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Digitális könyvtárak

Mi is az a digitális könyvtár? Erre a kérdésre
találhatunk választ Lucy A. Tedd és Andrew
Large könyvében. A két szerzõ jó néhány éves
tanítási tapasztalatot tudhat maga mögött a
könyvtári és információs tudományok területén.
Lucy A. Tedd az Egyesült Királyságban, a
University of Wales Aberystwyth hallgatóinak
ismereteit bõvíti, míg Andrew Large Kanadá-
ban, Montrealban, a McGill Universityn teszi
ugyanezt.

A könyv bevezeti az olvasókat a digitális
könyvtárak világába. A két szerzõ többszempontú
megközelítést alkalmaz. Megpróbálnak áttekin-
tést adni a történetükrõl, felhasználóikról, a de-
finíciójukról, valamint érintik a gyakorlati kér-
dések széles skáláját. Megemlítenek néhány, a
digitális könyvtárak tervezésével, megvalósítá-
sával kapcsolatos fontosabb témát, mint a szab-
ványosítás, az együttmûködési képesség, illetve
az interfésztervezés problematikája. Bár a könyv
nem az információ megszerzésérõl szól, a szer-
zõk fontosnak tartották leírni azokat a keresési
és böngészési módokat, amelyekkel a felhaszná-
lók eljuthatnak a számukra értékes információk-
hoz. S habár a tárgyhoz kapcsolódna olyan in-
tézmények széle köre is, melyek nem könyvtári
szervezetek (mint például a levéltárak, múzeu-
mok), mégis a könyvben (a behatárolt terjedelmi
lehetõségek miatt) a könyvtárak dominálnak.
Ennek oka, hogy a könyv elsõsorban a könyv-
tártudományi, információtudományi, illetve szá-
mítógép-tudományi szakembereknek, hallgatók-
nak szól, nekik próbál segítséget nyújtani, hogy
ebben a gyorsan fejlõdõ témában otthonosan mo-
zogjanak.

A digitális könyvtárra definíciót adni igen
nehéz. Többen, többféleképpen megpróbálkoz-
tak vele. Mégis felfedezhetünk bizonyos irány-
elveket, melyek körülhatárolják a digitális könyv-
tár fogalmát. A digitális könyvtár elektronikus
források és az azokat felhasználhatóvá tévõ tech-
nikai apparátus összessége. Tartalmazhat bármi-
lyen multimédiás anyagot, szövegeket, képeket,

mozgóképeket, hangokat és ezek bármiféle ke-
verékét. Jól megszervezett adathálózat, amelybe
beletartoznak az adatok, a metaadatok és a kö-
zöttük lévõ kapcsolatrendszer is. Lehet benne bib-
liográfiai és teljes szövegû információ egyaránt.
A gyûjtemény a felhasználói társadalom érdeké-
ben valósul meg, a felhasználók által, a funkci-
onális adottságaik támasztják alá a társadalom
információs szükségletét és információ-felhasz-
nálását. Ebben az értelemben az információs
intézmények kibõvítései, olyan fizikai helyek,
ahol a forrásokat szétválogatják, összegyûjtik,
szervezik, szolgáltatják és hozzáférhetõvé teszik
a felhasználói társadalom érdekében.

A digitális könyvtár magában kell hogy fog-
lalja a digitális világból származó információ-
kat. Azonban gondoljunk bele, hogy az ilyen
információk nagy részét szöveges dokumentu-
mok alkotják (a számos multimédiás dokumen-
tum mellett). Ez azonnal maga után vonja azt a
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kérdést, hogy rendelkezhet-e egy digitális könyv-
tár nem digitális gyûjteménnyel éppúgy, mint
digitális gyûjteménnyel. Tekinthetünk-e egy
egyetemi könyvtárat, amely nagy számú nyom-
tatott gyûjtemény mellett számos e-folyóiratot
és e-könyvet tart fenn, digitális könyvtárnak?
Nehéz a határvonalat meghúzni, így sokkal sze-
rencsésebb, ha a digitális könyvtár terminus he-
lyett a „hibrid könyvtár” elnevezést használjuk,
ha ki akarjuk hangsúlyozni, hogy mindkétféle
forrású dokumentum megtalálható.

De egyáltalán miért is van szükség digitális
könyvtárakra? Mit tud a digitális könyvtár nyúj-
tani a felhasználók számára, amit ne találhatná-
nak meg a tradicionális könyvtárakban? Az elsõ
és legfontosabb az, ami gyakran elõfordul, hogy
sok olyan információhoz nyújtanak hozzáférést
osztott hálózaton keresztül, ami a tradicionális
könyvtárak számára lehetetlennek bizonyulna.
Már nem szükséges sem gazdasági erõforráso-
kat, sem fizikai teret keresni a könyvtári gyûjte-
ménynek. Sok felhasználó számára a fõ vonzerõ
az, hogy több különbözõ helyrõl tudnak kapcso-
latot létesíteni a digitális könyvtárral, mint pél-
dául otthonról, az iskolából, az egyetemrõl, egy
irodából vagy egy internetkávéházból. Továbbá
elérhetik õket a nap minden percében, sõt, éj-
szaka is, az év minden napján. A dokumentu-
mok mindig hozzáférhetõk, s a felhasználónak
nem kell azzal szembesülnie, hogy az általa
keresett dokumentum ki van kölcsönözve,
kötészetben van, rossz polcra van téve vagy
elveszett. Ezenkívül a digitális könyvtárak
különleges keresési és böngészési lehetõsége-
ket nyújtanak, és letölthetõvé teszik a doku-
mentumokat vagy arra is módot nyújtanak,
hogy kivágjanak belõlük és az így kiemelt részt
közvetlenül egy másik dokumentumba il-
lesszék. Szolgáltatásaik segítik az olyan
internetes tevékenységeket, mint például a táv-
oktatás, az internetes kereskedelem, meg-
könnyítik az együttmûködõ munkát földrajzi-
lag egymástól távol lakó vagy dolgozó embe-
rek között. A digitális technika megjelenése
gyökeresen megváltoztathatja azt, hogy kik,
mikor használják a könyvtárat, illetve azt, hogy
milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Az információs szakemberek a digitális
könyvtárak esetében a szolgáltatásnövekedést
értékelik: nagyobb gyûjtemények, szélesebb hoz-
záférés, csökkentett raktározási költségek a tra-

dicionális könyvtár polcos raktározásához képest,
valamint jobb visszakereshetõség. Még egy fon-
tos szempont támasztja alá a digitális könyvtá-
rak szükségességét, ez pedig a dokumentumok
megóvásában betöltött szerepük, azáltal, hogy
nem kell a ritka és törékeny eredetiket kézbe
venni. A digitális könyvtárakat a tradicionális
könyvtárak kiterjesztéseinek tekinthetjük, melyek
további erõforrásokat jelentenek a felhasználók
információs szükségleteinek kielégítésére.

Ugyanakkor azt hangsúlyozni kell, hogy a
digitális dokumentumok nem helyettesítik, nem
helyettesíthetik a hagyományos forrásokat. Nem
csak hogy több millió, a digitális korszakot
megelõzõ idõszakból származó dokumentum
maradt átalakítatlanul, de a nyomtatott publiká-
ciók által elhasznált papír mennyisége évrõl évre
tovább növekszik. Mind a tudományos folyóira-
tok kiadói, mind az olvasóik szívesen fogadták
a digitális verziókat, de számos esetben a hagyo-
mányos verzió párhuzamosan létezik a digitális
megfelelõje mellett.

Azonban a digitális könyvtárak, vagy leg-
alábbis a digitális gyûjtemények, sajnos szintén
hozzák a saját problémáikat, mint például:

• a hozzáférés egyenlõsége,
• együttmûködési képesség a rendszerek és a

szoftver között,
• a gyûjteményhez való hozzáféréshez a fel-

használó azonosítása,
• információs szervezet,
• interfésztervezés,
• szellemi tulajdonjogok.
De hogyan vélekednek a felhasználók arról,

hogy milyen elõnyöket nyújt a digitális könyv-
tár? Elsõdlegesen azt emelhetnénk ki, hogy az
információ könnyen hozzáférhetõ, akár laptop-
ról, akár asztali számítógéprõl, és teljesen füg-
getlen a számítógép helyétõl. S nemcsak a távol-
ság gátját gyõzi le a felhasználó, de a digitális
könyvtár esetében idõkorlátot sem kell szem elõtt
tartania, hisz a gyûjtemény hozzáférése biztosí-
tott éjjel-nappal, a hét minden napján. Nem csak
könnyen juthatunk hozzá az információhoz, de
gyorsan is. Nagyon fontos, hogy a digitális gyûj-
teményekben a legfrissebb, napra kész informá-
ciót is elérheti a felhasználó s a visszakereshetõ-
ség is jó, nagy esély van a releváns információk
megtalálására.

Nem feledkezhetünk viszont meg arról, hogy
a digitális könyvtárhoz nem férhetünk hozzá



22  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. március

internetes kapcsolat nélkül. S itt mindenképp meg
kell említeni azon akadályokat, amelyek a digitális
könyvtári szolgáltatások elérését korlátozzák.

Az elsõdleges a már elõbb említett internet,
azaz a megfelelõ technikai feltételek hiánya. A
technológia egy ország fejlõdésének velejárója,
így a digitális könyvtárak fejlõdésében is felfe-
dezhetjük azt a határvonalat, ami a fejlett és a
fejlõdõ országok között van, és amit a fejlõdés
egyenlõtlen üteme okoz. Ez a különbség termé-
szetesen nem csak országok között, de az egyes
országokon belül is megtalálható. Számos ország-
nak kell szembenéznie ezzel a problémával. El-
sõdlegesen a könyvtárak, a könyvtárosok felada-
ta, hogy áthidalják ezt, azáltal, hogy megfelelõ
digitális könyvtárakat hoznak létre és biztosítják
azt, hogy a felhasználók információs mûveltsé-
get szerezhessenek. Az internethez való hozzá-
férés elõsegítésében nagy lépés volt (a könyvtá-
rak mellett) az internetkávéházak megjelenése.
Az elsõ 1994-ben indult Londonban, és manap-
ság ezernyi hasonló létesítmény van több mint
140 országban. A cél azonban az, hogy internet-
hozzáféréssel rendelkezzen a társadalomban min-
denki. Miután kialakul a megbízható internetszol-
gáltatás és meglesznek a megfelelõ számítógé-
pes eszközök, megkezdõdhet a digitális könyv-
tárak virágzása.

A használatot korlátozhatják a felhasználók-
tól függõ problémák. Az elsõ ilyen a különféle
fizikai fogyatékossággal élõkkel kapcsolatos. Az
esélykülönbségek csökkentését számos ország-
ban törvényalkotás révén próbálják biztosítani, s
több technikai fejlesztést alkalmaznak, segédkez-
ve az elektronikus információs forrásokhoz való
hozzáférésben. Ilyen például a képernyõolvasó
szoftver, amely a vakoknak segít azáltal, hogy
egy hang felolvassa a képernyõn megjelenõ tar-
talmat, vagy a képnagyító szoftver, amely a
gyengén látók számára teszi láthatóvá a képer-
nyõn lévõ információkat. „Alternatív egér” segí-
ti azokat, akiknek problémájuk van a kézi vezér-
léssel.

Azok a felhasználók, akik nem tudnak olvas-
ni, gépelni vagy számítógépet használni, nagy
kihívásokkal kerülnek szembe, ha digitális in-
formációkat szeretnének megkeresni. A nyilvá-
nos könyvtárak (beleértve a fejlõdõ digitális
könyvtárakat) feladata oktató kurzusokkal elõse-
gíteni a felhasználók információs és kommuni-
kációs technológiákban való jártasságát. Ez azon-

ban nem keverendõ össze az információs mû-
veltséggel, ami az információs szükséglet felis-
merésének, a megfelelõ információ megkeresé-
sének, megszerzésének, a megfelelõ keresési
hely, illetve keresési erõforrások, adatbázisok
kiválasztásának, a kinyert információ kiértékelé-
sének és – a meglévõ információs anyagra épít-
ve – új tudás megteremtésének képessége.

A könyvtár csak egy a számos helyszín kö-
zül, ahol az emberek hozzá tudnak férni az e-
oktatási kurzusokhoz. Sok országban a European
Computer Driving Licence (ECDL) és a kapcso-
lódó International Computer Driving Licence
(ICDL) jelenti az információs és kommunikáci-
ós technológiában való jártassághoz vezetõ utat.

Újabb akadály, ha a digitális könyvtár nem
tartalmaz megfelelõ információkat a felhasználó
számára könnyen olvasható, megérthetõ nyelven.
Ezért a törekvések abba az irányba mutatnak,
hogy nem csak a világnyelveken, de olyan nyel-
veken is hozzáférhetõvé váljanak az elektroni-
kus információk, amelyeket az országban élõ
kisebbségek használnak, s folyik az ezt meg-
könnyítõ szoftverek fejlesztése.

Milyenek lehetnek a digitális könyvtárban
megtalálható dokumentumok? A digitális infor-
mációforrások a könyvtárakban, múzeumokban
vagy levéltárakban változatosak lehetnek, asze-
rint, hogy milyenek a felhasználók szükségletei,
és milyen az intézmény típusa, célja. Lehetnek
helyi vagy más forrásból származó dokumentu-
mok, némelyik szabadon hozzáférhetõ bárki szá-
mára, szemben más dokumentumokkal, melyek
anyagi vagy szerzõi jogi okokból csak egy meg-
határozott felhasználócsoport számára elérhetõk.
Léteznek teljes információkat tartalmazó és
metaadatokat vagy anyagokról szóló informáci-
ókat tartalmazó gyûjtemények; számos forrás már
létezõ források digitális verziója, míg mások
eredetileg is elektronikus formában jelentek meg.

A könyvszakma képviselõi visszakövetelik a pénzüket. Úgy vélik,
többet fizetnek a Nemzeti Kulturális Alapnak, mint amennyit
támogatásként visszakapnak, ezért egyszerûbb volna, ha a kulturális
járulék címén beszedett 1%-ot náluk hagynák.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesületének elnöke
azt is javasolja, hogy az értékes könyvek kiadását könyvtári
vásárlásokon keresztül támogassák. Ez a modell a skandináv
országokban nagyszerûen bevált, ott a könyvtárak számára állami
pénzbõl veszik meg a legfontosabb kiadványokat.

Az ötletet csak támogatni tudjuk…
(forrás: Magyar Nemzet)
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A tudományos intézmények digitális könyv-
táraiban tipikusan a következõ típusú források
találhatók meg:

• teljes szövegû anyagok: tudományos folyó-
iratok, nyílt hozzáférésû gyûjtemények, elektro-
nikus könyvek, elektronikus napilapok;

• metaadat-források (információ az informá-
ciókról): katalógusok, kivonatoló és indexelõ
adatbázisok, levéltári indexek;

• multimédia anyagok;
• weboldalak, linkgyûjtemények.
A szellemi tulajdonjogok kérdése hatással van

minden digitalizált gyûjtemény használatára. A
World Intellectual Property Organization (WIPO)
szerint a szellemi tulajdon az elme terméke,
bármilyen találmány, irodalmi vagy mûvészi
munka; valamint szimbólumok, képek, nevek és
tervek, amelyek kereskedelmi forgalomban van-
nak. A szellemi tulajdon két típusba sorolható,
az egyik az ipari termékek, a másik a szerzõi
jogok csoportja.

A szerzõi jogi törvények két fõ céllal készül-
nek: egyrészt bátorítani azokat, akik létrehoztak
valamilyen kreatív munkát, hogy folytassák tény-
kedésüket és legyen ez a jövedelemforrásuk;
másrészt szabályozni, hogy tulajdonos kezébe
téve hogyan használhatják a szerzõi jogokkal
rendelkezõ munkát.

A digitális könyvtár megvalósítóinak ismer-
niük kell a szerzõi jogi törvényeket, tekintettel a
különféle információforrásokra, beleértve a he-
lyi fejlesztéseket is. Nehezebb a jogokat betar-
tatni, ugyanis manapság egyre fejlettebb techni-
kai kapacitás áll rendelkezésre szerzõi jogokat
sértõ terjesztésekre. A digitális könyvtáraknak is
feladatuk a megfelelõ védelmi technológiák el-
sajátítása. A cél mindenképpen olyan digitális
dokumentumokra vonatkozó szerzõi jogi törvé-
nyek megalkotása, amelyek szem elõtt tartják a
hagyományos dokumentumok védelmére szolgá-
ló törvényeket, alkalmazva azokat az elektroni-
kus dokumentumokra. Azaz tiszteltben tartják a
szerzõk vagy a copyright-tulajdonosok jogait,
garantálják a dokumentum megõrzését, megóvá-
sát, s szabályozzák a felhasználás feltételeit.

Egy digitális könyvtár akkor tölti be jól a
szerepét, ha az általa kínált információk, adatok
eljutnak a felhasználóhoz, ami egy jól megterve-
zett interfészen keresztül valósulhat meg. De
milyen is a jó interfész? Az interfész tervezése-
kor mindenképp figyelembe kell venni, hogy

olyan esztétikus, szemnek vonzó felületet ter-
vezzünk, ami felkelti a felhasználók érdeklõdé-
sét. S ha ez megvan, akkor igyekezni kell az
érdeklõdést fenntartani. Mind látványban, mind
fogalmilag, mind lingvisztikailag tiszta és félre-
érthetetlen legyen. Követelmény a kompatibili-
tás a rendszer korábbi verziójával, valamint a
hozzá hasonló rendszerekkel. Amikor egy fel-
használó elõször szembesül egy interfésszel és
nem tudja könnyen értelmezni, könnyen megta-
nulni a kezelését, akkor nem foglalkozik vele
tovább. Legyen továbbá igény szerint átszervez-
hetõ, könnyen személyre szabható és a felhasz-
nálók által kontrollált. Használhatósági szempon-
tokat tekintve legyen egyszerû, gyors, követke-
zetes, azaz a lépéseket gyorsan, a háttérben vé-
gezze, s ugyanazon lépésekkel ugyanazon ered-
ményre jussunk. A felhasználók létezõ tudására
építsen, a hétköznapi nyelvet használja, és le-
gyen visszafelé navigálható. Próbáljon meg fel-
készülni a hétköznapi emberi tévedésekre, s hiba
esetén küldjön róla tájékoztató üzenetet.

Mindinkább arra számíthatunk, hogy a digi-
tális könyvtárak számának növekedési tendenci-
ája folytatódik. Az embereket arra biztatják, hogy
tanulmányaikat a hivatalos tanulási kötelezettsé-
geiken túl is folytassák. Ezt gyakran úgy emle-
getik mint élethosszig tartó tanulást, s a könyv-
tárak és más hasonló intézmények digitális
könyvtárakat fejlesztenek, hogy a tárgyhoz tar-
tozó tanulási erõforrásokat nyújtsanak.

A tanulás és az oktatás fejlõdése minden
oktatási szinten azt jelenti, hogy a projekt alapú
vagy probléma alapú tanítási módszerek térhó-
dításával egyre inkább tanulóközpontúvá válik.
Ilyen környezetben a digitális könyvtárak a digi-
tális információforrásokhoz való jutás szerves
részét képezik.

A professzionális felhasználók magasabb el-
várásokat támasztanak a könyvtárak szolgáltatá-
saival szemben. S mivel a web használata egyre
inkább elterjed, megnõ az igény a minõségi di-
gitális információk szolgáltatása iránt is.

A világ egyetemein a kutatók egyre inkább
használják az on-line kommunikációt, és elõ-
szeretettel teszik lehetõvé a publikációik digitális
formájának digitális könyvtárakban való gyûjtését.

A sérülékeny és értékes kulturális és történel-
mi örökségünk gyûjteményei iránti igény sok
múzeumot, levéltárat és galériát arra bátorít, hogy
kifejlessze digitális gyûjteményét, ezáltal elér-
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hetõvé téve azt az érdeklõdõ és tanulni vágyó
felhasználóknak a világ bármely pontján.

A digitális könyvtárakhoz a technológia hoz-
záférhetõ a világon mindenütt: a fejlõdõ orszá-
gokban a szervezetek használhatnak megfelelõ
technológiát, és a fejlett országokkal összeha-
sonlítható digitális könyvtári szolgáltatásokat
nyújthatnak a felhasználók számára. Valamint a
digitális könyvtáron keresztül a hasonló érdek-
lõdésû, de földrajzilag szétszórt felhasználókat
el tudják látni a tárgyhoz tartozó információs
források gyûjteményével. Sok ország kormány-
zatának az a célja, hogy állampolgárai számára
biztosítsa a releváns információkhoz való hoz-
záférést, s ennek egy lehetséges útjának tartja a
digitális könyvtárak fejlesztését.

Végül az a tény, hogy a digitális könyvtárak
segédkeznek az adatok információvá és abból tu-
dássá való átalakításában, egyre inkább értékké válik
számos ország tudásközpontú gazdaságában.

Hamza-Vecsei Tímea

Tedd, Lucy A.: Digital libraries:
principles and practice in a global
environment / Lucy A. Tedd, Andrew
Large. - München: Saur, K. G., Verlag
GmbH, 2005. - XIX, 280.p.

ISBN 3-598-11627-6

Csak egy órácskát kérek…
(Interjú Máté Judittal, a könyv
szerkesztõjével)

Az év végén jelent meg egy karcsú kis köny-
vecske, amely szerény külseje mögött sokaknak
hasznos információkat rejt. A borítón egy ho-
mokóra lepergõ homokszemei már sejtetik, hogy
talán jelen életünk legnagyobb ellensége, amely
mindnyájunkat üldöz, az idõ lehet a könyv fõ-
szereplõje.

Csak egy órácskát kérek – mondja könyör-
gõn a cím, s aki fellapozza a könyvet, annak
bizony sokat segíthet megvívni a napi csatákat a
civilizált világ rémével, az idõvel.

A könyv fordítója Máté Judit, aki saját filmes
könyvei mellett több sikeres olasz színdarab for-
dítását is jegyzi, valamint újságíróként és könyv-
szerkesztõként is ismert. Tõle kérdeztük meg,
vajon lehet-e még újat mondani az idõrõl és a
vele folytatott küzdelemrõl, vajon valóban léte-
zik-e mûködõ recept, amelynek segítségével ke-
zelhetõbbé tehetjük napjainkat.

– Azt gondolom, hogy igen, hiszen ezért is
javasoltam a Hermész Kiadónak e könyv megje-
lentetését. Az olasz szerzõpáros, Cinzia Sasso és
Susanna Zuccheli nap mint nap a saját bõrén
tapasztalja évek, évtizedek óta, mit jelent helyt-
állni egy szakmájában sikeres nõnek a munka-
helyén, otthon feleségként és anyaként. Elõbbi a
Republica címû napilap vezetõ újságírója, utób-
bi egy repülõtér igazgatónõje.

Ami elsõ olvasásra megkapott a könyvben,
az a könnyed, szellemes stílus, az egyes fejeze-
teket átszövõ humor, és nem utolsósorban, hogy
senkit nem kívánnak kioktatni, csak összegzik
és közreadják könnyen elsajátítható gyakorlata-
ikat kilenc fejezetben.

A könyvben kiválóan megfér egymással
Seneca filozófiai bölcsessége és egy olasz házi-
asszony gyakorlatiassága. Seneca ezt mondja:
„Csak az idõ a miénk. A természetbõl egyedül
ezt a rendkívül illékony dolgot birtokolhatjuk,
és mégis hagyjuk, hogy bárki elvehesse tõlünk.”
A háziasszony viszont kiszámította: „Pusztán az,
hogy a világos zoknikat szétválogassuk a söté-
tektõl, mosógépbe tegyük, kiteregessük, párosít-
suk és újból a helyükre tegyük õket, havonta 6
órát vesz igénybe, 3 teljes napot egy évben.”


