
Digitalizálás, archiválás a könyvtáraknak
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alkalmazott módja a mikro-
filmen történõ tárolás, amely jó minõségben, hosszú idõn keresztül képes az információt megõrizni. A mai
napig is nagyon sok könyvtár rendelkezik mikrofilmen archivált anyagokkal, de sajnos a mindennapi
életben a mikrofilmek kezelése nem egyszerû és nem olcsó. A könyvtárak egy része nem is rendelkezik
mikrofilmolvasóval, ha pedig még van, ennek használata kicsit nehézkes, magát a mikrofilmet (még akkor
is, ha ez csak másodpéldány) óvni kell a mechanikai sérülésektõl, mert pótlása drága, idõigényes.

Mivel ma már mindegyik könyvtárban megtalálható a számítógép (több, mint mikrofilmolvasó), adódik
a lehetõség, hogy a naponta felmerülõ információigényt ennek segítségével elégítsék ki. A mikrofilmen
archivált anyagot beszkennelve, CD-n, DVD-n tárolva mindenki egyszerûen hozzáférhet ezekhez az infor-
mációkhoz, nem kell félni az információvesztéstõl, mert olcsón elõállítható több lemezpéldány is.

Természetesen nem csak a mikrofilmen már archivált anyagok tehetõk könnyen hozzáférhetõkké CD-n,
DVD-n, hanem eredeti anyagok (folyóiratok, könyvek, képek, hanganyagok, filmek) is digitalizálhatók,
így meg lehet oldani egyrészt az archiválást, másrészt a könnyû, egyszerû kezelést a mindennapok során,

és a hozzáférhetõséget mindenki számára. .
A digitalizálás információ-átalakítást jelent, amihez nagy teljesítményû számítógép szükséges, és egy

átalakító eszköz, amely kapcsolatot teremt az analóg világ és a számítógép között. Mint tudjuk, a számí-
tógépek világában csak számok léteznek. A zene éppúgy leírható nullák és egyesek milliárdjaival, mint
egy fénykép, egy film vagy egy levél. A digitális technológia megoldja azokat a problémákat, amelyek az
analóg rögzítést jellemzik. A szalagon, analóg módon tárolt információ nagymértékben megváltozik, ha az

adathordozó sérül, öregszik. A digitális tárolás sal viszont az adott információnak megfelelõ számértékét
õrizzük meg. Ha egyszer a kettes számot rögzítettük, akkor az kettes marad, és felismerhetõ akkor is, ha

az ütött-kopott vagy hiányzik egy darabka belõle.
A digitalizálás, illetve a számítógép mindig bináris (O és 1) számokkal dolgozik, ami garantálja, hogy

kétszer kettõ mindig négy legyen. Ebbõl következik, hogy a digitalizált anyag rendkívül hosszú ideig jó
minõségben megõrzi a rögzítetteket. A késõbbiekben csak a fantáziánk szab határt annak, hogy ezeket a
filmeket, képeket, dokumentumokat, hanganyagokat hogyan használjuk fel. A technikai feltételek adottak
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