
A Nemzeti Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési Intézet (NIIF Intézet) 2010 
szeptemberében indította el saját fejlesz-
tésû videofelvétel-megosztó szolgáltatását
(http://videotorium.hu/), amely a hazai fel-
sõoktatási-kutatási és közgyûjteményi kör
által készített hang- és videofelvételek szá-
mára kínál igényes és ingyenes internetes
megjelenési lehetõséget. A Videotorium 
hazánkban az elsõ oktatási-tudományos 
videomegosztó multimédia portál, amely in-
novatív megoldásainak köszönhetõen nem-
zetközi összehasonlításban is az egyik leg-
modernebb ilyen típusú szolgáltatás.

A Videotorium természetesen jóval több
kíván lenni, mint egy általános célú video-
megosztó szolgáltatás. Az összességében
igen jelentõs elsõdleges felhasználói közös-
ség – mintegy 600 ezer oktató, kutató és
hallgató – nagy mennyiségû audiovizuális
tartalmat állít elõ, melynek megfelelõ táro-
lására, bemutatására és kifinomult visszake-
resésére eddig kevés igazán jó lehetõség állt
rendelkezésre. A feltöltést, szerkesztést és
visszakereshetõséget támogató speciális
funkciók a tudományos igényû ismeretter-
jesztés és tartalommegosztás követelménye-
ihez igazodnak. A felvételek megosztásán
túl a feltöltõnek lehetõsége van elõadásdiák
csatolására és a felvételhez való szinkroni-
zálására. A felvételek precíz leírását és tar-
talmuk feltárását könyvtári igényességgel
megtervezett metaadatmodell támogatja,
amely a tudományos világban elvárt vissza-
kereshetõséget biztosítja. A fóliák és doku-
mentumok teljes szövegû indexelése pontos
és azonnali hozzáférést tesz lehetõvé az in-
formációkhoz az internetezõk számára.

A portál a nemzetközi sztenderdeken ala-
puló országos felsõoktatási-kutatási eduID
föderatív autentikációs és autorizációs inf-
rastruktúrára (AAI) építi a felhasználók azo-
nosítását. A Videotorium továbbá szabvá-
nyos metaadatcsere-interfészt kínál a hozzá
hasonló tartalomaggregátorok (pl. intézmé-
nyi videorepozitóriumok, nemzetközi por-
tálok) számára, amely lehetõvé teszi a Vi-

deotoriumban tárolt tartalmak más keresõ-
rendszerekben való megjelenítését.

Az oktatás, a távoktatás és a távtanulás
színvonalas támogatása mellett a Video-
torium szerepet kíván vállalni a felsõoktatás
és a kutatás munkájának megismertetésé-
ben, a tudományos gondolkodás népszerûsí-
tésében, ezen keresztül elõmozdítva hazai
oktatóink, kutatóink társadalmi elismertsé-
gét, a tudományos gondolkodás szélesebb
körben való elfogadtatását. A gyûjtemény és
a szolgáltatás komoly szerepet játszhat tehát
a hazai tudományos mûhelyek eredményei-
nek közzétételében, s oly módon is fontos
lehet, hogy azokat a külföldi hasonló szol-
gáltatásokkal megismertetheti, összekap-
csolhatja.

A Videotoriumban már jelenleg is több
mint 1100 órányi nyíltan hozzáférhetõ fel-
vétel tekinthetõ meg a legkülönbözõbb té-
mákban, az informatikától a biológián át a
kozmológiáig. Számos szakmai és tudomá-
nyos konferencia felvétele, Nobel-díjas tu-
dósok elõadásai, ismeretterjesztõ elõadások
és szemináriumok felvételei nem csupán 
a felsõoktatási-kutatási szereplõk számára
bírnak jelentõséggel, de bárkinek lehetõsé-
get adnak a tanulásra és önképzésre.

A fejlesztésre az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv (ÚMFT) TÁMOP 4.1.3 kiemelt
projekt részeként kerülhetett sor. ■
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Elindult hazánk elsõ oktatási-tudományos videomegosztó 
multimédia portálja, a VIDEOTORIUM


