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A történelem részei lesznek 
a Twitter-üzenetek

A világ legnagyobb archívumába, a wa-
shingtoni Kongresszusi Könyvtár dokumen-
tumgyûjteményébe kerül az a több milliárd
twitteres üzenet, amelyet a mikroblog-szol-
gáltatás elindítása óta közzétettek.

A Twitter hozzáférést biztosít csaknem az
összes tweethez, azaz bejegyzéshez a 2006.
március 21-én elküldött legelsõ üzenetig be-
zárólag, amelyet Jack Dorsey, a szolgáltatás
társtulajdonosa adott fel a világhálón. Nem
volt mélyenszántó üzenet, és Dorsey meg
sem közelítette a 140 karakteres határt:
mindössze annyit írt, hogy „Jack”, legalább-
is a Kongresszusi Könyvtár nyilvántartása
szerint.

A könyvtár a kutatók munkáját akarja
megkönnyíteni azzal, hogy az elektroniku-
san archivált csiripekkel újra feleleveníthetik
a fontosabb eseményekrõl folytatott vitákat.
Érdekes kordokumentumok lehetnek például
a Barack Obama amerikai elnök 2008-ban
történt megválasztása után, a tavalyi iráni
tüntetések alatt, vagy az idei haiti földren-
géskor postázott üzenetek. 

Fontos megszorítás, hogy csak a nyilvá-
nosságnak szánt üzenetek lesznek elérhetõk,
a magánjellegük miatt védettek nem, ezek
viszont csak a tweetek kis százalékát teszik
ki. A Twitter egy másik korlátozásra is fel-
hívta a figyelmet: a Kongresszusi Könyvtár
egyes üzenetekhez a feladásuktól számított
hat hónapon át nem férhet hozzá. A napi 55
milliós üzenetforgalom mellett, amelyet a
105,8 millió regisztrált felhasználóval ren-
delkezõ mikroblog-szolgáltatás most lebo-
nyolít, ez azt jelenti, hogy az intézmény do-
kumentumgyûjteményébõl mindig hiányoz-
ni fog több milliárd tweet.

Matt Raymond, a könyvtár kommunikáci-
ós igazgatója az intézmény hivatalos blogján
írt bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy
2000 óta archiválnak interneten közzétett
adatokat, indulásként kongresszusi és elnöki
választási kampányok honlapjait gyûjtötték
be, és azóta 167 terabájt információt õriznek
a világhálóról. 

(Forrás: sg.hu)

Nem nyerte el az Alkonyat 
az Amerikai Könyvtárszövetség
tetszését

Stephenie Meyer vámpíros ifjúsági best-
sellersorozata, az Alkonyat, az ötödik helyre
került azon a listán, amelyet az Amerikai
Könyvtárszövetség (ALA) állít össze évente
a tartalmuk miatt leggyakrabban kifogásolt
könyvekrõl.

Korábban a varázslóvilágban játszódó
Harry Potter-regényfolyam szerzõje, J. K.
Rowling is elõkelõ helyet foglalt el munkái-
val a „nem gyermeknek való” könyvek sorá-
ban, de 2009-ben egy könyve sem jutott be a
tíz legpanaszoltabb közé, bár a top 100-ban
továbbra is szerepel.

A szövetség a listát a szólás és választás
szabadságának védelmében állítja össze.
„Még ha nem is minden könyv alkalmas
minden olvasó számára, az olvasás, véle-
ménynyilvánítás joga alapvetõ amerikai ér-
ték” – fogalmazott Barbara Jones, az ALA
szellemi szabadságjogok védelmére létreho-
zott irodájának (OIF) vezetõje.

A lista elsõ helyét 2009-ben Lauren
Myracle az SMS-üzenetek stílusában írt IM-
regénysorozata (ttyl, ttfn, l8r, g86) foglalta el
a meztelenség bemutatása, a nyelvezet és a
kábítószerekkel kapcsolatos tartalom miatt.
Az And Tango Makes Three, amely egy éve
még a toplistát vezette, most a második lett.
Peter Parnell és Justin Richardson könyve
két fiúpingvinrõl szól, akik „örökbe fogad-
nak” egy kispingvint.

A támadott könyvek között a harmadik-
ként emelték ki Stephen Chobosky The
Perks of Being a Wallflower címû mûvét
családellenesnek minõsített tartalma, a kábí-
tószerek, az öngyilkosság és a homoszexua-
litás ábrázolása miatt. A „feketelistán” rend-
re szerepel még J. D. Salinger Zabhegyezõ
vagy Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!
címû regénye is.

(Forrás: hirado.hu)


