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Karácsony Gyöngyi 

A Debreceni Egyetem elektronikus archívuma: 
a nyílt hozzáférés lehetőségei 
 

A tudományos kommunikáció folyamata olyan átalakulás előtt áll,  
amely a nyomtatás feltalálásához mérhető. 

(Hernád István [Stevan Harnad], 1990) 

Az intézményi archívumok vagy adattárak (institutional repositories) a nyílt hozzáférés 
(open access) eszméjére épülnek. Az intézményi archívum egyrészt a nyílt hozzáférés 
egyik megnyilvánulási formája, másrészt lehetőségeit kihasználva a könyvtár gondozásá-
ban, az anyaintézmény szellemi tulajdonának tárhelyévé válhat. E cikk célja az intézményi 
repozitóriumok* gyakorlatának bemutatása egy esettanulmányon keresztül, amely a szer-
ző reményei szerint együttműködések, közös gondolkodás és cselekvés alapja lehet. 

A nyílt hozzáférésről 
 
A nyílt hozzáférés kialakulásának kulcsa három 
előfeltétel együttállásában rejlik:  
● a tudományos kommunikáció több évtizedes 

hagyománya (a kutatók szakfolyóiratokban adják 
közre eredményeiket a tudóstársadalom tájékoz-
tatása céljából);  

● a folyóiratkrízis (az 1970-es évektől rohamosan 
nőtt a megjelenő folyóiratok száma, áraik pedig a 
könyvtári költségvetésekhez képest követhetet-
lenül emelkedtek); 

● a technológia (Tim-Berners Lee és a CERN a 
preprintek, munkaanyagok és a szürke irodalom 
egyéb dokumentumainak cseréjét kívánta haté-
konyabbá tenni a word wide web kialakításával 
és nyilvánossá tételével az 1990-es évek elején). 

 
Az eszme mozgalommá kovácsolódásának, a 
célok és fejlesztési irányok kijelölésének a „3B” 
(Budapest, Bethesda, Berlin) nyilatkozatfüzér ad 
keretet. A nyílt hozzáférés bőséges (és szabadon 
elérhető) külföldi és egyre növekvő hazai (l. 
Koltay–Tóth) szakirodalmából e dolgozat sorveze-
tőjeként a következő gondolatok emelhetők ki: 
 
„Szabad hozzáférésen azt értjük, hogy mindenki 
számára ingyenesen olvashatók, letölthetők, lemá-
solhatók, kinyomtathatók, terjeszthetők … a cik-
kek, bennük keresés végezhető, a cikkek teljes 
szövegéhez csatolások fűzhetők, keresőmotorral 
indexelhetők, adat formájában valamely szoftverrel 
kezelhetők, vagy egyéb törvényes célra felhasz-
nálhatók pénzügyi, jogi vagy műszaki korlátozás 

nélkül… a szerzői jogvédelem szerepe ezen a 
területen abban nyilvánuljon meg, hogy a szerzők 
ellenőrizhessék műveik integritását, továbbá jogo-
sultak legyenek arra, hogy megfelelően elismerjék 
munkájukat, és hivatkozzanak rájuk.” (Budapest 
felhívás, 2002.)  
 
Fontos megjegyeznünk, hogy az említett nyilatko-
zatok a nyílt hozzáférést nem a hagyományos 
publikálási mód helyett és a kiadók rovására java-
solják, hanem ezek kiegészítéseként. Az ingye-
nesség azonban csupán a cikkek elérésére igaz, 
előállításukra nem – bár a nyílt elérés költségei 
mindenképpen kisebbek a nyomtatott kiadványok 
előfizetésénél, részben a nyomtatott verzió hiánya 
miatt. A költségek átirányításáról van szó, hangoz-
tatják a mozgalom támogatói: hagyományos előfi-
zetéses sémában a fizetőképes intézmények kap-
nak hozzáférést, ha viszont a pénzt a cikkek sza-
bad elérésére fordítják, ugyanannyi pénzből bárki 
olvashatja a dolgozatokat. Új megtérülési modellek 
és finanszírozási mechanizmusok kialakítására 
van szükség, ahol a finanszírozás nem a kimeneti 
(előfizetés), hanem a bemeneti (dokumentum-
előállítás) oldalon történik állami, egyetemi, pályá- 
 
*Tudnivaló, hogy az intézményi, illetve jogtudományi 
repozitóriumok új típusú képződmények, új szabványo-
kon épülő tárolók, a technológiai fejlődés friss hajtásai. 
Célszerű ezért megkülönböztetni a hagyományos adat-
táraktól és archívumoktól. Az adattár amúgy is tágabb 
gyűjtőfogalom, az archívum pedig részben foglalt. A 
külföldi minták nyomán javasolható a repozitórium hasz-
nálata magyar szakszóként. (A lektor – Bánhegyi Zsolt – 
megjegyzése.) 
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zati, szponzori forrásokból. A nyílt hozzáférés két 
ajánlott módja: alternatív kiadók és folyóiratok, 
illetve szerzői önarchiválás. 
 
Az alternatív folyóiratok közleményei ingyenesen, 
bárki számára elérhetők, függetlenül attól, hogy a 
szerzőknél marad-e a szerzői jog, vagy a kiadóé 
lesz. Creative Commons licenc csatolható a do-
kumentumhoz, amelyben a szerző rendelkezhet a 
további felhasználás módjáról. A BioMed Central 
(BMC, http://www.biomedcentral.com/) alternatív 
kiadó honlapján jelenleg 170 élettudományi folyó-
irat érhető el ingyenesen (külön szekció alakult 
Chemistry Central néven), közöttük több az 
Institute for Scientific Information (ISI) által jegy-
zett, egyre növekvő impaktfaktorú (1. ábra) cím. A 
Soros Alapítvány három évig támogatta a Debre-
ceni Egyetem „BioMed Central” előfizetését, amely 
értelemszerűen nem a cikkek elérésére – hiszen 
azok szabadon hozzáférhetők –, hanem az úgyne-
vezett cikkfeldolgozási költség (APC: article 
processing charge) fedezésére szolgált. Ez azt 
jelenti, hogy az előfizetés ideje alatt az egyetem 
kutatói ingyenesen publikálhattak a BMC folyóira-
tokban. 2007-től a megnövekedett érdeklődés 
miatt változott az előfizetési modell: a „Prepay 
Membership”-nek nevezett konstrukció az APC-ből 
csupán 5–20%-os engedményt ad, a kiválasztott 
folyóirat árfolyamától, és a kiválasztott csomagtól 
(a legkisebb befizethető összeg 7300 euró, ami kb. 
hét cikk költségeit fedezné) függően. A Lundi 
Egyetem „Directory of Open Access Journals” 
(DOAJ, http://www.doaj.org/) nevű folyóirat-regisz-
tere ma 2580 nyílt hozzáférésű folyóiratot tart 
számon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra Impaktfaktor-jelölések az ISI-ben 
 

A szerzői önarchiválás és a kiadói 
politika 
 
A szerzői önarchiválás tárgya tudományterületen-
ként eltérő. Egyes diszciplínákban (pl. fizika) be-
vett gyakorlat a preprintek, kísérleti eredmények 
gyors, informális közreadása, más területeken (pl. 
orvostudomány) kizárólag a szerző utolsó saját 
változatának (referált postprint) közreadása elfo-
gadható, s vannak olyan tudományágak, amelyek-
nél a szerzői jog féltése teljesen gátat vet a nyílt 
hozzáférés gyakorlatának. A saját archiválás egyik 
módja a cikkek (vagy a kiadói honlapra vezető 
ugrópontok) közreadása a szerzők saját vagy inté-
zeti honlapján. A szabad hozzáférésű archívumok 
előnye a szolgáltató (sok esetben könyvtár) által a 
cikkekhez hozzáadott szabványos metaadatokban 
és az archívum OAI-PMH-kompatibilitásában rejlik, 
így a regiszterek be tudják gyűjteni a dokumentu-
mokat. Ilyen összesített regiszter például a brit 
OpenDOAR (http://opendoar.org – University of 
Nottingham), az amerikai OAIster (http:// 
oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ – University of 
Michigan) és a német BASE (http://www.base-
search.net – Bielefeld Academic Search Engine – 
Universitätsbibliothek Bielefeld).  
 
Működnek tudományágakat átívelő, tudományterü-
leti archívumok is, mint például a RePEc a köz-
gazdaságtan, a CogPrints a pszichológia, a 
PubMed Central az orvostudomány, valamint az 
1991-ben indult, és rendkívül népszerű arXiv a 
fizika területén.  
 
Az utóbbi öt évben a tudósok és könyvtárosok 
érdeklődése az intézményi repozitóriumok felé 
fordult. Az Egyesült Királyságban állami és európai 
uniós finanszírozású projektek több családja vizs-
gálja a nyílt hozzáférés társadalmi és jogi környe-
zetét, valamint az elektronikus intézményi archí-
vumok kialakításának és működésének technikai, 
szervezeti és kulturális kérdéseit. A JISC (Joint 
Information Systems Committee) által 2002-ben 
indított FAIR (Focus on Access to Institutional 
Repositories) program (http://www.jisc.acuk/ 
whatwedo/programmes/programmea_fair.aspx) di-
gitális formában létrejövő intézményi dokumentá-
ció közreadásának, megosztásának lehetőségeit 
vizsgálta érték- és haszonnövelés szempontjából. 
A megosztást lehetővé tevő technikai mechaniz-
musok vizsgálatával a FAIR gyakorlatra tett szert 
az archívumok létrehozásában, a felhasználói 
felület tervezésében, a megfelelő szoftverek fej-
lesztésében és konfigurálásában, illetve a megosz-
tott dokumentumok kezelésében. A FAIR által  
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használt szoftverek és alkalmazások többsége 
nyílt hozzáférésű, ami megkönnyíti az intézményi 
archívumok költségeinek tervezhetőségét. 
 
A FAIR program 14 projektet szponzorált, amelyek 
egy részét létező információforrások (kép-, ill. mú-
zeumi gyűjtemények, adathalmazok és tananya-
gok), másik részét az intézményi kutatási eredmé-
nyek új dokumentumainak (elektronikus disszertá-
ciók és cikkek) tárolására és megosztására fordí-
tották, s a fejlesztések, kutatások további irányát 
meghatározó fontos kérdéseket vetettek fel. 
 
A FAIR programmal párhuzamosan nemzetközi 
szinten is felismerték az intézményi tudományos 
eredmények elérhetővé tételének és kezelésének 
jelentőségét, és megnőtt az intézményi elektroni-
kus archívumok száma. A holland DARE program 
eredményeként az ország valamennyi egyeteme 
elektronikus archívumot alakított ki, Németország-
ban 90 intézmény archívuma és hivatalos minő-
ségbiztosítási rendszere jött létre, az ausztrál kor-
mány 12 millió AUS dolláros támogatást különített 
el repozitóriumfejlesztésre.  
 
2006 szeptemberében a British Library, a Man-
chesteri Egyetem és az Európai Bioinformatikai 
Intézet (EBI) szerződést kötött az UK PubMed 
Central (http://wellcome.auc.uk/doc.WTD015366. 
htm) létrehozására és működtetésére. A Wellcome 
Trust és az Egyesült Királyság Kutatási Tanácsai-
nak finanszírozásával az amerikai Orvosi Nemzeti 
Könyvtár (National Library of Medicine) által mű-
ködtetett PubMed Central mintájára létrehozott, és 
2007 januárjában indított szolgáltatás ingyenes 

hozzáférést tesz lehetővé a közpénzen finanszíro-
zott kutatások eredményeihez. A Wellcome Trust 
2006 októberétől féléves türelmi idő után kötelezi a 
támogatott projektek vezetőit eredményeiknek az 
UKPMC-ben történő archiválására. 
 
A szerzők kötelesek figyelni a kiadóval kötött szer-
ződésben arra, hogy jogaik egy részét megtartsák, 
így szerzői jogsértés nélkül tölthetik fel publikációi-
kat a UKPMC-be.  
 
A nyílt hozzáférésű archívumok elterjedésével a 
kiadók átalakították copyright-politikájukat, amely-
ben külön kitérnek a szerzői önarchiválás lehető-
ségére. A kiadók, illetve folyóiratok politikáját a 
FAIR SHERPA projektje rendszerezi RoMEO 
(Rights MEtadata for Open archiving) listáján 
(http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php). A kereshető 
listán a kiadókat, folyóiratokat színkóddal látják el 
(2. ábra): a fehér az önarchiválást nem támogató, 
a sárga a preprint, a kék a postprint archiválását, a 
zöld a pre- és postprint archiválását egyaránt en-
gedélyező kiadók színe, míg a nyílt hozzáférésű 
folyóiratokat arany színnel jelölik. A RoMEO 2007 
januári statisztikája szerint a listán található kiadók 
75%-a engedélyezi az önarchiválás valamelyik 
formáját.  
 
 
Intézményi repozitóriumok 
 
Az intézményi archívumok a nyílt hozzáférés esz-
méjére épülnek, ám bizonyos szempontból ki is 
tágítják az eredeti kezdeményezést. Használatá-
nak három alapelve:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra A ROMEO jelölései 
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● hozzáférés a kutatási eredményekhez,  
● az információcsere (publikálás-olvasás-idézés) 

felgyorsítása,  
● a formális publikációs folyamat költségei által 

felállított hozzáférési akadályok leküzdése.  
 
Az intézményi jelleg további szempontokat érvé-
nyesít: a személyes és intézményi eredményeket 
összegyűjtve teszik láthatóvá, és lehetőség nyílik 
további intézményi dokumentációk archiválására.  
 
A repozitóriumok olyan lehetőséget kínálnak az 
intézményeknek, amelynek segítségével megoszt-
hatják szellemi tulajdonukat a világ kutatóközön-
ségével, az érdeklődő olvasók pedig betekinthet-
nek az intézményben folyó munkába, és értesül-
hetnek annak eredményeiről. Egyrészt az intéz-
ményben folyó munka kirakatává válnak, másrészt 
biztosítják a tudományos eredmények hosszú távú 
megőrzését.  
 
Az intézményi archívumokban rejlő lehetőségek 
teljes összhangban vannak a kutatóknak azzal a 
törekvésével, hogy eredményeik minél szélesebb 
körben ismertté és idézetté, elismertté váljanak, és 
a könyvtárosokéval is, amellyel igyekeznek fel-
használóik információigényét kielégíteni. A re-
pozitórium üdvös továbbá az egyetem vezetésé-
nek, amely törekszik az intézmény helyi, nemzeti 
és nemzetközi hírnevének növelésére, valamint a 
finanszírozóknak, akik a nyílt tárolóeszköz révén 
lehetőséget kapnak a támogatott kutatások nyo-
mon követésére és értékelésére, valamint befekte-
téseik megtérülésére. Ezért várható, hogy az in-
tézményi archívumok hamarosan egyre több fel-
sőoktatási intézmény infrastruktúrájának szerves 
részévé válnak.  
 
A könyvtárak hagyományosan rendelkeznek a 
repozitóriumok kialakításához és gondozásához 
szükséges ismeretekkel – információkezelés, 
metaadat-készítés (katalogizálás) és archiválás –, 
így természetes módon válhatnak az intézményi 
archívumok gazdájává. Sokan a felsőoktatási 
könyvtárak hanyatlását jövendölték a digitális kor-
ban, ám az archívumok gondozásával a könyvtár 
központi szerepet kaphat az intézményen belül. 
Ehhez természetesen szemléletváltásra van szük-
ség: a könyvtár már nem csupán külső információ-
kat továbbít az intézmény tagjaihoz, hanem egy 
ellentétes irányú információáramlás irányítója; az 
intézményben született dokumentumokat közvetíti 
a külvilág felé. 
 

Az intézményi repozitóriumok tehát kutatási doku-
mentumok (lektorált cikkek, e-printek, hallgatói 
dolgozatok, beszámolók, konferenciaanyagok stb.) 
kiadóiként működhetnek, de felhasználhatók az 
akadémiai intézményekben létrejött, nem publiká-
lásra szánt tartalmak (pl. oktatási anyagok) tárhe-
lyéül is. Az archivált anyagok között szerepelhet-
nek irattári dokumentumok: jegyzőkönyvek, tan-
tárgyleírások (évkönyvek, prospektusok), vizsga-
eredmények, intézményi, tanszéki, beszámolók, 
jelentések stb. Ezek nagy része nem publikus, 
mégis felmerül az igény, hogy elérhetők legyenek 
a kampuszon belül határozott vagy akár határozat-
lan ideig.  
 
Egy intézményi archívum létrehozása és működte-
tése költségekkel jár. Szükség van szerverre (in-
gyenes operációs rendszerrel), és megfelelő mére-
tű tárhelyre. A repozitórium keretrendszeréül szá-
mos nyílt forráskódú programcsomag között válo-
gathatunk (Dspace, ePrints, Fedora, Archimède, 
OPUS), és a kereskedelmi szolgáltatók is megje-
lentek a repozitórium-szoftverpiacon (Open Re-
pository, Digital Commons, Digitool). A humánerő-
forrás-igényt egy közepes méretű archívum első öt 
évére vetített tanulmány (Jones 2006) a követke-
zőkben határozza meg: 
● rendszerfejlesztő: az első évben 0,8 FTE (full-

time employee = teljes munkaidőben foglalkozta-
tott alkalmazott), a második évben 0,5 FTE, majd 
a következő években 0,3 FTE-re csökken, és a 
karbantartásra korlátozódik; 

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

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

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

 
A felsorolt költségek nem elhanyagolhatók, és a 
konkrét alkalmazásoknál a fejlesztés újszerűsége, 
az intézmények tapasztalatlansága miatt pontosan 
nem prognosztizálhatók, ám összefogással, ta-
pasztalatcserével már a kezdeti szakaszban kor-
dában tarthatók. Ha a szolgáltatás sikeres (az 
anyaintézmény „megveszi”, a felhasználók köré-
ben népszerűvé válik), a további fejlesztésekhez, 
esetleg a metaadatok gondozásához, hozzáadott 
értékű szolgáltatásokhoz nem lesz nehéz forrást 
keresni.  
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3. ábra  Kategóriák és gyűjtemények a DEA-ban 
 
A Debreceni Egyetem elektronikus  
Archívuma 
 
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár (DEENK) az egyetem Szilárdtest fizikai 
tanszékének kezdeményezését átvállalva kezdte 
el 2006 tavaszán a Debreceni Egyetem elektroni-
kus Archívumának (DEA) kialakítását (http:// 
dspace.lib.unideb.hu:8080/dspace/). A kezdemé-
nyező tanszék a Dspace keretrendszert választot-
ta, ezért a DEA is ezt a szoftvert használja. Az 
egyetemen beszerzésre kijelölt tekintélyes méretű 
tárhely alkalmasnak látszik az összegyűjtött doku-
mentumok hosszú távú tárolására. 
 
Szerkezet 
 
Az archívum szerkezete kategóriákba rendezett 
gyűjteményekre tagolódik, amelyek az egyetem 
szervezeti felépítését követik. A kategóriákat és 
gyűjteményeket fokozatosan, a jelentkező igények 
szerint alakítjuk ki, ami azt jelenti, hogy csak olyan 
egységeknek hozunk létre gyűjteményt, amelyek 
jelzik archiválási szándékukat (3. ábra). 
 
Tartalom 
 
A DEA-ban közreadható dokumentumok jogi kere-
teit az Szjt. 30. §, az Szjt. 38. § (5), a 117/2004. 
(IV. 28.) Kormányrendelet, az 51/2001. (IV.3.) Kor-
mányrendelet 40−41. § (33/2007. (III. 7.) Kormány-
rendelet 11. §), valamint a Debreceni Egyetem 
szellemitulajdon-kezelési szabályzata jelöli ki. Az 

archívumban tárolható dokumentumok körét a 
felsorolt rendelkezések figyelembe vételével a 
következőkben határoztuk meg: 
 
Digitalizált anyagok 
A DEENK-ben az előző évek alatt pályázati forrá-
sokból támogatott projektekben körülbelül száz-
ezer oldalnyi könyv, folyóirat, színlap és kotta digi-
talizálását végeztük el. Ezek kezelése, szolgáltatá-
sa azonban a mennyiségi növekedés és a külön-
böző hozzáférési korlátok miatt nehézkessé vált. 
Az Szjt. 38. § (5) bek., illetve ennek kiegészítése, a 
117/2004. (IV. 28.) Kormányrendelettel lehetővé 
teszi, hogy a könyvtárak a gyűjteményükben lévő 
műveket saját helyiségeikben az ezzel a céllal 
üzembe állított számítógépes képernyőkön tudo-
mányos kutatás, vagy egyéni tanulás céljára a 
nyilvánosság bizonyos tagjai számára szabadon 
megjeleníthessék. A DEA autentikációs rendsze-
rével és jól definiálható hozzáférési szintjeivel 
megfelelőnek tűnik digitalizált anyagaink, valamint 
az említett kormányrendelet értelmében megjele-
níthető dokumentumaink szolgáltatására. 
 
Disszertációk és tézisek 
Az 51/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet 40−41. §-a 
rendelkezik a PhD dolgozatok kötelező nyilvános-
ságra hozataláról az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium doktori adatbázisában (http://phd.om.hu) és 
az egyetem honlapján. E rendelkezés értelmében 
a DEA-ban tárolhatók és korlátozás nélkül szolgál-
tathatók a Debreceni Egyetem doktori iskoláiban 
elfogadott disszertációk és azok tézisei, ha az 
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egyetem hivatalos archívumaként elismeri a  
DEA-t. A 2007 márciusában megjelent 33/2007. 
(III. 7.) Kormányrendelet ide vonatkozó 11. §-a a 
felsőoktatási intézmények kizárólagos hatáskörébe 
utalja a doktori értekezések és azok tézisei nyil-
vántartását, és nyilvánosságra hozatalát. A nyilvá-
nosságra hozatal részletes szabályait a doktori 
szabályzat határozza meg, a Debreceni Egyete-
men a következőképpen: „A sikeres doktori védést 
követő 30 napon belül a tudományterületi doktori 
tanács az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár rendel-
kezésére bocsátja az elektronikus formában ké-
szült doktori értekezést és téziseket, valamint az 
értekezés egy nyomtatott példányát, és erről iga-
zolást állít ki a Tudományos Igazgatóság részére. 
A doktori oklevél csak az igazolás birtokában ad-
ható ki.” E szabályzat értelmében a DEA a doktori 
fokozatszerzés részévé válik. 
 
Hallgatói dolgozatok 
A szakdolgozatok, diplomamunkák évente több 
száz tétellel gyarapodó halmaza jelentős dilemma 
elé állítja a felsőoktatási intézmények egységeit. A 
tanácstalanság oka talán a kérdés szabályozatlan-
ságában rejlik: központi rendelkezés hiányában a 
helyzet intézményenként, sőt tanszékenként válto-
zó lehet. A Debreceni Egyetemen a tanulmányi és 
vizsgaszabályzat rendelkezése szerint a hallgatók 
tanulmányaikat szakdolgozat, illetve diplomamun-
ka elkészítésével fejezik be. A dokumentumtípus 
nem tartozik az egyetem szellemitulajdon-kezelési 
szabályzatának hatálya alá. Az iratkezelési sza-
bályzat szerint nem selejtezhető, 15 év után levél-
tárba adható dokumentumokról van szó. Szolgálta-
tási kötelezettségről nincs rendelkezés, ám a hall-
gatói dolgozatok a felsőéves diákok körében igen 
keresettek. A nyomtatott dolgozatok az egyetem 
területén pincékben, folyosókon, raktárakban több 
száz polcfolyóméteren találhatók. Egyre több tan-
szék kéri a dolgozatokat elektronikus formában; 
egy évfolyam termése egyetlen lemezen elfér, ám 
nincs megoldva sem a szolgáltatás, sem a doku-
mentumok védelme, mivel sokszor Word formá-
tumban tárolják őket. A DEA lehetőséget nyújt 
arra, hogy meghatározott felhasználói csoportok-
nak vagy bizonyos IP-címekről hozzáférhetővé 
tegyük a dolgozatokat, míg mások csak azok rövid 
vagy részletes metaadat-rekordját tekinthetik meg. 
 
Kutatási anyagok (pre- vagy postprintek,  
munkaanyagok) 
A DEA-ban a nyílt hozzáférés (open access) ere-
deti szellemiségének megfelelően kívánjuk tárolni 
és szolgáltatni az egyetemen dolgozók kutatási 
eredményeit a kiadói copyright-politika és a sze-

mélyes rendelkezések maximális tiszteletben tar-
tásával. 
 
Oktatási segédletek, előadásanyagok 
Gyakran keresik a könyvtárban az egyes intézeti 
honlapokon elszórtan található előadásanyagokat, 
jegyzeteket, vizsgakérdéseket. Ezek ideális, rend-
szerezett gyűjtőhelye lehet az intézményi archí-
vum. 
 
Intézményi dokumentáció 
A DEA-ban biztonságosan archiválhatók az egye-
temi karok évkönyvei és egyéb dokumentációi. 
 
Biztonság, hozzáférési szintek 
 
Dokumentumokat az arra jogosult használók tölt-
hetnek fel az archívum gyűjteményeibe. A feltöl-
téskor metaadatokat (szerző, cím, sorozat, ISBN, 
ISSN, dokumentumtípus, nyelv, kulcsszavak, ösz-
szefoglaló stb.) adhatunk meg. A feltöltés és az 
adatok ellenőrzése után egy kötelező (a gyűjte-
mény egészére vonatkozó) és egy választható 
(Creative Commons) licenc csatolható a dokumen-
tumhoz. Valamennyi dokumentum független el-
érést lehetővé tevő Universal Resource Identifier 
(URI) címet kap, amely nem érzékeny a dokumen-
tum későbbi helyzetváltoztatására. A feltöltést 
végző személy e-mailben automatikus értesítést 
kap a művelet sikeréről. 
 
A repozitórium tartalmának elérését három szintre 
korlátoztuk. Az első szinten csupán a dokumentum 
rövid adatai (cím, szerző, a feltöltés ideje) tekinthe-
tők meg, a második szinten hozzáférhetünk vala-
mennyi metaadatához, a harmadik szinten a teljes 
szöveg is letölthető. A hozzáférési szinteket IP-
alapú, illetve jelszavas bejelentkezéssel kontrollál-
juk. Feltöltési, illetve elérési jogosultságot egyé-
nenként vagy csoportonként adhat az adminisztrá-
tor. Az azonosítás könnyített tárolóeléréssel 
(Lightweight Directory Acces Protocol = LDAP) is 
történhet. 
 
Az elérés korlátozása nem egyezik meg a nyílt 
hozzáférés alapelvével, de a technológiát kihasz-
nálva más, csak meghatározott felhasználói cso-
portok számára elérhető tartalmakat is szolgáltat-
hatunk (szakdolgozatok, egyes szakok hallgatói-
nak készített oktatási anyagok, a könyvtárnak az 
Szjt. értelmében digitalizált dokumentumai). Ezek-
nek a tartalmaknak, illetve metaadataiknak az el-
érhetőségét a regiszter-szolgáltatásokból az adat-
bázis OAI-PMH kompatibilitása teszi lehetővé, 
amely a http://re.cs.uct.ac.za/ oldalon tesztelhető  

 348 

http://re.cs.uct.ac.za/


TMT 54. évf. 2007. 8. sz. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra OAI-PMH kompatibilitás az eléréshez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra Google találatok a DEA-ból 
 
(4. ábra). A DEA-t a Google is indexeli, a doku-
mentumok teljes szövegéből is ad találatokat (5. 
ábra).  
 
Népszerűsítés, anyaggyűjtés, PR 
 
A Debreceni Egyetemen évtizedes hagyománya 
van a hallgatók könyvtár-informatikai képzésének, 
egyes karokon kötelező. A dolgozók szervezett 
tájékoztatására azonban még nem került sor. Tá-
jékoztatási eszközeink a weblapon történő kom-

munikáción és az alkalmi személyes (egyes tudo-
mányterületeken egészen ritka) könyvtárlátogatá-
sokon kívül a hírlevelekre korlátozódnak, amelyek 
azonban nem jutnak el mindenkihez, illetve a le-
vélszemétbe keveredve selejteződnek.  
 
A DEA fejlesztése két régi szolgáltatás − a 
webterület és az Egyetemi Bibliográfia − megújítá-
sával egy időben kezdődött, így különösen aktuá-
lissá vált a kutatókkal történő személyes találkozó. 
A tájékoztató előadásokat az egyetem egységei-
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nek jellegéhez és méretéhez szabjuk. Kihasznál-
tunk néhány kari összdolgozói értekezletet, de a 
bemutatók többsége kisebb egységekben, tanszé-
ki, intézeti, klinikai (referáló) megbeszélések kere-
tében zajlik. Mivel hasonló kezdeményezésre még 
nem került sor az Egyetemi Könyvtár történetében, 
ez jóval többet jelent az újdonságok ismertetésé-
nél. Szót ejtünk az adott egység dolgozóinak ér-
deklődési körébe tartozó adatbázisokról, elektroni-
kus szolgáltatásokról is, és javaslatot teszünk, 
illetve kérünk a folyamatos kapcsolattartás csator-
náinak kidolgozására. Törekszünk arra, hogy meg-
nyíljon a visszacsatolás útja, így a felhasználói 
igények ismeretében dolgozhatunk tovább. A Deb-
receni Egyetemen reprezentált tudományterületek 
skálája rendkívül széles, ezért fejlesztéseink sike-
rének egyik kulcsa lehet, hogy találunk-e a terüle-
tek különböző ismeretszerzési, kutatási szokásai-
nak megfelelő megoldásokat. 
 
Az elmúlt évben több kar döntött úgy, hogy szak-
dolgozataikat a DEA-ban helyezik el. A retrospek-
tív anyag feltöltését könyvtárosok végzik, de mivel 
a szakdolgozatok szerzői joga a hallgatót illeti meg 
(s az utólagos engedélykérésre nincs lehetősé-
günk), ezeket a gyűjteményrészeket zárt hálózaton 
tesszük elérhetővé mint a DEENK állományának 
részét képező digitális dokumentumokat. 2007-től 
kísérletet teszünk a hallgatói feltöltésekre. A kur-
rens anyag feltöltésekor a hallgatók elhelyezési 
megállapodást írnak alá, amelyben tudomásul 
veszik a kar döntését a dolgozatok hozzáférhető-
ségéről, ami lehet korlátlan vagy korlátozott.  
 
2006-ban a DE Orvos- és Egészségtudományi 
Centrumának doktori iskoláiban készült PhD dol-
gozatok archiválását kezdtük el. Megindult a közel 
100 000 oldalnyi digitalizált dokumentum importá-
lása a DEA-ba, és az archívum fokozatosan bővül 
oktatási anyagokkal, szabályzatokkal. A tartalom-
bővítés következő lépéseként igyekszünk a tudo-
mányos dolgozatok szerzői változatát megjelentet-
ni. 
 
Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár elsőrendű 
szempontja, hogy szolgáltatásaiból egységes in-
formatikai rendszert alakítson ki. Összekötöttük a 
DEA-t katalógusrekordjainkkal, tehát a katalógus-
tétel 856-os MARC mezejében feltüntetjük a do-
kumentum URI-jét (a Handle rendszeren 
http://www.handle.net/ átfűzött URL, amely hely-
változtatásoktól független azonosítót nyújt a digitá-
lis objektumoknak). Jelenleg az archívum és az 
Egyetemi Bibliográfia adatbázisának összekapcso-
lása, esetleges integrálásuk módjának vizsgálata 

zajlik. Célunk, hogy egyrészt számba vegyük az 
egyetem tudományos termését a bibliográfiai 
adatbázisban, másrészt lehetőség szerint hozzá-
férhetővé tesszük a dokumentumok teljes szöve-
gét. A kutatók támogatását valószínűleg csak ak-
kor nyerhetjük meg, ha felhasználóbarát módon, 
egyszeri bevitellel mindkét adatbázisban szerepel-
tetjük a tételeket. Az Egyetemi Bibliográfia Z39.50 
szerveren keresztül referensz-szoftverrel (Ref-
erence Manager, EndNote) lekérdezhető, így a 
találati listák a különböző tudományterületek for-
mai követelményeinek megfelelően formázhatók. 
 
2006 novemberében a Debreceni Egyetem Szená-
tusa elfogadta az „Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
Működési Rendjé”-t, amelyben az alapszolgáltatá-
sok között szerepel a DEA fejlesztése, gondozása 
és üzemeltetése. Ezzel megtettük az első sikeres 
lépést ahhoz, hogy az archívum az egyetem inf-
rastruktúrájának szerves részévé, a tudományos 
munkafolyamat alapelemévé váljon. 
 
Hogyan tovább? 
 
A DEA fejlesztése több fronton, folyamatosan zaj-
lik, és rengeteg a tennivaló. Rendkívül fontos a 
folyamatos népszerűsítés, a tudatosság kialakítása 
a felhasználók, az egyetem vezetése és a könyvtá-
ros kollégák körében is. Újra és újra, újabb és 
újabb érvekkel kell felkelteni az érdeklődést az új 
szemléletmódot feltételező szolgáltatás iránt. 
Szükség van valamennyi dokumentum és gyűjte-
mény jogi körülményeinek tisztázására: a feladat 
ellátását nehezíti a szabályozás többféle értelmez-
hetősége, illetve hiánya egyes dokumentumoknál. 
 
Az első év tapasztalatai alapján elkezdődhet az 
archívum szabályzatainak, munkafolyamatainak, 
licencrendszerének kidolgozása, valamint a DEA 
gyűjteményépítési stratégiájának kialakítása. Prob-
lémát jelent az erőforrás-igény felmérése, ám az 
már látható, hogy állandó munkaerőre van szük-
ség a szolgáltatás rendszerbe való integráláshoz, 
a metaadatok gondozásához és a közönségkap-
csolatok fejlesztéséhez. 
 
Összegzés 
 
Könyvtár-menedzseri szemmel tekintve az intéz-
ményi repertórium a felsőoktatási könyvtár létjogo-
sultságának igazolásához szükséges iránymutató 
eszköz.  
 
Olyan szolgáltatást indítunk, amely nagymértékben 
felhasználó-központú, nem hagyományos könyvtá-
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ri rendszerszintű, annál jóval egyszerűbb: keve-
sebb, ugyanakkor több. Megváltozhat a könyvtárak 
szerepe a publikációs folyamatban (passzív közve-
títőből aktív, közreadói szerepre) és az anyaintéz-
mény prioritási struktúrájában. 
 
Hazánkban növekvő érdeklődés tapasztalható az 
intézményi archívumok kialakítása iránt. 2006 no-
vemberében Miskolcon rendezett szakmai napon 
került terítékre a téma, létrejött egy levelezőlista 
(gitar-l@uni-miskolc.hu) a problémák felismerésé-
re, megfogalmazására. Átfogó hazai tanulmányok, 
helyzetelemzés, útmutató hiányában azonban 
mindenki csak a saját kárán tanul. Talán itt van az 
ideje, hogy összefogva, egymást segítve jussunk 
előre. 
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