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Webarchiválási politikák

Immáron öt esztendeje annak, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtár egyik aty
jaként számon tartott Drótos László a miskolci Networkshopon előrukkolt egy Ma
gyar Internet Archívum létrehozásának gondolatával.1 A kérdés már akkor több 
volt, mint időszerű. A magyarországi szaklapokban azóta nem egy, a külföldi fejle
ményekről tudósító cikk, referátum látott napvilágot, közöttük olyanok is, amelyek 
a „nagy nemzetek” helyett a „kis európai nemzetek”, így például a csehek vagy lit
vánok webarchiválási gyakorlatát ismertetik.2 A hazai szakemberek is igyekeztek a 
problémát napirenden tartani.3 A kérdés jogi aspektusaival is foglalkozott a Tudo
mányos és Műszaki Tájékoztatásban megjelent cikkében4 Rónai Iván, aki konkrét 
javaslattal is élt a hatályos kötelespéldány-rendelet (60/1998) megváltoztatásának 
tárgyában. A szerzői jog kérdésköre felől közelített a témához Amberg Eszter, aki
-  ugyancsak a TMT-ben megjelent -  tanulmányában5 arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a jelenleg érvényben lévő kötelespéldány-rendelet elviekben rendelkezik a 
távoli hozzáférésű dokumentumok beszolgáltatásának kötelezettségéről, más kér
dés, hogy a szolgáltatásra kötelezettek többségének értelmezésében az elektroni
kus dokumentum rendeletbe foglalt definíciója nem vonatkozik az online kiad
ványokra.

A témát taglaló írások rendre kitérnek azokra az alapelvekre, amelyek mentén a 
különböző országok jogalkotói, illetve érintett intézményei (legtöbbször a nemze
ti könyvtár vagy annak társintézményei) a webarchiválási megoldani igyekeznek, 
illetve amelyeket koncepcióként a vonatkozó jogszabályokba ágyaznak. Az elkép
zelések a főbb pillérek tekintetében gyakorta egyeznek. Ilyenek például a nemzeti 
webterület archiválása (esetünkben a .hu végű doménnevek alá tartozó online tar
talmaké) általában a webaratás módszerével; a távoli hozzáférésű kiadványokra, 
illetve a bom-digital dokumentumokra (e-folyóiratokra, e-könyvekre) vonatkozó 
kötelespéldány-szolgáltatás jogi szabályozása; valamilyen szelekciós elv alkal
mazása a gyűjtés során (pl. bizonyos online kiadványtípusok kizárása az archivá
landók köréből). Jelen írásomban a kurrens webarchiválási politikákat, valamint a 
mögöttük húzódó megfontolásokat szándékozom sorra venni, mindenekelőtt 
Thomas Chaimbault „Earchivage du Web”6 című tanulmányára alapozva.

* * *
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Alapelvek

Teljes körű gyűjtés és archiválás
E megközelítés a teljes webterület learatását célozza meg. E koncepcióra példa 

az 1996-ban indult Internet Archive (IA) kezdeményezés, amely mindenféle válo
gatás nélkül végzi a weben megjelenő tartalmak archiválását, méghozzá úgy, hogy 
tevékenységéhez nem kéri a tartalmakat előállítók hozzájárulását, okot szolgáltat
va az eljárással kapcsolatban felmerülő szerzői jogi aggályokra. Az IA, amelynek 
felhasználói sajátos Robin Hoodokként szabadítják fel a mások által digitalizált, 
szerzői jogi hatály alá eső műveket7, ugyanakkor egy nemzetközi konzorcium (In
ternational Internet Preservation Consortium, http://netpreserve.org/about/index. 
php) tagjaként, nagy nemzeti könyvtárakkal, archívumokkal karöltve igyekszik 
választ találni az interneten elérhető tartalmak hosszú távú megőrzésével és szol
gáltatásával kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

Célzott (exhausztív) gyűjtés és archiválás
Az ezt a politikát követő webarchiválásban érdekelt intézmények a webterület 

egy kijelölt szegmensének, jellemzően az egy nemzeti doménnév alá tartózó web- 
tartalmaknak a gyűjtését és megőrzését végzik, azt azonban teljes körűen, „kime
rítő” jelleggel. Viszonylag széles körben alkalmazott stratégiáról van szó. Két pél
da: a 2010-ben lezárult svéd Kulturarw3 projekt, illetve a finnországi ÉVA pro
jekt, de ugyancsak dómén alapon gyűjt és archivál Franciaországban a nemzeti 
könyvtár és a Nemzeti Audiovizuális Intézet, valamint az osztrák jogi szabályo
zás8 is lehetővé teszi az .at doménnév alatt működő kiadványok learatását. Ez a 
megoldás kínálkozik az e-kötelespéldány-szolgáltatás kötelezettsége alá nem eső, 
dinamikus tartalmú online elektronikus kiadványok (blogok, levelezőlisták stb.) 
archiválása tekintetében. Mindenképp előnyös tehát átültetnünk e politikát a ma
gyar gyakorlatba, mindenekelőtt megteremtve a szükséges jogszabályi hátteret, a 
kötelespéldány-rendelet szintjén rögzítve a nemzeti könyvtár jogosultságát a teljes 
magyar webterület „learatására”

Válogató gyűjtés és archiválás
E megközelítés a webterület egy vagy több meghatározott szelekciós elv alapján 

történő archiválását foglalja magában. A válogatás alapja lehet minőségi krité
rium, valamilyen tartalmi szempont, esetleg célzottan bizonyos típusú weboldalak 
összegyűjtése. A kiválasztott weboldalakról az archiváló intézmény meghatározott 
időközönként pillanatfelvételt készít. A válogató archiválásra jó példa az Auszt
rál Nemzeti Könyvtár PANDORA elnevezésű projektje9. (A kapcsolódó útmutató 
részletes tájékoztatást ad a válogatás szempontjairól: http://pandora.nla.gov.au/ 
selectionguidelines. html.)

Tematikus gyűjtés és archiválás
Az előző egy speciális esete általában bizonyos eseményekhez kötődik. A Fran

cia Nemzeti Könyvtár (BnF) a 2002-es elnöki és törvényhozási, valamint a 2004-es 
regionális és uniós választások alkalmából készített tematikus gyűjteményt, míg a 
washingtoni Kongresszusi Könyvtár például az egyes választásokról és a 2003-as 
iraki háborúról készített hasonló archívumot10. Tematikus gyűjtemények természe
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tesen másféle alapokon is létrejöhetnek. Ilyen például a Heidelbergi Egyetem DACHS 
(Digital Archives fór Chinese Study) projektje11, vagy az ARCHIPOL projekt12, 
amely a holland politikai pártok weboldalait gyűjti össze.

Kombinált gyűjtés és archiválás
Miután önmagában egyik megközelítés sem kínál tökéletes megoldást az inter

neten található kulturális örökség megőrzése tekintetében, több országban is a 
koncepciók kombinálása mellett döntöttek. Franciaországban és Dániában példá
ul a nemzeti doménnevek alá tartozó weboldalak teljes körű, célzott gyűjtése kie
gészül a meghatározott kritériumok alapján történő, válogató jellegű, valamint a 
bizonyos eseményekhez kapcsolódó, tematikus gyűjtéssel.

A webarchiválási politikák jogszabályi hátterét jelentő kötelespéldány-törvé- 
nyek legtöbbször a korábbi, elsősorban a papíralapú kiadványokra vonatkozó jog
szabályok kiegészített változatai, és országonként eltérő módon határozzák meg az 
általuk érintett távoli hozzáférésű kiadványok értelmezési körét. A különböző 
(nyelvi, földrajzi, tematikus) meghatározások azonban nem szükségszerűen jelen
tenek szelektív jellegű gyűjtést, a köteles példányok gyűjtését végző intézmények 
ugyanis a törvénybe foglalt definíciók lehető legtágabb értelmezésében érdekeltek.

Kivitelezés

A webarchiválási stratégiákat a kivitelezés szempontjából ugyancsak kategori
zálhatjuk.

Automatizált gyűjtés
Az automatikus gyűjtés során egy keresőrobot végzi el a webaratást előre defi

niált kritériumok alapján. Általában a célzott gyűjtésben alkalmazzák, például az 
egy nemzeti doménnév alá tartózó weboldalak „learatására”. Ilyen módon gyűj
tötték egybe a svéd Kulturarw3 projekt során a .se végű doménnevek alá tartozó 
tartalmakat.

Részben automatizált gyűjtés
Az előzőtől annyiban különbözik, hogy szigorúbbak a szelekció kritériumai, en

nek megfelelően a -  minőségi követelményeket is könnyebben érvényesítő -  válo
gató gyűjtések során alkalmazzák. Példa rá a fentebb már megemlített ausztrál 
PANDORA projekt.

Manuális gyűjtés
Nem jellemző, hogy az archiválandó webtartalmak begyűjtését kizárólag az em

beri tényezőre bízzák, de erre is van példa: a Québeci Nemzeti Könyvtár azokat a 
monográfiákat és sorozati kiadványokat gyűjti és indexeli ily módon, amelyeket a 
québeci kormányzat tett elérhetővé az interneten. Az erősen válogató gyűjtés során 
minden egyes publikációra vonatkozólag külön licencmegállapodást kötnek az érin
tett kormányzati szervvel vagy miniszterrel, amelynek értelmében utóbbi a vonatko
zó kiadvány szerzői jogát átruházza a könyvtárra. A humán faktor megkerülhetet- 
lenségét egyébiránt a francia nemzeti könyvtárban is felismerték, ahol az automati
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zált gyűjtés (webaratás) során felmerülő hibák korrekcióján túl a mély weben közzé
tett tartalmak azonosítása, válogatása és gyűjtése is manuális úton valósul meg.

Végül jegyezzük meg, hogy az ésszerűség keretein belül történő, lehetőség sze
rinti teljességre való törekvés az intemetarchiválás terén azt igényli, hogy a nemze
ti gyűjtemények összehangolják ez irányú erőfeszítéseiket. Ennek eszköze a már 
korábban említett, immáron 3 5 nemzeti könyvtárat tömörítő International Internet 
Preservation Consortium nevű szervezet, avagy az Európai Bizottság által kezde
ményezett NetWorkEuropeanDepositLibraries (Letéti Könyvtárak Európai Háló
zata) projekt.

Egy példa -  Új-Zéland

Az Új-Zélandi Nemzeti Könyvtár (NLNZ) jól kidolgozott, komplex technoló
giai arzenálja kiváló eszközként szolgál a kötelespéldány-rendelet13 hatálya alá 
eső elektronikus dokumentumtípusok begyűjtésére és archiválására.

Az e-kötelesként szolgáltatandó „bom-digital” kiadványokat létrehozóik a Web 
Deposit Tool14 alkalmazás segítségéveljuttathatják el a Nemzeti Digitális Örökség 
Archívumba (National Digital Heritage Archive)15, amely utóbbi technológiai hát
terét az Ex Libris csoporttal közösen fejlesztett Rosetta digitális megőrző rend
szer16 jelenti. A weboldalak szelektív jellegű gyűjtésére a British Libraryvel 
együttműködésben kifejlesztett, nyílt forráskódú Web Curator Tool szoftvert17 kezd
ték el használni. E gyűjtések eredményeiből nemzeti webarchívum (New Zealand 
Web Archive) épül. Az Új-Zélandi Nemzeti Könyvtár először 2008 októberében 
végezte el a teljes nemzeti webterület aratását, másodszor az Internet Archive-ot 
bízta meg a feladattal. Utóbbi 2010. május 12-e és június 5-e között, mintegy 24 
nap alatt 170 millió URL-ről gyűjtött össze 6,1 terabájtnyi adatot, utóbbiakba bele
érte a naplófájlokat is.

A nemzeti webarchívumban való keresgéléshez a könyvtár online katalógusa 
felől kell elindulni. A találati listában a címek mellett látható [electronic resource] 
bejegyzés tanúskodik arról, hogy archivált weboldalról vagy egyéb online publi
kált kiadványról van szó. A leírás (1. ábra) alján az „Archived copy” kifejezésre 
kattintva jutunk el a könyvtár integrált rendszerében (Voyager-ben) őrzött intel
lektuális egységekhez, voltaképpen a példányokhoz (2. ábra).
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•Vtewdígitai conférit

Date HarVeáted; 19^09-2007

2. ábra

Ezek valamelyikére kattintva, mindenekelőtt tájékoztatást (3. ábra) kapunk az 
aratás időpontjáról és a lehetséges technikai korlátokról (pl. esetenként nem mű
ködő linkek).

This archived website contains the public web pages produced by the author.
Normál copyright restrictions apply.
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Date of Harvest: 20 September 2009 at 08:00 PM

Cli.ck the link below to yiéw the archived website:

http:/Â ww.9uckl9ndcrictet.c.Q,nz/.

3. ábra

Innen már csak egy kattintás a Rosetta rendszerben hosszú távú megőrzésre el
raktározott, az NLNZ saját fejlesztésű alkalmazásával emulált módon megjelení
tett, learatott webtartalom megtekintése (4. ábra).

Zárszó

Ma a nemzeti kulturális örökségünk jelentős része eleve digitális formában (ún. 
bom-digital kiadványként) jön létre, és publikálásának egyedüli módja a világhálón 
való közzététel E kulturális javak hosszú távú megőrzésének sürgető fontosságát a 
fejlett országok felelős intézményei -  élükön legtöbbször a nemzeti könyvtárakkal -  
és döntéshozói viszonylag korán felismerték, és megtették a lépéseket a probléma 
orvoslására. E lépesek közül az egyik legfontosabb a jogszabályi háttér megterem
tése, amely általában a hatályos kötelespéldány-rendelet célnak megfelelő módosí
tását, esetleges újraalkotását foglalja magában. Jóllehet, hazánkban már évekkel ez-
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4. ábra

előtt született olyan kezdeményezés, amely egy nemzeti internet archívum létreho
zását szorgalmazta, Magyarország továbbra is lépéshátrányban van még a régió né
mely államaival szemben is. (Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Len
gyelországban, Szlovéniában már most működik webarchívum, és a legtöbb helyen 
a jogi szabályozás is megoldott. Szlovákiában többek között a jogi háttér megterem
tése késlelteti a probléma megoldását.) Mindent el kell követnünk, hogy Magyaror
szág ezen a területen is felzárkózzon a többi fejlett országhoz, és hogy kulturális 
örökségének és a jövő generációk információigényét kielégítő forrásoknak nagy je
lentőséggel bíró hányada ne menjen jóvátehetetlenül veszendőbe.
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