
Az információ és az információs társadalom fejlő
dése

„Úgy tűnik, elértük a határokat -  már amit számítógéppel el lehet érni -, ám 
az embernek óvatosan kell bánnia az éjfélé kijelentésekkel, mert lehet, hogy a 
vélemény öt év múlva meglehetősen ostobának fog látszani” -  mondta Neu
mann János 1949-ben.

És hol tartunk már napjainkban? Azóta már hányszor éreztek hasonlót a szá
mítógépes szakemberek, nem is beszélve az egyszerű felhasználókról!

Az információtechnika fejlődése és beépülése a társadalomba példa nélküli 
sebességgel történik. Míg a legfontosabb ipari berendezések, gépek feltalálá
sához kb. 250 évre volt szükség, addig a számítástechnika területén az utób
bi negyven év alatt történt annyi változás, mint előtte évszázadokig. A felfo
kozott ütemű fejlődés kiszámíthatatlanná teszi a fejlődés irányát. Bruno 
Lussato ezeket a folyamatokat és az általuk kiváltott félelmeket veszi sorra 
Az informatikai kihívás1 c. munkájában, melynek előképei sokszor beigazo
lódni látszanak.

Napjainkban ugyanis az információs társadalomban két ellentétes folyamat 
zajlik. Az új technikák lehetővé teszik, hogy a központi hatalom és a hierar
chikus osztályok helyébe egy sok központú, horizontálisan szervezett és egy-
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mást kiegészítő önkéntes közösségekből álló társa
dalom lépjen. Ugyanakkor azok, akiknek lehetősé
gük van a kommunikációs csatornák szelepeinek 
nyitására és zárására, soha nem látott hatalom, va
lamint ebből származó anyagi előny birtokába jut
nak. Az üzleti siker és szemlélet természetét magya
rázó Gerd Gerken2 szerint e kaotikus világ kihívásai
val szemben a konzervatív gondolatoknak nem le
het esélye. El kell vetni mindent, ami régi, el kell 
vetni a megszokott események, a megszokott rend 
visszaállításának minden lehetőségét. Azok, akik 
nem tudnak eléggé gyorsan alkalmazkodni az új tí
pusú kihívásokhoz -  tehetségük ellenére -, menthe
tetlenül elkallódnak. A leleményesség, a gyorsaság, 
az információ mielőbbi ismerete egyenlő a verseny- 
képességgel. Jól jellemzi e szemléletet az Index.hu 
fiatal vezérigazgatója: „Az Index egy lap, nem nap
rakész -  mert ez már elavult dolog az interneten -, 
hanem percrekész újság, és természetesen nagyobb 
rálátása van az internetre, mint egyéb hagyomá
nyos lapoknak.... az a cél, hogy percről percre, mi le
gyünk a legfrissebbek. A pozíciónkat [így] sikerült 
megőrizni. ”3

A gazdasági evolúció folyamata e szellemiséget ma
gába olvasztó, az új áramlatokra fogékony gazdasá
gi irányvonalat emeli ki és teszi túlélővé. A rugal
masan változók alkotják azt az új elitréteget, akik 
meg tudják szerezni és tartani az „informálódni tu
dás” képességét.

Az információkat az emberek részben személyisé
gük átépítésére, részben szórakozásra, élvezeti cik
ként való fogyasztásra használják. A fogyasztói tár
sadalom fogyasztó típusú emberével a tömegkom
munikáció, az információkat teremtő és azok kor
dában tartását megkísérlő emberekkel az informá
ciótudomány és az informatika foglalkozik. E szem
lélet szerint a jelenlegi kultúra és műveltség nem 
más, mint az új és újabb információkkal elborított 
ember állandó küzdelme saját integritásának fenn
maradásáért. Akikben él a megismerés és az alko
tás iránti szenvedély, azok nem büntetésként, ám

állandó szorongásban, a „lemaradás miatti félelem
ben és az avíttság, a kiöregedés veszélyében” élik 
meg e küzdelmet. Aki viszont nem vesz tudomást 
az újabb eredményekről, nem alakul, nem keres 
kapcsolódási pontokat és tájékozódási pontokat, tu
datlanságával, megkövesült életével növeli az infor
mációs válságot, melynek egyik fő gondja a napon
ta sokmillió adattal bővülő információban való el
igazodás. Bebizonyosodott, hogy a Neumann János 
által 50 évvel ezelőtt meghúzott határról szó sincs, 
az információ feldolgozási sebessége szinte 18 hó
naponként a duplájára nő,4 ám azt nem lehet pon
tosan tudni, hogy mi is fog történni.

Jövőképek -  megatrendek

A tíz évvel ezelőtt megjósolt megatrendekhez5 ha
sonlóan a globalizációt sürgető világhatalmak 
újabb trendek vízióit vetítik elénk. Ezek közül né
hány:

© Uralkodóvá válnak a grafikus alapú rendszerek. 
Ez elengedhetetlen a jó minőségű szövegek előál
lításához és a képi információk szolgáltatásá
hoz. Ez utóbbiak átvételéhez elengedhetetlenül 
fontos az ISDN vagy ADSL hálózatok megléte.

© A tudományos kommunikáció áttevődik a háló
zatokra. Az e-mail, az elektronikus folyóiratok 
használata és a videokonferenciák szervezése, 
az azokon való részvétel napi gyakorlattá válik 
minden olyan helyen és tudományterületen, 
ahol naprakész információra van szükség.

© A könyvek és folyóiratok, mindenféle írásos ter
mék tárolására és archiválására a digitalizálás 
adja a kézenfekvő megoldást. A digitalizált do
kumentumokból szükség esetén nyomtatnak 
majd ki részeket vagy az egészet.

© Az ismeretek közreadása az agy gondolkodását 
megközelítő hipertext rendszerekkel hipermé- 
dia formában fog megjelenni.
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© A mesterséges intelligencia, ill. a már megszüle
tett „mesterséges valóság”, más néven „virtuális 
valóság” megteremtését célzó kutatások eredmé
nyei alapján a minden érzékszervvel egyszerre 
megtapasztalható világ a tudományos hipotézi
sek ellenőrzésének egyik legkeresettebb, legbiz
tosabb formája lesz.

© A Gutenberg-galaxis és az e-dokumentumok 
egymás mellett élése, egymásba fonódása lesz 
jellemző. A két dokumentumtípus kitágítja egy
más határait, megfelelően kiegészítik egymást.6

A könyvtárak szerepe a 
Morgan-jelentés és az EU-s 
elképzelései szerint

A múltban, napjainkban és a jövőben kiteljesedő 
információs társadalomnak fontos szereplői marad
nak a könyvtárak. Nemcsak a könyves szakembe
rek véleménye ez, hanem az ún. Morgan-jelentés is 
ezt támasztja alá. A jelentés a kulturális miniszte
rek 1996. július 25-ei és az Európai Parlament 
1997. március 13-ai, oktatásról, kultúráról és az in
formációs társadalomról szóló határozata alapján 
született meg.
Az EU könyvtárakkal kapcsolatos tevékenysége fő
ként az EU 3-4. Kutatás-Fejlesztési, azon belül Tele
matikai Keretprogramja keretében zajlik. Az Euró
pai Parlament először 1984-ben hívta fel a politiku
sok figyelmét a könyvtárak fontosságára. 1985-ben 
a Miniszterek Tanácsa cselekvésre szólította az Eu
rópai Bizottságot. Kutatások és vizsgálatok indul
tak, amelyek felmérték, mekkora a könyvtári szek
tor és annak hatóköre, mely területeken okoz gon
dot az információs társadalomhoz való csatlakozás 
és mely területeken tenné lehetővé az európai 
együttműködés az erőforrások jobb kihasználását.
E vizsgálatok eredményei vezettek az 1990-ben 
meginduló nemzetközi könyvtári projekthez. A 
program legfontosabb célja az volt, hogy mintegy

katalizátorként működve, olyan légkört teremtsen, 
hogy a meglehetősen széttagolt és elzárt könyvtári 
rendszereket közelebb hozza egymáshoz és elindít
sa a globalizációhoz elengedhetetlenül szükséges 
változásokat. Ezeket nagyjából az alábbiakban hatá
rozták meg:
1. A különféle információs rendszerek összecsato- 

lása és együttműködése a Z 39.50-es szabvány 
segítségével és az EDIFACT7 bevezetésével;

2. A technikai erőforrások oly szintre emelése, 
hogy lehetővé váljon a bibliográfiai rekordok 
nemzetközi kölcsönös használata azok exportá
lásával, importálásával és az erőforrások közös 
használatával (karakterformátumok, közös for
mátumkonverziós eszközök, közös katalogizá
lás, közös besorolási rekordok, Unicode stb.);

3. Ezek segítségével számítógépes katalógusok 
szerkesztése, bibliográfiák összeállítása úgy, 
hogy azokat a könyvtárak közösen is használ
hassák (pl. közös katalogizálási programok);

4. Tesztszolgáltatások bevezetése a dokumentum- 
cserében és az elektronikus kiadásban;

5. A könyvtári állományok digitalizálása, az alkal
mazható eszközök és technikák kipróbálása 
könyvtári környezetben;

6. A legfejlettebb információs és kommunikációs 
technikák alkalmazásával gazdaságos, ám még
is hatékony könyvtári szolgáltatások kifejleszté
se;

7. A kereskedelemben értékesíthető technoló
gia-alapú könyvtári termékek, eszközök és szol
gáltatások létrehozása a magánszektorban dol
gozók bevonásával.

A program 1991-1994 között három pályázati felhí
vást jelentetett meg, melyek eredményeképpen 81 
akcióterv született, s ebből mintegy kétszáz intéz
mény részvételével 51 közösen finanszírozott prog
ram indult, számos vizsgálat és tanulmány készült.
E kísérlet eredményeire alapozva a 4. Keretprogra
mon belül újabb kísérlet és szakasz indult
1995-1998 között. A program kiemelte a könyvtá
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raknak az elektronikus információs infrastruktúrá
ra való áttérésben játszott kulcsszerepét. Egyértel
művé vált, hogy a társadalom számára szellemi és 
gazdasági szempontból egyaránt, jóval nagyobb ér
téket képviselnek azok a könyvtárak, amelyek saját 
profiljukat megőrizve, ám számos ponton a többi
ekhez igazodva egy összeurópai könyvtári struktú
rába bele tudnak illeszkedni. Ezt elérendő és előse
gítendő céllal e program a hangsúlyt a könyvtári 
hálózatok fejlesztésére helyezte, ezáltal a források 
optimális megosztását és a kevésbé fejlett könyvtá
rak fejlettebbhez kapcsolódását ösztönözte. Ennek 
könnyítésére a piaci-üzleti szemlélet magvait elhin
tette a közkönyvtárként működő könyvtárak és a 
magánszektorban dolgozó információszolgáltatók 
munkájának összekapcsolásával. A program há
rom legfontosabb „akcióiránya” tehát ez volt:

© Hálózatra orientált belső (helyi) könyvtári rend
szerek és hatékony eszközök kifejlesztése a ma
gánszektorral együttműködve;

© A könyvtárak közötti és a hálózati együttműkö
dés telematikai rendszereinek korszerűsítése;

© A könyvtári szolgáltatások biztosítása a hálózati 
tájékoztatási források elérésére,

E második nagy akció nyitott volt a közép-kelet-eu- 
rópai országok számára is. Két pályázatot írtak ki, 
így 15 kutatási program, 7 összehangolt közös 
nagy munka és 20 újabb, ún. horizontális támogatá
si program indult.

A „Felhasználóbarát információs társa
dalom létrehozása'8

Az Információs Társadalom fejlesztési keretein be
lül már 1988-ban elkezdődött a fejlesztés a „Fel
használóbarát információs társadalom létrehozása” 
c. programmal, mely a multimédiás szolgáltatások 
kifejlesztésére fektette a fő hangsúlyt. Célul tűzte ki 
a hagyományos és elektronikus szolgáltatások 
összehangolását, a nyomtatott és digitális informá
ciók integrálását, valamint új gazdasági és üzleti

modellek kifejlesztését a digitális gyűjtemények te
rületén. A szakemberek véleménye szerint mindez 
csak úgy valósítható meg, ha a könyvtárak, az infor
mációt szolgáltató szakemberek együttműködnek a 
szoftverfejlesztőkkel és a média-távközlési-kommu- 
nikációs iparral.

Mindezeknek a kísérleteknek a folyamán született 
meg az Európai Bizottság által kiadott „A könyvtá
rak szerepe az információs társadalomban” c. zöld 
könyv, mely stratégiai célkitűzéseket és megoldási 
javaslatokat is tartalmazott. „Mobilizáció, konszoli
dáció-integráció, kiterjesztés.” Ez az a három pont, 
amely magába foglalja a múlt és a jelen minden 
olyan tevékenységét, amelyet az EU az információ 
szétsugárzása, a kulturális identitás, a szerzői jog, 
az egész életen át tanulás, az információban gazda
gok és szegények, az OPAC-ok integrációja, a sok
nyelvűség problémájának megoldása, a különféle 
dokumentumtípusok leírása, adatcseréje, metaadat- 
tal való ellátása, az osztott könyvtári környezet, az 
információmenedzsment és sok egyéb témában el
vár a könyvtáraktól.9

Elektronikus, digitális és virtuális 
könyvtár

Mielőtt e kísérletek csúcspontját és a jövő nagy le
hetőségeit jelentő két grandiózus tervről, a Biblio
theca Alexandrinaról10 és á Bibliotheca Universalis- 
ról11 beszélnénk, időzzünk egy kicsit az utóbbi évti
zedekben kialakult elektronikus-digitális-virtuális 
könyvtár fogalmánál.

Az Egyesült Államokban azt 1980-as évek végén 
már megjelentek az első elektronikus folyóiratok. 
Ez akkor még többé-kevésbé elszigetelt törekvés 
volt a tudományos információk elérhetővé tételére 
a hálózaton, noha az alkotók törekvése az volt, 
hogy a tudományos kommunikációban a hagyomá
nyos dokumentum helyét váltsa fel az új informáci
ós technika. Egyre több kísérlet született külföldön
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és Magyarországon is. Néhány közülük: CORE-pro- 
ject, DLI-, Informedia-, WATERS-, Telematika a 
könyvtárakért, elektronikus könyvtári projekt, 
MEK stb.
Az e programokban előállított homogén vagy hete
rogén szerkezetű, néha hipertext alapú e-dokumen- 
tumokból megszülettek az e-könyvtárak, melynek 
fogalmát napjainkban a szakirodalóm többfélekép
pen határozza meg:

-  számítógépekkel előállított számítógépes elektro
nikus dokumentumok rendszerezett összessége, 
melyek gyűjtése, katalogizálása, visszakeresése 
és terjesztése is számítógéppel történik;

-  olyan intézmény vagy részleg, amely a hagyomá
nyos könyvtári tevékenységeket e-dokumentu- 
mok használatával végzi és maga a könyvtár is 
csak elektronikus formában, a kibertérben léte
zik.

A digitális könyvtárak vagy a nyomtatott dokumen
tumok retrospektive digitalizált változatának, vagy 
eredetileg is digitalizált formátumban előállított 
e-dokumentumoknak (folyóiratok, könyvek, kép
hang-, mozgókép anyagok, referenciaművek stb.) 
összegyűjtött és rendszerezett repozitóriuma, 
amely komplex rendszerszerkezetekre épül. A rend
szer az interaktivitás, a rendszerintelligencia és az 
informális minőség kritériumainak egyidejű megfe
lelése mellett biztosítja az információhoz való igé
nyes hozzáférést. Horváth Péter és Koltay Tibor 
meghatározása szerint: „Olyan osztott repozitóri- 
umok hálózata, amely kereshető indexelt gyűjtemé
nyekben és azok között. Olyan technológiákat kell ki
fejlesztenie, amelyek transzparens keresést tesznek 
lehetővé... és képesek kezelni a formátumok és a pro
tokollok különböző változatait. A tartalom és a je
lentés variációira is ki kell dolgoznia a technológiá
kat. A végső cél a mély szemantikai együttműködés 
(interoperabilitás), vagyis az a képesség, hogy a fel
használó konzisztensen és koherensen érhessen el he
terogén repozitóriumokban elosztott digitális objek
tumok és szolgáltatások hasonló (bár autonóm mó

don definiált és kezelt) osztályait, amelyek olyan 
módon vannak kapcsolva egymáshoz, hogy egyet
len, szervezett gyűjteménynek látszanak.”12 
Különféle programok keretében jelentős könyvtári 
gyűjtemények digitalizálására kerül sor, ezért ren
geteg régebbi és új kezdeményezést ismerünk. Né
hány közülük: DLI (Digital Library Initiative, 
USA), Gutenberg-project (USA), DLF (Digital Lib
rary Federation), Neumann-ház , a BME-OMIKK 
Digitális Könyvtára stb.13
A virtuális könyvtár olyan e-könyvtár, amelyben 
rendszerezett e-dokumentumok on-line kereshe
tők, de maga a könyvtár gyakran saját „fizikai 
hellyel” nem rendelkezik. Három fő pilléren nyug
szik: az e-dokumentumokból alkotott könyvtáron, 
a telekommunikációs hálózaton és a használó eh
hez kapcsolódó megfelelő interfészén. Fő jellemző
je a máshol tárolt és a hálózaton elérhető dokumen
tumok összessége. Fő részei:

© A nem kereskedelmi publikációkat tartalmazó 
szerverek;

© A preprint archívumok;

© A szakmai közösségek információs rendszerei;

© A nem kereskedelmi e-folyóiratok (az egyes 
szakmai társaságok saját e-folyóiratokat jelentet
nek meg rendszeresen, ezek kutatási eredménye
ket referálnak, ill. a róluk szóló szakmai viták
nak adnak teret;

© Hírcsoportok;

© A kiadók saját és egyéb terjesztői rendszerei 
stb.

A virtuális világkönyvtári kezde
ményezés nagy kísérlete: 
a Bibliotheca Universalis

A számos kezdeményezés közül érdemes felsorolni 
néhányat a legismertebb viruális világkönyvtári 
programokból: CLASS-projekt, NCSU Digitalized
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Transmission Project, Mercury Electronic Library 
... És az utóbbi néhány év slágere: a Bibliotheca 
Universalis.
A cím bizonyára a XVI. században élt és „a német 
Pliniusnak” nevezett Conrad Gesnernek, az iroda
lomtörténetnek új irányt kijelölő' főművének, a 
Bibliotheca universalisnak12 eszmeiségére rímel. Hí
res mondása, mely szerint „katalógus nélkül a 
könyvtár csak rendezetlen könyvhalmaz ’ jól illik e 
mai projekthez is, melynek fő célja egy nemzetközi 
összefogáson és együttműködésen alapuló tervnek, 
„a világ virtuális könyvtárának ” létrehozása.
Az ötlet a művészetpártolásáról, könyvszeretetéról 
és műveltségéről híres Francois Mitterand volt fran
cia kormányfőiéi származik. Hivatalos mederbe te
relése a G7-ek országainak 1994. júliusi nápolyi 
csúcstalálkozóján indult, mert ennek az értekezlet
nek egyik kiemelt témája volt a világméretű infor
mációs társadalom fejlesztésének támogatása. A 
tagországok és az EU Közösség együttes döntésho
zatalára alkalmasnak bizonyult az 1995. február 
25-26-án Brüsszelben rendezett miniszteri konfe
rencia, ahol megszülettek a támogatást érdemlő 
nemzetközi együttműködési projectek, amelyekben 
minden ország felelős az általa kidolgozandó mun
kamódszerekért és az eredmények valóságos adatai
ért. A megoldandó feladatokat az alábbiakban hatá
rozták meg:

© az információ globalizálásával kapcsolatos kér
dések tisztázására vitalehetőség, egyeztetési tár
gyalások megalapozása a tagországok között,

© az információcsere irányításának és az informá
ciós társadalom továbbfejlesztésének lépései,

© a tisztán szociális, gazdasági és kulturális hasz
nokat hozó projektek kiválogatása és kivitelezé
sének segítése,

© ezek gyakorlati megvalósításával és felhasználá
sával kapcsolatos akadályok felismerése,

© az új termékek és szolgáltatások piacának kiépí
téséhez segítségadás.

A „hetek stratégiájának” végül a következő 11 
konkrét kísérleti programja született meg:
1. A „világleltár” elkészítése -  Felelős: Japán, EU 

Közösség
2. Az internacionális képzés és oktatás megterem

tése -  Felelős: Franciaország, Németország
3. Szupergyors szupersztráda kiépítése, a hálóza

tok kompabilitásának globálissá tétele -  Fele
lős: Japán, Kanada

4. Az egyetemes világkönyvtár, a Bibliotheca 
Universalis életre hívása -  Felelős: Franciaor
szág, Japán

5. A világ kulturális örökségének multimédiás mó
don való hozzáférhetővé tétele, elektronikus 
múzeumok létrehozása -  Felelős: Franciaor
szág, Olaszország

6. A környezetvédelem és a természeti erőforrá
sok ellenőrzése -  Felelős: USA

7. A GEMINI, vagyis az eseményekről és a rendkí
vüli helyzetekről tájékoztató globális informáci
ós rendszer kiépítése -  Felelős: Kanada

8. A világméretű egészségvédelmi rendszer megva
lósítása -  Felelős: Európai Közösségek

9. A kormányok közötti közvetlen kapcsolat létesí
tése -  Felelős: Egyesült Királyság

10. A világot átfogó piac kialakítása a kis-és a köze
pes vállalkozások számára -  Felelős: Európai 
Közösségek, USA, Japán

11. A tengeri információs rendszerek megépítése -  
Felelős: Európai Közösségek, Kanada

A Bibliotheca Universalis célkitűzései

Franciaország lett tehát az egyik felelőse a Biblio
theca Universalis15 programnak, melynek legfonto
sabb célja a világ tudományos és kulturális öröksé
gének hozzáférhetővé tétele közös multimédiás 
technológiák által, hogy ezáltal is elősegítse az is
meretek nemzetközi cseréjét. A világ digitalizálási 
programjait egyetlen nagy, osztott virtuális ismeret
gyűjteménybe, könyvtárba kívánják szervezni, 
hogy a felhasználók kiszolgálása eredményesebb le
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gyen. Az egyes országok által leírt, digitalizált, inde
xelt kulturális értékek közös fennhatóság (public 
domain) alá fognak tartozni. Az egyes nemzeti 
vagy közkönyvtárak megerősödnek funkcióikban, 
mindegyik rákényszerül, hogy saját digitális techno
lógiáját tökélyre fejlessze és olyan informatikai 
rendszereket alkalmazzon, amelyek nemcsak a bib
liográfiai rekordok (szöveg, kép, grafika, múzeumi 
tárgy, hang-és videó stb.) nemzetközi adatcseréjé
nek továbbítására, hanem a pontos információtar
talom feltérképezésére, visszakeresésére is alkal
masak. Mindezek után egy hatalmas, különféle do
kumentumtípusok tízmillióit tartalmazó informá
ciószolgáltatót kell létrehozni. A hálózat így az osz
tott digitális szervereken, a visszakeresést szolgáló 
közös grafikus interfészen, a korszerű, szemléletes, 
intelligens navigációs eszközök és a szupergyors, 
kommunikációs protokollok megvalósításán nyug
szik majd.

Kísérleti programok és kidolgozói

A Bibliotheca Universalis első' közös ülését 1995 
májusában szervezték a francia nemzeti könyvtár
ban, a Bibliothéque Nationale-ban, ahol megbeszél
ték a következő év feladatait és azok anyagi forrása
inak előteremtését. Megállapodtak abban, hogy 
mindenféle segély nélkül, minden résztvevő saját 
erőforrásból indítja az általa elvállalt programrész 
kivitelezését.
Egy évvel később, 1996 májusában a Bibliotheca 
Universalis az „Afrika, kultúra és civilizáció” elne
vezésű ún. prototípussal állt elő a G7 „Információs 
társadalom és fejlődés” midrand-i konferenciáján. 
A kezdeményezés sikeres volt, mert a szakemberek 
kicsiben, az Afrika témakörhöz kapcsolódóan mu
tatták be, hogyan is működhetne a Bibliotheca 
Universalis. Az osztott digitális gyűjtemények inter
aktivitását kihasználva a világ, ill. a G7-ek országai
nak könyvtáraiban archivált Afrika témájú digitális 
képekhez, hanganyaghoz, szövegekhez stb. jutottak 
hozzá az érdeklődők a hálózaton keresztül. Ez az
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ún. prototípus jól illusztrálta és életközelivé tette a 
G7-ek könyvtáraiban található public domainekhez 
tartozó, a világ kulturális örökségéhez való hozzáfé
rés fogalmát, bemutatta, hogyan lehet technikailag 
összekapcsolni a különböző digitális könyvtárakat, 
hogy azok tartalma együttes formában lekérdezhe
tő legyen, valamint azt, hogy a fejlődő országok ho
gyan tudnának előnyhöz jutni az új információs 
technológiák által.

A könyvtárak információs társadalomban betöltött 
fontos szerepe tehát hangsúlyosan jelent meg e 
konferencián. Ez juttathatta el a felelősöket, hogy a 
G7-eken kívül más országok is csatlakozhassanak a 
programhoz. Az új résztvevők -  Svájc, Spanyolor
szág, Portugália, Csehország, Belgium nemzeti 
könyvtárai -  valamennyien olyanok, akik jelentős 
digitalizálási múlttal, gyűjteménnyel vagy elképze
léssel rendelkeznek már.16

1997 szeptemberében Koppenhágában rendezte 
meg az IFLA a Bibliotheca Universalis újabb nagy 
értekezletét/konferenciáját. Ezen döntés született a 
digitalizációs programok információcseréjéről, az 
európai nemzeti könyvtárak webszerverén, a 
GABRIEL-en való Bibliotheca Universalis honlap el
készítéséről,17 a digitális dokumentumok hozzáfér
hetőségéről, az azonosításhoz, a hálózatra kapcsoló
dáshoz szükséges technikai feltételekről (pl. a 
COBRA+ munkacsoport feladatai), a virtuális világ- 
könyvtár tartalmának közös feltöltéséről olyan té
makörökkel, amelyek minden tagországot egyfor
mán érdekelnek, érintenek.

A közös téma a „Népek közti csere” címet viseli, 
mely elég tág témakör ahhoz, hogy mindenki közre
működhessen benne saját országának digitalizált 
útleírásaival, tudományos-technikai munkáinak, 
kutatásainak, történeti irodalmának, be-és kiván
dorlásokra vonatkozó stb. irodalmának digitalizálá
sával. E témakörben már minden könyvtár saját 
anyagi és szellemi erőforrással kellett, hogy közre
működjön a BU gyűjteményszervezésében.
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A végrehajtási szakasz megkezdése előtt az 1998. 
évi CENL és CDNL konferencián elkészítették a 
résztvevő országok formális együttműködési szer
ződését, melyet abban az évben az amszterdami 
konferencián jóvá is hagytak. A résztvevő országok 
képviselői három éves szerződést írtak alá, mely el
sősorban a digitalizálást tekintette központi felada
tának és 1999-2001 között kell megvalósulnia. Fel
adatokat vállaló könyvtárak: Bibliotheque Royale 
Albert ler, Belgium18 ^  Bibliotheque Nationale de 
Canada, Kanada, NLC Digital Projects19 ^  Narod- 
ní Knihová Ceské Republiky, Cseh Köztársaság: 
Memoriae Mundi Series Bohemica project20 ^  Bib
liotheque Nationale de France, Franciaország: Galli- 
ca, images et textes du dix-neuvieme siede franco
phone21 National Diet Library, Japán: Digitali
zation programme22 ^  Die Deutsche Bibliothek, 
Németország: digitalisierungs projekte23 ^  ICCU, 
Olaszország24 ^  Bibliotheca National, Portugália25 
^  Bibliotheca National, Spanyolország: Memoria 
Hispanica26 ^  Bibliotheque National, Svájc27 ^  
The British Library, Egyesült Királyság: digital Lib
rary Programme28 ^  Library of congress, USA: 
American Memory project29 ^  Koninklijke Bibli- 
otheek, Hollandia: KB Digitalization Programme 
and KB Digital Collections30.

A program eddig elkészült részei 2002 augusztusá
tól országonkénti csoportosításban, látványos virtu
ális történelmi séták, irodalmi alkotások kíséreté
ben már várják a látogatóikat a világhálón.31

Visszakeresési problémák és 
megoldási kísérletek a világhálón

A következőkben egy igen fontos problémát kell 
alaposan megvizsgálnunk, hiszen valamennyi ed
dig bemutatott program célja az információ megőr
zésén túl annak szétsugárzása, visszakereshetővé té
tele. Ennek biztosításán nagyban múlik a könyv

tárak jövőbeni sikere. A nagy virtuális világkönyv
tárak, de bármelyik e-könyvtár az interneten megje
lenő e-dokumentumok közül is válogat saját állo
mánya számára. Maga az internet viszont egy alig 
rendszerezett, minőségre és stabilitásra változó, ne
hezen értelmezhető, nehezen kereshető és böngész
hető, ill. hivatkozható adathalmaz. Ki ne tudná 
idézni az „interneten minden megtalálható, csak 
meg kell keresni, vagy rá kell bukkanni” mondást, 
amely valamennyi szörföző számára éppoly közis
mert, mint a keresett adat megtalálásának nehéz
kessége, amely sokszor bizony sok fejtörést és 
számtalan, eredménytelen internetes bolyongást 
eredményez.

Metaadatok és szabványosítási 
kérdések

Weibel32 metaadatokkal kapcsolatos ötlete ezért 
válhatott sikeressé. Ő a metaadatokat egyfajta, 
nemzetközi megegyezéssel elfogadott és kialakított 
egyszerű dokumentumleírási formátumként hatá
rozta meg, amelynek az a célja, hogy elsődlegesen 
az elektronikus, digitális dokumentumok forrásai
ra vagy a fájlokra vonatkozó kísérő információk 
egységes feltüntetésével a weben való keresés lehe
tőségeit kitágítsa és ennek segítségével a sok érté
kelhetetlen (redundáns) adat helyett minél több re
leváns találatot kapjon a felhasználó. Azaz, hogy 
pontosan arra bukkanjon, amit keresett. Hiszen az 
interneten való nem hatékony keresés legfőbb oka 
éppen abban rejlik, hogy ezek a fontos információk 
(szerző, téma, közreadó stb.) kimaradtak az erede
ti protokollokból.
A keresőgépek pontatlansága és a naponta egyre 
hatalmasabbra duzzadó, a mindenféle dokumen
tumtípust valamilyen elektronikus formában magá
ba ölelő hálózati anyagban való eligazodás nehéz
kessége alakította ki a MARC formátumon kívüli 
egyéb, „adat az adatról”33 igényét. A MARC formá
tum ugyanis valóban kifinomult eszköz a könyvtá
ri források leírására, de más intézmények kevéssé
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ismerik és használják. Ahhoz, hogy a hálózatot 
használó és nemcsak könyvtárosokból álló tágabb 
közösség számára is elfogadhatóbb legyen, az ame
rikai OCLC (Online Computer Library Center) és a 
NCSA (National Center for Supercomputing 
Applications) egy metaadat munkaértekezletet kez
deményezett, melynek eredményeként született 
meg a ma már csak Dublin Core (DC) elemeknek 
nevezett metaadat-deszkriptor és projekt, amely a 
USEMARC egyszerűsített változataként is felfogha
tó. Erre 1996-ban Dublinban került sor, ahol 15 
(Horváth-Koltay szerint csak tizenhárom)34 elemet 
fogadtak el, majd az 1997 nyarán megalakuló 
Metadata Working Group javaslatot tett a DC defi
níciók módosítására, és irányelveket készített, 
hogy használatukat hogyan lehet kiterjeszteni a kü
lönféle információtípusokra. E műhelymunkák 
eredménye a Warwick Framework. Ez nem más, 
mint egy eszköz a különböző típusú metaadatok 
együttes alkalmazásához, összeépítéséhez. Mindezt 
azonban úgy teszi, hogy nem hoz létre egységes 
nyelvet a metaadat-készletek között, hanem egynél 
több metaadat típust alkalmaz, így ugyanabban az 
„információcsomagban” (container) egyszerre 
használhatók a MARC, a DC, a GILS, TEI fejléc stb. 
és egyéb rekordok35.

A HTML és az XML

Az Apple Computer cég által kidolgozott Méta 
Content Framework (.MCF) nemcsak a www tartal
mi feltárását, hanem az FTP fájlok, az adatbázisok, 
a desktkop fájlok stb. tartalmi feltárását is célul tűz
te ki. Egy olyan szitaxisból áll amely XML (Exten
sible Markup Language) nyelven rendeli hozzá a do
kumentumhoz a hozzá tartozó tulajdonságokat. 
Nem véletlen ez. Az összefüggés világosan érzékel
hető: az említett cég szoros kapcsolatban áll a 
metaadatokkal is foglalkozó W3 Consortiummal, 
akik viszont a HTML nyelv korlátainak megszünte
tésére kidolgoztak egy szabványosított, újfajta jelö
lő nyelvet, az SGML (Standard Generalized

Markup Language) egyszerűsített változatát, az 
XML-t. Ezt alkalmazta az Apple is, nyilvánvalóan 
azért, hogy a webfejlesztők szükség szerint maguk 
is definiálhassanak új címkéket (tag-eket).36

A magyar és külföldi szakirodalom még számtalan 
más kutatásról is beszámolt.37

Valamennyi projekt, szabvány azonban egyöntetű
en megegyezik abban, hogy a metaadatnak

-  biztosítania kell az adott témához tartozó, rá vo
natkozó, bármely típusú dokumentum (a szak- 
irodalom sokszor objektumot is említ) egyszer
re, egy helyen történő megtalálhatóságát,

-  el kell különítenie a keresés folyamán fontos fo
galmakat a mellékes fogalmaktól,

-  meg kell oldania a többjelentésű szavak, szinoni
mák és a nem egyértelmű kifejezések okozta ne
hézségeket is.

Francia vélemények szerint az integrált könyvtári 
rendszerek OPAC-jaira kellene úgy tekinteni, mint 
a metaadatok összességének, repertoárjának gyűjtő
helyére, bejáratára. Az ebben egyetértő szakembe
rek a könyvtári informatikai fejlesztéseket és az 
interneten található információk visszakereshetősé
gének technikai fejlesztéseit ötvözik projektjeik
ben. Ennek egyik állomása a WebDOC vagy DEL
TA programjuk, melyben a hasonló elveket valló 
német PICA katalógus és adatbázis irányát követik. 
Az amerikai Weinheimer (1998)38 véleménye alátá
masztja ez t: „Tapasztalatom szerint a könyvtári ka
talógusokban való eredményes keresés nem magá
nak a formátumnak köszönhető, hanem inkább az 
információnak, amit formalizáltak. A könyvtárosok 
hagyományosan tisztelik az egységesítési elveket, jól 
látszik ez a katalóguscédulák szerkezetéből, az egysé
gesített név-és cím alakokból és a tárgyszavak megal
kotásából is.”39 A továbbiakban felmerül a kérdés, 
hogy az egységesített névalakok és az egységesített 
besorolási adatok közötti kapcsolatot nem lehet
ne-e mintául felhasználni a metaadatok és az egyes 
dokumentumok rekordjainak megszerkesztésében?
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A kitűzött cél összetettségéből adódik, hogy könyv
tárosok, dokumentalisták, nyelvészek, katalogizá
lók és informatikusok, de még maguk a kiadók is 
foglalkoztak és foglalkoznak ennek megoldásán. Ez 
tükröződik a sokféle projekt és a sokféle metaadat 
javaslat, szabványtervezet párhuzamos, ám sok
szor ellentmondó tartalmán is.
Az ellentmondásokat a szabványosítás kívánja meg
oldani.
A metaadatok szabványosítása azonban korántsem 
mondható egységesnek. Különösen a digitális doku
mentumoké. A Berkeley Digitális Könyvtár jelentő
sebb szabványt, szabványtervezetet, javaslatot kü
lönböztet meg. E szabványok többségének kizáró
lag a digitális dokumentumok bibliográfiai leírása, 
katalogizálása a célja, az adattartalom rögzítése nél
kül. A szabványosításban a legkidolgozottabb rész 
általában a szövegek rögzítésével kapcsolatos. A 
metaadat szabványok leírására szolgáló legismer
tebb szabvány a „szabványok szabványa” az SGML 
(Standard Generalized Markup Language), amely 
elsősorban szövegszerű formában kódolható digitá
lis dokumentumok rögzítésére használható. Ez 
utóbbiak katalogizálásához az SGML és a nem 
SGML alapú40 szabványokból válogathatunk.
Az SGML és a nem SGML alapú metaadatok létre
hozása és feldolgozása kézi erővel vagy automata 
módon történik.41 Az automata feldolgozás ismét 
számos problémát vet fel. Mivel feldolgozásukat és 
a weben való tartalmi visszakeresésüket szintén ro
botok végzik, a dokumentumokat alkalmassá kell 
tenni, hogy az „agy” nélküli gépek mégis értelmez
ni tudják az egyes dokumentumok, internetes ob
jektumok (múzeumi tárgyak, képek stb.) jellegze
tességeit. Az erre alkalmas eszközökből három vált 
igazán ismertté és nemzetközi szabvánnyá vagy 
ajánlássá. A metaadatok kapcsán mindháromról -  
az SGML, a HTML és az XML-ről -  már ejtettünk 
szót.

ISKO -  Nemzetközi Ismeretszervezési 
Társaság

A munkákba bekapcsolódott a digitális könyvtári 
programok megindulása előtt, az 1989-ben megala
kult International Society for Knowledge Organiza
tion (ISKO), a Nemzetközi Ismeretszervezési Társa
ság.42 E Társaság magára vállalta, hogy mind nem
zetközi, mind nemzeti szinten összekötő kapocs 
lesz minden olyan intézmény és szakember között, 
akik az ismeretek rendszerezéséhez és feldolgozásá
hoz kapcsolódó fogalmi kérdésekkel foglalkoznak. 
E kérdéskör jeles szakembere, L Dahlberg hívta fel 
a figyelmet arra, hogy „napjainkban nagy a veszély, 
hogy a minden területen eluralkodó számítástechni
ka az ismeretek formai megjelenését, csomagolását 
állítja előtérbe és nem foglalkozunk eléggé az ismere
tek tartalmával A számítógépet alkalmazó rendsze
rek ismereteink egységeire, a fogalmakra épülnek. 
Az ismeretszervezés feladata, hogy ezeket az egysége
ket megállapítsa, megvizsgálja, definiálja, szabvá
nyos, tárolásra alkalmas formába öntse...”43 
Mindezeknek a megvalósításához az internetes in
formációk feltárásában is segítséget nyújt az ISKO.

A jövő realitása: a virtuális valóság és 
megteremtője, a VRML nyelv

A virtuális könyvtárak és a Bibliotheca Universalis 
program kapcsán beszélnünk kell még a közeli 
jövő -  már létező, de még nem igazán elterjedt -  
valóságáról a virtuális valóságról. Virtual Reality- 
nek látszólagos valóságnak, virtuális valóságnak ne
vezik azokat a legújabb számítógépes alkalmazáso
kat, amelyek annak ellenére, hogy mesterséges kör
nyezetet alkotnak, úgy viselkednek, mintha valósá
gosak lennének azáltal, hogy az emberi érzékszerve
ket megpróbálják becsapni. E kezdeményezés sem 
új keletű.

A valóság mindig túlságosan szűk volt az emberi 
képzelet számára. Az „illúzionikus interaktív gép” 
csak utolsó kifejezője az ember álmainak, melyben
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olyan világba kívánna belépni, ahol semmi sem em
lékezteti a mindennapok történéseire.

A számítógép és a virtuális valóság nem a legelsők 
ebben a sorban. Gondoljunk csak színházi, zenei, 
festészeti, repülési élményeinkre, melyek valóságo
sak, ám egyúttal más világba vezetnek bennünket. 
1788-ban a svéd festő, Robert Barker egy 360 fokos 
panorámaképet állított ki, mely Edinburgh városát 
ábrázolta. A több mint 3 m magas vászon a 20 mé
teres, kifejezetten e célra épült terem egész falát be
fedte. Panoramanak nevezték el a képet. Több 
mint 150 évvel Hollywood előtt ő felfedezte a Cine
rama elődjét. Ez a megoldás gyorsan meghódította 
Észak-Amerikát és Európát. Néha, hogy még való
sabb hatást érjenek el, élő tárgyakat is odahelyez
nek, a kép és a fal elváló részeinél, hogy a határvo
nalat egybemossák és így ne lehessen megkülön
böztetni a valóságot a mesterségestől. Azt mond
hatjuk, hogy ezek a panorámaképek voltak az el
sők, melyek legelőször vezették el nézőiket a virtuá
lis világba.

A 19. század közepétől a fotózás, majd a mozi töké
letesedése váltotta fel ezt az élményt, amely a 2. vi
lágháború során teljesedett ki a katonák repülőszi
mulátorokkal való állandó készenléti állapotban tar
tásával.

Virtuális valóság alatt a közelmúltban még sztereó- 
képet és hangot adó, hangszórókkal felszerelt, kü
lönleges szemüvegben, kesztyűben, sisakban élvez
hető, számítógéppel elénk varázsolt teret értettünk, 
amelyben az egér segítségével, vagy a nyomásérzé
kelőkkel ellátott ruhában tett finom mozdulatokkal 
változtattuk helyünket. Ma már illúziónk tökéletes 
lehet. Lépjünk csak be és tegyünk egy sétát itthon
ról az alexandriai Bibliotheca Alexandrina könyvtá
rában!

A bennünket körülölelő háromdimenziós kép iga
zán varázslatos élményben részesít. Ezt az illúziót 
napjainkban a VRML-ként ismert nyelvnek, az 
1994-ben Mark Pesce és Anthony Párisi munkája 
nyomán megszülető Virtual Reality Modeling Lan-

guage-nek, vagyis a Virtuális Valóságmodellező 
Nyelv technológiájának köszönhetjük. A szabvá
nyos HTML-böngészőbe „plug-in” épül be a 
VRML modul, így azonnal képes a térbeli megjele
nítésre, így, ha egy weboldalon rákattintunk egy 
VRML fájlt tartalmazó linkre, akkor automatiku
san betöltődik a plug-in, és mi megkezdhetjük tér
beli kalandozásainkat. Repülhetünk, sétálhatunk és 
vizsgálódhatunk. Ez utóbbi azt jelenti, hogy mindig 
egy központi tárgyra irányul figyelmünk, azt több 
oldalról járhatjuk körbe.

Az SGML, HTML, XML után a VRML lesz a lehető
ség, amelyet a virtuális könyvtárak -  így a Biblio
theca Universalis is -, nagymértékben ki fognak ak
názni.

Horváth Iván44 bábeli könyvtárnak nevezi a hálóza
ton zabolátlanul gyarapodó dokumentumok gyűjte
ményét, melynek irányait a fentebb vázlatosan is
mertetett projektek megpróbálják mederbe terelni, 
de ennek végeredménye kétséges. A szerzőnek iga
za lehet abban, hogy olyan forradalmi változásokat 
élünk, mint a könyvnyomtatás feltalálása századá
nak emberei, akiknek hozzá kellett szokniuk, hogy 
az évekig másolt kódexek után a nyomdák hirtelen 
tucatjával ontják a szebbnél szebb kiadványokat. A 
váltás akkor is bizonyára nagyon nehéz lehetett és 
csak a kiváltságosok birtokolhatták. Valószínűnek 
látszik az is, hogy sok nagyszerű új mű mellett sok 
értékes kódex sohasem került nyomtatásra, hanem 
az enyészet martalékává vált.

A bemutatott programok változatos képe jól érzé
kelteti, hogy a kérdés megoldása korántsem egyér
telmű és egyszerű. Nemcsak a feladat nemzetközi
vé tétele nehéz, hanem a már meglévő, de nem 
ilyen szempontból kódolt katalógusok, a különféle 
visszakeresési igényeket kívánó dokumentumtípu- 
sok/objektumok feldolgozása, a különböző nyelvek
hez kapcsolódó, egymástól eltérő karakterkészle
tek, a már megépített, megszerkesztett rekordok 
szintjeinek, illetve egy adott műalkotás, annak digi
talizált reprezentációja, vagyis szurrogátuma és
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maga az eredeti alkotás megkülönböztetése az olva
só számára, valamint az a kérdés, hogy létrehozha
tó-e egy olyan univerzális elemhalmaz, ami vala
mennyi típusú információforrásra alkalmazható és 
a kereső/olvasó számára mégis általános áttekin
tést ad az információra vonatkozóan, függetlenül 
annak típusától.

Az eddigi rendszerek bebizonyították, hogy mind
egyik rendelkezik igen jó és kevésbé használható tu
lajdonságokkal, de jelenlegi állapotukban nem tud
ják tökéletesen lefedni a felmerült kérdések egé
szét. Ám a tárgyalt kérdések nemcsak számunkra, 
könyvtárosok számára fontosak, hanem vala
mennyi internethasználó számára. Ez nyilvánvaló
an a jövőbeni digitális könyvtári osztályozási és ka
talogizálási programok megsokszorozódását és ha
tékonyabbá válásukat fogja jelenteni, mígnem a kö
zös erőfeszítések árán megszületik egy minden do
kumentumtípust viszonylag jól kezelő globális szab
vány, amely átjárhatóságot biztosít majd a különfé
le webes fejlesztések között úgy, hogy a sokat fél
tett Gutenberg-galaxis a következő évezredben is 
megmarad, nem vége lesz, hanem inkább kitágul.

Jegyzetek

1. LUSSATO, Bruno: Az informatikai kihívás. Bp.: OMIKK, 
1989.167 p.

2. GERKEN, Gerd: A 2000. év trendjei. (Die Trends für das 
Jahr 2000). Az üzleti világ az információs társadalomban. 
Bp.: Akadémiai K., 1993. 404 p.

3. „Most valami egészen más” : REISZ Attila, az Index.hu ak
kori vezérigazgatója múltról, jelenről, jövőről. In. Internet 
Kalauz, 4. évf. 1999. 10. sz. ll.p .

4. ECKMAN, Richard-QUANDT, Richard E.: Technology and 
Scholarly Communication. Berkeley, Los Angeles, London 
: University of California Press, 1999. 9.p.

5. V. ö.: NAISBITT, John -  ABURDENE, Patricai: Megatren
dek. Bp. : OMIKK, 1991.; Naisbitt, John: Megatrendek. 10 
új irányzat, amelyek átalakítják életünket. Bp.: OKIKK, 
1987.

6. V. ö.: VALACHI Anna: „Tágulóban a Gutenberg-galaxis”. 
In: Népszava, 1977. ápr. 24. 1. 13.p.

7. EDIFACT: Electronic Data Interchange For Administration 
Commerce and Transport A Nemzetközi Szabványügyi Hi
vatal azon szab vány családja, amely arra hivatott, hogy vi
lágviszonylatban szabályozza bármilyes struktúráit adat 
(kereskedelmi, pénzügyi, üzleti stb.) adat elektronikus 
úton történő cseréjét. Az egész rendszer két fő pilléren; az 
ISO 9735-ös szabványként elfogadott EDIFACT szintaxison 
és a hozzá tartozó TDED szótáron nyugszik, amely az ISO 
7372-es számot viseli.

8. Magyarországon ennek, valamint az információs korról 
szóló legelső és máig igen színvonalas internetes folyóirata 
az INCO. Elérése: http://www.inco.hu

9. Az EU stratégiai trendjei e témakörben: 1. Távhozzáférés 2. 
Távoktatás 3. Egyetemi-és kutatóintézeti hálózat 4. Kis- és 
közepes vállalkozások/vállalatok telekommunikációs kiszol
gálása 5. A földi-és légi közlekedés irányítása 6. Egészség- 
ügyi/egészségvédelmi hálózat 7. Elektronikus pályázati 
rendszer 8. A társadalmi munkák transzeurópai hálózata 
9. A városi információs szupersztrádák kiépítése

10. http://alexandria.sdc.ucsb.edu/doc/adlbib.ht,!

11. G-T global information society pilot project 
http://www.konbib.nl/gabriel/bibliotheca-universalis/in- 
dex.htm

12. HORVÁTH Péter-KOLTAY Tibor: Digitális könyvtárak a vi
lágban. In: Tudományos és Műszaki tájékoztatás, 45. évf. 
1998. 7. sz. 255-256.p.

13. Az IFLA d-könyvtárra vonatkozó gyűjteményében a Digitá
lis Könyvtári szövetség honlapja: 
http://www.nlc-bnc.ca/ifla/II/diglib.htm

14. GESNER, Conrad: Bibliotheca universalis, seu catalogus 
omnium scriptorum in tribus linguis graeca, latina et 
hebraica, extantium 3 Tom. Zürich, 1545-1555.

15. http://ww.konbib.nl/gabriel/bibliotheca-universalis/in- 
dex.htm

16. Magyarország részvételét is szorgalmazza az OSZK főigaz
gatója. Nemzeti Könyvtárunk projektfelelősével és informa
tikai főosztályvezetőjével felvettem a kapcsolatot, de egyelő
re semmi konkrétumot nem tud csatlakozásunkat illetően. 
Erre vonatkozó rövid célzást a főigazgató főigazgatói pályá
zatában olvashatunk a http://www.oszk.hu/monok_doku- 
mentumok/ címen

17. http://www.kb.nl/gabriel

696 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4

http://www.inco.hu
http://alexandria.sdc.ucsb.edu/doc/adlbib.ht
http://www.konbib.nl/gabriel/bibliotheca-universalis/in-dex.htm
http://www.konbib.nl/gabriel/bibliotheca-universalis/in-dex.htm
http://www.nlc-bnc.ca/ifla/II/diglib.htm
http://ww.konbib.nl/gabriel/bibliotheca-universalis/in-dex.htm
http://ww.konbib.nl/gabriel/bibliotheca-universalis/in-dex.htm
http://www.oszk.hu/monok_doku-mentumok/
http://www.oszk.hu/monok_doku-mentumok/
http://www.kb.nl/gabriel


18. http://www.bibl.u-szeged.hu címről elérhető a külföldi 
könyvtáraknál

19. http://www.nlc-bnc.ca/digiproj/edigiact.htm

20. http://www.digit.nkp.cz

21. http://www.gallica.fr

22. http://www.ndl.go.jp

23. http://www.ddb.de/partner

24. http://www.bibl.u-szeged.hu nyitólapról elérhető

25. http://www.bibl.u-szeged.hu címről elérhető

26. http://www. www.bne.es/europ4.htm

27. http://www.bibl.u-szeged.hu nyitólapról elérhető

28. http://www.bl.uk/services/ric/diglib/digilib.html

29. http://memory.loc.gov

30. http://www.kb.nl/kb/sbo/digi/index.html

31. Ez is a Gabriel szerveren található:

http://www.bl.uk/gabriel/bibliotheca-universalis/fr/bibliot
heca_universalis_collections.htm#

32. Weibelt a Dublin Core metaadatszabvány kitalálójaként 
tartja nyilván a szakma

33. A metaadatot így is nevezik: adat az adatról, vagy másodla
gos adat.

34. HORVÁTH Péter -  KOLTAY Tibor: Digitális könyvtárak és 
projektek URL: http://www.neumann-haz.hu/digital/ 
studies/digital/digital.html

35. Hiányosságának tartják azonban, hogy nem oldja meg az 
egyik metaadat halmazból a másikba történő átszerkesztés 
problémáját. Ezen kíván segíteni az Egyesült Királyság 
Könyvtári és Információs Hálózati Hivatalának DESIRE 
projektje, mely a metaadat-formátumokat három, különbö
ző szinten lévő kategóriába sorolja, ahol a magasabb szin
tek magukba zárják a hierarchiában alacsonyabban álló
kat. A három szint:

@ egyszerű, automatikusan előállított formátumok, ame
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@ Szabványokra alapozott, struktúráit formátumok, ame
lyek már előre definiált adatcsoportokat tartalmaznak, 
mint pl. a DC, amelyek viszonylag átfogóan lehetővé te
szik a felhasználók számára a forrás értékének meghatá

rozását anélkül, hogy ténylegesen kapcsolatba lépnének 

vele.

@ nemzetközi megegyezésen és szabványokon alapuló, 

igen komoly felkészültséget és szakértelmet kívánó ún. 
bő/gazdag/ komplex, vagyis részletező formátumok, 

mint a MARC, CIMI (Computer Interchange of Museum 

Information), amelyek nemcsak egy-egy dokumentum, 

hanem gyűjtemények dokumentálására is alkalmazha

tók, miután szöveges és nem szöveges információk álta
lános rögzítése és kódolása egyaránt feladatuk.
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különböző metadata szabványainak egységes kezelését tűz
te ki céljául. Az RDF is egy adatmodellből és a web forrá
sok metaadaataihoz szolgáló szintakszisból áll. Természete
sen ez is XML nyelven.
A PICS (Platform for Internet Content Selection -  Prog
ram az Internet Tartalmi Válogatásához) programjában 
ugyancsak a W3C ad segítséget a címkézéseknek az Inter
net tartalmához való hozzárendelésében.
A PICS-SE szabványtervezet a Warwick-féle tervezethez ha
sonlóan a különféle típusú metaadatok egységes, koherens 
rendszerben való kezelésében kíván segítséget nyújtani.
A DC-t alkalmazó NORDIC metaadat project már befeje
ződött. Sikeres alkalmazásának szemtanúi lehetünk az észa
ki országok webes gyakorlatának tanulmányozásakor. A 
finn és dán weboldalakon már nemcsak az általuk kifejlesz
tett DC űrlapot alkalmazzák, hanem kialakítottak egy 
DC-MARC konvertáló programot is.
DC alapú az ausztrál METAWeb Project is, melynek fő cél
kitűzése az indexszolgáltatások, a felhasználói- és a 
metaadatok használatát segítő eszközök fejlesztése. E téren 
elöl járnak a Dublin Core metaadatokat tartalmazó, URL 
(Uniform Resource Locator) címeket kereső keresőgép 
használatával és egy olyan szoftwer kidolgozásával, amely 
15 DC elem/címke közül hatot automatikusan generál és 
keret rekordot hoz létre.
Bizonyos DC elemek részletesebb kiterjesztésével (amelyek 
a kutatási, felhasználási és fejlesztési jogokra stb. vonatkoz
nak) a múzeumi információk kölcsönös számítógépes cse
réjére szakosodott a Computer Interchange of Museum 
Information (CIMI) project. Ők természetesen kapcsolat
ban állnak az EAD (Encoded Archival Description) fej
lesztésekkel, amely a levéltári, múzeumi és kézirattári se
gédletek, mutatók rögzítésére, azok intézmények közötti 
cseréjére kidolgozott SGML DTD.1
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ló-orientált forráskereső rendszerekről (ROADS), a csator
na meghatározó formátumokról (CDF), a már említett 
Berkelay Egyetemen létrehozott, a digitális fakszimile és a 
szövegfile egymáshoz rendelésére használatos Ebind szoft
verről, az előkészítés alatt álló MPEG-7 szabványról, amely 
lehetővé tenné a kereshető szöveges leíró információ rögzí
tését az audio-video adattal fizikailag azonos fájlban, olvas
hatunk az USA kormánya számára kifejlesztett és ugyan
csak az információs források azonosítására szolgáló terve
zetről (GILS) és sok más egyébről. V. ö. bibliográfia

38. Weinheimer, James: Re: authentication of metadata. 
meta2@mrrl.lut.ac.uk (23 Jan. 1998) A Babel Fisch automa
tikus fordítórendszer használatával olvastam, mint e doku
mentumot.

39. U. az

40. a) A z  SGML alapúak:

@ DÓI (Digital Object Identifier): a web egyik legkellemet
lenebb, legnehezebben megszokható jelensége a doku
mentumok gyakori helyváltoztatásából adódó nehézkes 
követési lehetőség. Ennek kiküszöbölése a dokumentum 
olyan azonosítása, amely a lelőhelytől függetlenül is ké
pes azonosítani a forrást. A DÓI ezt teszi: a weben publi
kált művek, elektornikus dokumentumok, számítógépes 
képek és hangfelvételek, valamint egyéb digitális állomá
nyok tulajdonságait azonosítja és azokat nyomon köve
ti. Jelenleg még mindig fejlesztés alatt álló kódrendszer 
ez. (E törekvések képviselői a Handle rendszer és az 
URN (Uniform Resource Names) is.)

® EAD (Encoded Archival Description): levéltári, múze
umi, kézirattári segédletek, mutatók leírására, illetve 
ezen közintézmények közötti adatcserére alkalmas rend
szer

@ Dublini alap metaadatok: 15 elemből álló jelkészlet, 
amely a HTML formátumú web anyagogk leírására szol
gál és a file fejlécében elhelyzheto „méta” kódok haszná
latát szabályozza. Az elemek három fő csoportba osztha
tók: 1. tartalomra vonatkozó adatok (cím, szerző vagy 
létrehozó, tárgy és kulcsszavak, leírás, egyéb közreműkö
dő, dátum, forrás, forrástípus, forrásazonosító, nyelv, az 
adott forrás kapcsolata más forrásokkal) 2. Intellektuá
lis kapcsolatok (tulajdonos, alkotó, kiadó, jogok), 3. 
Megjelenéssel kapcsolatos adatok (dátum, típus, forma)

@ TEI (Text Encoding Initiative): nemzetközi project és 
szabványjavaslat az elektronikus dokumentumok szerke
zetének leírására és gépek közötti átvitelére vonatkozó
an

b) Nem SGML alapúak:

@ MARC formátumok (Machine Readable Cataloging):
az első olyan metaadat szabvány, amely a számítógépes 
integrált könyvtári katalógusokba kerülő dokumentu
mok leírására készült. Ma már SGML alapú változata is 
van.

® Z 39.50: az online adatbázisok és online katalógusok bib
liográfiai információnak egységes lekérdezésére szolgá
ló, MARC alapokon kidolgozott, kliens-szerver módon 
működő rendszer

® ANSI/NISO Z 39.56-199x: tetszőleges dokumentum - 
hoz/médiumhoz kapcsolódó, sorozatban megjelent mű
vek szabványos azonosítója

® URC (Uniform Resource Characteristics): Az Inter
neten elérhető digitális objektumok azonosító rendszere

41. A metaadatok egy részének automatikus előállítását olyan 
szoftverekkel végzik, amelyek ki tudnak választani 
boizonyos adatelemeket a dokumentumokból és tárolni 
tudják őket a megfelelő MARC mezőkben. Az INTERCAT 
project is ilyen szoftvert alkalmaz, amely MARC 
rekorjainak létrehozásához a már TEI-n, URC-n alapuló 
metaadatokat használja fel. A szakirodalom szoftver-rend
szerről is tud. Ilyen a Spretrum, amely el tudja végezni a 
fent említett feladatokat: rekordokat hoz létre, adatbázist 
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látja el a web oldal előhívóit a „Meta Tagging for Search 
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PRESS, 2000.

698 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4.

mailto:meta2@mrrl.lut.ac.uk
http://www.clit.sk/wwwisis/isko.htm
http://www.bonn.iz-soz.de


Felhasznált irodalom 
(a jegyzetekben említetteken túl)

BAKONYI Géza: Információrögzítés és visszakeresés hete
rogén környezetben. In: Tudományos és Műszaki Tájékozta
tás, 45. évf. 1998. 8-9. sz. 331-343.p.

BALOGH Attila -  GALÁNTAI Zoltán: Irodalmi felhajtósáv 
az elektronikus folyóirat felé -  Beszélgetés Juhász Györggyel 
In: Élet és Irodalom, évf. 1996. márc. 29. 15.p.

BERNERS-LEE, Tim: Metadata Architecture. Documents, 
Metadata, and Links. Last edit Date: 1998/02/06 -  URL: 
http://www.w3.org/DesignIssues/Metadata.html

CAPLAN, Priscilla: You Call It Corn, We Call It Syntax- 
Independent Metadata for Document-Like Objects. In: The 
Public-Access Computer Systems Review 6, no. 4, 1995. URL: 
http://info.lib.uh.edu/pr/v6/n4/capl6n4.html

CSENDES Béla: VRML: ablak a virtuális világra. Sümeg: 
CSKBB BT., 1998.

DRÓTOS László: Beilleszkedés a hálózat virtuális világába 
1 .11. Bp.: NIIF, 1995. (NIIF Információs Füzetek)

DRÓTOS László: Hálózati értelmező' szótár. Bp : NIIF, 
1999. 104 p. -  (Információs Füzetek, 1.2) URL: 
http://www.lib.uni-miskolc.hu/publ/ekszotar

A Dublin Core elemek listájának egyik új verziója: 
http://sunsite.berkeley.edu/Metadata/types.html

A DC Marc konvertáló programja: 
http://www.ub2.lu.se/metadata/DC-creator.html

Dublin Core metaadatszabvány, DC metaadathonlap In: 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 45. évf. 1998. 12. sz. p. 
505. és

http://purl.oclc.org/metadata/dublin_core 
(ez a DC honlapja)

GOLDEN Dániel -  TÓTH Tünde -  TÚRI László: Virtuális 
örökkévalóság. Objektumok a digitális könyvtárban -  URL: 
http://www.neumann-haz.hu/ digital/ studies/object/obj ects.html

GŐZ Ágnes: Az Interneten elérhető információforrások ka
talogizálása In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 45. évf. 
1998. 8-9. sz. pp. 315-330.

URL: http://www.neumann-haz.hu/digital/studies/

HTML.4.0-ás verziója és a metaadatokkal való kapcsolata: 
http://www.w3.org/TR/1988/REC-html40-19980424/html40.pdf

KLEMPERER, K. -  CHAPMAN, S.: Digitális könyvtárak: 
szemelvényes forráskalauz In: Tudományos és Műszaki Tájé
koztatás, 45. évf. 1998. 7. sz. pp. 265-271.

LAGOZE, Carl: From Static to Dynamic Surrogates. 
Resource Discovery in the Digital Age. In: D-Lib Magazine, 
June 1997. -  URL:
http://www.dlib.org/dlib/june97/061agoze.html

MILSTEAD, Jessica -  FELDMAN, Susan: Metadata: 
Cataloging by any other name.

URL:
http://www.online.com/onlinemag/OL1999/milsteadl.html

MILSTEAD, Jessica -  FELDMAN, Susan: Metadata 
Projects and standards In: Onlinemag, 1999. 1. sz. URL: 
http://www.onlineinc.com/onlinemag/

MOLDOVÁN István: Az Internet kérdései és kihívásai a 
könyvtárak számára http://www.mek.iif.hu

OLSON, Nancy B. (Ed.): Cataloging Internet Resources. A 
Manual and Practical Guide. Second Edition.

URL: http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat/toc.htm

PICS: http://www.w3org/PICS

RÓZSA György: „írás tegnap és holnap” In: Könyv, Könyv
tár, Könyvtáros, 6. évf. 1997. okt. 46-48.p.

SEBESTYÉN György: Légy az információs társadalom pol
gára! [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2002

SEBESTYÉN György: A Gutenberg-galaxis és a digitális 
kultúra szintézise: Az elektronikus-virtuális könyvtár =  írás. 
tegnap, holnap, l.évf. 1997. l.sz. [10p.]

UNGVÁRY Rudolf: Osztályozási rendszerek a világhálón 
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 8.évf. 1999. 6. sz. 28-34.p.

WEIBEL, Stuart -  HAKELA, Juha. DC-5: The Helsinki 
Metadata Workshop: A Report on the Workshop and 
Subsequent Developments. Official report of the Helsinki DC 
Meeting. In : D-Lib Magazine, February 1998. -  URL: 
http://www.dlib.org/dlib/february98/02weibel.html

WHEATLEY, A. -  ARMSTRONG, C. J.: Metaadatok, teljes
ség és referátumok (Ref. Koltay Tibor) In: Tudományos és Mű
szaki Tájékoztatás, 45. évf. 1998. 8-9. sz. 369.p.

XU, Amanda: Metadata Conversion and the Library 
OPAC. In: The Serials Librarian 33 (1-4) (Spring 1998). URL: 
http://web.mit.edu/waynej/www/xu.htm

A téma egészéhez kiváló az IFLA-INIST „Digital libraries: 
Metadata resources” honlapja, amely mintegy negyven

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4. 699

http://www.w3.org/DesignIssues/Metadata.html
http://info.lib.uh.edu/pr/v6/n4/capl6n4.html
http://www.lib.uni-miskolc.hu/publ/ekszotar
http://sunsite.berkeley.edu/Metadata/types.html
http://www.ub2.lu.se/metadata/DC-creator.html
http://purl.oclc.org/metadata/dublin_core
http://www.neumann-haz.hu/
http://www.neumann-haz.hu/digital/studies/
http://www.w3.org/TR/1988/REC-html40-19980424/html40.pdf
http://www.dlib.org/dlib/june97/061agoze.html
http://www.online.com/onlinemag/OL1999/milsteadl.html
http://www.onlineinc.com/onlinemag/
http://www.mek.iif.hu
http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat/toc.htm
http://www.w3org/PICS
http://www.dlib.org/dlib/february98/02weibel.html
http://web.mit.edu/waynej/www/xu.htm


oladalon keresztül a metaelemekkel kapcsolatos fő és határtu
dományi információkról, szervezetekről, szabványokról, 
workshops-okról, digitális könyvtárakról, információtudo
mányról közöl számos linket és linkgyűjteményt. Mindezt an- 
notálja, sok esetben lehetőséget kínál fel a gépi fordításra (én 
így, franciára fordítva olvastam a cikkek zömét) és országon
kénti csoportosításban is közli a legfontosabb metaadat tudni
valókat.

URL: http://ifla. inist.fr/ifla/II/metadata.htm

SGML

SGML/XML weboldal számtalan linkkel

h ttp://www. oasis-open.org/cover/sgmlnew.html

A legfrissebb újdonságok az elmélet és az alkalmazás terü
letéről. Nemcsak azért nagyon jó, mert gyakran frissítik, ha
nem azért is, mert a jövőbeli tervekről és a leendő, még csak 
születőfélben lévő alkalmazásokról is szinte elsőként szó esik 
itt.

Vagy h ttp://www. infosys. utas. edu.au/info/sgmlfaq. txt

- hírcsoport: newsgroup comp.text.sgml;

XML

http://www.xml. com/pub

Az XML legújabb fejlesztései, alkalmazásai, hírcsoportjai 
stb. Minden az XML-ről

h ttp://vízión, euro web. h u/elektnet/edi/

TEI (Text Encoding Initiative)

A TEI-t használó Consorcium tagokról, a TEI alkalmazása 
az XML-ben, az oxfordi TEI-s honlap stb. linkgyűjtemény ma
gyarázatokkal és illusztrációkkal

h ttp'J/www. tei-c.org/

VRML

A Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Köz
pontjának VRML oldala: http://wrml.c3.hu

VRML galéria: http://wrml.fornax.hu

About VRML: http://www.c3/cryptogram/vrmltut/

Hosszabb szünet után megújult külsővel újra megjelent a 
HLISA. A z angol nyelvű referáló lap mostani és a rövidesen 
megjelenő 2002/1-2. száma a Nemzeti Kulturális Alapprogram  
támogatásával készült el. A z érdeklődők a következő címre küld
hetik megrendeléseiket: OSZK Könyvtári Intézet, Könyvtártudo
m ányi Szakkönyvtár, 1827 Budapest. (Egy fü ze t ára: 3000,- Ft).
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