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GOOGLE-projekt „fut”
Dublin egyetemén!

Dublin legfrissebb alapítású egyeteme, a DCU
(Dublin College University) jelentõs kutatási
támogatást nyert a világ legjelentõsebb internetes
keresõgépét mûködtetõ Google-tól. Két ameri-
kai egyetemmel együttmûködve az intézmény
számítástechnikai részlege Alan Smeaton pro-
fesszor vezetésével egy olyan képkezelõ progra-
mot fejleszt, amely képes a kézírások felismeré-
sére, azonosítására és kezelésére. A speciális
szoftver az AIC – Adaptive Information Cluster
– névre hallgat, és használatával a digitalizált
kéziratok széles körû kutathatósága és hozzáfér-
hetõsége remélhetõ.

A Google egyébként (amelyet Larry Page és
Sergey Brin alapított a Stanford Egyetem kollé-
giumának egyik hálószobájában) jelentõs mér-
tékben hozzájárult a Library of Congress (Kong-
resszusi Könyvtár) tavaly novemberben meghir-
detett, a kéziratok, régi és ritka könyvek digita-
lizálását célzó programjához, hárommillió dol-
lárt adományozva, de önmaga is vezet ilyen pro-
jektet, többek között a harvardi és az oxfordi
egyetem közremûködésével.

Ma már jelentõs a digitalizált és akár az
interneten is elérhetõ, géppel olvasható dokumen-
tumok száma, de még közel sem oldottuk meg a
széles körû kutathatóság kérdését. Mindenki, aki
ezzel dolgozott, szembesült azzal, hogy már a
szkennelésnél milyen felismerési problémák
adódhatnak. A képfelismerés és -kezelés megle-
hetõsen kezdeti állapotban van, ami különösen a
kéziratos anyaggal való munkát nehezíti meg. A
dublini egyetemen folyó fejlesztõ munka ezért
számít nagy szakmai újdonságnak és komoly
elõrelépésnek.

A kutatócsoport, amelyet két éve alapított az
Ír Tudományos Kutatási Alapítvány, a Google
megbízásának eredményeképpen öt további ku-
tató bevonásával folytathatja a fejlesztõ munkát,
hogy széles körben olvashatóak legyenek olyan
különleges kéziratok, mint a híres VIII. századi
Kellsi Kódex, George Washington személyes

naplója, vagy akár a parókiák középkori anya-
könyvei.

Az egyetem (DCU) a másik nagy egyetem, a
UCD (University College Dublin) számítógépes
szakembereivel egyeztetve dolgozik, míg a kéz-
iratok digitalizálásában a Dublin Institute of
Advanced Studies a partnere. A digitalizációs és
képkezelési munka a tárgyazonosításra is kiter-
jed, így várhatóan a múzeumok is sokat profitál-
hatnak majd eredményeibõl. Az egyetem szak-
mai tekintélyét nagyon emelte a Google-tól ka-
pott támogatás.

A kutatások remélhetõ eredménye a www.
scholar.google.com címen lesz elérhetõ.
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A vezetõ nõi orgánum neve az USA-ban nem Nõk Lapja
(http://www.noklapja.hu), hanem: Nõk Napja (Woman’s Day -
http://www.womansday.com). Ki tudná eldönteni, melyik elne-
vezés banálisabb – tartalmuk viszont bizonyára többszörösen is
rácáfol minderre. És valóban: most a Woman’s Day az amerikai
könyvtárosok szövetségével, az ALA-val (http://www.ala.org)
karöltve esszéírási versenyt hirdet a következõ címmel:

Hogyan változtatta meg a könyvtár az életedet?
(How Has the Library Changed Your Life?)
Legutóbbi, 2006. március 7-ei számában a lap azt a felada-

tot állította az amerikai nõk elé – külföldiek sajnos nem pályáz-
hatnak, férfiakról meg ne is essék szó ;-) –, hogy maximum 700
szóban (tehát igencsak tömören) fogalmazzák meg a témával
kapcsolatos élményeiket. A nyertes írást és még három helyezett
esszéjét közzéteszik a lapban. Persze erre még várni kell, elvég-
re a beadás határideje 2006. május 10.

A Woman’s Day címû magazint a világ vezetõ médiacso-
portjának, a francia Lagardère-nek az egyik leányvállalata, az
Hachette Filipacchi Media US adja ki (http://www.hfmus.com/
HachetteUSA/NoFlash/index.html). Az Hachette veretes hang-
zású a magyar könyvtárosok számára is: Louis Hachette akkor
lépett a könyvkultúra pázsitjára, amikor 1826-ben megvásárolta
a Brédif könyvesboltot Párizsban. Az elsõ szórakozató magazin,
a Journal pour Tous megjelenése szintén az õ nevéhez fûzõdik.
1863-ban pedig barátjával, Paul-Émile Littrével megindította a
francia nyelv szótárát, a Dictionnaire de la langue française-t.
Említsünk meg még egy mérföldkövet a kiadó életében: 1953
azért jelentõs évszám, mert Henri Filipacchival az Hachette ekkor
bocsátotta útjára az elsõ „Livre de Poche”-t, amely a mai napig
Franciaország elsõ számú paperback-sorozata.
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