
jában két DELOS-projekt létezik. Az elsõ 1996-
ban kutatási céllal jött létre abból a felismerés-
bõl kiindulva, hogy Európában elmaradás volt
tapasztalható az USA-hoz képest a digitalizálás-
ban. Az MTA SZTAKI kezdetektõl fogva részt
vett az 1999-ben zárult elsõ projektben, amely-
ben tizenegy ún. workshop zajlott le, s legfõbb
eredménye, hogy közös európai-amerikai mun-
kacsoportok alakultak, és létrejött egy közös üze-
meltetésû digitális könyvtár száz elosztott szer-
.verrel és új, kis panelekbõl építkezõ felhasználói
felülettel, amit a SZTAKI dolgozott ki 1 998-ban.

A második fordulóban öt workshop zajlott le,
a hatodik a mostani, a Könyvtári Intézet által

szervezett nemzeti
konferencia. Fontos
feladat a digitális

könyvtárak szolgálta-
tásainak értékelésére
szolgáló modell és a

szükséges szabványok
kidolgozása, az isme-
retátadáshoz nemzet-
közi nyári iskolák
szervezése és az Eu-
rópai Közösségen kí-
vüli országok bevo-

nása a projektbe. Példaként említette az elõadó a
rádióadások archiválásának projekt jét, amelynek
célja új rádiózási formák kidolgozása és a mûso-
rok újrafelhasználásának, a személyre szabható
rádiózásnak és televíziózásnak a megoldása. En-
nek a második szakasznak a magyarországi részt-
vevõje a Könyvtári Intézet is.

Nagy érdeklõdést váltott ki Varga Csaba
(Stratégiakutató Intézet) A kulturális örökség
szerepe a tudástársadalomban címmel tartott elõ-
adása, amelynek két fontos megállapítása: két-
két és fél évenként megduplázódik az emberiség
által felhalmozott tudás. A tudás korának elne-
vezett "szférába" Magyarország 2010 tájékán lép-
het be. (A tudás korának fõbb jellemzõi: tudás-
központú világmodell, globális információs tár-
sadalom, a tudás mennyiségi és fõként minõségi
fejlõdése, új tudomány születése, a tudás szemé-
lyes és társadalmi tõkévé válása.)

A Könyvtári Intézet 2003. május 6-án az Euró-

pai Bizottság DELOS p.~ojektje keretében orszá-
gos konferenciát szervezett az Országos Széché-
nyi Könyvtárban A digitális kulturális öröbég

megõrzése. Kezdeményezések és technológiák
címmel.

A DELOS-projekt célja a digitális könyvtá-
rakkal kapcsolatos kutatások elõmozdítása, az
eredmények bemutatása, a közös üzemeltetés
megoldása, modellek és technikák kipróbálása,
a szabványosítás, kapcsolatépítés az e kérdések-
kel foglalkozó kutatókkal. A DELOS infonnálja
a digitális könyvtárak iránt érdeklõdõket, küIön-
féle (kutatási, értékelõ, szabványosítási, képzési
és technológiai, valamint nemzetközi együttmû-
ködési) fórumokat mûködtet, közös, kelet- és
nyugat-európai szemináriumokat, éves konferen-
ciát, nyári iskolát, tanfolyamokat, kísérleteket
szervez és éves jelentéseket tesz közzé. A pro-
jektet az Európai Közösség finanszírozza.

Dr. Dippold Pé-
ter, a Könyvtári In-
tézet igazgatója rövid
bevezetõjében utalt-
rá, hogy az Európai
Közösség 1990 óta
folyamatosan támo-
gatja különféle pá-
lyázatokkal a könyv-
tárak telematikai és
hálózati irányultságú !

fejlesztéseit. Kiemel-
Ite, hogy Magyaror-

szág mennyire aktív ezekben, és milyen sikere-
sen vesz részt pl. a digitális könyvtárak kiváló-

sági programjában.
Kovács László (MTA SZT AKI, DSD) Az MTA

SZ TA KI DEL OS és DELOS Network of
Excellence projektjei a digitális könyvtárak te-
rületén címû elõadásában arról szólt, hogy való-
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A projekt elõzmé-
nyének tekinthetõ az

európai egyezmény
az audiovizuális kul-
turális örökség meg-
õrzésérõl (Európa
Tanács, 2001. szep-
tember 19.); valamint
az Európai Parlament
és a Tanács 2001/29/
EK irányelve az in-
formációs társadalom
érdekeinek összehan-

'gol~sáról a szerzõi és szomszédos jogok egyes
vonatkozásaival.

A NA V A törvénytervezete szerint:
.az állam feladata gondoskodni az audio-vi-

zuális kulturális örökség összegyûjtésérõl, meg-
õrzésérõl és szolgáltatásáról,

.a mûsorszolgáltatókat és más természetes

vagy jogi személyeket, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ gazdasági társaságokat kötelezi
a törvény hatályba lépése után a nyilvánosság-
hoz bármilyen módon és eszközzel közvetített,
magyarországi elõállítású audiovizuális doku-
mentumok kötelespéldány-szolgáltatására,

.a magyar audiovizuális kulturális örökségre
vonatkozó információkat tartalmazó adatbázishoz
korlátlan és ingyenes hozzáférést kell biztosítani,

.a lakosság a nyilvános könyvtári rendszeren
keresztül férhet hozzá a NA VA gyûjteményében
tárolt dokumentumokhoz,

.a törvény életbe lépése elõtt a nyilvános-
sághoz közvetített magyarországi elõálIítású, il-
letve a magyar vonatkozású audiovizuális doku-
mentumok megõrzésér6l szintén gondoskodnia'
kell a magyar államnak.

A NA V A rendkívül nagy, eddig sosem tapasz-
talt társadalmi nyilvánosságot kínál, talán ez
lehet az oka a megvalósítás jelenlegi állása kö-
rüli furcsaságoknak. Egyelõre nem publikusak
az elõkészületek, sõt az audiovizuális dokumen-
tumok leírására szolgáló, a Dublin Core szab-

vány követelményeinek megfelelõ szabványaján-
lás sem, pedig ez szakmai anyag -válaszolta
egy hallgatói kérdésre Tószegi Zsuzsanna.

Kora András (Neumann-ház): A misztikus
SGML és ami mögötte van (elektronikus szöveg-
feldolgozás, idõtállóformátumok). Az elõadó be-
mutatta a World Wide Web szabványait kidol-
gozó szervezeteket és az XML szabványcsalá-

Elõadásában szólt az ún. e-Content stratégi-
ákról, amelyek 2003-2004 közötti munkaterve
középpontjában két fõ akcióprogramja áll:

-a közszférába tartozó információk elérhetõ-
ségének javítása és felhasználásának bõvítése,
valamint

-a (digitális) tartalmak megjel~ésének elõ-
segítése a többnyelvû és többkultúrájú környe-
zetben.

Kiemelten foglalkozott a magyar tartalomipar
feladataival. Eszerint: a magyar költségvetésbõl
ötször-tízszer több forrást kell fordítani a tarta-

lomipar fejlesztésér~
meg kell teremteni a

magyar tudáspiacot
és tudáskereskedel-
met, minden eddig
felhalmozott tudást,
értéket digitalizáltan
elérhetõvé kell tenni,
a globális tudáspiacon
kurrens témákkal ver-
senybe kell szállni, s
a magyar ifjúSágot

!intenzíven fel kell
készíteni. Igy megvalósulhat, hogy a jövõ hazai
gazdaságában a vezetõ ágazat a tartalomipar

legyen.
Szólt a tartalomipari programokról, a jövõ

idealizált iskoláj áról és a kutatási célokról, az
átmeneti kor kutatásiparáról és a jövõ könyvtá-
ráról, amelynek az alábbi elvárásoknak kell meg-
felelnie:

.a globális új tudás minden könyvtárban

megtalálható legyen,
.az alapmûvek magyarul elérhetõk legyenek

(e-fordítások),
.a regionális tudás teljessége minden könyv-

tárban alapfelvétel,
.minden könyvtár egyedi tudások gyûjtõhelye,
.minden könyvtárban minden tudás elektro-

nikusan elérhetõ legyen,
.ki kell építeni az e-könyvtárak hálózatát.
Tószegi Zsuzsanna (Neumann-ház) A nemzeti

audiovizuális kulturális örökség megõrzése -a
NA V A elõkészítése címmel tartott elõadásában a
nagy jelentõségû metaadatbázis elõkészítési mun-
kálatait ismertette.

A NA VA projekthez a BME készített megva-
lósíthatósági tanulmányt (megtekinthetõ a
www.nava.hu honlapon).
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Aszövegfeldolgozási
eljárás
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A nyomtatott szövegtöl az SGML formátumig... ~
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Aszövegmegjelenítési
eljárás

Az SGML form.tumból elóóllitott allomónyok:
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dot, amelynek jeles képviselõje a Standard
Generalized Markup Language (SGML). Az
SGML-nek három olyan sajátossága van, amely
megkülönbözteti más jelölönyelvektöl:

.a hangsúlyt -szemben a mûveleti jelöléssel
-a leíró jelölésre helyezi;

.a dokumentumtípus koncepcióra alapul;

.szövegábrázolása ruggetlen bármely hard-
ver- és szoftverrendszertöl.

(Szabvány jele:
ISO 8879:1986)

A szövegfeldol-
gozási és -megjelení-
tési eljárást a Neu-
mann-ház honlapján
"lapozható" irodalmi
alkotás on keresztül
mutatta be az elöadó.

A konferencia utol-
só blokkját OSZK-s
elöadások alkották.

!Ká/dos János az

OSZK digitalizálási projektjeirõl, Renkecz Anita
a MEK 2.0 verziójáról, Moldován István a kul-
turális örökség digitalizálásának nemzetközi há-
lózatáról, a MIN ER VA projektrõl beszélt.

A MINERVA (Ministerial NEtwoRk for
Valorising Activities in Digitalisation) 2002 már-
ciusában indult hét ország -Olaszország,

Belgium, Finnország, Svédország, Franciaország,
Spanyolország, Egyesült Királyság -közremû-
ködésével, az olasz kulturális minisztérium ko-
ordinálásával. A projekt célja egy olyan, a tag-
államok (kulturális) minisztériumaiból álló há-
lózat létrehozása, amely a kulturális, tudomá-
nyos tartalom digitalizálásának megvitatását, har-
monizálását biztositja, közös felületeket hoz létre,
ajánlásokat, úfmutatókat állit össze a digitalizáció,
a metaadatok és a hosszú távú megõrzés területén.
Munkacsoportjainak feladatköre:

.a digitalizált tartalom katalógusai, felderítése,

.a többnyelvûség szempontja,

.átjárhatóság és elosztott szolgáltatások,

.a felhasználói igények, a tartalom és minõ-
ség keretrendszerének meghatározása, közös be-
lépési pontok a kulturális weboldalakra,

.teljesítmény-értékelõ keretrendszer,
.szakértõ köz-

pontok és a ,legjobb
példák azonosítása.

Magyarországot
az Országos Széché-

nyi Könyvtár képvi-
seli a projektben,

munkabizottságitag-
ságra javasolták a
katalógusok téma-
körben a Neumann

Digitális Könyvtárat
és az átjárhatóság té-
makörében az MTA
SZTAKI-t.

Fejõs László

Fent: Renkecz Anita,
balra: Káldos János,

jobbra:
Moldován István
(Helyszíni fotók:
Néninger Géza)
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