szoftverektől alapvető elvárás, hogy jól kezeljék a különböző 

formátumú digitális dokumentumokat, illetve, hogy minél több típusú digitális dokumentum kezelésére 

legyenek képesek, és az újonnan megjelenő formátumokat is támogassák. Szintén alapvető elvárás, hogy a 

digitális dokumentumokhoz kapcsolódó metaadatokat is képesek legyenek kezelni, illetve a helyi metaadat 

sémák dokumentálása is megoldható legyen a keretrendszeren belül. Ma már az is fontos elvárás, hogy más 

digitális könyvtárakkal, külső keretrendszerekkel is jól együtt tudjanak működni (interoperabilitás), miközben 

képesek legyenek megbirkózni mindazzal a heterogenitással, ami a digitális könyvtárakat jellemzi. A 

hozzáférési és a feltöltési jogosultságok adminisztrálását és menedzselését is biztosítaniuk kell a 

keretprogramoknak. Ezek az alapvető funkciók pedig lehetőleg felhasználóbarát és esztétikus kezelőfelületen 

keresztül legyenek használhatók. 

Mivel ezek a keretprogramok folyamatos fejlesztés alatt állnak, így ezekhez az alapvető funkciókhoz ma már 

egyre több kiegészítő funkció is kapcsolódik. Ilyenek például, hogy ma már a felhasználók megjegyzéseket 

fűzhetnek akár egy gyűjtemény kezdőlapjához, akár egy-egy digitális dokumentumhoz; a szemantikus keresés 

irányába is folynak fejlesztések, és egyre inkább megjelennek ilyen típusú kiegészítő alkalmazások; statisztikai 

kiegészítések is léteznek; kötött szókészletek, ontológiák használatát lehetővé tévő alkalmazások is 

használhatók már; ajánlások is tehetők a felhasználók számára bizonyos alkalmazások segítségével. 

Nézzük meg milyen típusú keretrendszerek léteznek. 

Kifejezetten könyvtárak, múzeumok és levéltárak által menedzselt digitális gyűjteményhez fejlesztett 

szoftverek: 

• CONTENTdm 

• Insight + LUNA 

• Greenstone 

Intézményi repozitórium-szoftverek: 

• DSpace 

• Fedora 

Integrált könyvtári rendszerekhez csatlakozó rendszerek: 

• DigiTool 

• Content Pro 

Speciális szoftverek: 

• PastPerfect – múzeumok számára kifejlesztett szoftver 

• Filemaker Pro 

CONTENTdm http://contentdm.org/. Az OCLC által fejlesztett szoftver. Napjainkban az Egyesült 

Államokban a legnépszerűbb az ilyen típusú szoftverek közül. Használatához minimális informatikai, 

programozói ismeret szükséges, a program csomagként azonnal használható megoldásokat kínál a digitális 

dokumentumok megfelelő szabványok szerinti publikálására. Beépített modulok teszik lehetővé például kötött 

szókészletek használatát, vagy a helyi metaadat alkalmazási profil megtervezését és dokumentálását. Nem 

ingyenes, de komoly felhasználó támogató apparátus áll mögötte. Napjainkban kb. 2.000 intézmény használja a 

világ minden pontjáról. 

DSpace http://www.dspace.org/. Az MIT és a HP által intézményi repozitóriumok menedzselésére kifejlesztett 

szoftver. De digitális gyűjtemények menedzselésére is jól használható. Ingyenes és nyílt forráskódú. Jelenleg 

http://contentdm.org/
http://www.dspace.org/
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mintegy 1.400 regisztrált felhasználója van, amelyből közel 500 kutatói, vagy tudományos intézmény. Kulcsra 

kész szoftver, amely szintén nem igényel programozói fejlesztéseket. Bár lehetővé tesz többféle testre szabási 

ehetőséget. A szemantikus web irányába egyelőre csak egy kiegészítő alkalmazás erejéig történt fejlesztés a 

keretrendszerrel kapcsolatban. 

Greenstone http://www.greenstone.org/. A szoftvert fejlesztésének elindítása a New Zealand Digital Library 

Project nevéhez fűződik. Nyílt forráskódú, többnyelvű szoftver, amit kifejezetten digitális könyvtárak 

publikálására, menedzselésére alakítottak ki. A Greenstone szoftver legújabb verziója már a szemantikus 

digitális könyvtári rendszerek közé tartozik. Azaz nem csak egyfajta kiegészítő alkalmazásként jelenik meg a 

szemantikus web irányába való fejlesztés, hanem az új verzió szerint már a digitális könyvtár szerkezete is a 

szemantikus web elveit követi. 

JeromeDL http://www.jeromedl.org/. Kifejezetten szemantikus digitális könyvtár létrehozására és 

menedzselésére létrehozott szoftver. Fejlesztése folyamatos, még viszonylag kezdetleges felhasználói köre van. 

A tapasztalatok gyűjtése, és a keretrendszer további javítása, alakítása folyamatban van. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Minimálisan milyen funkciókat kell ellátniuk a digitális könyvtárak menedzselésére alkalmazott 

szoftvereknek? 

2. Soroljon fel néhány ismert és széles körben alkalmazott ilyen típusú szoftvert! 

http://www.greenstone.org/
http://www.jeromedl.org/
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