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Szakmai nap Miskolcon
digitális adattárakról

A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múze-
um 2006. november 30-án Intézményi adattárak

– jelen, jövõ, együttmûködés címmel szakmai
napot rendezett a könyvtár tanácstermében. A
találkozón mintegy negyven érdeklõdõ vett részt.
Olyan szakembereket hívtunk meg, akik már be-
lefogtak intézményi adattárak (angol terminoló-
giával: digital repository) építésébe, vagy a közel-
jövõben szeretnének ilyesmivel foglalkozni, vagy
egyszerûen érdekli õket ez a szakterület.

Mik azok az intézményi adattárak? Intézmé-
nyek, általában egyetemek digitális vagyona bib-
liográfiai módszerekkel feldolgozva, több szem-
pont szerint kereshetõen webes felületen keresz-
tül. A digitális vagyon korlátozódhat a tudomá-
nyos publikációkra, de felölelheti az intézmény
teljes digitális „outputját” a szakdolgozatoktól a
disszertációkon keresztül a tananyagokig vagy
akár audio-vizuális dokumentumokig.

A téma ma igen aktuális, hisz a technológia
hardver és szoftver szintjén már megvan, a ki-
szolgáló gépek gyorsak, a merevlemezek kapa-
citása nagy, léteznek szabad szoftverek adattárak
létrehozására és szolgáltatására. A probléma inkább
az, hogy a technológia
megelõzte az igények je-
lentkezését: az intézmé-
nyek még nem ismerték fel
az adattárak üzemeltetésé-
nek létjogosultságát, szük-
ségességét, és az anyagok
„nehezen” gyûlnek.

E cikk szerzõjét is
ilyen gondolatok foglal-
koztatják: mit gyûjtsünk,
mit dolgozzunk fel digi-
tális raktárunkban, a
Midrában (Miskolci
Egyetemi Digitális Rak-
tár és Adattár), hogy sa-
ját intézményünk a kez-
deményezést felkarolja,

hasznosnak találja, és az adattárat valóban hasz-
nálja, ne csak az adatbázisok számát növeljük
eggyel, és ezzel felhasználóinkat ingereljük az-
zal, hogy megint egy újabb felülettel kell meg-
ismerkedniük.

A találkozó célja volt az is, hogy az össze-
gyûlt szakemberek ismerkedjenek meg egymás-
sal, egyeztessenek, és együttmûködésben állapod-
janak meg. Ennek érdekében létrejött egy leve-
lezõlista a Miskolci Egyetem számítóközpontja
gondozásában, mely még nem él igazán, 2007-
ben szeretnénk élettel megtölteni. A címe: gitar-
l@uni-miskolc.hu.

A szakmai napon öt elõadás hangzott el. Az
elõadások mindegyike letölthetõ a könyvtár hon-
lapjáról, a  http://www.lib.uni-miskolc.hu/hun/
about/mindenmas.php címrõl.

Drótos László, az Országos Széchényi Könyv-
tár Magyar Elektronikus Könyvtár (OSZK MEK)
osztályának könyvtárosa volt az elsõ elõadónk,
a Digitális gyûjtemények és a Creative Commons

témában beszélt a szerzõi joggal kapcsolatos
kérdésekrõl, ahogyan azt a Creative Commons
megoldja az interneten közzétett digitális objek-
tumok vonatkozásában. Karácsony Gyöngyi, a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyv-
tár fõigazgató-helyettese a saját adattárukat mu-
tatta be, melyet a DSpace szabad szoftver segít-
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ségével kezdtek el építeni: Open Access: a sza-

bad hozzáférés lehetõségei a Debreceni Egyete-

men. Elõadásában kitért az open access mozga-
lomra, amely végsõ soron az intézményi adattá-
rak létrejöttének egyik mozgatórugója volt. Je-
len cikk írója  Digitális tananyagtárak – hazánk-

ban és külföldön címmel járta körül a kimondot-
tan tananyagokat tartalmazó adattárakat. Szó volt
a Merlot-ról, az Ariadnéról, a Connexionsrõl mint
nagy, mûködõ, külföldi adattárakról. Perlaki

Attila, könyvtárunk informatikusa a MIDRA-t
mutatta be Miskolci Egyetemi Digitális Raktár

és Adattár címmel, melynek szoftvere, az
eleMEK saját terméke, 2003-ban NIIF támoga-
tással készült. Java-alapú, Unix/Linux-, illetve
Windows-környezetben egyaránt használható,
moduláris szoftver, mely alkalmas a dokumen-
tumok metaadatainak XML és SQL adatbázis-
ban való tárolására és visszakeresésére, illetve
különbözõ, nemzetközileg szabványos formátu-
mokba (DC, OAI, MARC) való exportálására.
Alföldiné Dán Gabriella, a Corvinus Egyetem
Központi Könyvtárának fõigazgatója, szünet elõt-
ti utolsó elõadónk, a találkozó céljáról beszélt
nagyon élvezetesen és meggyõzõ módon Egye-

dül nem megy..., avagy a felsõoktatásban meglé-

võ és szükséges együttmûködésekrõl címmel.
A félórás szünetben egyetemünk menzája

hozott át nekünk egy kis harapnivalót. Közben
élénk eszmecsere alakult ki a megjelentek kö-
zött, hisz a téma érdekes, idõszerû volt.

A Nemzeti Digitális Adattárat (NDA) Újvári

Mária képviselte, és nemcsak az NDA-t mutatta
be fõ vonalaiban, de beszélt két másik projekt-
jükrõl is, a MichaelPlusról (európai kulturális
örökség nyilvántartása) és az eInfoSzab-ról
(elektronikus információ szabadságról szóló tör-
vény alapján a közérdekû adatok közzététele) A
Nemzeti Digitális Adattárról és a jövõ évi fej-

lesztésekrõl címmel.
Az elõadások után kötetlen beszélgetést foly-

tattunk. Egy csokor a felmerült kérdésekbõl,
véleményekbõl, megnyilatkozásokból, amibõl
egyértelmûen látszik, hogy a beszélgetés élénk
volt, de nem zárult megoldásokkal, ajánlások-
kal, inkább egy kezdõdõ együttmûködés alapjait
rakta le.

– Mely dokumentumtípusok képezzék az egye-
temi, illetve felsõoktatási könyvtárak digitális adat-
bázisának tartalmát? Szakdolgozatok, TDK-dolgo-
zatok, PHD-dolgozatok, publikációk stb.?

– Úgy tûnt, hogy a szakdolgozatok kezelése
mindenütt más, nincsenek egyértelmû receptek.

– Minden szakdolgozat válogatás nélkül feldol-
gozandó?

– Visszamenõleg kell-e feldolgozni vagy csak
egy adott idõponttól kezdõdõen?

– Ha válogatunk, mi a válogatás alapja?
– Tegyen javaslatot a tanszék, illetõleg a kar!
– Sõt, a feldolgozás szempontjaihoz a tárgy-

szavakat is õ adja meg!
– Az egyetemi autonómia és az egyetemeken

belüli tanszéki, intézeti szokásjog biztos, hogy nem
teszi lehetõvé a központi szabályozást!

– Valamilyenfajta egyeztetés mégis jó lenne.
– A nyilvánosság köre?
– Kik és hogyan férhessenek hozzá a dokumen-

tumokhoz? Jogi kérdések.
– Nem elég a hallgatói nyilatkozat a dokumen-

tumhoz való hozzáférésrõl, szükség van az oktató
és a tanszék hozzájárulására is.

– Fölösleges félelem a másolástól – ez egy tév-
hit, amit el kell oszlatni.

– A hagyományos dokumentum is „ellopható”.
– Az interneten elérhetõ dokumentumoknál a

„lopás” ténye könnyebben bizonyítható.
– A szakdolgozatról készült bírálat is legyen

elérhetõ a dokumentum mellett.
– Hiányosság, hogy a dolgozatok az elsõ álla-

potot tükrözik, és nem tartalmazzák a bírálók által
kért javításokat, így téves, hibás adatokat is to-
vábbadnak.

– A mennyiség kérdése, kinek lesz kapacitása
több száz, illetve ezer dolgozat feldolgozására?

– A visszatartás joga, ha a téma stratégiai jelle-
gû, illetve valamely külsõ cég finanszírozta a ku-
tatást, akkor évekig visszatartható.

– A kapcsolattartás, a kommunikáció és a mar-
keting kérdései.

– Az egyetem sokszor nem tudja megfogalmaz-
ni, hogy mit vár el a könyvtárától.

– Sokszor nem ismeri, nem használja a már
létezõ szolgáltatásokat sem.

– A könyvtáraknak pedig meg kell tanulniuk
jobban „eladniuk” magukat.

– A hallgatók, oktatók informálódási, informá-
ció-visszakeresési szokásai.

– Az oktatás, ismeretátadás kérdései, fontossága.
– Egyáltalán kié a felelõsség, kinek kell létre-

hoznia a digitális tananyagtárakat, tudástárakat?
– Körvonalazódott, hogy valószínûleg ez a játsz-

ma háromszereplõs kell, hogy legyen: az egyetemi
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oktatók, a könyvtárak és az e-Learning (vagy to-
vábbképzõ központok) együttes munkája lehet a
megoldás.

– Lehetõség szerint tavasszal körvonalazódik
egy ilyen hármas – remélhetõleg országos – össze-
jövetel.

– A digitális tartalmakat feltáró központok nem
csak intézményiek, hanem tudományterületiek is
lehetnek. Ezek hogyan szervezõdjenek?

A gondolatokból látszik, hogy sok még a meg-
válaszolandó kérdés. Meg kell õket mihamarabb
érdemben válaszolnunk, hogy tovább léphessünk,
és a létrejövõ adattárak egymást támogatva fej-
lõdhessenek intézményeik és a nagyobb közös-
ség javára.

Burmeister Erzsébet

Könyvtár
az -en
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárnak*
2007. január 2-án 6960 ismerõse volt az iWiW
közösségi portálon. A szolgáltatásba – ahogy
látom – egyre több társintézményünk kapcsoló-
dik be, ezért elsõsorban azoknak szeretném el-
mesélni iWiW-es létünk eddigi történetét, akik
erre még nem szánták rá magukat.

2006. augusztus 23-án érkezett meghívó in-
tézményünk számára – gyengéd rábeszélés után
egyik munkatársunk áldozta fel meghívóját a
nagy cél érdekében... Az elsõ feladat – alapada-
taink megadása – nem kis fejtörést okozott, vé-
gül így sikerült:

Születési név: VÁROSI KÖNYVTÁR (No, ezt nem
volt nehéz eldönteni, alapító okiratunk szerint ez
az intézmény a jogelõdünk.)

iWiW város, ország: SZOLNOK, MAGYARORSZÁG

(Egyértelmû...)
Nem: NÕ (Hát igen... A választást – elsõsor-

ban – kétségtelenül az udvariasság vezérelte...
és az, hogy az intézményben elsõsorban nõk
dolgoznak. És az is – bár ezt kissé félve írom le
–, hogy a zaklatás, és az erõszak áldozatai is
elsõsorban nõk. S ki tudná összeszámolni, hány-
szor akarták/tudták megerõszakolni e nagy múl-
tú intézményt, intézménytípust...)

Családi állapot: KAPCSOLATBAN (Természete-
sen! Minél többen!)

Életkor: 72 (Nõként ezt bevallani kétségtele-
nül kellemetlen, de ha valakinek a jogelõdjét
1934-ben alapították, legyen rá büszke.)

Magamról: KEDDTÕL PÉNTEKIG 10.00 ÉS 18.00,
SZOMBATON 8.00 ÉS 13.00 ÓRA KÖZÖTT VÁROM

LÁTOGATÓIMAT.
A LEGJOBB TUDÁSOM SZERINT IGYEKSZEM SZOL-

GÁLNI SZOLNOK VÁROS ÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

MEGYE OLVASÓKÖZÖNSÉGÉT.
SZERETNÉM, HA MINÉL TÖBB SZOLNOKI MEGISMER-

NÉ ÉS IGÉNYBE VENNÉ SZOLGÁLTATÁSAIMAT. EZÉRT

PRÓBÁLOK MINDEN VÁROSBELI REGISZTRÁLTAT ISME-
RÕSKÉNT BEJELÖLNI ÉS MAGAMHOZ CSALOGATNI. (A
kompromisszumok tükrözõdnek e leírásban... és
veszélyes vizekre is hajóztunk. Az elsõ problé-
mát ismét a nemválasztás okozza: nõként ma-
gamhoz csalogatni, sõt a szolgáltatásokért díjat
kérni... O tempora, o mores!)

Anyanyelv: MAGYAR

Beszélt nyelvek: MAGYAR, ANGOL, FRANCIA

(Dolgozóink nyelvvizsgái szerint. Az eszperan-

tóról elfeledkeztem... Direkt!)
Születésnap: 1934. NOVEMBER 11. (A króni-

kák szerint ekkor nyitotta meg kapuit a Szolnok
Városi Könyvtár.)

Állatok: SZERENCSÉRE NINCSENEK :-) (No
comment...)

Ezt csinálom, mikor dolgozom: INFORMÁLOK,
TÁJÉKOZTATOK, SZÓRAKOZTATOK, KÖLCSÖNZÖK. (S
mi mindent még! Stratégiai és cselekvési terv-
írás! Teljesítménymérés! – Persze a rovat nem
arra való, hogy szánalmat keltsünk.)

Ezt csinálom, mikor nem dolgozom: KÉSZÜ-
LÖK ARRA, HOGY MINÉL JOBBAN DOLGOZHASSAK. (A
háttérmunka ;-)

AJÁNLOM HONLAPOMON KERESZTÜL ELÉRHETÕ

SZOLGÁLTATÁSAIMAT.
Az elérhetõségnek és a weboldal címének

beírása nem okozott gondot. (A könnyebb eliga-
zodás végett készítettünk a könyvtárnak egy
gmailes címet.)

Az iskolai végzettség mezõ végül üresen
maradt. Ki tudná felsorolni...

A közönségszervezés fázisában a szolgálta-
tás „keresés” funkciójával valamennyi szolno-
ki illetõségû iWiW-tagot lekerestük és isme-
rõsként jelöltük be. Mivel a rendszer e nagy
tömegû adatot nem bírta kezelni, ezt életkori
szûkítéssel tettük meg (így persze kimaradtak
azok, akik ezt az adatukat nem tették nyilvá-
nossá). Augusztus végéig így összesen 6615

* Új nevén: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy

Ferenc Könyvtár és Mûvelõdési Intézet


