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Integrált elektronikus
dokumentumszolgáltató
rendszer kiépítése
a LIBINFO- és
MATARKA-szolgáltatások
alapjain

(Tervezet az együttmûködésre
és a szolgáltatás bõvítésére)

A konzorciumi alapokon mûködõ és az országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) által fenntartott
LIBINFO szolgáltatás, mely rendkívül népszerû
és sikeres on-line referensz-szolgáltatássá nõtte
ki magát, nemrégiben kiterjesztette tevékenysé-
gét az elektronikus dokumentumszolgáltatás irá-
nyába is.

A http://libinfo.oszk.hu honlapon kérdést felte-
võk immár elektronikus másolatokat is rendelhet-
nek nyomtatásban megjelent publikációkból.

A MATARKA – Magyar Folyóiratok Tarta-
lomjegyzékeinek Kereshetõ Adatbázisa (www.
matarka.hu) – szintén konzorciumi keretekben, a
Miskolci Egyetem Könyvtárának vezetésével mû-
ködõ országos tartalomjegyzék-szolgáltatás. A szol-
gáltatás résztvevõi (különbözõ nagyságú magyar
könyvtárak) rögzítik és adatbázisban teszik on-line
hozzáférhetõvé a magyar idõszaki kiadványok tar-
talomjegyzékeit (a kurrens és az átlagosan egy
évtizedre visszamenõleges számokat). A cikkek kb.
tíz százalékának teljes szövegéhez ugrópont vezet.
A többi, mintegy kilencven százalékot kitevõ cikk-
hez a MATARKA tagkönyvtárai szintén teljesíte-
nek elektronikus másolat küldésére irányuló olva-
sói kéréseket. Az adatbázis jelenleg több mint 150
ezer cikkcímet tartalmaz.

Az ilyen, könyvtári keretekben történõ digita-

lizálás termékköltsége és a szerzõi jog figyelem-

bevételével megállapított felár a végfelhasználót

terhelné.

Logikusnak tûnik e fontos könyvtári rendsze-
rek azonos profilú szolgáltatásainak integrálása,
különös tekintettel arra, hogy

•  elõfordulhat, hogy egyes mûveket viszony-
lag gyakran kérnek a megrendelõk;

•  ugyanazon mûvek többször digitalizálásra
kerülhetnek;

•  a gyakori digitalizálás hozzájárul a könyv-
tári állomány állagromlásához;

•  növelheti a digitalizáló infrastruktúrák számát
•  és nem hatékony a munkaerõ-kihasználás

szempontjából.
Ezért lenne célszerû, ha a különbözõ szolgál-

tatók közös rendszerben végeznék el az ehhez a
szolgáltatáshoz kapcsolódó feladataikat.

A korábbi gyakorlat szerint a digitális máso-
latokat lényegében egyszer használták fel, azaz
ha az egyik szolgáltatótól egy adott mû másola-
tát rendelték meg, akkor az újra elkészítette az
elektronikus változatot is, még akkor is, ha ezt
esetleg egy másik intézmény már megtette.

Ennek kiküszöbölésére célszerû lenne:
• az így elõállított másolatok tárolása (csak a

szolgáltatás résztvevõi számára lehetséges hoz-
záféréssel);

• a másolatok nyilvántartásának elkészítése és
a nyilvántartás on-line hozzáférhetõvé tétele
(mind keresés, mind bõvítés céljából) a szolgál-
tatásban közremûködõk számára.

Ez lenne az alapja az integrált elektronikus
másolatküldõ rendszernek, mely két, egész or-
szágot lefedõ szolgáltatás összevonásával alkal-
mas lenne az igények teljes körû kielégítésére.

Az integrált szolgáltatás a LIBINFO-hoz ha-
sonlóan a tagok számára teljesen nyitott, dina-
mikus felületen történne, tehát az is nyomon
követhetõ lenne a tagok számára, hogy az adott
beérkezett kéréssel ki foglalkozik, ki teljesíti azt.
A kérés teljesítésével egyidejûleg a másolat ké-
szítõje bevezetné a digitalizált tétel adatait a kö-
zös nyilvántartásba, valamint feltöltené a máso-
latot egy nem nyilvános háttértárolóra, ahol az
viszont a nyilvántartás alapján bármikor megta-
lálhatóvá és szolgáltathatóvá válna.

A szolgáltatáshoz egységes számlázási rend-

szert is ki kell dolgozni, valamint olyan fizetési

módot, mely nem lassít a kiszolgáláson. A fel-

használók az elektronikus úton kapott másola-

tért elektronikus úton, emelt díjas esms-ben fi-

zetnének. Az így befolyt bevétel a teljesített ké-
rések arányában oszlana meg a szolgáltatók kö-
zött. Az integrált szolgáltatáshoz a másolatké-
résre vonatkozó megrendelést a felhasználók
majd megtehetik a LIBINFO külön erre a célra
létrehozott ûrlapján. Ugyanakkor a MATARKA
találatokban elhelyeznénk egy „megrendelem”
funkciót, mely rögtön a megtalált tétel adataival
részben kitöltött másolatrendelõ ûrlapot adna fel.
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A digitalizált mûvek (fõként folyóiratcikkek,
de ez egyéb dokumentumtípusra is kiterjeszthe-
tõ) nyilvántartása jelenleg egységesen nem meg-
oldott. A LIBINFO ugyan tárolja a digitalizált
dokumentumokat, de ezeket csak a kérdések felõl
lehet jelenleg visszakeresni. Új adatbázist kell
kiépíteni, mely szabványos adatstruktúrában tá-
rolja a tételekhez társuló metaadatot. A javasolt
adatstruktúra a kvalifikált Dublin Core (esetleg
annak NDA-féle magyarítása). Az adatstruktúra
kidolgozása közösen az EPA (MEK) és a
LIBINFO feladata. Az így elõállt specifikáció
alapján a MATARKA munkatársai végeznék el
az adatbázis programozását (MySõL-PHP-alapo-
kon), valamint on-line beüzemelését, mûködte-
tését és karbantartását.

A rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesz-
tések és beruházások:

•  tárolószerver, illetve tárterület biztosítása;
•  tárterület biztonsági rendszerének kidol-

gozása;
•  digitalizáló infrastruktúra fejlesztése (pél-

dául mikrofilmszkenner);
•  LIBINFO szolgáltatói és adminisztrációs

felület bõvítése, kiterjesztése;
•  MATARKA-felület bõvítése;
•  nyilvántartó adatbázis tervezése;
•  nyilvántartó adatbázis üzemeltetése;
•  nyilvántartó adatbázis webes felületének

megtervezése;
•  fizetési rendszer bevezetése társvállalkozó-

val (T-Mobil Magyarország Rt.).

A LIBINFO fejlesztési feladatai

A dokumentumküldõ rendszer alapjaiban a
LIBINFO már meglévõ rendszerére épülne
(PostgreSQL adatbázis, PHP4 dinamikus lekér-
dezés). A rendszer kibõvítéséhez az alábbi mó-
dosítások szükségesek:

1) Adatbázis: adattábla létrehozása a doku-
mentumszolgáltatás részére (beérkezett megren-
delések)

2) Ûrlap és lekérdezés:

– külön ûrlap a megrendeléshez, illetve kü-
lön lekérdezés a beérkezett megrendelések ke-
zelésére

– az ûrlapra mutató link a megrendelhetõ cikk
mellett is megjelenik; a linkre kattintva a cikk
adatai automatikusan beemelõdnek az ûrlap
megfelelõ részébe

3) Biztonságos tárhely, jelszavas hozzáférés:

a digitalizált dokumentum feltöltése egy bizton-
ságos tárhelyre, ahol csak a szolgáltatásban részt
vevõk, illetve a megrendelõ fér hozzá

4) Egyszeri letöltés:

– a megrendelõ csak egyszer férhet hozzá
dokumentumához, amelyet természetesen letölt-
het saját számítógépére vagy egyéb tárhelyre

– a letöltéshez a megrendelõ egyedi azonosító-
ja (kérdésszám) és jelszava (e-mail cím) szükséges

– a rendszer automatikusan érzékeli a letöl-
tés végbemenetelét és törli a dokumentumot az
ideiglenes tárhelyrõl

5) Másolat küldése a MATARKA-nak: az el-
készült digitalizált dokumentum feltöltése a
MATARKA adatbázisába további feldolgozás
céljából

6) A mobilszolgáltató által biztosított adatfe-

lület összekapcsolása az adatbázissal: a fizetés
megtörténtének megállapítására a beérkezõ esms-
eket össze kell társítani a beérkezett megrende-
lésekkel, ehhez a szolgáltató által biztosított
adatbázis megfelelõ részeit kell összekapcsolni
a megrendelések adattáblával

7) Külsõ dokumentumfeltöltési lehetõség kon-

zorciumi tagok számára: biztosítani kell a kon-
zorciumi tagok számára, hogy részt tudjanak
venni a digitalizálási és dokumentumszolgálta-
tási rendszerben, ehhez az szükséges, hogy lehe-
tõségük legyen az elkészült digitális dokumen-
tumot a moderátor rendelkezésére bocsátani, aki
a fizetés megtörténte után tudja elküldeni a do-
kumentumot a megrendelõnek

8) Az archívum átszervezése és bõvítése: a
várhatóan megnövekedõ forgalom miatt az ar-
chívum adatstruktúrájának átszervezése szüksé-
ges a könnyebb visszakereshetõség érdekében

A fizetõs dokumentumszolgáltatás
menete

A megrendelõ az ûrlap kitöltésével elküldi
megrendelési igényét. A megrendelés a LIBINFO
szolgáltatás adatbázisába kerül, ahonnan a mo-
derátor egy külön lekérdezés segítségével tudja
megjeleníteni az aktuális megrendelések listáját.
A lista, a jelenleg mûködõ rendszerhez hasonló-
an, különbözõ színekkel jelzi a kérés feldolgo-
zottságának állapotát. A moderátor ellenõrzi az
adatok pontosságát (e-mail cím, bibliográfiai
adatok) és felméri az adott digitalizálás költsé-
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gét, amirõl értesíti a megrendelõt. A megrendelõ
egy emelt díjas esms elküldésével tud eleget tenni
fizetési kötelezettségének, melyet bármely ma-
gyarországi mobilszolgáltató rendszerébõl meg
tud tenni: T-Mobile, Pannon, Vodafone. Az el-
készült digitális dokumentumot csak az emelt
díjas esms regisztrált beérkezése után teszi a rend-
szer elérhetõvé a megrendelõ számára: a meg-
rendelõ egy e-mail üzenetben megkapja a doku-
mentum URL-jét, amire rákattintva, kódszáma
és jelszava megadásával, letöltheti a dokumen-
tumot. A megrendelõ az egyszeri letöltés után
többször nem tud a dokumentumhoz hozzáférni.

A dokumentumszolgáltatás teljes egészében
a 1999. évi LXXVI. szerzõi jogi törvény vonat-
kozó passzusainak megfelelõen történik.

A végfelhasználó (megrendelõ) az ûrlapon
megjelenõ nyilatkozatban vállalja, hogy a doku-
mentumot csak a szerzõi jogi törvényben meg-
határozott módon használja fel. A nyilatkozat
elfogadása nélkül nem küldhetõ el a megrendelõ
ûrlap. A termék bármilyen szempontú újrafel-
használása a szerzõi jogi elõírások miatt nem
engedélyezett. A digitalizált állomány minõsége
nem lehet olyan, hogy az bármilyen jellegû to-
vábbi felhasználást tenne lehetõvé.

A digitalizált és a szerzõi jogi törvény hatá-
lya alá esõ dokumentumokat nyilvánosan hozzá-
férhetõ tárolóhelyeken (internet) nem tesszük el-
érhetõvé.

A T-Mobile Magyarország Rt.
ajánlata

A cég által ajánlott alkalmazások közül a
média típusú, emeltdíjas esms tûnik szolgáltatá-
sunk számára a legkedvezõbbnek.

Az alkalmazás az alábbi lehetõségeket nyújtja:
– a beérkezõ esms-ek regisztrációját végzõ

szoftvert a T-Mobile biztosítja, nem szükséges
saját szoftvert fejleszteni és fenntartani;

– a szolgáltató vállalja az elszámolással és a
többi mobilszolgáltatóval való kapcsolattartással
járó feladatokat;

– nincs elõfizetési és tesztelési díj;
– nincs elõírt forgalmi kötelezettség;
– az esms díjából szolgáltatásunk húsz szá-

zalékos részesedést kap;
– a szolgáltatást jelenleg a magyar szolgálta-

tók rendszerein belül lehet használni (T-Mobile,
Pannon, Vodafone);

– az elszámolás havonta történik.
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Az új szolgáltatási rendszer kiépítésének ter-

vezetét a Magyar Elektronikus Könyvtár és az

Országos Széchényi Könyvtár LIBINFO csoport-

ja munkatársai dolgozták ki. A 2004. szeptem-
ber 20-án megtartott közgyûlésen a LIBINFO
konzorcium tagjai támogatták a tervezetet és
annak megvalósítását.

Amennyiben pályázati forrásokból sikerül a
szükséges anyagi fedezetet elõteremteni, meg-
kezdõdhet a munka. Hisszük és reméljük, hogy
a hazai könyvtári rendszer a szolgáltatás további
fejlesztésével és bõvülésével, a tagkönyvtárak
együttmûködésével újabb jelentõs lépést tehet
meg az informatikai társadalom kiépítése, a
könyvtári információ-, tartalom- és dokumentum-
szolgáltatás irányába.

Tóth Ferenc Tibor

Országos Széchényi Könyvtár

Digitális jegyzetek
– adatok egy kattintásra

OPM-rendszer
az OSZK-ban

2004. szeptember 9-én adták át hivatalosan az
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös
fejlesztésében létrejött, az országban egyedülál-
ló új számítógépes rendszert, az OPM-et (olva-
sói professzionális munkaállomások).

Az Országos Széchényi Könyvtár több éves
átfogó szakmai programot terjesztett be az In-
formatikai és Hírközlési Minisztériumhoz (IHM).
Az annak egyik elemeként megvalósult OPM
révén az intézmény a világ jelenleg egyik leg-
korszerûbb számítógépes szolgáltatásával áll az
olvasók rendelkezésére.

„Az informatikai társadalom építésében a
szaktárca egyik legfontosabb szövetségesei a
könyvtárosok, hiszen a bibliotékák a kiadványok
õrzése mellett a tudáselosztás és -terjesztés fõ
bázisai” – mondta Kitzinger Dávid, az IHM fõ-
tanácsadója a hivatalos átadási ünnepségen.

A nemzeti könyvtár új szolgáltatásának kö-
szönhetõen a látogatók az elektronikus dokumen-
tumok olvasása mellett azonnal megírhatják ta-
nulmányaikat, elkészíthetik dolgozataikat, jegy-
zetelhetnek az olvasmányokból, hisz a teljes
Microsoft Office csomag (szövegszerkesztõ, táb-

lázatkezelõ, adatbá-
zis-kezelõ), ezenkí-
vül kép- és web-
lapszerkesztõ prog-
ramok a rendelke-
zésükre állnak, és a
dokumentumokat
haza is vihetik va-
lamilyen adathordozón. A bibliotéka olvasóter-
meiben elhelyezett száz számítógéprõl közvetle-
nül elérhetõvé váltak az elektronikusan archivált
anyagok, elektronikus dokumentumok, e-bookok,
az országos adatbázisok, és lehetõvé vált a teljes
körû internethasználat is.

A rendszer az informatikai feladat szempont-
jából is különlegesnek, egyedinek mondható.
Száz darab terminál áll az olvasók rendelkezésé-
re, tehát egyszerre száz olvasó tudja használni a
rendszert. Ugyanakkor a könyvtár jelenleg 43
ezer beíratkozott olvasót tart nyilván, és mind-
egyikük egyéni hozzáférési joggal és saját, ma-
ximum 150 MB-os tárhellyel rendelkezik. Ez azt
jelenti, hogy virtuálisan valójában 43 ezer termi-
nál (számítógép) áll az olvasók rendelkezésére.
A konkrét tárolóhely biztosítása az utolsó doku-
mentum-elmentéstõl számított hét nap, tehát fo-
lyamatos használat esetén akár hónapokig is
igénybe vehetõ. A klienseket egy 200 Gigabyte-
os fájlszerver és egy 6,8 Terrabyte-os tároló szer-
ver szolgálja ki, ami egyben az OSZK épülõ di-
gitális könyvtárának tárhelyét is biztosítja.

Kérésre egyéni digitalizálás kizárólag könyv-
tárosok közremûködésével, az állományvédelmi
szempontok és a szerzõi jogi elõírások figye-
lembe vételével végezhetõ. Az olvasók által el-
készített dokumentumok, a kiválasztott képek a
szerzõi jogok betartásával a nyomtatás mellett
különféle adathordozókra, például flopira, CD-
re, DVD-re másolva haza is vihetõk, illetve tá-
voli hozzáféréssel (FTP) elérhetõk.

A rendszer különlegessége abban nyilvánul
meg, hogy az olvasó egy munkahelyen mindazt
a szolgáltatást megkapja, amit egyébként más
könyvtárakban esetleg több munkaállomáson
tudott csak elérni, miközben minden olvasó egye-
di, saját maga által kialakított felülettel és tár-
hellyel rendelkezik. A tervezés menete és fázisai
elolvashatók az Országos Széchényi Könyvtár
honlapján:

http://www.oszk.hu/frame_hu.htm?hun/szak-
mai/tervek/tervek_index_hu.htm. (T.F.T., OSZK)


