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Hírek és adatok az OSZK webarchiválási projektjéről

Az Országos Széchényi Könyvtárban három éve kezdődtek el a magyar webtartalom hosszú 
távú megőrzésének munkálatai. Mivel a web egy hatalmas, folyamatosan változó és bővülő 
információ- és dokumentumhalmaz, ezért az archiválás több szinten zajlik: a honlapok 
tulajdonosaival való szerződéskötés után egyedi mentések formájában a nyilvános archívum 
számára; valamint a jogi és technikai okokból egyelőre még zárt archívumban téma, műfaj, 
illetve esemény alapján válogatott részgyűjtemények tömeges aratásával; továbbá évente 
egy-két alkalommal a magyar webtér minél nagyobb részére kiterjedő, de kis mélységű 
„pillanatfelvételek” formájában. Utóbbiból 2019 utolsó hetében futott le egy, aminek 
eredményeként közel 247 ezer weboldalról elindulva, majd a rajtuk található linkeket követve 
110 millió fájlt / URL-címet sikerült letölteni 6,4 terabájt összméretben. Ezenkívül jelenleg 13 
különböző, több száz vagy több ezer – egyenként beválogatott – webhelyből álló tematikus 
részgyűjtemény található a webarchívumban, valamint az elektronikus időszaki kiadványok 
állománya, ami már több mint 4700 periodikát tartalmaz. A nyilvános gyűjteményben közel 
kétszáz honlap, blog, magazin és folyóirat böngészhető részletes metaadatokkal és teljes 
szövegű keresési lehetőséggel, továbbá az OSZK saját online szolgáltatásainak mentései. 
Nemrég elkészült egy eseményalapú mintaalkalmazás is, ami a Rákóczi-emlékév kapcsán 
mutatja be a webarchívum integrálásának lehetőségét más digitális gyűjteményekkel.
Az idei tervek között még két hasonló gyűjtés szerepel: a trianoni békeszerződés 100. 
évfordulójával és a tokiói nyári olimpiával kapcsolatban az interneten megjelenő híreket fogják 
archiválni a webkönyvtárosok. Újabb témákkal bővül majd a részgyűjtemények listája is (pl.: 
oktatás, történelem, helytörténet, sport), a már meglevőket pedig folyamatosan karbantartják és 
negyedéves rendszerességgel mentik ezentúl. Készül a projekt új honlapja webarchive.hu címen, 
ahol a böngészési és keresési lehetőségek, illetve a különböző dokumentumok és útmutatók 
mellett bárki javasolhat megőrzésre érdemes magyar webhelyet. 
Az ismeretterjesztés és az együttműködések terén is igyekszünk továbblépni. A közgyűjteményi 
és informatikus szakembereknek szóló wiki, bibliográfia, e-tananyag, tanfolyam és 
Networkshop tutoriál mellett fejlesztés alatt van egy multimédiás összeállítás középiskolások 
számára a személyes és az intézményi webarchiválásról. Részt veszünk az International 
Internet Preservation Consortium (IIPC) oktatási munkacsoportjának tevékenységében, és 
kezdeményezzük a közép-európai webarchívumok együttműködését, egy közös portál és 
kereső fejlesztését. Szeretnénk továbbá bekapcsolni több hazai intézményt is ebbe a munkába, 
hogy a digitálisan születő kultúránk minél nagyobb szeletét tudjuk megőrizni és kutathatóvá 
tenni.

http://webarchive.hu


A marosvásárhelyi  Teleki Téka Varietas Cartographica c. kiállítása  
2020 májusáig tekinthető meg.  

Vonatkozó cikkünk a 39. oldalon kezdődik.
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