Kis digitális könyvtári
vademecum

Koltay Tibor

Bevezetés
Vademecum: 1. zsebkönyv, vezérfonal, foglalat 2.
útikalauz - Ezeket a jelentéseket találjuk az Idegen
szavak és kifejezések szótárában.1 Az alábbi írás ta
lán leginkább útikalauzként állja majd meg a he
lyét és szerzője fontosnak tartja a vademecum előtt
álló kis szó kiemelését. Vagyis „kirándulásunk” bár
„sok helyszínre visz el”, rövid lesz.
Aligha kétséges, hogy érdemes foglalkoznunk a di
gitális könyvtárak kérdéskörével. Ez a téma az im
már teljessé vált Könyvtárosok kézikönyve több feje
zetében is helyet kap.2 Sütheő Péter, valamint Hor
váth Péter dolgozata magáért beszél. Érdemes vi
szont kiemelnünk azt, hogy Poprády Géza a könyv
tári trendeket elemző tanulmányában is többször
előfordul a digitális könyvtár.3 Ugyanő veti fel - el
sősorban Lancastert idézve - hogy csökkenteni kel
lene a technológiával való elfoglaltságunkat és nö
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velnünk az olvasók igényeivel való törődést.4 Ez a
gondolat nagy fontossággal bír a digitális könyvtár
fejlődése szempontjából és jól illusztrálja a kettőssé
geknek azt a sorát is, amely ezt a területet jellemzi.

Kettősségek
A digitális könyvtárak kérdéskörét jellemző kettős
séget mindenekelőtt a definíciókban érhetjük tet
ten. Christine Borgman fogalmazza meg, hogy a di
gitális könyvtár meghatározása nagyban függ attól,
hogy a digitális könyvtárakat megalapozó kutatá
sok nézőpontjából, vagy e könyvtárak gyakorlati
hasznosítása szempontjából definiáljuk őket.5
A definíciók e kettősségét azzal a két meghatározás
sal illusztrálhatjuk, amelyeket a Könyvtári Figyelő
olvasói már ismernek.6 Az elektronikus könyvtár
nak, a digitális könyvtárral lényegében szinonim
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módon használt meghatározásának a lényege, hogy
ott a dokumentumokat elektronikus (vagy egyéb,
géppel olvasható) formában tárolják, s így is hasz
nálhatóak.
Ezzel állíthatjuk szembe a digitális könyvtárat
könyvtárként meghatározó definíciót, amely sze
rint a digitális könyvtárak olyan szervezetek, ame
lyek egy meghatározott közösség (meghatározott
közösségek) számára eszközöket nyújtanak digitá
lis művek gyűjteményeinek azonnali és gazdaságos
eléréséhez. Az eszközökhöz tartozik a szakosodott
személyzet, amely kiválasztja, strukturálja, intellek
tuális hozzáférésre felkínálja, interpretálja, terjeszti
mindezen gyűjteményeket, melyeknek integritását
megőrzi és hozzáférhetőségét a jövőben is biztosít
ja.7
Ne felejtsük el, hogy a digitális könyvtárak könyvtá
rosok és nem-könyvtárosok együttműködéséből
születtek meg és jönnek létre ma is, igazi interdisz
ciplináris területként. Erre William Arms is felhívja
a figyelmünket, akinek a digitális könyvtárakról
szóló könyve témájánál fogva, egyrészt technológi
ákról, másrészt (legalább olyan súllyal) emberekről
és szervezetekről szól8. Pedig Arms nem könyvtá
ros, hanem informatikus. A kettősség egyre kevés
bé jelent tehát szembenállást, bár Borgman 2000ben még hiányolta a párbeszédet. Idehaza minden
esetre megelégedéssel vehettük tudomásul, hogy az
MTA SZTAKI-ban Kovács László vezetésével műkö
dő digitális könyvtári kutatócsoport több könyvtá
rosszervezet rendezvényén bemutatta eredményeit
és eszmecserét folytatott az ott résztvevő könyvtá
rosokkal.
Nyilvánvaló, hogy a kutatók, főként a számítógé
pes szakemberek szűkebb értelemben beszélnek a
digitális könyvtárról, a könyvtárosi definíciók pe
dig egyaránt tartalmazzák a folyamatosságot (fő
ként a megőrzés aláhúzásával) és a diszkontinui
tást, amelyet az új médium, az új csatorna és velük
a „jövő könyvtára” jelent. A kutatók az adatbázi
sokra, az információ visszakeresésére, a visszakere
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séssel pedig a gyűjtésre, az információ szervezésre,
a hozzáférés biztosítására koncentrálnak.
Hangsúlyváltozás persze történt, amit mi sem mu
tat jobban, hogy a az Amerikai Egyesült Államok
legnagyobb digitális könyvtári kutatóprogramja, a
Digital Library Initiative második szakasza, a
DLI-2 keretében már 1999-ben fontos szerepet kap
tak a könyvtárközpontú definíciónak megfelelő di
gitális könyvtárak, és előtérbe került a megőrzés
kérdése is.9
Nem szabad szem elől tévesztenünk azt sem, hogy
a digitális könyvtári kutatás természetes evolúciója
nyilvánvalóan azt követelte meg, hogy előbb az esz
közök kialakítása történjen meg, ami alapvetően in
formatikai, számítástechnikai alapokat igényelt,
majd ezeket kövesse a tág értelemben vett alkalma
zások gyűjtemény- és megőrzésközpontú fejleszté
se. Tegyük hozzá gyorsan, hogy az utóbbiak sem
nélkülözhetik az informatikai „alapkutatást” .
A fentiek mellett kettősség van a könyvtári hagyo
mányok megőrzését kiemelő és az újítást előtérbe
helyező nézőpontok között is. Némileg meglepő
módon egy nagy hardver- és szoftvergyártó cég, a
Sun Microsystems a következőképpen definiálja a
digitális könyvtárat a digitális könyvtári technoló
gia trendjeit meghatározni kívánó dokumentumá
ban: „A digitális könyvtár a felhasználók által jel
lemzően igénybe vett funkcióknak és az általuk el
ért forrásoknak az elektronikus kiterjesztése.” 10Ez
zel szemben Dagobert Soergel úgy gondolja, hogy
sok rendszer alapul a nyomtatott dokumentumok
metaforáira és mivel a felhasználói igények is a pa
pír világából erednek,11 ezért a digitális könyvtár
kutatásoknak át kell lépniük a papír-alapú rendsze
rek korlátáit.
Csak zárójelben kérdezzük meg, vajon valóban baje, hogy az írásbeli kommunikáció régóta követett,
s ma is érvényes mintáit feltétlenül el kell-e dob
nunk. Igaz, erre Soergel sem bíztat.
A másik, ezzel rokon kettősség a digitális gyűjtemé
nyek kérdése körül látszik kialakulni. Elsősorban
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azért, mert Clifford Lynch, aki igen sok értékes gon
dolattal járult hozzá a digitális jövőről alkotandó
képünk kialakításához. Ő azt mondja, hogy a digitá
lis könyvtár több, mint a digitális gyűjtemény. A di
gitális könyvtár ugyanis olyan szoftver rendszer,
amelynek csupán egyik feladata a digitális gyűjte
mény kezelése. Megítélése szerint a digitális gyűjte
ményeket sokkal jobban ismerjük, mint a digitális
könyvtárakat. A digitális könyvtárakban például
olyan eszközök, funkciók is fontos szerepet kaphat
nak, amelyekkel a könyvtár nem foglalkozik. Ilye
nek a dokumentumok elemzésére, annotálására
szolgáló, valamint a szerzői eszközök.12 A gondolat
egyébként nem új, de vitathatatlanul aktuális. A
hipertext kapcsán, főként a World Wide Webet
megelőző korszakban sokszor olvashattuk, hogy ak
tív formája lehetővé teszi, hogy használatával ne
csupán olvasóivá, hanem szerzőkké váljunk.
Marilyn Deegan és Simon Tanner viszont éppen azt
emelik ki, hogy a digitális gyűjtemények fejlesztése
része a gyűjteményfejlesztés tágabb perspektívájá
nak, és alapjában véve ahhoz hasonlóan kell meg
ítélni.13 Ezt erősíti meg Gobina és Sudatta
Chowdhury is, akik szerint a könyvtárosok gyűjte
ményfejlesztési tapasztalata és szabályai kiemelke
dő szerepet kapnak a digitális könyvtárakban is,
mivel nem a hozzáférés a probléma, hanem a túl
sok információ, ezért szűrő-mechanizmusok beépí
tésére van szükség.14
Persze itt sincs szó valamiféle éles ellentétről, in
kább arról, hogy bármennyire fontosak, sőt
alapvetőek a gyűjtemények. Jobb, ha a hagyomá
nyos könyvtárral vont párhuzamok mellett nem fe
ledkezünk meg a papír-alapú és a digitális könyv
tár közötti különbségekről. Ennyiben feltétlenül
meg kell szívlelnünk Soergel korábban említett fi
gyelmeztetését.

A digitális könyvtár jellemzői
A definíciók kettősségének megemlítése mellett
azért érdemes részletesebben is megnéznünk a digi
tális könyvtárak jellemzőit.
Borgman egy átfogó jellegű definíciót javasol, mely
szerint a digitális könyvtárak az információ-visszakereső rendszerek, valamint a könyvtárakat is ma
gukba foglaló, de azokon túl is lépő információs in
tézmények kiterjesztése, „javított változata” és in
tegrációja.15
Deegan és Tanner a meglevő definíciók és saját ta
pasztalataik alapján a következő, figyelemre méltó
alapelveket adják:
1. A digitális könyvár digitális objektumok mene
dzselt gyűjteménye.
2. A digitális objektumokat a gyűjteményfejlesztés
alapelveinek megfelelően hozzák létre és gyűj
tik.
3. A digitális objektumokat koherens módon te
szik elérhetővé, olyan szolgáltatásokkal támo
gatva, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a fel
használók a más könyvtári anyagokhoz hasonló
an visszakereshessék és felhasználhassák eze
ket a forrásokat.
4. A digitális objektumokat úgy kezelik, mint
hosszú távra szánt, stabil forrásokat, és megfele
lő folyamatokat alkalmaznak, hogy minőségü
ket és megőrzésüket biztosítsák.16
A Chowdhury szerzőpáros a digitális könyvtárak
számos jellemzőjét írja le. Ezekből emeljük ki azo
kat, amelyeket feltétlenül igaznak tekinthetünk,
amelyek nem csupán a digitális könyvtárakkal
szemben meghatározott óhajok, kívánalmak (bár
vitathatatlan, hogy ezek egy részének ismerete is
hasznos):
© Számos információforrást tartalmazhatnak a
szövegtől a képig, a hangtól a videóig.
© Felhasználóik bárhol a világon elosztva lehet
nek, és néhány esetben eltérő szintű szolgáltatá
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sok nyújthatók a helyi és a távoli felhasználók

Chowdhury és Chowdhury hívják fel a figyelmünket

számára.

arra a nyolc alapelvre, amelyek megfogalmazásá
ban döntő szerepe volt Arms munkásságának.

© Felhasználóik személyre szóló gyűjteményeket
alakíthatnak ki maguknak.
© Egyszerre több felhasználó is használhatja
ugyanazt az információforrást, ami a hagyomá
nyos könyvtárakban nem lehetséges.
© Nemcsak a papírról a digitálisra történő' váltást
hozták magukkal, hanem a tulajdonnal kapcso
latos paradigmaváltást is, hiszen sok digitális
könyvtár olyan forrásokhoz nyújt hozzáférést,
amely nem a tulajdona.

Ezek a következők:
1. A digitális könyvtárak technikai kerete a jogi és
társadalmi kereteken belül működik.
2. A digitális könyvtárakkal kapcsolatos fogalmak
megértése csak szabványos terminológia segít
ségével lehetséges.
3. A digitális könyvtárak architektúrájának el kell
különülnie a bennük kezelt tartalomtól.
4. A digitális könyvtárak alapvető építőkövei a ne
vek és az azonosítók.

© A valóban globális információs infrastruktúra ki
építéséhez szükséges a többnyelvű információke
zelés.

5. A digitális könyvtári objektumok többet jelente
nek bitek sorozatainál. Tartalmáról megfelelő
metaadatokkal kell rendelkeznünk.

© Feltételezik az emberi közvetító'k kikapcsolását,
ezért megfelelő mechanizmusok kellenek a fel
használók információ-technológiai, tárgyi és
nyelvi készségeinek támogatására.17

6. A digitális könyvtári objektumok nem kötődhet
nek egy-egy konkrét technológiához.

A többnyelvű információkezelés iránti igényt Borgman is több helyütt megfogalmazza.
Mivel a digitális könyvtárak különböző szervere
ken található különböző információ-forrásokhoz
nyújtanak hozzáférést, ezért kritikus kérdés az inf
rastruktúra és az interoperabilitás, azaz a rendsze
rek egymással való együttműködési képessége.
Az interoperabilitás lehet:
© technikai, amely a rendszerek együttműködésé
hez szükséges szabványokra vonatkozik;
© szemantikai, amely a fogalmak és objektumok
leírásának szabványosítására vonatkozik;
© politikai, emberi, amely a források feletti rendel
kezésre vonatkozik;
© közösségek közötti, amely a források közössé
gek közötti megosztására, közös használatára
vonatkozik;
© jogi;
© nemzetközi.18
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7. Szükséges, hogy a különböző felhasználók szá
mára igény esetén különféleképpen lehessen
ugyanazt az információt megjeleníteni és hasz
nálni.
8. A digitális anyagok repozitóriumainak gondoz
niuk kell az ott található információt. Tartal
mazniuk kell a tartalomra, a jogokra és az el
érésre vonatkozó tudnivalókat is.19
A digitális könyvtárakban gyűjtött dokumentumok
lehetnek digitálisak és digitalizáltak. Az előbbiek
eleve digitális formában jönnek létre. Sok esetben
kizárólag ebben a formában léteznek, de máskor
egyéb formátumra, például nyomtatott formára
konvertálják őket. A digitalizált dokumentumokat
nem-digitális formájukról alakítjuk át digitális for
mára. Mindkét esetben igaz, hogy on-line szolgálta
tásuk sokkal többek számára teszi elérhetővé tartal
mukat, mint a legtöbb egyéb forma.
Ahogy más új technológiáknál is előfordult, a digi
tális formáknak vannak hátrányai a nyomtatással
vagy a filmmel szemben. A digitális dokumentu
mok csak speciális technológiák segítségével olvas
hatók, ami megnehezíti megőrzésüket. A digitális
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médiumot folyamatosan fel kell frissíteni, új tech
nológiákra átvinni (migrálni).20
Valószínű, hogy a tömeges digitalizálás mellett az
eddiginél nagyobb figyelmet fognak kapni az eleve
digitális formában létező' anyagok.21
Ez a momentum egy fontos kérdésre irányítja fi
gyelmünket. Nevezetesen arra, hogy a digitális
könyvtárral kapcsolatos meghatározásokból mint
ha kimaradt volna a minó'ség követelménye. Talán
alapértelmezett tényezó'nek tekinti mindenki, de
akár eleve digitális formában létezik egy digitális
könyvtári dokumentum, akár digitalizáljuk, akár
könyvtárak állítják eló', akár vásárolják (licencelik)
az adott dokumentumot, annak minőségellenőrzésen kell átmennie. Persze, a digitális könyvtárba ke
rülő dokumentumok kiválasztása minőségen alapu
ló döntés, amennyiben a gyűjteményszervezés elve
it22 alkalmazzuk.

A digitális könyvtár és a tudomá
nyos kommunikáció.
A digitális könyvtárak jövőjével szorosan összefügg
a tudományos kommunikáció változásának kérdé
se. Lynch szándékosan beszél a tudományos publi
káció helyett tudományos kommunikációról. A vál
tozások ugyanis nem a tudományos publikáció
megszokott rendszerében, hanem azon kívül zajla
nak és egyelőre nem illeszkednek a publikációs
lánc közgazdasági környezetébe. Ezzel kapcsolat
ban korábbi gondolatait23 folyatja, mondván, hogy
az elmúlt 20-30 évben a papír-alapú tudományos
publikáció modernizálása folyt. Ma viszont a szer
zők egyre inkább felismerik, milyen új eszközöket,
műfajokat kínál a digitális világ. Egyre távolabb ke
rülünk attól az felfogástól, amelyben a szövegszer
kesztő hagyományos cikkek és könyvek írásának a
korábbiaknál jobb eszköze. Egyre közelebb kerü
lünk egy olyan világhoz, amelyben az álló és moz
gókép, a hang és az interaktív anyagok a szöveg tör
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ténetileg kialakult privilégiumait legyőzve azzal
egyenrangúvá válnak.24 Ez persze nem is olyan új
gondolat - mondhatnánk. Valóban nem, de a digi
tális könyvtárak kapcsán jobb, ha nem feledkezünk
meg róla, hiszen - Lynch okfejtését folytatva mindez egyaránt megváltoztatja a kutatók munká
ját és a könyvtárak működését. Az utóbbiak nem a
tudományos kommunikáció változásának mozga
tói, de segíthetik azt.25
Lynch ismeretlenül is azt a gondolatmenetet foly
tatja, amelyet26Kokas Károly kezdett el a könyvtá
ros textológiai gondjairól. Lynch szerint ugyanis a
kritikai kiadások a digitális világban egészen má
sok lesznek, mint a nyomtatott könyve világában,
amint azt már az enciklopédiák, lexikonok, szótá
rak tekintetében meg is tapasztalhattuk, hiszen
ezek digitálisan egészen mások, mint nyomtatott
formájukban, ha nem az utóbbiak mechanikus, be
tűről betűre történő reprodukcióiként hozzuk létre
őket.
Lynch szerint olvasóink immár nemcsak emberek,
hanem mindazok a programok amelyek adatokat
bányásznak, indexeket készítenek, korrelációkat ke
resnek a digitális szövegben, amire fokozottan fel
kell készítenünk a különböző jelölő nyelveket. Sok
újdonságot hoznak magukkal a tanulást segítő
elektronikus rendszerek, amelyek egyre nagyobb
szerepet töltenek be a felsőoktatásban, és várható
an új műfajok jönnek majd létre használatukkal,
ahogy ezt már láthatjuk is a PowerPoint prezentáci
ók kapcsán.27
Bár 2000-ben írja, jól tesszük, ha figyelünk Borgmanra, aki attól óv, hogy az elektronikus publiká
lás helyzetét túlzottan leegyszerűsítve szemléljük.
A tudományos publikálásról ugyanis tudjuk, hogy
a szerzők, a kiadók, a könyvtárak és az olvasók kö
zötti törékeny egyensúly jellemzi. Egyes résztvevői
viselkedésének mozgatórugói eltérőek. Minden
résztvevő szívesen látna az egész rendszert érintő
reformokat úgy, hogy az ő szektora kapjon na
gyobb ellenőrzést. Ennek a területnek a jövőjére a
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technológiai fejlődésnél jóval nagyobb befolyással
lesznek azok a változások amelyek a kutatók elis
merésének rendszerében, a közgazdasági környe
zetben vagy a szellemi tulajdon szabályozásában
következhetnek be.28 A digitális könyvtárak és a tu
dományos kommunikáció közötti összefüggést
mindenesetre már a Kaliforniai Digitális Könyvtár
(California Digital Library, http://www.cdlib.org)
kialakítói is felismerték és fontosnak tartották.

A jövő digitális könyvtára
Mi az, ami a mai digitális könyvtárak vizsgálatából
leszűrhető', és miként hasznosíthatjuk mindezt a
holnap digitális könyvtárainak megtervezésekor és
kialakításakor? Látnunk kell, hogy a digitális könyv
tárak tervezőinek az új technológiák megjelenése
kor korábbi technológiák és kutatások tapasztala
tait célszerű felhasználniuk. A forradalmian új de
sign ritkán működik munkakörnyezetben, mivel
szükségünk van arra, hogy a technológiát szükség
leteinkhez és gyakorlatunkhoz alakítsuk. Borgman
négy trendet azonosít ezen a téren:
© Míg a korábbi információs rendszerek főként az
off-line forrásokat leíró metaadatokból álltak, a
digitális könyvtárak esetében a trend az, hogy a
teljes szöveget kezelő és ahhoz társított metaadatokat tartalmazó rendszerek jönnek létre.
© Az eddig egyedül álló és független (standalone)
rendszerek helyét az elosztott rendszerek foglal
ják el.
© A kereső kérdésekre épülő információ-visszake
resés mellé felzárkózik a multimédia természeté
nek (is) jobban megfelelő navigáció.
© Az egyénekkel szemben a csoportok kerülnek
előtérbe a rendszerek használatában és ennek
megfelelően a kutatásban.29
Az ember és a számítógép közötti interakciót vizs
gáló kutatások azt mutatják, hogy a használható
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ság minimális követelménye, hogy a rendszerek
használata könnyen megtanulható legyen, maguk a
rendszerek rugalmasak, adaptálhatóak legyenek,
tudják kezelni a felhasználói hibákat. Mindezt a in
formációkeresés, mint a problémamegoldás egy
formája keretében kell megoldani.
A digitális könyvtárak következő generációjának a
nagy és sokszínű közönséget nagy és sokszínű in
formációforrások gyűjteményével kell majd kiszol
gálnia. Bár még nem tudjuk, hogyan kell ezeket lét
rehozni, kiindulhatunk abból, amit az információs
rendszerek használatáról ma tudunk.30 A felhaszná
lók sokféleségére egyébként Marcum is felhívja a fi
gyelmünket.31
Ezért is fontos, amit dolgozatunk elején felvetet
tük, nevezetesen, hogy mennyire fontos a felhasz
nálók igényeinek szem előtt tartása. Borgman fi
gyelmeztet rá, hogy a technológia mellett oda kell
figyelnünk az emberi viselkedésre is. Technológiai
szempontból a dokumentumok csupán dolgok,
amelyeket információs rendszerekben manipulálha
tunk. A dokumentumoknak azonban van „társadal
mi élete” is. Létrehozásuknak célja van és meghatá
rozott közösségek számára készülnek, amelyek e
dokumentumoknak jelentés adnak a bennük rejlő
értelem mellett. Minél többet értünk meg abból,
hogy miként és miért készülnek a dokumentumok,
továbbá, hogy milyen a használatuk, annál jobb di
gitális könyvtárakat alakíthatunk ki.32
A digitális könyvtáraknak a tudomány, kutatás és
az oktatás kiszolgálása mellett az olyan gyakorlati
területeket is támogatnia kell, mint az orvoslás, a
jog, az üzleti szféra vagy a kormányzati tevékeny
ség. Az információhoz való hozzáférésnek harmoni
kusan kell illeszkednie egy olyan, integrált rend
szerbe, amely a felhasználó minden tevékenységét
támogatja. A digitális könyvtáraknak segíteniük
kell a szakmai közösségek közötti együttműködést
és a szellemi munka új útjait kell megnyitniuk, ami
egyrészt a számítógépes elemek innovatív kialakítá
sát, másrészt olyan felhasználóképzést kíván meg,
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amely az új módszerek használatára képez.33 Mind
ezek már Soergel a digitális könyvtári kutatás alap
elveiként, jövőképként jelöli meg. Mindezt kiegé
szíthetjük mindazzal, amit Chowdhury és Chowdhury egyrészt a digitális könyvtárak jellemzőiként so
rol fel, de úgy tűnt, nem tekinthetők még a jelen jel
lemző tulajdonságnak, másrészt a digitális könyvtá
rak hatásaiként sorolnak fel, megítélésünk szerint
megint csak némileg utópisztikus jelleggel. Ezek te
hát a következők:
© Megszüntetik az időbeli, térbeli és nyelvi korlá
tokat.
© Az információ jobb keresését és kezelését teszik
lehetővé.
© Javítják az információ megosztását.
© Javítják az együttműködést.
© Csökkentik a digitális szakadékot.34
Számos megoldandó feladat áll tehát a digitális
könyvtárak előtt, így továbbra is érvényes mindaz,
amit Mader Béla megfogalmazott a komplex könyv
tár kapcsán. A nemzetközi gyakorlatban a digitális
könyvtárral alapvetően szinonim módon használt
hibrid könyvtár helyett ő a hibrid jelző pejoratív je
lentéslehetősége miatt a komplex könyvtár elneve
zést használja.
A Mader Béla által megjelöltek közül néhány fonto
sabb területet és feladatot sorolunk fel:
© a felhasználó által kezdeményezett dokumen
tumszolgáltatás változatos formáinak kialakítá
sa;
© az elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos
szolgáltatások etikai, szerzői jogi kérdéseinek
megoldása;
© a már meglévő tartalom új célra történő haszno
sításának elősegítése;
© általános modellek kidolgozása kép-, video- és
más multimédia anyagok metaadatbázisai meg
valósítására;
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© módszerek kidolgozása a digitális tartalom adat
bázisai egymáshoz való viszonyának tisztázásá
ra;
© a források jellemzőinek a felhasználó (a szolgál
tatás fogadója) képességeihez történő alakítása;
© a felhasználói profilokon alapuló felhasználói fe
lületek fejlesztése;
© a multimédia felületek kognitív aspektusainak fi
gyelembevétele;
© jobb, alkalmasabb tipográfia kialakítása a Web
és a multimédia megjelenítéseihez;
© a tartalom minőségi elemzési, mérési módszerei
nek kialakítása, fejlesztése.35
Űtikalauzunk nem teljes, számos kérdésről lehetne
szólni. Egy valódi baedecker sem törekedhet a tel
jességre. Reméljük viszont, hogy ez a dolgozat fel
mutatott több olyan kérdést, amely a könyvtárak
jövőjét várhatóan nagy mértében meghatározó digi
tális könyvtárak fejlesztése és működtetése során
felmerül.
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Próbálja elolvasni:
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az etegyeln ftonos dloog, hogy az eslő és az ultosó bteűk a hölyeökn legyenek. A tböbi bteű
lheet tljees össze-vabisszaásaggn, mgiés porbléma nlkéül oalvshato a szveög. Eennk oka, bogy nem
ovalusnk el mniedn bteüt mgut, hneam a szót eszgébéen.
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