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Jól megírt, alapos, tartalmas könyvet tarthat a kezében a könyvtárak
digitális jövője iránt érdeklődő olvasó, ha kölcsön veszi ezt a kötetet.
Szerencsésen ötvöződik benne a friss eredmények tükröztetése a törté
neti visszatekintéssel. Az elmélet és a gyakorlat egyensúlyát teremti
meg. Ahogy a szerzők írják, a digitális világ holisztikus szemléletét ré
szesítik előnyben és megpróbálják az új fejlesztéseket társadalmi, kul
turális és történeti kontextusokban elhelyezni. A kiadó nemcsak
könyvtárosoknak, hanem levéltárosoknak és muzeológusoknak is
ajánlja. Kétségtelenül jogosan, de azért ez a könyv elsősorban könyv
tárosoknak szól.
A könyv egyik szerzője Marilyn Deegan az Oxfordi Egyetemen a Mene
kültügyi Tanulmányok Központjának digitális forrásokért felelős igaz
gatója, a Literary and Linguistic Computing című folyóirat szerkesztő
je. A másik szerző Simon Tanner a Hertfordshire Egyetemen a Felsőoktatási Digitalizálási Központ vezető konzultánsa. (Engedtessék meg
a recenzió írójának, hogy saját ismereteire alapozva azt mondja, hogy
Tanner neve hangzik ismerősebbnek.)
A szerzők a könyv olvasójáról kevés előismeretet tételeznek fel. In
kább azt várják, hogy érdeklődjék az iránt a valóság iránt és foglalkoz
tassa az a helyzet, amelyben a kulturális intézményeknek az informá
ció és kommunikáció változó világával kell szembenézniük.
Az ezen a terülten jelentkező új terminusok, rövidítések könnyebb el
sajátítását segítendő a könyv néhány oldalas szószedetet tartalmaz.
Az első fejezet címének fordítása A digitális jövő a jelen kontextusában
lehetne. (Nehézséget okoz, hogy már maga a kötet címe is az alig lefor
dítható, többes számú futures szót tartalmazza.)
Idejekorán kimondják a szerzők, hogy - amint azt a kötet is bizonyíta
ni fogja - az információs forradalom közepette a korábbinál is na
gyobb szükség van a képzett szakemberek információkezelési készsé
geire, mivel túl sok kérdéses eredetű és ismeretlen értékű információ
áraszt el bennünket.
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A kötet szerzői Lyman és Varian (az utóbbi megint
egy igen jól csengő név) becslésére hivatkozva azt
mondják, hogy a világon évente 1,5 millió gigabyte
információ termelődik, ami mintegy 250 mega
byte, azaz 250 könyv szövegének megfelelő mennyi
séget jelent Földünk minden egyes lakójára. Te
gyük gyorsan hozzá, a számokkal jobb, ha óvato
san bánunk, különösen a becslések esetében. A be
vezető fejezetben aztán jönnek a bitek és byte-ok, a
pixelek, vagyis néhány alapfogalom. A szerzők vé
gigvezetnek bennünket a digitális adatok létrehozá
sának fejlődéstörténetén, így többek között a digitá
lis szöveg, a nyomtatás és kiadói ipar, majd a
könyvtárak technológiai fejlődésén. A kooperáció
sikereinek bemutatása ebből a könyvből sem hiá
nyozhat, ahogy olyan régente divatosabb, a szakiro
dalomban is gyakrabban szereplő fogalmak is elke
rülnek, mint az EDI Electronic Data Interchange, a
könyvtárak és szállítóik közötti elektronikus adat
csere. Általános ismerkedésünk tárgya ezután a di
gitális könyvtár, vagy ahogy egyre többen hívják: a
hibrid könyvtár. (Ez utóbbi főként a brit terminoló
giában látszik meghonosodni.) A digitális könyvtár
ra a meglevő definíciók és saját tapasztalataik alap
ján a szerzők a következő, figyelemre méltó alapel
veket 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 objektumok úgy kezelik, mint
hosszú távra szánt, stabil forrásokat, és megfele
lő folyamatokat alkalmaznak, hogy minőségü
ket és megőrzésüket biztosítsák.
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Ebben a fejezetben olvashatunk a tudásmenedzs
ment szerepéről és arról, hogy miért nem tekinthe
tő digitális könyvtárnak a World Wide Web. Kide
rül, hogy van néhány olyan probléma, amelynek
megoldásával már régóta küzdenek a könyvtárak,
és amelyek megoldását nemhogy megoldotta vol
na, inkább némileg súlyosbította az új technológi
ák megjelenése. Ilyen kérdésnek tekinthető az
interoperabilitás, azaz a rendszerek egymással való
együttműködési képessége, amely fontos technikai
és politikai probléma. Nem véletlen, hogy az inter
operabilitás kérdésével gyakorlatilag minden, a di
gitális könyvtárakkal, a digitális jövővel foglalkozó
könyvben találkozunk. A könyvtárak, a rendszerek
és a szabványok közötti teljes körű interoperabili
tás nemcsak eddig nem jött létre, hanem nem felté
telezhető, hogy valaha létrejöjjön, mert nemcsak
(talán megoldható) technikai akadályai vannak, ha
nem politikai, pénzügyi, jogi stb. korlátái is. Ezért
is valószerűtlen, hogy egy globális világkönyvtár
megszülessen. Az interoperabilitás olyan kérdés is,
amelynek kapcsán jól nyomon követhető az a mód,
hogyan a könyv számos kérdést tárgyal. Ez a kér
déskör ugyanis nemcsak ebben a fejezetben kerül
elő, hanem a hatodikban részletesebben is esik
róla szó. Hasonló tárgyalási módra több példát is
találunk, és erre a szerzők mindig fel is hívják fi
gyelmünket. (A recenzióban is igyekszünk kiemel
ni ezeket.)
A másik megoldatlan stratégiai kérdéskör problé
mái az anyagi források, az infrastruktúra, a mére
tezhetőség és a fenntarthatóság körül forognak. A
számítástechnika alkalmazása a könyvtárakban ma
már nem mutatja azokat a közvetlen anyagi megta
karításokat, amelyek a beruházásokat ellensúlyoz
ták a 1980-as 90-es években. A technológia igazi
haszna a könyvtárakban a források és a szolgáltatá
sok javulása, nem pedig az emberi erőforrások he
lyettesítése. (Ez a téma kerül elő majd részleteseb
ben a közgazdasági tényezőkkel foglalkozó negye
dik és a digitális könyvtáraknak szánt kilencedik fe
jezetben.)
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A második fejezet címe: Miért digitalizáljunk? So
kan gondolkodnak gyűjteményeik digitalizálásá
ban, de a megvalósítás útja rögös lehet és sok költ
séggel járhat. Egy-egy projekt megvalósítására vi
szonylag könnyű támogatást kapni. Nehéz lehet vi
szont a hosszú távú finanszírozás, amit a finanszí
rozás tervezésekor figyelembe kell venni. Ugyanak
kor a digitalizálás nagyban javíthatja a könyvtárak
szolgáltatásait és presztízsét. Érdemes tehát kérdé
seit gondosan megvizsgálni.
A digitális gyűjtemények fejlesztése része a gyűjte
ményfejlesztés tágabb perspektívájának, és alapjá
ban véve ahhoz hasonlóan kell megítélni. Van azon
ban különbség aközött, hogy már meglevő' gyűjte
ményeket digitalizálunk, vagy máshol készült digi
tális dokumentumokat szerzünk be. E kérdésekről
egyébként a digitális gyűjteményekkel foglalkozó,
harmadik fejezetben szólnak részletesebben a szer
zők.
A második fejezethez visszatérve láthatjuk, hogy a
szerzők felsorolják a digitalizálás előnyeit, majd fel
hívják figyelmünket arra, hogy maga a digitális ké
pek létrehozása a digitalizálás komplex folyamatá
nak csak egyetlen láncszeme. Fontosnak ítélik
meg, hogy a digitalizáláskor az ún. életciklus-meg
közelítést alkalmazzuk, mivel a digitális gyűjtemé
nyeket sokkal aktívabban kell menedzselni, mint a
papíralapúakat. A könyv több digitalizálási projek
tet is bemutat röviden. Ezek között van a Guten
berg Biblia digitalizálása, különös tekintettel a
göttingeni projektre; a hindu Shikshapatri kézirat;
a Kínában, Dunhuang mellett talált, a kínai és kö
zép-ázsiai középkori történelem tanulmányozásá
ban fontos anyagok digitalizálása. Ugyancsak szól
nak a szerzők a New York Public Library több gyűj
teményének, így az Empire State Building építését
bemutató fényképek, vagy a Hudson folyóval kap
csolatos komplex anyag digitalizálásáról. Szó esik a
napilapok digitalizálásáról, többek között a British
Library ilyen irányú projektje kapcsán, továbbá
olyan folyóirat-digitalizálási vállalkozásokról, mint
a DIEPER, Digitized European Periodicals. Szó esik
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a szürke irodalom digitalizálásáról és vakok számá
ra készített digitalizált anyagokról. Nagyon is helye
selhető módon a példák között külön szerepelnek a
digitális könyvtárak, az American Memory, a
Gallica és mások. A példák többsége azt mutatja,
hogy a projektek lényeges része a kockázatok keze
lése, aminek szintén egy rövid fejezetet szentelnek
a szerzők.
A digitális világ és a gyűjtemények viszonyát vizsgá
ló, harmadik fejezetben a szerzők (az első fejezet
ben mondottakra visszautalva) - többek között arról beszélnek, hogy az elektronikus publikálás a
kiadók számára ma már fontos üzlet, főként a fo
lyóiratok vonatkozásában. Mindeközben kialakult
számos nem-kereskedelmi tudományos publikálási
modell is, amelyeknek persze megvan a maguk
problémája. Digitálisan referensz-műveket és kü
lönböző elektronikus könyveket is megjelentethe
tünk. Az utóbbiak könyvtári használatakor számos
probléma adódik, de talán kimondható, hogy az
elektronikus könyvek egy újabb, kiegészítő eszközt
jelentenek ahhoz, hogy jobb szolgáltatásokat nyújt
sanak a könyvtárak. Közben a könyvtárakat hagyo
mányos szerepük betöltésében fenyegető olyan
szolgáltatások jelentek meg, amelyek a hálózaton
terjesztenek elektronikus könyveket, amivel megke
rülhetők a könyvtárak. Ezek közül legismertebb a
Questia. Erről és más szolgáltatókról is szólnak rö
viden a szerzők.
Utaltunk már rá, hogy a negyedik fejezet a közgaz
dasági tényezőkkel foglalkozik. Itt esik szó arról,
hogy továbbra is vitás, mennyire jellemzi a digitá
lis tartalom-előállítást a költséghatékonyság. Ez
azonban nem mindig lehet kizárólagos szempont,
hiszen a nemzeti kulturális örökségek megőrzése
(például olyan intézmények mint a Kongresszusi
Könyvtár vagy a Francia Nemzeti Könyvtár) más
imperatívuszokat diktál. Nem kerülhetők el a digi
tális tartalom vásárlásának, licencelésének kérdései
sem, ahogy látnunk kell azt is, milyen összetevők
ből alakulnak ki a digitalizálás költségei. Ezekkel is
foglalkoznak a szerzők, akik kitérnek az elektroni

839

kus kereskedelemnek a tartalomszolgáltatásban al
kalmazható modelljeire is.
Az ötödik fejezet címe: A források megtalálása, le
írása és használata. Ebben a fejezetben szólnak a
szerzők, hogy a keresőszolgálatok (search engines)
korlátozott képességei miként okoznak zavart és fe
lesleges erőfeszítést a felhasználók számára. Bemu
tatják, hogy a források megtalálásának és leírásá
nak milyen más modelljei léteznek. Megvizsgálják
azokat a szerepeket, amelyeket a könyvtárosok ját
szanak a digitális káoszban való rend megteremté
sében. Itt szerepelnek természetesen a metaadatokkal kapcsolatos tudnivalók, valamint olyan úttörő
jellegű kollaboratív forrás-felfedező és leíró projek
tek, mint az Európai Unió támogatta Renardus pro
jekt (elődje a DESIRE), az amerikai Imesh Toolkit
(előzménye az Internet Scout Directory), a brit
RDN, Resource Discovery Network.
A hatodik fejezet a digitális könyvtárak legfonto
sabb összetevőinek (elsősorban nem-technikai jelle
gű) leírása. A már említett interoperabilitás itt is
szerepel. Érdekes áttekintést kapunk arról, hogy
mely területekkel függnek össze a digitális könyvtá
rak fejlesztésének kérdései. Olyan, magas szintű
modellek szerepelnek itt, mint az OAIS (Open
Archival Information System).
Divattémák szerepelnek a hetedik fejezetben: por
tálok, személyre szabás. Ezek a végfelhasználói hoz
záférés mechanizmusai. A kihívás itt az, hogy a
már említett információrobbanás közepette miként
lehet a leggyorsabban megtalálni a keresett infor
mációkat. Ez ugyanis jelentős kihívás. Ahogy azt
egy 2001-ben elvégzett kutatás mutatja, az amerika
iak egyharmada naponta, 80%-a hetente legalább
egyszer keres az interneten, 60%-uk több mint heti
egy órát töltve ezzel. Közel háromnegyedük ütkö
zik akadályokba és 86%-uk szerint lehetne a kere
sés jobb is. A szerzők utalnak rá, hogy ez a keresőszolgálatok (az előző fejezetben tárgyalt) korláta
inak következménye. A portálok ma a leginkább
szabványos interfészt kínálják ahhoz, hogy egyet
len helyről kínálhassunk a felhasználóknak forráso
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kat. Gyakran beszélnek vertikális portálokról, sőt
az angol nyelvben megszületett a vortal szó is, ame
lyet néhányan használnak is. A horizontális és a
vertikális piacok fogalma segít bennünket a vertiká
lis portálok értelmének megfejtésében. A horizontá
lis piacok potenciálisan széles vásárlóközönségnek
kínálnak valamely standard árut. A vertikális piaco
kon éppen ellenkezőleg, nem standard, hanem egy
szűk rétegnek szánt árucikkek szerepelnek. A
könyvtárakat hagyományosan kizárólagosan a hori
zontális piac kiszolgálóinak tekintették, pedig a ver
tikális piacot is szolgálták, hiszen a nagy tömegű ol
vasnivaló mellett mindig is ott voltak a speciális ér
deklődési köröket kiszolgáló gyűjtemények.
Mindenesetre a portálok bármennyire is a vertiká
lis piacok irányába való elmozdulást jelentik, nem
feltétlenül tartalmaznak kevesebb forrást. A felhasz
náló számára fontos források közül minél többet
kell egy portálak felvonultatnia. A célközönség fi
gyelembe vétele, a gondosan válogatott, megbízha
tó és minőségi források mellett fontos a kényelmes
használat is. Mindezekre több példát mutatnak a
szerzők.
A megőrzés problémáját gyakran másodlagos kér
désként kezelik, pedig puszta nagyságrendje okán
is megérdemli a figyelmet. Ezért is kapott önálló fe
jezetet ebben a könyvben. A nyolcadik fejezet töb
bek között különböző nemzetközi, nemzeti és intéz
ményi programot vizsgál meg, továbbá áttekinti a
digitális anyagok megőrzésének módszereit.
A kilencedik fejezet címe: A digitális könyvtárosok:
új szerepek az információs korszak számára. Ebben
a fejezetben a következő témákról esik szó:
© a könyvtárak jelen helyzete és az információ vál
tozó természete;
© a könyvtárosság természete a digitális jövőben;
© hogyan nem határozza meg a könyvtárosok tevé
kenységét a könyvtári infrastruktúra;
© a digitális könyvtáros új szerepei;
© a digitális könyvtárostól elvárható kulcs-készségek;
© könyvtárosképzés és -továbbképzés;
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© szervezeti kultúra és vezetési stílusok;
© annak szükségessége, hogy a könyvtárosok minden területen rugal
masak, versenyképesek legyenek és készen álljanak a változásra.
A könyvtárakat egyre kevéssé az épület határozza meg, amelyben dol
goznak. Inkább az adott könyvtárban dolgozó könyvtárosok határoz
zák meg magát a könyvtárat.
A könyv zárófejezete azokról a fejleményekről szól, amelyek a könyv
megírásnak időszakában jöttek létre. Itt újra megvizsgálják a szerzők
az információrobbanás kérdéseit, és szólnak a digitális szakadék áthi
dalásának tennivalóiról is.
Koltay Tibor

D igitális könyvtári
kérdések

William Y. Arms a digitális könyvtárak ügyét nagyban előmozdító és
már már jelentős tekintélyt szerzett elektronikus folyóirat, a D-Lib
Magazine egyik alapítója volt 1995-ben. Fontos része van az utóbbi
években magának igen jó nevet kivívott Ticer nyári egyetemekben is,
amelyek keretében a hollandiai Tilburgban a digitális könyvtárak szá
mos aktuális kérdéséről hallhatnak a résztvevők.
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Könyvét 2000-ben írta, úgy fest nemcsak könyvtárosok számára, hi
szen számos olyan kérdést tárgyal, amelyek (korszerűen felkészült-felkészített könyvtárosok számára) viszonylag jól ismertek, ami talán leg
inkább az első hat, nem-technológiai fejezet tartalmára vonatkozik.
Mindez talán nem véletlen, hiszen Arms nem könyvtáros, hanem in
formatikus, akinek egyik korábbi cikkére szinte mindenki hivatkozik,
aki a digitális könyvtárakról ír. Ez a könyve is sokak szerint alapmű.
Mindez persze nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a digitális
könyvtárak könyvtárosok és nem-könyvtárosok együttműködéséből*
*

Arms, W.: Key concepts in the architecture of the digital library. D-Lib Magazine. 1995. ,7.sz.,
http://www.dlib.org/dlib/July95/07arrms.html
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