
Európai uniós lehetõségek 
a közgyûjteményi területen 

Lázár Barbara (Kulturpont Iroda)

Kultúra-program 2007–2013

Az Európai Unió Kultú-
ra (2007–2013) keret-
programja a Kultúra
2000-program folytatá-
sa, célja az európai je-
lentõségû, nemzetközi
eg y ü t t m û k ö d é s b e n
megvalósuló kulturális
programok támogatása
és az európai szintû te-
matikus évek elõmozdí-
tása (2010 a szegénység

és a társadalmi kirekesztés elleni harc éve;
2011 az önkéntességé).

Elõsegíti továbbá a kulturális szektorban
dolgozók mobilitását, a mûalkotások és a
kulturális javak áramlásának elõmozdítását
és a kultúrák közötti párbeszédet.

A program irányítói: 
Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturá-

lis Fõigazgatósága (DG EAC) a program fe-
lelõse.

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) a DG EAC
felügyelete alatt látja el a program végrehaj-
tásához kötõdõ feladatok zömét.

A nemzeti kapcsolattartó információs iro-
dák (CCP hálózat) anyanyelven adnak tájé-
koztatást a programról, technikai segítséget
nyújtanak a pályázat elõkészítéséhez, nép-
szerûsítik azt és a támogatott projektjeit.

A Kultúra-program összesen 400 millió
eurós kerettel rendelkezik, ebbõl évente
43–55 millió euró költhetõ a következõ terü-
leteken:

1. Együttmûködési projektek (77%)
2. Európai szintû kulturális szervezet 

támogatása (10%)
3. Információterjesztés (5%)

A programban részt vevõ országok a 27
EU-tagállam, a 3 EFTA-ország (Izland,
Lichtenstein, Norvégia), az EU tagjelöltjei
(Horvátország, Macedónia [FYROM] és Tö-
rökország), Szerbia és Montenegró. Az egyet-
értési megállapodás aláírása után csatlakoz-
nak a Nyugat-Balkán országai: Albánia és
Bosznia-Hercegovina. A pályázók állami
vagy magánjogi személyiséggel rendelkezõ,
kulturális tevékenységet végzõ szervezetek le-
hetnek, kivételt képez az audiovizuális terület.

A pályázatok támogatási területei:
– többéves együttmûködési projektek:

200–500 ezer euró/év, 3–5 év, min. 
6 ország 6 szervezete;

– együttmûködési projektek:
50–200 ezer euró, max. 24 hó, min. 3
ország 3 szervezete;

– mûfordítási projektek: 
2–60 ezer euró/könyv, max. 24 hó.

Kulturális együttmûködési projektek har-
madik országokkal: 

50–200 ezer euró, max. 24 hó, min. 
3 ország 3 szervezete + 1 külsõ szervezet

A pályázatoknál az odaítélés alapfeltételei
a következõk: valódi európai többletérték te-
remtése, a program fenti három céljának
megvalósítása, magas szakmai színvonal ter-
vezése, a projektvezetõ és a társszervezõk
közötti partnerség, várható eredmények
hasznosítása, az eredmények népszerûsítésé-
nek mértéke, a tevékenység fenntarthatósá-
ga, nemzetközi együttmûködési dimenzió.

Bõvebben a következõ oldalakon lehet tá-
jékozódni: www.kulturpont.hu, www.kultur-
pont.hu/eukulturaprogram.
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Egész életen át tartó tanulás program 
– Grundtvig 

A program névadója Nikolaj Frederik Severin
Grundtvig (1783–1872) dán lelkész és író, a
nép- és felnõttoktatás atyja, aki azt hirdette,
hogy kortól és társadalmi háttértõl függetlenül
mindenkinek egész életén keresztül lehetõsé-
get kell biztosítani a tanulásra.

A Grundtvig-program lefedi a felnõttek
oktatásának és tanulásának minden szintjét
és ágát – azaz az általános, kulturális és szo-
ciális területeket egyaránt, támogatja a ke-
vésbé formális tanulási és oktatási típusokat,
ezen belül az autonóm tanulást. Elõsegíti to-
vábbá a felnõtt korú tanulók és tanáraik kül-
földi tapasztalatszerzését, olyan projektek-
hez nyújt támogatást, amelyektõl jelentõs
eredmények várhatók a bevált módszerek és
gyakorlati tapasztalatok cseréje terén.

A Grundtvig teret enged az újszerû meg-
közelítéseket alkalmazó felnõttoktatási pro-
jekteknek és hálózatoknak is. Ez többek kö-
zött azért fontos, mert az európai társadalom
elöregedése miatt a felnõttoktatásnak meg-
növekedett elvárásokkal kell szembenéznie,
ezért olyan új módszerek kidolgozására van
szükség, amelyek a felnõtteket képességeik
és ismereteik fejlesztésében segítik.

Az alábbi területeket támogatja:
– a nyelvtanulás, valamint a migráns
közösségek, illetve etnikai kisebbségek
nyelveinek beépítése a felnõttoktatási
programokba;
– generációk közötti tanulás és idõsko-
rúak oktatása;
– tanulási eszközök kifejlesztése csalá-
dok (fõként az oktatási lehetõségek terén
hátrányos helyzetben lévõk) számára;
– a felnõttoktatás minõségének javítása
közös minõségi kritériumok, modellek
és módszerek meghatározásával;
– felnõttoktatás a perifériára szorult és
hátrányos helyzetû csoportok, köztük a
menekültek, a menedékért folyamo-
dók, a fogvatartottak és a börtönvisel-
tek számára;
– a felnõttek egészség- és sportoktatá-
sa, fõként a perifériára szorult közössé-
gek számára.

Részt vevõ országok: a 27 uniós tagállam,
a 3 EFTA-tagállam és Törökország.

A Grundtvig-programról bõvebben a
Tempus Közalapítvány elérhetõségein lehet
tájékozódni: www.tka.hu, www.tpf.hu

Fiatalok lendületben-program 
2007–2013

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament
és az Európai Unió tagállamainak megálla-
podása értelmében létrejött Youth in Action –
Fiatalok lendületben-program célja nem for-
mális nevelési programok támogatása a 
fiatalok számára. Jelentõsen hozzájárul 
a készségek és képességek fejlesztéséhez,
kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok
nem formális és informális tanulási lehetõsé-
geinek biztosításában.

Célkitûzései:
– a fiatalok aktív polgári szerepének
elõmozdítása, különös tekintettel az
európa-polgári szerepükre;
– a fiatalok szolidaritásának fejlesztése,
különösen annak érdekében, hogy erõ-
södjön a társadalmi összetartás az 
Európai Unióban;
– a különbözõ országokban élõ fiatalok
közötti kölcsönös megértés és tisztelet
elõsegítése;
– hozzájárulni az ifjúsági tevékenysé-
geket és az ifjúsági területen tevékeny-
kedõ civil szervezeteket támogató
rendszerek fejlesztéséhez;
– az ifjúsági területen megvalósuló 
európai együttmûködések elõmozdítása.

A fent említett általános célkitûzések a
következõ prioritások figyelembevételével
valósulnak meg: az európa-polgári szerep
erõsítése, a fiatalok társadalmi részvétele
(növelni a fiatalok aktív részvételét saját kö-
zösségük civil társadalmi életében; növelni
a fiatalok aktív részvételét a képviseleti de-
mokráciában; a részvételi, participációs ne-
velés különbözõ formáinak fokozott támo-
gatása), kulturális sokszínûség támogatása,
hátrányos helyzetû fiatalok bevonása.

Részt vevõ országok: a 27 uniós tagállam,
a 3 EFTA-tagállam, a 3 EU-tagjelölt és a vi-
lág más országai közül 115 ország.
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A programról és annak alprogramjairól, a
pályázati lehetõségekrõl bõvebben a Mobili-
tás Országos Ifjúsági Szolgálat oldalán 
olvashatnak: http://www.mobilitas.hu/flp/
programismerteto

Europa Nostra Alapítvány

200 civil szervezet szövetségeként létrejött
non-profit alapítvány, mely 1978 óta díjazza
a mûemlék-helyreállításokat. Tagdíjából,
adományokból és az EU támogatásából
nyújt támogatásokat tagjainak. 

Célja, hogy egész Európában elõsegítse a
kulturális örökség megõrzését, támogassa 
a magas színvonalú építészetet, a város- és táj-
tervezést, továbbá a városi, vidéki, épített és
természetes környezet fenntartható fejlõdését.

Az Europa Nostra-díj 2002 óta az Európai
Unió mûemlékvédelmi díja. A díjak kiosztá-
sa hat csoportban történik: kiemelkedõ hely-
reállítás az épített örökség, kultúrtáj, a mû-
tárgy-gyûjtemény, az archeológiai feltárás
terén; kiemelkedõ tanulmány a kulturális
örökség területén és kiemelkedõ egyéni
vagy közösségi teljesítmény az örökségvé-
delem terén.

Bõvebben: http://www.europanostra.org/

Európai Múzeumi Szervezetek Há-
lózata (NEMO)

Az 1992-ben életre hívott Európai Múzeumi
Szervezetek Hálózatának (NEMO, Network
of European Museum Organisations) célja,
hogy közös képviselettel és értékes informá-
ciók biztosításával segítse az Európai Unió
tagországaiban és egyéb társult országokban
mûködõ múzeumokat. A független hálózat
elsõsorban a múzeumokat érintõ európai
uniós kezdeményezésekrõl ad felvilágosítá-
sokat, s emellett lobbiszervezetként, illetve
a tagok közötti kommunikációnak és tapasz-
talatcserének teret adó ernyõszervezetként
tevékenykedik.

A fenti célok elérését 2009 és 2013 között
a következõ szinteken támogatja: 

– eszközök – digitális platform létreho-
zása, központi fórum szabályzatok,

szerzõdések, ajánlatok és legjobb gya-
korlati alkalmazások, valamint hálóza-
tok megjelölésével;
– megvalósítás – nemzeti, intézményi
és szakmai szintû tréningek;
– alkalmazás – elõzetesen tesztelt esz-
közcsomag révén (szerzõdések, hitel-
formák, legjobb gyakorlatok).

Bõvebben: http://www.ne-mo.org/

EuropeanaLocal bemutatása az
Európai Könyvtáron keresztül
Helyismereti anyagaink az 
Európai Digitális Könyvtárban

Szepesi Judit (Németh László VK)

Elõzmények

1949-ben megalakult az Európai Tanács
(Council of Europe – COE). Jelenleg 47 tag-
állama van, Magyarország 1990-tõl tagja.
Célja egy nagy közös egység kialakítása a
tagjai között – jogi, kulturális, politikai vi-
szonylatban.

1992-ben megalakult az Európai Unió
(Europe Union – EU). 

Jelenleg 27 tagállamból álló politikai és
gazdasági unió (Magyarország 2004 máju-
sában csatlakozott). Mottója: Egység a sok-
féleségben! http://europa.eu/index_hu.htm

Nemzeti könyvtárak Európában: 1987-
ben megalakult a CENL (Conference of
European National Librarians) alapítvány.
Tagjai az Európai Tanács nemzeti könyvtá-
rai, 1991 óta Magyarország is képviselteti
magát. Célja: megerõsíteni a nemzeti
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könyvtárak szerepét Európában. Kérdéskö-
rei: az országok könyvtárügyének harmoni-
zációja és innovációja, az új információs
technológia alkalmazása a könyvtárakban,
az adatszerkezetek és a kommunikációs in-
terfészek szabványosítása egy európai háló-
zaton belül, a fontos európai gyûjtemények
állományvédelme.

A CENL-nek az elsõ közös honlapja a
GABRIEL: Gateway and Bridge to
Europe’s national Libraries (Kapu és híd az
európai nemzeti könyvtárakhoz). Az európai
országos könyvtárak mutatóit, a bejelentke-
zéshez szükséges azonosítókat tárolta.
2005-ig élt. A legutolsó projektje a The
European Library (TEL): http://cenl.org

Az Európai Könyvtár (TEL)

2001–2004: Az Európai Könyvtár (The
European Library – TEL) eredetileg 9 nem-
zeti könyvtár együttmûködésébõl született
meg a CENL segítségével, az Európai Bi-
zottság finanszírozásában.

2005. március 17.: elindult a TheEuro-
peanLibrary.org portál a GABRIEL utódja-
ként. Célja, hogy 48 európai nemzeti könyv-
tár katalógusát, digitalizált gyûjteményét
bemutassa egy hozzáférési ponton – portá-
lon – keresztül a csatlakozott országok nyel-
vein.

2006 augusztusában az EB elfogadott egy
ajánlást a digitalizálásról és a kulturális
anyagok online elérésérõl, illetve azok meg-
õrzésrõl: „Egy közös többnyelvû hozzáféré-
si pont lehetõvé tehetné Európa digitális
kulturális örökségének – melyet a különbö-
zõ intézmények különbözõ helyeken tárol-
nak – online kereshetõségét. Egy ilyen hoz-
záférési pont növelheti a láthatóságot és
hangsúlyozni tudja a közös tulajdonságokat.
A hozzáférési pontnak létezõ kezdeménye-
zéseken kell alapulnia, mint például Az Eu-
rópai Könyvtár (TEL), melyekben Európa
könyvtárai már együttmûködnek. A hozzá-
férési pont összekapcsolja a kulturális anya-
gok privát jogtulajdonosait és minden ér-
deklõdõ érintettet ahol lehetséges. Ehhez
erõs elkötelezettség szükséges az EU-

tagországok és a kulturális intézmények ré-
szérõl.” (Az Európai Bizottság ajánlása
2006. augusztus: http://ec.europa.eu/infor-
mation_society/activities/digital_libraries/)

Megszületik a Digitális könyvtárak kez-
deményezés mely az Európai Bizottság átfo-
gó stratégiájának egyik projektje, célja fel-
lendíteni és erõsíteni a digitális gazdaságot
és az „i2010 – európai információs társada-
lom a növekedésért és a munkahelyekért”
stratégiát. 

A kezdeményezésnek három sarkalatos
pontja van:

Online hozzáférhetõség kialakítása, ami
az állampolgárok, kutatók és vállalatok által
az információból nyert elõnyök maximalizá-
lásának az elõfeltétele.

Analóg gyûjtemények digitalizálása az
információs társadalomban való szélesebb
körû felhasználásuk céljából.

Megõrzés és tárolás annak érdekében,
hogy a jövõbeli generációk hozzáférhesse-
nek a digitalizált anyagokhoz, és hogy az ér-
tékes tartalom elvesztése megelõzhetõ le-
gyen.

Vagyis egy jól látható, többnyelvû hozzá-
férési pont létrehozása, melyet Európa kul-
turális intézményei digitális erõforrásainak
szentelnek. 

Célkitûzés, hogy 2010-ig tartalmazza Eu-
rópa könyvtárainak, levéltárainak és múzeu-
mainak digitalizált tartalmait. 

A portál épít a múltbéli és a jövõbeli
együttmûködésre a Michaellel, a Brickssel,
a DELOS-szal, a nemzeti könyvtárakkal, a
közmûvelõdési és kutatókönyvtárakkal, a
múzeumokkal és a levéltárakkal is. A veze-
tõ szerepet valójában a könyvtárak töltik be,
mind az elméleti együttmûködésben, mind a
közös szabványok és protokollok keresésé-
ben, hogy az olyan kezdeményezések, mint
az Európai Könyvtár, együttmûködésben va-
lósággá váljanak. 
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Az Európai Könyvtár 
fontosabb projektjei 

GABRIEL (1997–2004)
TELProject (2001–2004)
The European Library (2005. március)
TEL-ME-MOR (2005–2007)

TEL-ME-MOR

A TEL-ME-MOR a 10 új tagállam nemzeti
könyvtárát támogatta a teljes jogú tagság el-
nyerésében az Európai Nemzeti Könyvtárak
Igazgatóinak Konferenciája (CENL) kezde-
ményezésére létrejött TEL-ben (The Euro-
pean Library / Az Európai Könyvtár), egy-
séges hozzáférést biztosítva a fõ európai
nemzeti könyvtárak elektronikus forrásai-
hoz, valamint más könyvtári szolgáltatások-
hoz. 

A projekt befejezésekor könnyen kutatha-
tó, összeurópai, minõségi információforrá-
sok összessége vált elérhetõvé az Európai
Könyvtáron keresztül. Többnyelvû interfé-
szek fejlesztése biztosította az új tagállamok
felhasználói számára az online források el-
érését saját nyelvükön.

A TEL-ME-MOR felhívta a figyelmet a
pályázatokban való részvétel lehetõségeire,
ezekrõl továbbított információkat, elõsegít-
ve ez által az új tagállamok és társult jelölt
országok szervezetei számára, hogy részt
vegyenek az IST-programban a kulturális
örökség és az oktatás területén.

A TEL-ME-MOR a kulturális, oktatási,
ipari és közszférát célozta meg. A célja az
volt, hogy összehozza a különbözõ szakmai
területek hálózatait, az intézményeket, vala-
mint azok kutatási területei számára nyújtott
szolgáltatásaikért felelõs hatóságokat, kuta-
tó, tudományos és IT-közösségeket. 

Bõvebben: http://www.oszk.hu/telmemor/

EDL Project – European Digital Library
(2006–2008) 

Az Európai Bizottság18 hónapon keresztül
finanszírozta a projektet az eContent-prog-
ram által. A koordinátor a Német Nemzeti
Könyvtár volt. A projekt célja, hogy a nem-

zeti könyvtárak katalógusait és digitális
gyûjteményeit integrálják az Európai
Könyvtárba. Az EDL-projekt tovább erõsí-
tette a többnyelvûséget az Európai Könyvtár
portálon, megtette az elsõ lépéseket egy
együttmûködés kialakítása felé, mely az Eu-
rópai Könyvtár és más, nem könyvtári kul-
turális intézmények között jött létre.

Lásd: http://www.theeuropeanlibrary.org/
portal/organisation/cooperation/archive/edl-
project/

TELPlus (2007–2009) 

Az Európai Bizottság alapította az eCon-
tentplus Programme alatt, koordinátora az
Észt Nemzeti Könyvtár és az olasz Eremo.
A projekt több célt is kitûzött maga elé. Cél-
jai munkacsomagokban (workpackage)
nyilvánulnak, testesülnek meg. Az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) három fontos
munkaszakaszban vesz részt:

1. Karakterfelismertetés. A projekt cél-
kitûzései közé tartozik egyébként 20
millió oldal digitalizálása is 2007–2009
folyamán.
2. A TEL használhatóságának növelése
OAI PMH kompatibilitás révén.
3. Webszolgáltatások integrálása a TEL
portálba.

Bõvebben: http://www.theeuropeanlibrary.org/
portal/organisation/cooperation/telplus/

Europeana (2007–2009) 

A Europeana az Európai Bizottság eCon-
tentplus Programme-ja keretén belül, az
i2010 policy részeként létrehozott tematikus
hálózat. Az eredetileg Európai Digitális
Könyvtár néven ismert együttmûködés egy
100 képviselõbõl álló európai partnerség a
kulturális örökség és a tudomány intézmé-
nyei között, információtechnológiában jár-
tas szakemberek közremûködésével jött lét-
re. A projektet a Holland Nemzeti Könyvtár
által létrehozott központi csoport mûködteti,
amely az Európai Nemzeti Könyvtárak Kon-
ferenciája (CENL) egyik szolgáltatása, a
The European Library (Az Európai Könyv-
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tár) által kifejlesztett menedzsmenten és
mûszaki szakértelmen alapul.

A projekt felügyeletét az EDL Foun-
dation (EDL Alapítvány, melynek célja a
teljes európai kulturális és tudományos
örökséghez való hozzáférés biztosítása) 
látja el, amely magában foglalja a legfonto-
sabb kulturális örökséggel foglalkozó szer-
vezeteket a négy fõ közgyûjteményi terület-
rõl. Az alapítvány elrendeli, hogy a tagok
biztosítsák a hozzáférést Európa kulturális
és tudományos örökségéhez egy több kultu-
rális területet felölelõ portálon keresztül,
mûködjenek együtt a közös projekt kivitele-
zésében és fenntarthatóságában, kezdemé-
nyezzék a meglévõ digitális tartalmak
együttes megjelenítését, támogassák az eu-
rópai kulturális és tudományos örökség digi-
talizálását. 

Ezen kívül hivatalos megállapodást sürget
a négy nagy terület között annak érdekében,
hogy vegyenek részt egy közösen létreho-
zott és fenntartott portál megteremtésében.
Legális hátteret biztosít uniós használatra
tervek és célok támogatására, finanszírozá-
sára és megvalósítására, amelyek a jövõ
megvalósításai felé ugródeszkát jelenthet-
nek.

A Europeana „kapcsolatot teremt a kultu-
rális örökség digitalizálási programok kö-
zött Európában, és nagyon erõteljes szolgál-
tatásnak ígérkezik. Lehetõvé fogja tenni,
hogy megismerhessük, hogyan áramlottak
az eszmék országok között, hogyan fejlõd-
tek a politikai és társadalmi irányzatok, ho-
gyan befolyásolták a mûvészeti mozgalmak
az egész kontinenst” (Horst Forster, az Euró-
pai Bizottság Információs Társadalom és
Média Igazgatóságának igazgatója).

Bõvebben: http://www.europeana.eu/portal/
Az Europeanának több jelenleg is futó pro-

jektje van közgyûjteményi és audiovizuális
gyûjtemények területén. Ezek közül könyvtá-
ri területen egyik projektje az Euro-
peanaLocal (Legjobb gyakorlati hálózat –
Best Practice Network), a korábbi EDLocal.

Az EU-val történt tárgyalások során úgy
tûnt, hasznos lenne egy olyan hálózat létreho-
zása, mely átvenné a Calimerában elvégzett
munkát, ugyanakkor a helyi, regionálisan di-
gitalizált dokumentumokat és gyûjteménye-

ket gyorsan integrálni tudná az Európai Digi-
tális Könyvtárba. Ez a projekt lehetõvé tenné
a kisebb regionális intézményeknek, hogy az
EDLnet mentén, de különállóan is mûködje-
nek, hasznosítsák az EDLnet-ben már elvég-
zett munkát, bizonyos esetekben mûködjenek
közre, adott esetben az alapítvány égisze
alatt. Mindez segítség lehetne a kisebb intéz-
ményeknek, amelyek most is szeretnének va-
lamilyen módon az EDLnet-hez csatlakozni,
amit viszont egyelõre a szabályok nem tesz-
nek lehetõvé.

(EDLnet= A TEL és a CENL futtatja a
programot a Holland Királyi Könyvtár legá-
lis keretein belül. Az EDLnet egy tematikus
hálózat a nevesebb múzeumok, archívumok,
gyûjtemények kulturális tartalmainak
együttmûködése céljából és annak érdeké-
ben, hogy ezek a tartalmak publikusak és
kutathatók legyenek a TEL égisze alatt,
amint az fokozatosan elõbbre lép az Európai
Digitális Könyvtár megvalósításának irá-
nyába. A nemzeti könyvtárak erõs kapcsola-
tokat alakítottak ugyan ki egymással, meg-
határozva azt is, hogy az Európai Digitális
Könyvtár építése közben hogyan viszonyul-
nak egymáshoz, ám nincs hasonló egyértel-
mûség abban a tekintetben, hogy hogyan is
viszonyuljanak egyéb könyvtárakhoz, mú-
zeumokhoz, levéltárakhoz. Az EDLnet lehe-
tõséget nyújt aktív mûhelymunkára és talál-
kozókra, hogy az intézményközi kulturális
hálózat létrejöhessen.)

A londoni székhelyû MDR Partners veze-
tésével nemzetközi konzorcium jött létre és
nyújtotta be az eContent Plus program kere-
tében azt a hároméves idõtartamot felölelõ
EuropeanaLocal (korábban EDLocal) pályá-
zatot, amely röviden fogalmazva és leegy-
szerûsítve a helyi és regionális digitális tar-
talmak elérhetõvé tételét célozza az Európai
Digitális Könyvtáron keresztül (Europeana).
A konzorcium tagjai nemzeti könyvtárak,
megyei és városi könyvtárak, nemzeti és terü-
leti múzeumok, a kulturális örökség digitali-
zálásával foglalkozó szervezetek, vállalkozá-
sok, összesen 31 partner Európa mintegy 17
országából. Ebben a projektben Magyaror-
szágot a Békés Megyei Tudásház és Könyv-
tár képviseli (együttmûködõ partnerek: Békés
Megyei Levéltár, Békés Megyei Múzeumok
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Igazgatósága Életfa Kulturális Alapítvány,
Németh László Városi Könyvtár), ami óriási
lehetõség arra, hogy a megye, illetve a régió
kulturális örökségét, nyelvi és kulturális sok-
színûségét bemutassuk. Mindezt digitális tar-
talmaik fejlesztésével, metaadataik szabvá-
nyosításával, szüretelhetõvé tételével, és
többnyelvû szolgáltatás kialakításával érik el.

Lásd: http://europeanalocal.bmk.hu/

Egy AV-gyûjtemény projekt, 
a European Film Gateway (EFG)

Célkitûzések: egyetlen hozzáférési pont
megteremtése az európai filmarchívumok
digitalizált gyûjteményeinek eléréséhez;
megállapodás a filmarchívumok és filmtárak
együttmûködési standardjairól; a legjobb
módszerek kidolgozása a szerzõi jogok tisz-
tázására és a filmes alkotások szellemi tulaj-
donjogának menedzsmentjére, hozzáférés
az európai filmörökséghez az Europeana út-
ján.

EFG: www.europeanfilmgateway.eu
Archívum: www.filmarchives-online.eu

FUMAGABA vagy SDC Eastern Europe
(2008–2009)

Az Európai Könyvtárat (TEL) – annak érde-
kében, hogy a maradék kelet-európai
CENL-tagok teljes jogú partnerekké válhas-
sanak a TEL-ben – a Svájci Fejlesztési Ügy-
nökség is segíti a Svájci Nemzeti Könyvtár
anyagi alapjainak kezelése révén.

Partnerek: Albánia, Azerbajdzsán, Bosz-
nia-Hercegovina, Grúzia, Örményország,
Moldova, Macedónia, Ukrajna.

http://www.theeuropeanlibrary.org/
portal/organisation/cooperation/fumagaba/

CACAO – Cross Language to Catalogues
and Online Libraries

A CACAO-projekt (a digitális könyvtárak és
OPAC-ok esetén) innovatív megközelítés-
ben szemléli a soknyelvû szöveges tartalma-
kat a hozzáférés, megértés és navigálás hár-
masában, ezáltal az európai felhasználóknak

szeretne jobb lehetõségeket biztosítani a
már létezõ elektronikus tartalmak kihaszná-
lására, felhasználására.

Természetes nyelvkezelõ technológiák
összehangolása által olyan technikákat és
információ-visszakeresési rendszereket fej-
leszthet, amelyek a többnyelvû források ke-
zelésében is egy egyszerûsített, nem tolako-
dó infrastruktúrát létrehozva épülhetnek be
a jelenlegi OPAC-rendszerekbe és digitális
könyvtárakba. Mindezek eredményeképpen
a felhasználónak lehetõsége nyílna pl. kere-
sõkérdéseit a saját anyanyelvén beírni, és az
összes hozzáférhetõ, bármilyen nyelven író-
dott dokumentumot találatként megkapni. 
A vezetõ szerep ebben a Xerox cégé, amely-
nek révén a TEL komoly kutatási ered-
ményeket kap kézhez, s ezeket sikeresen
építheti be fejlesztési rendszerébe. A TEL
bekapcsolódása a projektbe egyfajta szerzõ-
dõ partnerként történik, aminek révén kb. 
4 hónapos munkára csatlakozik a projekthez.

Partnerek: Xerox Franciaország és Olasz-
ország, CELI, Free University of Bozen/
Bolzano, Kornik Library – Polska Akademia
Nauk, Cité des sciences et de l’industrie
Library, Gonetowork, MTA Nyelvtudomá-
nyi Intézete, Goettingen State and Univer-
sity Library, Országos Széchényi Könyvtár.

CACAO: http://www.cacaoproject.eu/

Múzeumok az Europeanában 
– az ATHENA-projekt 
Bánki Zsolt István (Petõfi Irodalmi Múzeum)

Az ATHENA-projekt az eContentplus Prog-
ramme keretében egy úgynevezett jó gya-
korlat hálózatot (Best Practice Network) 
kíván megvalósítani, a MINERVA-projekt
mintájára.

Az ATHENA-projekt az Europeana csa-
lád múzeumi tagja. Szorosan együttmûkö-
dik már létezõ projektekkel, és intenzív
klaszter jellegû kooperációt alakít ki más re-
leváns (MINERVA, EuropeanaLocal) pro-
jektekkel.

20 EU-tagállamot és 3 egyéb európai meg-
figyelõt foglal magában, több mint 100 múze-
um és egyéb kulturális intézmény áll közvet-
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len vagy köz-
vetett kapcso-
latban a pro-
jekttel, húsz
európai nyel-
ven. A projek-
tet az Olasz
K u l t u r á l i s
Örökség és Te-
vékenységek
Minisztériuma
koordinálja .
Hazánkat a Pe-

tõfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Rádió
képviseli.

Az ATHENA céljai: megerõsíteni, támo-
gatni és bátorítani azokat a múzeumokat és
a kulturális örökség más területeinek intéz-
ményeit, amelyek még nem kapcsolódtak be
teljesen az Europeanába; létrehozni olyan
skálázható segédeszközöket, ajánlásokat és
irányelveket, melyek a többnyelvûségre és a
szemantikára, a metaadatokra és a tezauru-
szokra, az adatstruktúrákra vonatkoznak, se-
gítik a múzeumok belsõ digitalizáló tevé-
kenységét, valamint elõmozdítják digitális
tartalmaik integrálását az Europeanába;
meghatározni az európai múzeumokban fel-
lelhetõ digitális tartalmakat; hozzájárulni a
kulturális örökség különbözõ területeinek
integrációjához, együttmûködve más, fõként
könyvtárakra és archívumokra összpontosí-
tó projektekkel annak érdekében, hogy
mindezek az Europeanában egyesüljenek;
kifejleszteni egy olyan technikai infrastruk-
túrát, amely lehetõvé teszi a szemantikus
együttmûködést az Europeanával.

A feladatokat munkacsomagokban (work-
package – wp) fogalmazták meg:

WP1: projektmenedzsment, monitoring
és értékelés – MiBAC (Olaszország) 
WP2: figyelemfelkeltés és disszeminá-
ció, a hálózat kiterjesztése és a szolgál-
tatás promóciója – SPK (Németor-
szág), ICIMSS (Lengyelország)
WP3: sztenderdek azonosítása és aján-
lások kidolgozása – RMAH (Belgium),
Collections Trust (Egyesült Királyság)
WP4: a meglévõ adatstruktúra integráció-
ja az EDL-be – Michael-Culture (Aisbl) 
WP5: tartalmak koordinációja –

MiBAC (Olaszország), ICCS-NTUA
(Görögország)
WP6: jogi kérdések elemzése a szelle-
mi tulajdonjog (IPR) területén, lehetsé-
ges megoldások meghatározása –
Packed (Belgium), UP (Görögország)
WP7: Plug-inok fejlesztése az Európai
Digitális Könyvtár integrációja számá-
ra – ICCS-NTUA (Görögország),
MKRS (Szlovénia)

Az ATHENA végsõ célja, hogy összehoz-
za Európa fontos kulturális résztvevõit és
adatgazdáit, felmérje és integrálja a szabvá-
nyokat és az új európai digitális tartalmakat
az Europeanába, és így az európai kulturális
örökség eredeti és sokoldalú tapasztalatában
részesítse a felhasználókat.

Az ATHENA szorosan együttmûködik
már létezõ projektekkel (Europeana,
MICHAEL; mindkettõ az ATHENA partne-
re), és intenzív klasztertevékenységet alakít
ki más releváns projektekkel.

Bõvebben: www.athenaeurope.org

Az EuropeanaLocal, és az
ATHENA mûszaki feladatai

Kármán László (Monguz Kft.)

Az EuropeanaLocal-projekthez csatlakozott
partnereknek többféle elektronikus gyûjte-
ményük van, melyek problémakörei a be-
gyûjtés és szolgáltatás szempontjából alap-
vetõen a következõk: jellemzõen HTML-fájl
alapúak; a különbözõ formátumú fájlokat
konvertálni kell; a dokumentumokat adatbá-
zisba kell szervezni, kialakítva a partner
elektronikus könyvtárát; és el kell látni
metaadatokkal, illetve kiegészíteni, norma-
lizálni kell õket – ezzel biztosítva a leíró
adatokban és a teljes szövegben való kere-
sést és a leíró adatok szüretelhetõvé tételét
az Europeana számára.

A dokumentumok típusai: szöveg, kép,
videó, hang. Az utolsó két típus sajnos még
nem jelentõs számú az Europeanában, ezért
bátorítjuk a partnereket a videó- és hang-
anyagaik közzétételére.
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OAI – PMH szabvány használata 
az adatok begyûjtésénél

Az OAI az
Open Archives
Initiative (Nyílt
A r c h í v u m o k
Kezdeménye-
zés) rövidítése.
A kezdeménye-
zés keretében
l é t r e h o z o t t
O A I - P M H

(OAI-Protokol for Metadata Harvesting)
alapján minden gyûjtemény egységes szab-
vány szerint osztja meg metaadatait. 

Az OAI-elv lényege a protokoll, az adat-
és szolgáltatásgazdai funkciók elválasztása
egymástól. Az adatgazdák (archívumok)
azok, amelyek õrzik a digitális tartalmakat, do-
kumentumokat, illetve a szabványok alapján
õk állítják elõ és tartják karban a tartalmakat
leíró információkat, a metaadatokat. Az
OAI-elv szerint a tartalom az adatgazdák
birtokában marad, ám a tartalmat leíró ada-
tokat meg kell nyitni szabad felhasználásra a
szolgáltatásgazdák számára, köztük a tartal-
mak konkrét elérési lehetõségét, például a
tartalomra mutató URL-t.

Ily módon a szolgáltatásgazda csak a
metaadatokat gyûjti be, a tartalmat nem (il-
letve ideiglenesen, pl. bélyegkép elõállítása
vagy teljes szövegû indexelés érdekében a
tartalmat is begyûjtheti, de közvetlenül nem
szolgáltatja). A rendszer tehát az intézmé-
nyek önállóságát maximálisan tiszteletben
tartja.

Az Europeana metaadat-ajánlása a jelen-
leg futó projektjei számára az ESE
(Europeana Semantic Elements). Jelenleg a
3.2 verzió használatos. Az ajánlásban a
metaadat-elemek az Europeana funkcionali-
tásához igazodnak, kiterjesztett DC-t
(15+1+10) mezõt használ. Fontos még az
xml.lang XML attribútum, mely az aktuális
metaadat-tartalom nyelvét jelzi (IETC RFC
4646).

Az egyes gyûjteményekhez tartozó doku-
mentumok metaadatai különbözõek. Az eh-
hez tartozó legfontosabb feladat, hogy eze-

ket a leíró adatokat meg tudjuk feleltetni az
ESE-nek, ezért amelyik gyûjteménynél nem
található leíró adat, azt fel kell vinni; ame-
lyik gyûjteménynél van, de hiányos, ott az
adatokat bõvíteni kell; a már meglévõ
metaadatok tartalmát normalizálni kell, és
meg kell feleltetni az ESE-nek.

A metaadatok automatizált konverzióját
és normalizálását korábban centralizált mó-
don, az Europeana szintjén képzelték el. 
A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy
gyakorlatiasabb, jobb a decentralizált mód-
szer – rendre a gyûjtemények, partnerek és
az aggregátorok szintjén.

A metaadatok tartalmát normalizálni kell,
vagyis a leíró adatok halmazából egy jól fel-
épített, átlátható logikai struktúrát kell lét-
rehozni. Lehetõleg nemzetközi, illetve 
nemzeti szabványok szerint alkalmazzuk a
besorolási adatokat, tárgyszórendszereket és
a fájlformátumokat.

Az adatok, dokumentumok késõbbi visz-
szakeresési lehetõsége miatt a következõ
adatokat kell következetesen megfeleltetni
az ESE-nek: személyek, közremûködés jel-
lege; tárgy meghatározása; idõbeli vonatko-
zások, földrajzi adatok. 

Az ATHENA-projekt esetében az elvárt
metaadat-szerkezet a LIDO séma, mely
CIDOC-CRM kompatibilis, és többek kö-
zött a SPECTRUM és a MuseumDat for-
mátumok alkotói hozták létre. Az
Europeana számára egyelõre az ATHENA
is ESE metaadat-szerkezetet szolgáltat, de
mivel várhatóan az ESE-t is felváltja egy
bonyolultabb formátum, a projekt technikai
vezetõi arra számítanak, hogy a LIDO-val a
majdani elvárásoknak is könnyebben meg-
felelnek.

Az Europeana szerint a jövõ szolgáltatása
a tartalmak újrahasznosításában van, ezért
tegyük elérhetõvé a tartalmainkat egyéb
szolgáltatóknak is: turizmus; oktatás (for-
mális, nem-formális); családtörténet, csa-
ládkutatás; humán kutatás; kiadói és média-
ipar; egyéb keresõk és szolgáltatások a
weben (beépített webszolgáltatások).

Létrejöhet üzleti és nonprofit „újrahasz-
nosítás”, a fenntarthatóság miatt bevételre
van szükség. A közös tartalomra független
szolgáltatásoknak is kell épülniük.
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A feladatok megoldásában 
használt szoftverek

Monguz – információbróker
A Monguz egy platformfüggetlen keret-

rendszer, amely távoli információforrások
közös felületen való lekérdezésére szolgál.
A különbözõ adattárak lekérdezését és az
eredmények különféle protokollok szerinti
megjelenítését vagy továbbítását könnyen
bõvíthetõ plug-in rendszere segítségével va-
lósítja meg. 

Néhány jellemzõ: Többféle protokollt,
szabványt és ajánlást ismer (Z39.50, CCL,
SQL, OAI-PMH, DC, XML stb.), melyek se-
gítségével képes heterogén adattárak közös
felületének biztosítására. Képes az adatbá-
zisok párhuzamos lekérdezésére, az eredmé-
nyek összefésülésére, a találati halmaz meg-
tartására stb. Alsó és felsõ plug-in rendszere
segítségével könnyen bõvíthetõ (új protokol-
lok, adatbázisok). Példányai többszörösen is
összekapcsolhatók, így segítségével akár
nagy földrajzi távolságokat áthidaló, robosz-
tus lekérdezõ rendszer is építhetõ.

JaDoX – Elektronikus Könyvtár
A JaDoX egy önmagában is jól mûködõ,

önálló elektronikus könyvtári program,
amely egyben a HunTéka elektronikus

könyvtár moduljának szerepét is betölti. 
A JaDoX hatékony és teljes körû segítséget
nyújt digitalizált dokumentumok feldolgo-
zásához, tárolásához, megjelenítéséhez és
visszakereshetõségéhez. E funkciók segítsé-
gével teljes mértékben kiszolgálja az elekt-
ronikus könyvtárral szemben támasztott igé-
nyeket. 

Jellemzõi: A szoftver egy független, nyílt
forráskódú, ingyenes adatbázis-kezelõbõl
(PostgreSQL RDBMS) és platformfüg-
getlen JAVA-alkalmazásokból áll. Ezek az
alkalmazások a JaDoX-szerver és a testre
szabható webes felület.

A tárolás a többi komponens szempontjá-
ból a JaDoX-szerveren történik, a szerver
pedig relációs adatbázis-kezelõben helyezi
el a metaadatokat. Erre a célra DTD-
független relációs adatmodellt használunk.
Az alkalmazás szerver-segítséget nyújt a di-
gitális dokumentumok archiválásában is, az
eredeti példányokat igény szerint egy tetszõ-
leges fájlrendszerhez csatolt tárolón is elhe-
lyezi. ■
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A képeket a Békés Megyei Tudásház és

Könyvtár bocsátotta rendelkezésünkre.

Kína a világ közepe

Az amerikai kongresszusi könyvtár-
ban, Washingtonban kiállították a
világ második legdrágább térképét,
amely a 17. században készült, és
ezen Kína a világ közepe.

A hatrészes világtérképbõl mindösz-
sze néhány példány létezik, és egy
jezsuita szerzetes, Mateo Ricci készí-
tette, az egyik elsõ európai, aki Pe-
kingben élt. A térképet a szerzetes
1602-ben készítette Vanli császár

megbízásából, s ez a magyarázata,
hogy miért Kína a világ közepe raj-
ta. Ricci munkája az elsõ kínai tér-
kép, amelyen Észak- és Dél-Amerika
is látható. A kongresszusi könyvtár-
ban áprilisig kiállított példány a világ
második legdrágább térképe, mivel
a James Ford Bell Trust kerek egymil-
lió dollárért vásárolta meg egy japán
magángyûjtõtõl tavaly októberben.
Ez a szervezet birtokolja a Waldsee-
müller-féle világtérképet is, amelyet
2003-ban vásárolt meg tízmillió dol-
lárért.

(Forrás: stop.hu)


