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Czeglédi László 

Hatékony oktatástámogatás könyvtári portál 
által menedzselt környezetben: 
Az EKLEKTIKA projekt tervezésének háttere az 
egri Eszterházy Károly Főiskolán 

Hatékony oktatás, tartalomszolgáltatás és -felhasználás; ezek a célok hívták életre intéz-
ményünk közép- és hosszú távú fejlesztési terveiben a tudásportál megtervezésének és 
létrehozásának gondolatát. A különböző digitális tartalmak egyre növekvő mennyisége és 
típusainak széles spektruma igényli, hogy a felhasználók felé közvetítés a legkorszerűbb 
eszközökkel és módszerekkel történjen, figyelembe véve legújabb igényeiket is. A techni-
ka, a technológia azonban nem mindig követi naprakészen ezeket az igényeket, emellett 
pedig a megoldások sokfélesége is arra késztetett bennünket, hogy a projekt tervezése 
során tekintsük át és rendszerezzük a legfontosabb célokat, tartalmi koncepciókat, elméle-
ti elgondolásokat és gyakorlati tapasztalatokat. Az EKLEKTIKA tudásportál-projekt terve-
zése és megvalósítása fontos vagy fontosnak vélt régi és új kérdések megértésére, lehet-
séges megoldására keresi a válaszokat. 

Bevezetés 
 
A digitális háttérrel támogatott oktatás kutatása és 
fejlesztése számos aktuális problémát vet fel, ame-
lyek közül az egyik legpreferáltabb terület a külön-
böző tartalmak és rendszerek integrálásának ki-
dolgozása és megoldása. Időszerű újra számba 
venni a témát érintő legfontosabb kérdéseket, fi-
gyelembe véve a nemzetközi és az országos tö-
rekvéseket, ugyanakkor nem felejtve a speciális, 
egyedi megoldások lehetőségeit sem. Nem sze-
retném feltalálni a spanyolviaszt, de a meglévő 
tudásunk egy részének összefoglalása kívánatos-
nak tűnik egy országos folyamat megindulása előtt 
(közben). Főként ha arra gondolunk, hogy vélemé-
nyem szerint nem túl sok gyakorlati eredményt 
tudunk felmutatni az elmúlt évekre visszatekintve 
az egységesített tevékenységek területén. Tanul-
mányomban megkísérlem rendszerezni – elsősor-
ban a szakirodalom alapján – a jelenlegi lehetősé-
geket, bemutatok általam követésre méltónak ítélt 
elgondolásokat, és mindezt némiképp kiegészítem 
a saját kutatásaim során megfogalmazódott gon-
dolatokkal. A célom, hogy megvilágítsam az EK-
LEKTIKA projekt elméleti hátterét, valamint ezen 
keresztül bemutassam a jövőre vonatkozó elkép-
zeléseinket. Valószínűleg számos vitatható kérdést 
is felvet ez a projekt, valamint a kapcsolódó elmé-
leti és gyakorlati háttér. Úgy vélem azonban, hogy 
tökéletes projekt és tökéletes megoldás nem léte-

zik, csak megoldások léteznek, amelyekről nem a 
szakma, hanem a felhasználók fognak valóságos 
ítéletet alkotni, és eldönteni, hogy adott esetben jó, 
kevésbé jó vagy akár számukra alkalmatlan meg-
oldásokkal álltunk ki eléjük. Az ennek kapcsán 
felmerülő esetleges vita és együttgondolkodás 
pedig remélhetően csak pozitív irányba terelheti a 
tervek megvalósulását. 
 
Mindazonáltal a megoldási lehetőségek széles 
köre, és némely esetben parttalansága egyfajta 
óvatosságra is int. Minden elágazásnál, sőt még a 
fő célkitűzéseknél is megfogalmazódik a kérdés, 
hogy a tudás ilyen mértékű és ilyen metodológiai, 
metodikai terjesztési lehetőségei vajon miféle ne-
hézségeket vagy akár veszélyeket hordoznak ma-
gukban a távoli jövőt tekintve? Mint ahogyan a 
korszerű és fejlett technológiák kapcsán már meg-
fogalmazódtak kétségek a jövőt illetően (ilyenek a 
genetika, a nanotechnológia és a robotika – ame-
lyek az európai pályázatok középpontjában vannak 
a digitalizálás mellett). Sőt Bill Joy, a Sun 
Microsystems vezető kutatója ezek kapcsán előre-
vetített jövőképében egyenesen a tudásalapú tö-
megpusztításról (knowledge-enabled mass de-
struction) ír, mondván, hogy ezeknek a technológi-
áknak a használata nem igényel nagyszabású 
berendezéseket vagy ritka nyersanyagokat, hanem 
a tudás, a puszta ismeret elegendő a használatuk-
hoz [1]. Mindazonáltal bízunk abban, hogy megfe-
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lelő odafigyeléssel és az etikai, erkölcsi normák 
betartásával elérhető, hogy a digitalizálás, a 
webalapú tudásterjesztés egyik ága sem hajlik el 
ilyen szélsőségek irányába. 
 
Szerencsére azonban a digitalizálás jelenlegi kö-
zeli és távlati céljai korántsem ilyen mélyen filozo-
fikus tartalmúak, legalábbis a felszínen. Az európai 
kulturális örökség online hozzáférhetősége és 
felhasználhatósága központi kérdés az Európai 
Digitális Könyvtár koncepciójának megvalósításá-
ban (http://www.europeana.eu). Az Európai Kö-
zösségek Bizottsága által megfogalmazott szem-
pontok, alapelvek szem előtt tartják azt a célt, hogy 
Európa információs forrásainak használatát köny-
nyebbé, hatékonyabbá és érdekessé tegyék. 
 
A különböző tartalmak egymáshoz való közelítése, 
integrálása, valamint a közöttük lévő kapcsolatok 
feltérképezése lokális központok kialakítása révén 
valósulhat meg, és közös tudástérkép felületen, 
portálrendszerben válik hatékonyan felhasználha-
tóvá. A rendszer lényege, hogy többirányú, interak-
tív kapcsolatokat hoz létre az egyes elemei között, 
objektumai pedig a képzésmenedzsment-rendsze-
rekbe integrálhatók. Egyfajta kapcsolattérkép ala-
kul ki, amely tükröződik a feltárás metaadat-struk-
túrájában, és beépül az újgenerációs, valamint a 
hagyományos oktatástámogatási együttműködés 
eszközrendszerébe. 
 
A tudományos tartalmak digitális formában történő 
létrehozása, az innovatív pedagógiai szemlélet és 
a kompetenciaalapú képzés hatékonyabb oktatást 
és tanulást tesz lehetővé. Ennek érdekében ki-
emelt feladat az Európai Digitális Könyvtár rend-
szeréhez történő csatlakozás lehetőségének meg-
teremtése, a tanulási háttér-technológia korszerű-
sítése egy újgenerációs oktatástámogatási tarta-
lom–eszköz–módszer csomag létrehozásával. 
 
A fizikai adathordozók szolgáltatásán alapuló ha-
gyományos könyvtári modell azonban nem he-
lyezhető át könnyedén és problémamentesen a 
digitális környezetbe. Számos akadályt támaszta-
nak a szerzői jogi kérdések, valamint a technológi-
ai megoldások lehetőségei. Ráadásul az online 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos felvetések nem 
korlátozódnak csupán a jogokra és a technológiá-
ra. A dokumentumok interneten való közzététele 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy azokat könnyen 
megtalálja a felhasználó, sőt, hogy azok megke-
reshetők, vagy felhasználhatók. A felhasználónak 
szüksége van a tartalom felkutatását és a vele való 
munkát megkönnyítő szolgáltatásokra is. 

Elsődleges cél a felhasználói befogadás és hozzá-
férhetőség vizsgálata. Ezeknek a kutatásoknak a 
képzésmenedzsment-rendszerekkel való kapcsolat 
lehetőségeire, valamint oktatástechnológiai vonat-
kozásokra is szükséges összpontosítani. Kitűzött 
cél a multifunkcionális, integrált tanulói–kutatói 
interfész kialakítása a digitális könyvtárak és a 
képzésmenedzsment-rendszerek között. 
 
A kutatási és az oktatási intézmények közeledése 
és összefogása széles körű együttműködést hoz 
létre, amely a szolgáltatások megosztását ered-
ményezi. Ezek mellett megnövekedett az igény az 
információhoz való önálló hozzáférésre, és ez 
erősíti például az e-learning jelenlétét a felsőokta-
tásban. Az természetes, hogy az e-egyetemeknek 
is szükségük van könyvtárakra, de jelenleg még 
problémát okoz, hogy ezek az e-könyvtárak lema-
radnak a hagyományos felsőoktatási könyvtárak-
tól. A közeli jövőben egyelőre valószínűtlennek 
látszik a nagy tudományos könyvtárak virtuális 
megjelenítése minőségben és mélységükben egy-
aránt, tehát egy kizárólag digitális információforrás-
alapú oktatás még nem tűnik hitelesen megvaló-
síthatónak [2]. A multifunkcionális könyvtári portá-
lok tervezése során azonban egyre inkább figye-
lembe kell venni a virtuális tanulási környezetek 
(VLE = Virtual Learning Environments), valamint 
az e-learning képzésmenedzsment-rendszerek 
beépítésének és kapcsolódásának lehetőségeit. 
[3] 
 
 
Könyvtári portál + digitális tárház + 
e-learning = tudásportál 
 
A könyvtári portál a digitális könyvtári integráció 
csúcspontja. Hogy sikeres legyen, együttműködés-
re van szükség a könyvtáron belüli információs 
szolgáltatások, a tartalomszolgáltatók és a fenntar-
tók között. Ennek az integrációs erőfeszítésnek a 
végső eredménye találkozik majd a felhasználók 
szükségleteivel egy integrált, hálózatba szervezett 
környezetben. 
 
Elsőként választ kell adnunk a kérdésre: mi is az a 
könyvtári portál? A választ kissé nehéz megfogal-
mazni, ugyanis bizonyos mértékig könyvtáranként 
eltérhet a meghatározás. Színes a paletta a stati-
kus könyvtári honlapoktól kezdve a nagyobb 
könyvtárak bonyolultabb portálképének megjele-
néséig. A portál lehet egy egyszerű honlap nagy-
részt csatolókkal a könyvtári tartalomhoz és szol-
gáltatásokhoz, de lehet egy összetett honlap, 
amely sokféle gondosan integrált szolgáltatásból 
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áll, és lehet egy integrált szolgáltatáselérési cso-
mag, amely számos különböző pontról hozzáférhe-
tő a hálózaton keresztül. A könyvtári portáloknak 
ezt a három típusát nevezi a szakirodalom egysze-
rű, jól integrált és teljes portálnak [4]. Nézzük meg, 
hogy milyen tartalmat tulajdonítanak ezeknek a 
kifejezéseknek? 
 
Az egyszerű portál 
 
A legelemibb szinten a könyvtári portál egy jól 
kialakított honlap, amely kapcsolódási felületet 
nyújt a könyvtári forrásokhoz. Ezek között szere-
pelhet a könyvtár online katalógusa, más könyvtá-
rak katalógusai, közös katalógusok, hálózati adat-
bázisok és teljes szövegű források. Integráció va-
lósul meg – elsősorban linkeken keresztül – az 
említettekhez és más szolgáltatásokhoz is. A 
könyvtári katalógus, a könyvtárközi kölcsönzés 
rendszere és az elektronikus szolgáltatások füg-
getlenek, és a felhasználók által külön elérhetők, 
mindazonáltal részben integráltak is lehetnek, pél-
dául azonos weblapon, grafikus felületen stb. 
 
A jól integrált portál 
 
A jó webdizájn, a dinamikusan működő weblapok, 
a szerzői eszközök és a tartalomkezelő rendsze-
rek, vagy bármilyen kereskedelmi és helyi fejlesz-
tések segítségével jól megvalósíthatók a portál-
környezet legfontosabb jellemzői, funkciói. A hala-
dó portálfejlesztés ugyanakkor magasabb szintű 
integrációt és erőteljesebb eszközöket is kínál az 
információkeresés számára. 
 
A jól integrált könyvtári portál egy olyan átfogó 
felhasználói interfész, amely sok szétszórt alkal-
mazást integrál egyetlen, személyre szabott fel-
használói szolgáltatásba, egyesítve ezzel a digitá-
lis tárházak széttöredezett szolgáltatásait. Ilyenek 
az integrált keresőeszközök, az egypontos beje-
lentkezés (Single Sign-On = SSO), az integráció 
intézményi szintű rendszerekkel stb. 
 
A teljes portál 
 
A teljes portál egy általánosabb stratégia része, 
amely a felhasználói szükségletekkel való találko-
zást célozza meg hálózati környezetben. 
 
A teljes portál elengedhetetlen jellemzője a 
modularitás. Ennek lehetővé kell tennie a könyvtári 
szolgáltatások egymástól való leválasztását, to- 
 

vábbá a mögöttes tartalom elkülönítését a megje-
lenítésétől. A teljes portál fejlesztése nem kizáró-
lagosan könyvtári tevékenység. A szélesebb kör-
nyezetbe való integráció gyakran igényel együtt-
működést és közös tervezést más intézményekkel. 
 
A felsőoktatásban a könyvtári portál elválaszthatat-
lan a tudásmenedzsment-portáloktól, és rendelke-
zik a portál fogalmának minden alapvető jellemző-
jével, azaz „olyan technológia, amely egy belépési 
pontról perszonalizálható információk keresését 
biztosítja heterogén, saját és távoli forrásokban, 
weboldalakon és indexekben” [5]. A jó könyvtári 
portál jellemzője az eddigiek alapján, hogy egyet-
len bejelentkezéssel elérhetővé teszi a könyvtár 
forrásait és a könyvtáron keresztül elérhető forrá-
sokat, valamint lehetővé teszi ezek használatát 
egyetlen testre szabható felhasználói interfészen 
keresztül. A felhasználói interfész tervezésekor ki 
kell dolgozni a képzésmenedzsment-rendszerek 
integrálását a portál szolgáltatásainak rendszeré-
be, és lehetővé kell tenni a szükséges szolgáltatá-
sok elérését a képzésmenedzsment-rendszerek 
felületéről is. Ezek a feladatok számos e-learning 
eszköz és technológia alkalmazását teszik szük-
ségessé a könyvtári portálok felületén is. Három 
nagy csoportba sorolhatjuk ezeket az eszközöket, 
technológiákat: virtuális kommunikációs eszközök 
(e-mail, levelezőlisták, hírcsoportok, hirdetőtáblák 
stb.), integrált tanulási környezetek (tudásportálok, 
virtuális tanulási környezetek stb.) és webalapú 
tananyagok [6]. 
 
A tudásportálok rendszerint tartalmazzák a tanulói 
menedzsmentrendszereket, illetve a webalapú 
tananyagokat. Az elektronikus kurzusgyűjtemé-
nyek azonban nem mindig helyettesítik a tanköny-
veket, sokszor csak digitális anyagokkal egészítik 
ki őket. [7] A modern technológiai megoldásoknak 
tehát arra kell irányulniuk, hogy a tanulás és a 
kutatás támogatásának szempontjait figyelembe 
véve, megtalálják a könyvtári portálok és az  
e-learning képzésmenedzsment-rendszerek közös 
pontjait, fejlesztésük előremutató irányát. 
 
Ennek a feladatnak egyik fő pillére a digitális tár-
házon alapuló e-learning könyvtári rendszerek és 
könyvtári portálok kidolgozása, megteremtve ezzel 
az oktatás és a kutatás technológiai támogatásá-
nak legerősebb alapjait. A kutatásokat ennek a 
háttérnek a kidolgozására kell irányítani, amelynek 
keretein belül szükség van az oktatástámogató 
tudásportálok teljes körű kifejlesztésére. 
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Stratégiai tervezés 
 
A könyvtári portál építésének és a digitális könyv-
tárakhoz kapcsolódó tevékenységeknek be kell 
illeszkednie a könyvtár és a fenntartó stratégiai 
terveibe. Ezeknek a stratégiai terveknek a többsé-
gét főként egyedi sajátosságok jellemzik. Néhány 
általános érvényű gondolat azonban megfogal-
mazható, amelyek kitűzik a tervezés főbb irányait, 
meghatározzák az alapvető feladatokat. 
 
Elsőként szükséges leszögezni azt a tényt, hogy 
ma már a könyvtár szervezeti céljainak szinte köte-
lezően tartalmaznia kell, és a fejlesztések között 
az elsők között kell megjelölnie a digitális könyvtári 
integrációs munkát. A digitális technológia által 
megvalósításra váró lehetőségek némely esetben 
jelentősen módosíthatják az intézmény célkitűzé-
seit. A másik oldalról pedig a digitális környezet 
folytonosan fejlődő természete miatt a könyvtárak-
nak nem feltétlenül szükséges sok évre előremuta-
tó, részletes technológiai terveket készíteni. 
 
A tervezéskor fontos feladat, hogy a könyvtárak 
készüljenek fel a várható változásokra és a válto-
zások menedzselésére. A legjobb módja annak, 
hogy hatással legyünk a digitális könyvtárak jövő-
beli folyamataira a részvétel regionális, országos 
vagy akár nemzetközi szintű projektekben. Ez 
lehetőséget ad arra, hogy könyvtári együttműkö-
dés keretében fejlesszünk szabványokat, erőforrá-
sokat és szolgáltatásokat. 
 
A könyvtári portál és a digitális könyvtárak szolgál-
tatásainak tervezése során az egyenrangú refe-
renciahelyek elemzésével és megfigyelésével 
számos probléma, akadály kiküszöbölhető. Ezek 
mellett azonban a tervezéskor folyamatosan figye-
lembe kell venni a társadalomban lezajló fejlődési 
tendenciákat, az információs társadalom legfonto-
sabb trendjeit, információszükségleteit. 
 
A digitális könyvtári kérdések megoldása érdeké-
ben a könyvtáraknak tájékozódni kell a könyvtári 
világon kívül is. Egyre szélesebb körben gyűrűz-
nek be a könyvtári munkába más területek fejlesz-
tései. Azok az új technológiák, amelyek a digitális 
könyvtári fejlesztésekre hatással vannak, gyakran 
bukkannak fel a kereskedelem világában – lásd 
például rádiófrekvenciás azonosítás (RFID = Radio 
Frequency Identification). A könyvtári menedzs-
mentnek szemmel kell tartania az elektronikus 
kereskedelem irányzatait, az internet-kereső-
motorok fejlődését, az online médiaszolgáltatás és 
a fogyasztói elektronika változásait. A tudományos 

információs technológiák különösen fontosak a 
tudományos digitális könyvtárak szempontjából, 
mivel ezeknél gyakran van lehetőség integrációra 
és szinergiára az oktatástechnológiák és a digitális 
könyvtárak között. [8] 
 
 
A projekt célrendszerének és elveinek 
meghatározása 
 
A könyvtári portálokkal és digitális tárházakkal 
kapcsolatos fejlesztéseknek a könyvtár forrásköz-
pont-szerepét kell kiindulási alapnak tekinteni, és 
arra kell törekedni, hogy ennek funkcióiból, szol-
gáltatásaiból minél többet próbáljunk meg átültetni 
a virtuális világba. A virtuális könyvtár elválasztha-
tatlan az internettől, a hálózattól. A virtuális könyv-
tár létrehozásának egyik célja, hogy megkönnyítse 
a különböző könyvtárak kapcsolódását, lehetősé-
get teremtsen a könyvtári portálok létrehozására, 
felhasználva a web nyújtotta lehetőségek széles 
skáláját [9]. A tervezés előtt azonban számos kér-
dés tisztázására van szükség. Elsőként azt kell 
megválaszolni saját magunknak, hogy miért van 
szükségünk a digitalizálásra, digitális szolgáltatá-
sokra? Majd el kell dönteni, hogy ezekkel ki akar-
juk-e váltani a hagyományos szolgáltatások egy 
részét, vagy azt szeretnénk, hogy egymással pár-
huzamosan, esetleg feladatmegosztással működ-
jenek. 
 
Tószegi Zsuzsanna hivatkozott cikkében megfo-
galmazza azt a négy kérdést, amelyek köré a digi-
talizálás célrendszere felépíthető [10]: Kinek? Mi-
ért? Mit? Hogyan? Ezeket a kérdéseket azonban 
csak egymással összhangban érdemes vizsgálni, 
megválaszolásuk alapos átgondolást igényel, hi-
szen a pontos tervezéssel érhető el a költséghaté-
konyság. Emellett pedig elmondhatjuk, hogy a 
digitalizálás céljai az előzőkben már említett két 
nagy csoportba sorolhatók, nevezetesen a szolgál-
tatás (nyilvános szolgáltatás, jövedelemszerzés, 
reprodukálás, on-demand szolgáltatás) és a meg-
őrzés (értékmentés, állományvédelem, állagmeg-
óvás, archiválás) szempontjai szerint csoportosít-
hatjuk ezeket. [11] 
 
Az eddigiekben említett célokat elsősorban a digi-
talizálás általános célkitűzéseiként fogalmazhatjuk 
meg. Az előzőekben tárgyalt könyvtári portál, illet-
ve a tanulmányom címében is megfogalmazott 
oktatástámogatás azonban speciális célkitűzések 
kidolgozását teszi szükségessé a digitális tárházak 
és az általuk támogatott portálok hatékony műkö-
dése és fejlesztése szempontjából. 



TMT 56. évf. 2009. 1. sz. 

 7

A kulturális modernizáció irányaiban megfogalma-
zott „Portál Program” egyik eleme az „Információs 
portálok kialakítása projekt”. Ez a projekt országos 
szinten tűzte ki célul a könyvtári digitalizálás fel-
gyorsítását, amelynek megvalósításához a követ-
kező részcélokat jelölte meg [12]: 
● a nyilvános könyvtárakban felhasználóbarát in-

ternetes portál kialakítása: témák szerinti csopor-
tosításban az információk könnyen megtalálha-
tók az információkeresésben nem jártas embe-
rek számára is;  

● a könyvtári katalógusok és gyűjtemények digita-
lizálása és közzététele a nemzeti könyvtár koor-
dinatív szerepével; 

● a Nemzeti Digitális Könyvtár kialakítása a nem-
zeti könyvtár gyűjteményére alapozva, illetve az 
Európai Digitális Könyvtár projekthez kapcsolód-
va. 

 
Ezekhez a célkitűzésekhez kapcsolódva az EK-
LEKTIKA projektben kiegészítő célokat határoz-
tunk meg, amelyek figyelembe veszik az oktatás-
támogatás által felvetett speciális feladatok megva-
lósításának lehetőségeit: 
● alapvető cél az intézmény valamennyi forrását 

egyetlen szabványos felületen, egyetlen beje-
lentkezéssel elérhetővé tenni; 

● a hagyományos és az e-learning alapú képzés, 
valamint a tudományos kutatás önálló tudásbá-
zissal való támogatása; 
o a helyi jellegű szellemi és tárgyi objektumok 

digitális formában történő archiválása, hosszú 
távon való megőrzése, valamint hozzáférhető-
ségének lehetővé tétele; 

o az ehhez szükséges digitális tárház (repozitó-
rium) létrehozása a digitális technológia leg-
korszerűbb, költséghatékony eszközeinek és 
módszereinek felhasználásával; 

● más tudásbázisok szervezett és rendszerezett 
módon történő elérésének megoldása; 

● az információkhoz való hozzáférés elősegítése 
kreatív, interaktív és személyre szabott szolgál-
tatásokkal; 

● a többnyelvűség és a virtuális tér akadálymente-
sítésének érvényesítése. 

 
A speciális célok megvalósításával elérhetővé 
válik, hogy a felhasználók saját, testre szabott 
információs−tanulási−oktatási−kutatási környezetet 
hozzanak létre, kihasználva így a könyvtári portál 
és a portált támogató digitális tárház nyújtotta lehe-
tőségeket. 
 
 
 

Miért éppen az oktatástámogatás? 
 
A célkitűzések átgondolásakor felvetődött a kér-
dés, miszerint hogyan lehet egy ilyen projektet, 
elképzelést hosszú távon életben tartani? Mi lehet 
az a célkitűzés, amely önmagát erősítve, mintegy 
öngeneráló módon szinten tartja, sőt fejleszti a 
létrehozott tartalmakat és szolgáltatásokat? Melyik 
az a szolgáltatási terület, ahol a könyvtáraknak 
nemcsak múltjuk, hanem erős jövőképük is van? 
Figyelembe véve a nagyvilágban zajló folyamato-
kat is, úgy vélem, hogy ez a terület vitathatatlanul 
az oktatás és a kutatás intenzív támogatása, még-
pedig olyan formában, ahol a virtuális könyvtár 
ezen tevékenységek egyik elsőrendű színterévé 
válik. 
 
A hazai könyvtárak szolgáltatásai elsősorban az 
oktató-kutató tevékenység passzív támogatását 
teszik lehetővé, legtöbbször csak közvetett módon 
érintkezve az oktatás és a kutatás gyakorlatával. A 
könyvtári szolgáltatások jövőbeni fejlődése szem-
pontjából azonban nagy lehetőségeket hordoz 
magában ennek a két területnek az aktív és kreatív 
támogatása. Olyan környezetet kell teremteni a 
hagyományos és a virtuális könyvtári térben egy-
aránt, hogy mindkét terület résztvevői szükségét 
érezzék annak, hogy a munkájukhoz kapcsolódó 
tevékenységek, interakciók egy része könyvtári 
környezetben játszódjon le. Ehhez már rég nem 
elegendő a hagyományos tartalmak előállítása és 
szolgáltatása, de egyre inkább kevésnek bizonyul 
digitális szolgáltatásuk is. Ezek mellett egyre na-
gyobb figyelmet kell fordítani a tudásmenedzs-
mentnek arra a spektrumára, amelyet kreatív 
online tartalomnak nevezünk. 
 
Az Európai Közösségek Bizottsága közleménye 
szerint „az »online terjesztésű kreatív tartalom« 
fogalma egyebek mellett az online terjesztésű au-
diovizuális médiaszolgáltatásokat (filmet, televízió-
zást, zenét, rádiót), az online játékokat, az online 
műkiadást, az oktatási célú tartalmat és a felhasz-
nálók által létrehozott tartalmat foglalja magában”. 
[13] 
 
Az eddig említettek, valamint más nemzetközi 
ajánlások figyelembe vételével az EKLEKTIKA 
projekt egy olyan e-könyvtári kompetenciaközpont 
kialakítására törekszik, amely magába foglalja a 
digitalizálási projekt infrastruktúráját és technológi-
ai hátterét, valamint a könyvtár elektronikus szol- 
 
 



Czeglédi L.: Hatékony oktatástámogatás …  

 8 

gáltatásainak és a könyvtári munka korszerűsíté-
sének eszközeit. Számba veszi a fizikai környezet 
szükséges elemeit, és tartalmazza az eszközök 
alkalmazásához kidolgozott módszertant. Kezeli a 
szabványosításhoz kapcsolódó feladatokat, és 
megtervezi, fejleszti a működéshez szükséges 
technológiai hátteret. 
 
Alapszolgáltatásai körében egyrészt összegyűjti, 
rendszerezi és szolgáltatja a képzéshez és a kuta-
táshoz szükséges információkat, másrészt szerve-
zett formában elérhetővé teszi az intézmény okta-
tási és tudományos tevékenységének eredményeit 
a sajátcélú felhasználás és adott esetben a széle-
sebb körű közönség számára. Koordinálja és in-
tegrálja a könyvtár szolgáltatásait – beleértve a 
hagyományos könyvtári szolgáltatásokat is –, 
megoldva ezzel az információforrásokhoz, illetve 
az információkhoz való gyors és pontos hozzáfé-
rést. 
 
 
A tartalom meghatározása és a tartalom 
közvetítésének egyféle koncepciója 
 
A projekt és egyben a tudásportál elnevezése né-
miképp előrevetíti a tartalmat is. Az EKLEKTIKA 
elnevezéssel egyfelől utalni szerettem volna a 
tartalom, a dokumentumtípusok és -formátumok, 
valamint a szolgáltatási lehetőségek széles spekt-
rumára. Másfelől pedig ez a fantázianév hivatott 
jelezni azt is, hogy nem kívánunk szigorú határokat 
szabni a tartalmat és a formátumot illetően, tehát 
minden, ami hatékonyan szolgálja az oktatás és a 
tanulás támogatását, helyet kaphat a portálon, 
illetve a tárházban. A legfontosabb válogatási 
szempont a minőség. 
 
A digitális tárház tartalmát elsősorban a főiskola 
tevékenységei, az oktatói és a hallgatói igények 
alapján határoztuk meg. Emellett igazodunk a 
partnerintézmények igényeihez, a tervezett szol-
gáltatások igényeihez, valamint az Országos 
Könyvtári Digitalizálási Tervhez [14]. A tartalom 
ismeretében lettek kidolgozva a hosszú távra ter-
vezett digitalizálási elvek, amelyek összhangban 
vannak az országos és az európai elképzelésekkel. 
 
A tartalom meghatározása két szempont figyelem-
be vételén alapszik. Meg kell határozni a szellemi 
tartalmat, valamint a tárházba bekerülő objektu-
mok típusait: nyomtatott dokumentumok, elektroni-
kus dokumentumok, képek, videók, animációk stb. 
 

A tudásportál által nyújtott oktatástámogatási lehe-
tőségek felméréséhez többirányú vizsgálódásra 
volt szükség. Sorra vettük a pedagógiai elveket, az 
oktatástechnológia módszertanát, a korszerű IKT 
eszközök alkalmazásának jelenlegi gyakorlatát, 
valamint e területek fejlődésének tendenciáit, kö-
zeli és távolra mutató stratégiai célkitűzéseit, a 
folyamatban lévő kutatások várható eredményeit. 
 
A feldolgozásra kerülő tartalom minden területén 
prioritást élveznek a következő témakörök: 
● oktatást támogató anyagok, 
● Eger barokk emlékei, 
● az egri borkultúra emlékeinek és eredményeinek 

digitális archiválása, feltárása, 
● az egri nyomdászat és könyvkiadás termékei, 
● a helyi, tárgyi gyűjtemények digitalizálása. 
 
A fentiekben felvázolt elvek alapján kialakított tar-
talom közvetítése a felhasználók felé a hagyomá-
nyostól eltérő megoldásokat igényel. A jelenleg 
futó és működő projektekre elsősorban a statikus 
kapcsolatokra épülő tartalomfeltárás és metaadat-
struktúra jellemző. A tartalom bővülésével a kapcso-
latok szerkezete és az egyes objektumok egymás-
hoz viszonyított helyzete általában nem változik. 
 
A korszerű tartalmi struktúra felépítése ennél na-
gyobb mobilitást és flexibilitást igényel, valamint 
igazodnia kell a szemantikus web és az ontológiák 
által felvetett időszerű kérdésekhez. A digitalizált 
objektumok egészének és elemeinek kapcsolat-
rendszerét relevancia-térkép segítségével szeret-
nénk feltárni. A relevancia-térképen a különböző 
tartalmak egymáshoz viszonyított távolsága flexibi-
lis módon változik, ha új tartalmak ékelődnek a 
rendszerbe. A kialakított rendszer alkalmassá te-
hető majd a relevancia-térkép megrajzolására, 
amely egyfajta grafikus böngészésre adhat lehető-
séget. 
 
A tartalmat tekintve a tervezett portál lelke a Köz-
ponti Digitális Tárház (KÖD). A KÖD elnevezés 
(bár nem teljes akronima) nem véletlenül született. 
Érzékeltetni szeretném vele a digitális tárház hatá-
rok nélküli, minden tudományterületet összefogó 
és megalapozó funkcióját, amint idővel észrevétle-
nül beszüremlik minden egyes elektronikus és 
hagyományos szolgáltatás automatizmusába, tar-
talmába.* 
 
* A bonyolult szerzői jogi kérdések és megoldási lehető-

ségeik taglalására nem kívánok kitérni sem itt, sem a 
tanulmány egészében. A hozzáférési szintek széles 
skálája kerül meghatározásra. 
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A jelenlegi koncepció alapján a tárház a következő 
elemekből épül fel: 
● DITT (Digitális Tananyagtár): Egyaránt tartal-

mazza a hagyományos és az e-learning alapú 
oktatást támogató tananyagokat és ehhez kap-
csolódó egyéb didaktikailag kidolgozott elemeket 
(képek, animációk, videók stb.) a képzésme-
nedzsment-rendszerek számára felhasználható 
formában. (Jelentős mennyiségű, jelenleg is digi-
tális formában tárolt kész anyagok várnak feltöl-
tésre.) 

● MÉDIATÁR: Tartalmaz minden audio- és vizuális 
dokumentumot. Ide töltik fel a Líceum TV (a főis-
kola saját televíziója) teljes anyagát is. 

● REKTO (Régi Könyvek Tára): Tartalmát tekintve 
előnyben részesülnek a helytörténeti kiadványok, 
helyi kiadások, helyi szerzők munkái és egyéb 
okokból nevezetes kiadványok. (A dokumentu-
mok digitalizálása megkezdődött.) 

● IDŐTÁR (Heves Megyei Időszaki Kiadványok 
Digitális Tára): A tartalom kiválasztása: történeti 
szempontból jelentős időszaki kiadványok archi-
válása, valamint aktuális tartalmú, kurrens kiad-
ványok digitális megjelenítése, vagy a digitális 
változat elérhetőségének megoldása. 

● INPUT (Intézményi Publikációtár): Kapcsolódik 
hozzá az Intézményi Bibliográfia adatbázisa, 
amely jelenleg SAP alapon készülő bibliográfiai 
adatbázis. Az oktatók teljes publikációs tevé-
kenységének teljes szövegű digitalizálását cé-
lozza meg. 

● SZAKTÁR (Szakdolgozatok Digitális Tára): Le-
hetővé teszi a szakdolgozatok teljes szövegű ke-
resését. (A szakdolgozatok retrospektív digitális 
feldolgozása elkezdődött.) 

● TINTA (Természettudományi Információtár): A 
természettudományi területhez tartozó egységek 
témaspecifikus tudásportálja. (A digitalizálási 
módszerek kidolgozása folyamatban van.) 

● VITRIN (Virtuális túrák, virtuális múzeumok): 
Történeti, kulturális illetve tudományos szem-
pontból fontos helyszínek, terek virtuális megje-
lenítése. A csillagászati torony virtuális bejárása, 
a város alatti érseki pincerendszer feltérképezé-
se, séta a barokk Egerben. 

 
 
Digitális könyvtár vagy repozitórium? 
 
Az előbbiekben leírt tartalomra vonatkozó elképze-
lések kialakítása előtt azonban fontosnak tartottam 
néhány fogalmi, elméleti kérdés tisztázását. A 
digitális tárházak létrehozását sokféle szempontú 
vizsgálódásnak kell megelőznie. Önmagában már 
az sem mindig egyértelmű, hogy teszünk-e kü-

lönbséget a digitális könyvtár és a digitális tárház 
fogalmak között. 
 
Olvashatunk olyan meghatározást a szakiroda-
lomban, amely a digitális könyvtár fogalmát kezeli 
tágabb értelemben. Eszerint: „A digitális könyvtár 
legtöbbek által osztott víziója olyan osztott 
repozitóriumok hálózata, amely kereshető indexelt 
gyűjteményekben és azok között.” [15] Érdemes 
azonban megvizsgálni a két fogalom természeté-
ből és használatából adódó eltéréseket. 
 
A meghatározások többnyire megegyeznek abban, 
hogy a digitális könyvtár a digitális dokumentu-
moknak olyan gyűjteménye, ahol a digitális kifeje-
zés a számítógép számára értelmezhető módon, 
bináris jelek formájában tárolt adatokra utal. A 
digitális dokumentumok körébe pedig beleértjük a 
szöveges, a képi, az audiovizuális, a webalapú, a 
multimédia, a mozgókép, az animációs és a 3D 
típusú dokumentumokat egyaránt. 
 
Lehet vitatkozni azon is, hogy a digitális tárház 
egyszerűen azonos a digitális könyvtár fogalmával, 
és ezek a kifejezések felcserélhetők. Sőt, adott 
időszakban egyik vagy másik terminus domináns-
sá is válhat, de a jelentésükben mindenképpen 
érzékelhetünk egy finom megkülönböztetést. A 
könyvtár az a hely, ahol a különböző forrásokat 
tárolják, de többnyire könyvtárosok irányítják és 
szabályozzák azt, hogy mit kell a könyvtárban 
elhelyezni. A tárházak vagy repozitóriumok kicsit 
nagyobb hangsúlyt fektetnek arra a lehetőségre, 
hogy bizonyos formában a használók is hozzáad-
hassanak forrásokat a tárházhoz, vagy esetleg 
közreműködjenek a források létrehozásában. A 
tárház kifejezést ebben az esetben annak hangsú-
lyozására használjuk, hogy hozzáadhatunk objek-
tumokat a tárházhoz, tárolhatunk benne tanulási 
forrásokat azért, hogy megosszuk őket a közösség 
tagjaival. Kétségtelen, hogy a tárházak meta-
adatolása sokszor felületesebb a digitális könyvtá-
rak alapos bibliográfiai leírásánál. Mindazonáltal a 
könyvtári fogalomrendszer hasonló, és kiválóan 
alkalmazható a digitális tárházak esetében is. [16] 
 
A digitális tárházak típusai 
 
A terminológiai kérdések átgondolása során kide-
rült, hogy a tipológiát tekintve is adós a szakma 
egy minden területre kiterjedő, részletező felosz-
tással. A rendezett és szabatos kommunikáció 
támogatására hasznos lenne kidolgozni a digitális 
tárházak típusrendszerét. Heery és Anderson ja-
vaslata alapján felállították a digitális tárházak 
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(elsősorban intézményi tárházak) egyféle tipológiá-
ját, amely az általam is preferált két nagy területre 
– az oktatásra és a kutatásra – helyezi a hang-
súlyt, bár tartalom szerinti felosztásában csak a 
szöveges dokumentumokra tér ki. Ez az egyszerű 
tipológia a következő szempontok alapján rend-
szerezi a digitális intézményi tárházakat [17]: 
 
Tartalom szerint: 
● nyers kutatási adatok, 
● származtatott kutatási adatok, 
● teljes szövegű preprint tudományos tanulmá-

nyok, 
● teljes szövegű szakmailag lektorált folyóiratcik-

kek és konferencia-előadások végső tervezetei, 
● e-disszertációk, 
● teljes szövegű eredeti publikációk (intézményi 

vagy tanszéki szakmai jelentések), 
● LO (learning objects), 
● testületi beszámolók, jelentések (személyzeti és 

tanulói beszámolók, licencek stb.). 
 
Közvetítési terület szerint: 
● személyi (a szerző személyes archívuma), 
● folyóirat (egyetlen folyóirat vagy folyóiratcsoport 

kiadása), 
● tanszéki, 
● intézményi, 
● intézményközi (regionális), 
● nemzeti. 
 
A tárház elsődleges funkcionalitása szerint: 
● kiterjesztett hozzáférés a forrásokhoz (forrásfel-

tárás és lelőhely), 
● téma szerinti hozzáférés a forrásokhoz (forrásfel-

tárás és lelőhely), 
● digitális források megőrzése, 
● a terjesztés új módjai (a publikálás új módjai), 
● intézményi eszközkezelés, 
● források megosztása és újrafelhasználása. 
 
Felhasználói célcsoportok szerint: 
● tanulói, 
● oktatói, 
● kutatói. 
 
A digitális tárházak funkciója 
 
A projekt szempontjából a terminológia és a tipoló-
gia mellett harmadikként tisztázni kellett a digitális 
tárház funkcióját. A digitális tárház alapvető felada-
tai közé tartozik, hogy tartalmazza az összes rele-
váns tanulási forrást, osztályozza őket logikus és 
folyamatosan finomított kategóriákba, rendelkez-

zen tárgyszórendszerrel, tezaurusszal, indexekkel 
és keresőszerkezetekkel [18]. 
 
A digitális tárház tartalmazhatja az analóg gyűjte-
mények elemeinek digitalizált másolatait és az 
eleve digitális formában készített objektumokat. A 
digitális tárháznak kettős funkciója van, hasonlóan 
a hagyományos könyvtárakhoz, amelyet a szolgál-
tatás és a megőrzés kettőssége jellemez. A célok 
között már megfogalmazódott kettősség ebben az 
értelemben feladatokká alakul. 
 
A szolgáltatási funkció alapfeladata az online hoz-
záférhetőség sokoldalú, kreatív és interaktív kidol-
gozása. Az online hozzáférhetőség a szellemi 
tulajdonjogokkal kapcsolatos kérdések rendezése 
mellett a digitális tartalmak kereshetőségét, fel-
használhatóságát, valamint a velük végzett munka 
támogatását célzó szolgáltatások összességét 
jelenti. 
 
Az EKLEKTIKA projektben a KÖD tervezett szol-
gáltatásainak funkciója három részfeladatra bont-
ható. Elsődleges funkció: hatékonyabbá tenni az 
oktatói, a tanulói és a kutatási tevékenységet a 
digitális tárház és más portálelemek összevonásá-
val. A következő az oktatás−tanulás támogatása a 
hagyományos könyvtári szolgáltatások egy részé-
nek elektronikus környezetbe integrálásával. A 
harmadik funkció pedig a nyilvános könyvtári fel-
adatok elektronikus támogatása, az információhoz 
való hozzáférés megkönnyítése széles körben a 
nagyközönség számára. 
 
A szolgáltatások tervezésekor fontos szempont a 
testre szabott, akár témakörönként szerveződő, 
egyfajta egyéni tanulóhelyek lehetőségeinek kiala-
kítása virtuális és hagyományos környezetben 
egyaránt. A hagyományos könyvtári háttér az in-
tegrált könyvtári rendszeren keresztül kapcsolódik 
a könyvtári portálhoz, valamint az e-learning kép-
zésmenedzsment-rendszerekhez. A valóságos 
egyéni tanulóhelyek körébe olyan munkaállomások 
is tartoznak, amelyek vizsgamunkák, multimédiás 
produktumok készítésére, valamint a tanuláshoz 
és a feladatok teljesítéséhez szükséges anyagok 
fejlesztésére is alkalmasak. 
 
A megőrző funkció alatt a hosszú távú megőrzés 
és tárolás feladatait értjük. A megőrzés szempont-
jából kézenfekvő és teljes megoldásnak tűnik az 
egyszerű tárolás. Hosszú távon azonban a fizikai 
anyagok is elszenvednek bizonyos fokú leromlást. 
A digitális anyagoknál ezt a leromlást jellemzően a 
formátumelavulás okozza, amelyre megoldásként 
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szolgál a folyamatos formátummigráció. [19] Ha-
sonló a jelenség a hardver esetében is, és a hard-
vermigráció fogalma sem ismeretlen a hosszú távú 
megőrzés technológiáiban. 
 
A nemzetközi szakirodalomból kitűnik, hogy a 
hosszú távú megőrzés kutatásánál a fejlesztések 
egyre inkább a hasznos megőrzés irányába tere-
lődnek. Nehéz belátni, hogy amit digitalizáltunk – 
de nem használhatjuk, vagy nem tudjuk használ- 
ni –, azt a jogszabályok, a technika stb. változásá-
val hosszabb idő múlva majd újra elővesszük, és 
használni fogjuk. Az esetek többségében ezek 
valószínűleg feledésbe merülnek, elavulnak. 
 
A hasznos megőrzés kutatásának egyik feladata, 
hogy keresse a lehetőséget a dinamikus, flexibilis 
és relevanciastruktúrában történő hosszú távú 
megőrzésre, a kereshetőség, a releváns keresés 
és a szolgáltatások támogatására. 
 
A mesterfájlok és a metaadatok két különböző 
adathordozón (pl. mágnesszalag és DVD) történő 
biztonsági tárolásának megoldása elsődleges 
szempont. Az egyik komoly problémát azonban 
jelenleg az okozza, hogy úgy tűnik, a DVD a hosz-
szú távú megőrzésben nem váltja be a hozzá fű-
zött reményeket. Két-három évenként új lemezre 
való adatmentést igényel, ami a várható jelentős 
és egyre növekvő adatmennyiséget tekintve ko-
moly többletmunkát ró ezekben az időszakokban a 
szolgáltató intézményekre, ráadásul éppen ezért 
az adatmegőrzés szempontjából sem biztonságos 
megoldás. Mindenesetre ezen a területen némi 
bizonytalanság érződik a szakmában. Sokféle 
megoldás létezik és működik, de nem látszik olyan 
általános módszer, amely a technológia és a költ-
séghatékonyság tekintetében is egyaránt megbíz-
hatóan illeszkedne a nagyszabású digitalizálási 
elképzelésekhez. 
 
 
A digitális tárház minőségi mutatója: a 
metaadat 
 
A tudásportál tervezése során feltérképezett elmé-
leti és gyakorlati háttér egyik kulcsfontosságú ele-
me a metaadatok problémaköre. Fontos, hogy az 
információ – amelyet egy metaadatelem tartalmaz 
–, alkalmas legyen arra, hogy segítségével a fel-
használó dönteni tudjon: a megtalált forrás rele-
váns-e az aktuális információszükségleteivel vagy 
sem. A digitális tárház használhatóságát és haté-
konyságát meghatározza a digitális objektumok 
rendszerének struktúrája, valamint a metaadatok 

feltártsága, szervezettsége és kereshetősége. A 
digitális objektumok menedzseléséhez elengedhe-
tetlenül szükséges a metaadatok használata. 
Egyes metaadatok sok esetben a dokumentumok-
ból is előállíthatók [20], jó néhány olyan metaadat 
van azonban, amely a dokumentumból közvetlenül 
nem nyerhető ki, vagy az objektum maga nem 
alkalmas arra, hogy közvetlenül vagy esetleg au-
tomatikusan kinyerjük belőle a szükséges adatokat 
(pl. képek, videók, 3D objektumok). 
 
A metaadat strukturált információ, tulajdonképpen 
egyszerűen adat az adatról. A metaadatok legis-
mertebb formája a katalógusrekord [21]. Rendsze-
rezésüket tekintve beszélhetünk metaadat-adat-
készletekről vagy -szabványokról és a metaadatok 
típusairól. 
 
A legismertebb metaadatszabványok (nem fontos-
sági sorrendben, hanem betűrendben, és ezeken 
kívül még jó néhány létezik): 
● Computer Interchange of Museum Information 

(CIMI) 
http://www.cni.org/pub/CIMI/framework.html 

● Dublin Core (DC) 
http://dublincore.org/ 

● Encoded Archival Description (EAD) 
http://www.loc.gov/ead/ead.html 

● Government Information Locator Service (GILS) 
http://www.gpoaccess.gov/gils 

● Machine-Readable Cataloguing (MARC) 
http://www.loc.gov/marc/ 

● Metadata Encoding and Transmission Standard 
(METS) 
http://www.loc.gov/standards/mets/ 

● Metadata Object Description Schema (MODS)  
http://www.loc.gov/standards/mods/ 

● Preservation Metadata Implementation 
Strategies (PREMIS) 
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/ 

● Text Encoding and Interchange (TEI) 
http://www.tei-c.org/Guidelines 

 
A metaadatok típusai 
 
A megfelelő metaadatszabvány kiválasztásához 
ismerni kell a különböző metaadat-kategóriákat. A 
metaadatok tipizálása az adatok rendszeren belül 
betöltött szerepe, funkciója alapján történik. Ezt 
figyelembe véve négy metaadattípus különböztet-
hető meg: a leíró metaadat, az adminisztrációs 
metaadat, a szerkezeti metaadat és a megőrzési 
metaadat. M. Jordan alaposan körüljárja a meta-
adatok tipizálását, és véleményem szerint a négy 
osztályt karakterisztikusan jellemzi [22]: 
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A leíró metaadat 
 
A leíró metaadat közli egy forrás alapvető sajátos-
ságait, amelyeket arra használunk, hogy megtalál-
juk a forrást – például a címét, a szerzőjét, a meg-
jelenés dátumát, a kiadót, más forrásokkal való 
kapcsolatait stb. Ezek a sajátosságok tulajdonkép-
pen azok a bibliográfiai információk, amelyeket az 
International Standard Bibliographic Descriptions 
(ISBD) szabványok meghatároznak. Az ilyen sajá-
tosságcsoportok – amelyek egyetlen dokumentu-
mot azonosítanak – tulajdonképpen a leíró vagy 
bibliográfiai rekordok. A leíró rekordok funkciója 
nem merül ki pusztán a megtalálhatóság elősegí-
tésében. A leíró metaadatok igazíthatók a speciális 
használói csoportok dokumentumkeresési igényei-
hez. Például egy általános iskolai tanító igényeihez 
igazított metaadatcsoport jelentősen különbözhet a 
felnőttképzésben oktató tanár igényei alapján ki-
alakított metaadatcsoportoktól. 
 
A leíró adatok sokféle forrásból gyűjthetők össze, 
és ezek felhasználhatók a virtuális gyűjtemények 
létrehozásához. Azonban bármilyen digitális gyűj-
temény létrehozását tervezzük, a leíró adatokat 
érintő alapvető kérdésben a gyűjtemény létrehozá-
sa előtt dönteni kell. Az egyik véglet, amikor egy-
szerűen feltöltjük a tartalmakat egy webszerverre, 
és a keresőmotorokra bízzuk a gyűjteményünk 
egyes részeinek megtalálhatóságát. Ilyenkor – 
elvben – kiküszöböljük a leíró metaadatok létreho-
zásának szükségességét. Problémát jelent viszont 
a keresőmotorok tehetetlensége, aminek legjobb 
példája, hogy nem igazán birkóznak meg a szino-
nimákkal és a mellérendelő szerkezetekkel. 
Ugyanígy gondot jelent a nem szöveges objektu-
mok kereshetősége, hiszen náluk a leíró adatok 
nélkül csak a fájlnevekben, elérési címekben elő-
forduló kifejezések szolgáltatnak alapot a keresés-
hez. A másik véglet, hogy létrehozzuk mindegyik 
tétel részletes, összetett és drága leírását a gyűj-
teményünkben. A legfontosabb kérdés, ami itt 
felmerülhet, hogy a leíró metaadatok előállításának 
költségei és az ezzel járó igen komoly munka 
arányban áll-e ezek hasznával, hatékonyságával. 
A leíró adatok előállítása nagyon időigényes, ezért 
drága. 
 
Az ideális megoldás a két megközelítés közötti 
kompromisszumban kereshető, amelyben meg kell 
határozni azt a megfelelő mennyiségű leíró 
metaadatot, amellyel még hatékonyan és gazda-
ságosan lehet építeni a digitális tárház gyűjtemé-
nyét. 
 

A leíró metaadatok problémáját tovább bonyolítja 
az a kérdés, hogy mit írjon le a metaadat: az ere-
deti objektumot, a digitalizált objektumot vagy 
mindkettőt? A digitalizált verzió gyakran több vagy 
kevesebb, mint az eredeti, ezért rossz gyakorlat 
egyszerűen az eredeti dokumentum bibliográfiai 
leírását hozzátenni a digitális változathoz. (Előfor-
dul például, hogy képeslapoknál csak a képes 
oldalt digitalizáljuk, a szöveges oldalt nem, vagy a 
napilapok digitalizálásánál kihagyjuk a reklámolda-
lakat stb. Máskor pedig a digitális verziót módosít-
juk, szerkesztjük.) Meghonosodni látszik az a gya-
korlat, hogy mindenféle jelzés nélkül beillesztik a 
digitális változat leírásába a kizárólag az eredeti 
objektumot jellemző információkat is. Ezeknek a 
nem megfelelő menedzselése azonban könnyen 
káoszhoz vezethet a leíró metaadatok struktúrájá-
ban. 
 
Az adminisztrációs metaadat 
 
Az adminisztrációs metaadat olyan részleteket ír le 
egy forrásról, amelyek nélkülözhetetlenek a forrás 
adminisztrációjához és a menedzsment számára 
is. Emellett pedig megkönnyítik az objektumok 
kezelését a digitális tárházban. Az adminisztrációs 
metaadatokat meghatározó szabványok koránt-
sem olyan kidolgozottak még, mint a leíró adatok 
szabványai. Az adminisztrációs metaadatok egyik 
lehetséges felosztását nyújtja a Library of 
Congress által fejlesztett METS: 
● Technikai metaadat: információ a fájlok létreho-

zásáról, a formátumokról, a használati jellemző-
ikről. 

● Szellemi tulajdonjogok metaadatai: információ a 
szerzői jogokról és a digitális források licenceiről. 

● Forrásmetaadat: információ a nyomtatott vagy 
analóg eredetiről, amelyen a digitális forrás ala-
pul. 

● Digitális származás-metaadat: olyan információ, 
amely leírja a fájlok közötti mester−származék 
kapcsolatokat, a fájlmigrációs történetet, és 
egyéb más információkat szolgáltat, amelyek 
fontosak a hosszú távú megőrzés szempontjá-
ból. 

 
Sajnos a leíró metaadatokra vonatkozó szabvá-
nyoktól eltérően, amelyeket már széles körben 
elfogadtak, az adminisztrációs metaadatatok sza-
bályozásai még nem terjedtek el, így a könyvtárak 
dönthetnek úgy, hogy nem használják őket. Meg-
lehetősen megnehezítik ezzel a digitális gyűjtemé-
nyek menedzselését, ezért M. Jordan úgy véli, 
hogy a könyvtáraknak kötelezően fel kellene ven-
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niük az adminisztrációs metaadatokat, még akkor 
is, ha nekik kell létrehozniuk saját elemkészletüket. 
 
A szerkezeti metaadat 
 
A szerkezeti metaadat leírja egy forrás alkotóré-
szeinek a kapcsolatait, ami szükséges a tájékozó-
dáshoz és a megjelenítéshez. Alapvetően két 
funkciója van: leírja a forrás alkotófájljaiból a hely-
reállításához szükséges információkat, valamint a 
hozzáférés megkönnyítésére leírja a forrás szer-
kezetét. 
 
Az első funkció azért fontos, mert a digitalizálás 
során általában sok fájlt kell létrehozni – még egy 
szöveges dokumentum is állhat több fájlból, ha 
például a beágyazott fájlokat tekintjük –, ezért fon-
tos, hogy az alkotóelemek szerkezete, egymáshoz 
való viszonya rögzítve, tárolva legyen. 
 
A szerkezeti metaadatok leghétköznapibb feladata 
a fájlok sorrendjének megőrzése, amelyet általá-
ban a fájlok azonosítói segítségével oldanak meg. 
A szerkezeti kapcsolatok kifejezése azonban nem 
könnyű feladat, ha azok összetettebbek, mint egy 
egyszerű sorozat. Ennek ellenére a megfelelően 
megalkotott fájlnevek hasznos szerkezeti 
metaadatok lehetnek, amelyek megőrzik a digitális 
objektum belső szerkezetét. 
 
A szerkezeti metaadat második funkciója elsősor-
ban a hipertext hivatkozások beépítésére vonatko-
zik. A szerkezeti metaadatnak ez a funkciója nem 
jellemző minden típusú objektumra vagy minden 
digitális gyűjteményre, de sokszor javíthatja a hoz-
záférést. A METS sokkal gazdagabb szerkezetet 
ajánl az előbb említett funkciókhoz (egyfajta szer-
kezeti térképet), ahol több részlet is megfelel tulaj-
donképpen az adminisztrációs metaadatnak. 
 
A megőrzési metaadat 
 
A megőrzési metaadatok a források és a forráso-
kat alkotó digitális fájlok történetére vonatkozó 
adatokat írnak le, és a digitális objektumok hosszú 
távú megőrzéséhez és menedzseléséhez szolgál-
tatnak információt. A megőrzési metaadatok leírá-
sának fontossága a hagyományos és a digitális 
objektumok közötti számos különbségből adódik. 
Ezek közül a leglényegesebbek a következők a 
British Library szakemberei szerint [23]: 
● Technológia: A nyomtatott anyagoktól eltérően a 

digitális objektumok nem használhatók számító-
gépes technológia nélkül. A technológia azonban 
nagyon gyorsan fejlődik, ezért szükséges doku-

mentálni a digitális objektumok műszaki köve-
telményeit, amelyeknek követni kell ezt a gyors-
ütemű változást. 

● Átalakulás: Az állományformátumok állandó fej-
lődése periodikus migrációt követel egyik formá-
tumból egy másikba. Ezeknek a migrációknak a 
dokumentálása segítheti a digitális objektumok 
jövőbeli használatát. 

● Jogkezelés: A digitális források hétköznapi hasz-
nálata és menedzselése szükségessé teszi ezek 
másolását. A felhasználó másolási jogaival kap-
csolatos elegendő információ leírása szükséges 
ahhoz, hogy megfelelően tudja használni a forrá-
sokat. 

● Újrafelhasználás: A digitális objektumok újrafel-
használása nem lesz lehetséges, ha nem rögzí-
tünk elegendő információt a feldolgozott anya-
gokkal kapcsolatban. Bizonyos paraméterek pél-
dául a későbbiekben elégtelennek bizonyulhat-
nak (felbontás stb.). 

 
A különféle metaadattípusok megkülönböztetései 
néha elmosódnak. Mi a különbség például az ad-
minisztrációs és a megőrzési metaadat között? A 
szabványok némelyike (pl. PREMIS) szerint az 
adminisztrációs metaadat a megőrzési metaadat 
része, míg más szabványok (pl. METS) szerint a 
megőrzési metaadat az adminisztrációs metaadat 
részét képezi. Általában azonban elmondható, 
hogy ugyanaz a metaadatelem típusonként is elő-
fordulhat, ha többszörös funkciókat tölt be. 
 
 
A tudásportál: az oktatás virtuális 
környezete 
 
Az eddig tárgyalt témák érintették az oktatás és a 
kutatás virtuális könyvtári támogatásának legfonto-
sabb feltételeit, valamint a digitális tárházak terve-
zésekor felmerülő kérdések egy jelentős csoport-
ját. Az előrelépés kulcsa a virtuális tanulási kör-
nyezet (VLE) fejlesztésében rejlik, melynek részét 
alkotják az elektronikus tanulást támogató e-
learning könyvtárak és könyvtári portálok is. Ennek 
megvalósításához el kell helyeznünk ezeket az 
elemeket az oktatási és a könyvtári rendszerben 
egyaránt, valamint pedagógiai szempontok alapján 
ki kell értékelnünk, hogy mit is akarunk megvalósí-
tani a VLE alkalmazásán keresztül.  
 
A felsőoktatásban kétségtelenül nagy igény mutat-
kozik aziránt, hogy online információforrásokat 
oktatási eszközökként használjunk, de úgy tűnik, 
sokszor hiányzik a tudatosság, hogy miként lehet a 
legjobb módon integrálni ezeket az erőforrásokat 
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az online oktatási környezetbe. A technológia – 
mindazonáltal, hogy kényelmes és hatékony – 
csak annyi ismeretet tud közvetíteni és átadni, 
amennyire az oktatás résztvevői (a hallgatók, az 
oktatók és a könyvtári személyzet) képesek ennek 
a tanulási környezetnek a részévé válni, valamint a 
szükséges információmenedzsment-készségeket 
elsajátítani. Például a tanulási környezeteken belüli 
kapcsolatok és együttműködés fejlesztése jelentős 
és kritikus sikertényező az e-learning folyamatá-
ban, a technológiai fejlődés pedig egyszerűen az 
eszköze a megvalósításnak. [24] 
 
Összességében sok jó példát találhatunk a külföldi 
felsőoktatási intézmények között, azonban a hazai 
felsőoktatási könyvtárak ezen a téren leginkább 
még csak a kísérletezés fázisában tartanak. 
 
Ezek az igények és az előzőekben már említett 
szükséges infrastrukturális változások kihatnak a 
felsőoktatási könyvtárak jövőjére is. Ezt a gondo-
latkört körüljárva, 2002-ben a New Jersey ACRL 
és a Fairleigh Dickinson University Libraries kez-
deményezésére egy esszévita indult „Visions: the 

academic library in 2012” címmel. A vita egy érde-
kes, a technológiai változásokat érintő esszégyűj-
teményt eredményezett. A nyertes esszé a könyv-
tárosokat olyan szakemberekként mutatja be, akik 
kezelik a mesterséges intelligenciát felhasználó 
eszközöket, valamint segítik az egyének és a tanu-
lócsoportok számára a testre szabott információs 
interfészek kialakítását. Az elképzelések szerint a 
jövőbeni változásoknak a következő területeket 
kellene érinteni: integrált könyvtári rendszerek, 
rendelkezésre álló információk, az információhoz 
való hozzáférés, a tanulásra szolgáló terek, infor-
mációhasználati oktatás, az információ kinyomta-
tása, szervezeti forma, tájékozódás, számítógépes 
hozzáférés, anyagi források, konzorciumok (külö-
nösképpen az elektronikus dokumentumok eseté-
ben). [25] 
 
Az EKLEKTIKA projekt feladata ennek a virtuális 
környezetnek a megteremtése az IKT, a könyvtár, 
az informatika és az oktatás eszközeivel. Terveink 
szerint ez a portálkörnyezet a következő elemeket 
tartalmazza (1. ábra): 

 

 
 

1. ábra Az EKLEKTIKA tudásportál tervezett felépítése 
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● Online tárházak: Online elérhető, webes forrá-
sok gyűjteménye. Elsősorban a nyílt hozzáférésű 
adatbázisok, dokumentumok elérését fogja lehe-
tővé tenni, felhasználási terület és témacsopor-
tok szerinti elrendezésben. A források meta-
adatai felvehetők bibliográfiai rekordként az in-
tegrált könyvtári rendszer adatbázisába is, lehe-
tőséget teremtve így ezek kereshetőségére. 

● Integrált könyvtári rendszer (Aleph): A könyv-
tári információs rendszer alapvető, központi ele-
me a bibliográfiai tétel. Kevés kivétellel minden 
szolgáltatás ezen alapszik, és ezen bukik meg, 
ha nem megfelelő a tétel szerkezete, adatrend-
szere. Minden könyvtári egység az integrált 
könyvtári rendszerben jelenik meg – hordozótól 
függetlenül –, legyen az hagyományos vagy 
elektronikus, vagy akár online elérésű dokumen-
tum. Meghatározó kérdés, hogy a digitális tárház 
elemei megjelenjenek-e valamilyen formában az 
integrált könyvtári rendszerben, illetve milyen 
kapcsolódási lehetőségeket, interfészt lehet ki-
dolgozni a két rendszer együttműködésére. 

● e-Learning képzésmenedzsment-rendszerek 
(MOODLE, SAP – CooSpace): A képzésme-
nedzsment-rendszerek a tudásportál szerves ré-
szei. A portálon keresztül elérhetők lesznek kur-
zusaik, használhatják a portál szolgáltatásait, te-
hát kölcsönös kapcsolatban állnak egymással. A 
portál a lokális indexelésben segíti a képzésme-
nedzsment-rendszereket. A legfontosabb cél 
megteremteni a digitális tárház, a portál szolgál-
tatásai és a képzésmenedzsment-rendszerek 
közötti átjárhatóságot. Ki kell dolgozni a tárház-
tartalmak egyszerű beépítésének lehetőségeit az 
e-learning kurzusok anyagába. Ezen kívül az is 
kérdés, hogy az egyes kurzusok tananyagainak 
meg kell-e jelenni a digitális tárházban a megfe-
lelő hozzáférési szintekkel ellátva? Néhány cél-
irányosan erre a területre koncentráló projekt ta-
pasztalatai alapján szerintem a válasz: igen. 
(CALIBRATE projekt [26], Calderoni-program 
[27] stb.) 

● Szolgáltatások: A szolgáltatásokkal kapcsolatos 
elvi elképzeléseket már kifejtettem az előbbiek-
ben. A portálon megjelenő legfontosabb szolgál-
tatások a következők: 
o információkeresés, 
o online információszolgáltatás, 
o online kutatásmódszertani központ, 
o tanulósarok (virtuális – kiegészítve a hagyo-

mányost), 
o könyvespolc (virtuális), 
o alkalmazásgyűjtemény (irodalomjegyzék-szer-

kesztő alkalmazás, magyar nyelvű offline tarta-
lomkivonatoló alkalmazás), 

o folyóiratok tartalomjegyzék-szolgáltatása, 
o új dokumentumok. 

 
 
A digitális dokumentumszolgáltatás 
jövője 
 
Az eddigiekből következik, hogy tovább kell kutatni 
a digitális tudásmenedzsment egyik legfontosabb 
tevékenységét és technikáját, a digitális dokumen-
tumszolgáltatást (amely napjainkra digitális objek-
tum- és információszolgáltatássá szélesedett). Bár 
csak az alapkövek egyike, de e nélkül nem létezik 
elektronikus tanulás és tanítás. A digitális techno-
lógia átalakítja a kutatási forrásokhoz és a tan-
anyaghoz való hozzáférés módját. A jövő egyik 
legígéretesebb útja pedig a személyre szabott 
szolgáltatások fejlesztése. Ezt indokolja a könyvtá-
ri és az elektronikus technológia folyamatos válto-
zása és korszerűsödése, egyre precízebb és ka-
rakteresebb személyi szolgáltatások nyújtásának 
igényével, ahol a felhasználó a saját céljainak 
megfelelően kapja meg a különböző digitális tar-
talmakat. [28] 
 
A szakemberek szerint napjainkban számos té-
nyező befolyásolja a digitális dokumentumszolgál-
tatás alakulását, többek között a célok különböző-
sége, az intézményi összefogás (kutatási és ta-
nulmányi), a regionalizáció, a szélesebb körű rész-
vétel, a rugalmasabb tanulás (az e-learning és a 
„one-stop-shop” megközelítés erősödése a felső-
oktatásban), a vállalati szféra bevonása, a nem-
zetköziség erősödése [29], valamint a jogdíjfizetés 
szabályainak alakulása. Ez utóbbinál kérdés, hogy 
a könyvtárak megkapják-e egyáltalán a jogosult-
ságot a digitális dokumentumok küldésére. [30] A 
jövő változásai várhatóan ezek mentén történnek, 
valószínűleg visszavonhatatlanul átalakítva a ha-
gyományos könyvtári szolgáltatások szemléletét 
és technológiáját. 
 
 
Összegzés 
 
A digitális tárház és a könyvtári portál tervezése, 
kifejlesztése sokszorosan összetett feladat. Tech-
nikai, információs és kommunikációs technológiai, 
könyvtártudományi, könyvtár-informatikai módsze-
rek alkalmazását egyaránt megköveteli. Fontos, 
hogy ezeket a tevékenységeket végigkísérje az 
átgondolt, alapos pedagógiai megfontolás, mesz-
szemenően figyelembe véve a különböző pedagó-
giai elméletek alkalmazhatóságának előnyeit és 
korlátait az oktatás virtuális környezetére kivetítve. 
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A könyvtári portál egyik legfontosabb tulajdonsága 
a perszonalizáció. Ez adja a technológiailag támo-
gatott tanulás helyszínét, felhasználóbarát környe-
zetét. Mindazonáltal hatékonyan működő könyvtári 
portál nem jöhet létre megfelelő tartalommal feltöl-
tött, folyamatosan bővített, és a visszakereshető-
ség szempontjából jól strukturált digitális tárház 
nélkül. Az EKLEKTIKA projektben a digitális tár-
háznak három alapvető funkciót kell betöltenie: a 
könyvtári szolgáltatások, valamint általában az 
információhoz való hozzáférés korszerű támogatá-
sa; a hosszú távú megőrzés, amely az új produk-
tumok létrehozásához szükséges, feldolgozatlan 
nyersanyagok megőrzését is megoldja; a két funk-
ció közös feladata pedig az e-learning képzésme-
nedzsment-rendszerek kiszolgálása a megfelelő 
interfészen keresztül. [31] A tudásportál szolgálta-
tásainak alapfilozófiája, hogy a speciális célok 
megvalósításával, valamint a web 2.0 technológia 
alkalmazásával lehetőséget teremtsünk arra, hogy 
a felhasználók saját információs és kutatási kör-
nyezetet tudjanak kialakítani. Ezáltal kiléphetnek a 
passzív használói szerepkörből, és közreműköd-
hetnek az elektronikus gyűjtemény alakításában, a 
szolgáltatásokat pedig egyéni igényeikre is át-
szabhatják. Emellett így megvalósíthatóvá válik 
például az aktív és a passzív virtuális szakreferen-
si szolgáltatás is. Mindezeknek azonban feltétele a 
megfelelő mennyiségű és minőségű, digitális for-
mában tárolt objektumoknak a legkevésbé korláto-
zott online elérhetősége, és hatékony felhasználá-
sának lehetősége. 
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