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Pajor Enikő 
 

Andragógiai információszolgáltatás – A DAFSZT Tudástár 

létrehozása 
 

„A túlságosan sok információ és káosz miatt az állandó kognitív deficit állapotába kerülünk,  

nincs megfelelő képünk az internetről és tartalmáról, 

 azaz strukturális és nem technikai hiányosság lép fel, amely ellen …..  

nem sokat tudunk tenni.”  

(Paul 

Mathias) 

 

 

A jelen közlemény egy projekt keretén belül – a felnőttképzés és a szakképzés számára – 

alkotott információs tárház problematikáját járja körül: 

o hogy bemutassa, hogyan készült és milyen információkat tartalmaz az adatbázis. 

Mire használható és mire nem, vagyis hogy egy sok sebtől vérző „állatorvosi ló” 

mégis hogy tud egy ideig galoppozni annak ellenére, hogy belefojtották tehetségét;  

o hogy segítségül szolgáljon a következő tudástár építők számára, melyek azok az 

alap követelmények, amelyeknek az ilyen jellegű munkák meg kell, hogy feleljenek 

a XXI. században és technikai kivitelezésüknél nem szabad megvonni, kispórolni 

sem az emberi, sem az anyagi forrást. 

 

A szerző feladata volt a honlap és tudástár szerkezetének elméleti megalkotása és a 

tudástár tartalmi elemeinek összegyűjtése a rendelkezésre álló 16 hónap, 1920 

munkaóra alatt (2012. dec. vége – 2014. márc. 31.). Rendkívül kevés idő ahhoz, hogy 

végül is a gyakorlatban egy fő tervező-tartalomszolgáltató, egy fő késve megbízott 

informatikus és egy adatfeltöltő megbirkózzék e sokirányú tevékenységgel, melynek 

végeredményeként egy olyan segédlet született, amely egy rövid ideig mégis több mint 

15 ezer magyar és angol nyelvű információhoz irányíthatja el a felhasználókat. 
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A honlap és tudástár építésének lépései 

 A követelmény feltárás szerepe 

 

1. ábra: A tudástár építése informatikailag az alábbi munkafolyamatokból áll 

 
(Forrás: Pajor 2012:3) 

 

Amint az 1. számú ábra mutatja, a hat munkafolyamat szigorúan egymásra épül. Minőségi 

eredmény elvárásakor egyik sem hagyható figyelmen kívül és egyik sem elhagyható. E 

munkafázisokat a 2. ábra nemcsak az egymásra építettség sorrendjében mutatja, hanem 

időben is meghatározza és súlyozza szerepüket.  
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2. ábra: A követelmény feltárás (Requirements) fontossága 

(Forrás: <http://users.nik.uni-obuda.hu/erdelyi/ooszf/7.alkalom_RUP2.pdf>  [2013-01-01] 

 

Jól érzékelhető a követelmény feltárás kezdeti kiemelkedően hangsúlyos szerepe és az 

egyes munkakapcsolatok időbeni kapcsolódásai. A tartalomfeltöltői és a felhasználói 

oldalról pontosan, kétértelműség és redundancia nélkül meghatározott elvárások segítik 

ugyanis az informatikusokat a legcélszerűbb interfész és a leghatékonyabb 

tartalomszolgáltatói fejlesztéséhez. Az ábrán az is szembeötlő, hogy a kezdeti és a 

kivitelezői szakaszban hosszú ideig nagy szerepet játszik a „mit tudjon a rendszer, mire 

legyen képes a honlap, adatbázis”- féle elvárások, kívánságok csokra, mert a tervezés, 

fejlesztés időszakában lehet még alakítani rajtuk, de egy elrontott rendszert kiegészíteni 

vagy átalakítani már nagyon nehéz. Ezért kell körültekintően elvégezni. A későbbi jó 

működés érdekében ugyancsak már a kiindulásnál kell eldönteni, hogy már meglévő 

CMS-LCMS (Content Management System-Learning Content Management System) 

rendszerek valamelyikébe ágyazódik-e majd az információ és a honlap anyaga vagy nem. 

A kivitelezés ugyanis más-más folyamatokat igényel (Pajor 2012: 4-10.). A CMS 

lehetőségei pedig sok mindent eleve meghatároznak. Az még a gondos tervezés és az elvi 

követelményeket szem előtt tartó megvalósítás után is gyakran előfordul, hogy 

sikertelenül működnek egyes részek, mert – különösen gyakorlat hiányában – nem lehet 

mindent előre pontosan elképzelni és végig mindenre odafigyelni. Ezért – ha belefér a 

http://users.nik.uni-obuda.hu/erdelyi/ooszf/7.alkalom_RUP2.pdf


 

32 

költségvetésbe és a határidőbe -, érdemes külső, független felhasználókkal, szakértőkkel 

teszteltetni az első gyors prototípust, majd a véglegesnek tekintett kész verziót is, hogy 

kiderüljenek és javíthatók legyenek a hibák, pótolhatók a hiányosságok (Drótos 2012.). 

 

 

A tartalomról 
 

 A kulcsszavak szerepe  

Az interneten és a könyvtári OPAC-okban (Open Public Acces Cataloging), a 

számítógépes katalógusokban, adatbázisokban való keresés eltér egymástól. Míg az 

internetkeresőkben természetes nyelven megfogalmazott mondatokkal, 

mondatrészekkel, ragozott formájú kifejezésekkel keresnek a felhasználók, az 

adatbázisokban a természetes nyelvből kiinduló dokumentátori nyelven, sajátos 

nyelvtani alakban kerülnek feldolgozásra a dokumentumtartalmak. A kulcsszó (key 

word) és a tárgyszó fogalma gyakran homályos a felhasználók előtt, annak ellenére, 

hogy az adatbázisok vagy egyiket, vagy mindkettőt rendszeresen felkínálják 

szolgáltatásaikban. Gyakorlatilag valóban mindkettő egy-egy dokumentum 

tartalmának a tartalmat lefedő legfontosabb fogalma, ám a kulcsszó esetén ez a szó 

különféle ragozott változatban használható, tárgyszó esetén azonban szigorú 

nyelvtani szabályrendszerhez kötött (3. ábra). A felhasználók számára az 

adatbázisok felkínálják a „Böngészés”, „Index” menüpontokat, ahonnét kilistázhatók 

azok a kulcs- vagy tárgyszavak, amellyel az adatfeltárók jellemezték a szakmai 

tartalmakat.  

 

3. ábra: A szakképzéssel kapcsolatos lehetséges kulcsszavak és tárgyszavak 

Kulcsszó Tárgyszó 

szakképzés, szakképzésbe, szakképzésben, 

szakképzésből, szakképzése, szakképzések, 

szakképzésekben, szakképzéséről, 

szakképzésért stb.  

szakképzés 

szakképzéselmélet 

szakképzésfejlesztés 

szakképzéstörténet 

 stb. 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

 A kulcsszavak szerepe a Felnőttképzési – Szakképzési Tudástárban 

(FSZT) 

Az FSZT számára megtervezésre került a fenti szolgáltatás is, a végső változatban 

azonban az Index abc-je sajnos nem a kiválasztott betűhöz tartozó fogalmakat adja, 

hanem a honlap híreit és témacsoportjait. Ez nemcsak azért rossz, mert az index nem 

felel meg feladatának, hanem azért is, mert az olyan fogalmak, amelyek egyszerre több 



 

33 

tudományterülethez is besorolhatók (pl. a pedagógiához, felnőttképzési módszertanhoz, 

Life Long Learninghez és az Európai Unió forrásaihoz stb.), netán határterületiek voltak, 

a redundancia elkerülése érdekében csak egy helyre kerültek. Ám hogy éppen ez hol 

van, és milyen fogalmi, nyelvtani alakban, azt a felhasználó nem tudja, az erre hivatott 

Index pedig nem mutatja meg. Helyette az ún. „Linkgyűjtemény” menüpont 

tartalomjegyzék szerűen megjeleníti az egyes témakörök keresőfogalmainak listáját. Ám 

ezek itt inaktívak, megnyitásuk csak a fő menüpont alatt lehetséges. 

A honlap bal oldali frame-s szerkezete tartalmazza mindazokat a témacsoportokat, 

amelyek a jelzett szakterületet összességében lefedik. Eleinte törekedtem arra, hogy 

minden területhez hasonló mennyiségű információ álljon rendelkezésre. Ez az 

elképzelés ugyan megbomlott a követelmény feltárás során a szakemberektől kért 

kulcsszólisták mennyiségi egyenetlensége miatt, de összességében mégis pozitív 

eredmény született, mert az egyes tudományok határterületi kulcsszavai kiegyenlítették 

és viszonylag egységes szövetté formálták a töredéknek látszó kisebb részeket. 

Ugyancsak a kiegyenlítést szolgálták a kulcsszavak szinonimáinak, összetett 

szakkifejezésekben való megjelenésüknek a megkeresése, hiszen mindez újabb kiinduló 

alapot szolgáltatott az információkeresésre.  

Ismeretes, hogy minél több kereső kifejezéssel dolgozunk, annál hatékonyabb és 

mélyebb az információkeresés. A kiinduló még bővítés és idegen nyelvi változat nélküli 

alap kulcsszó mennyiség 270-300 között volt. 

 A kulcsszavak idegen nyelvi megfeleltetésének problematikája 

Mivel a projekt célcsoportként a magyar, ill. román, de más, határon túli szak-és 

felnőttképzési szakembereket jelölte meg, minden kulcsszó és variánsai három nyelven 

– magyarul, angolul, románul – kerültek meghatározásra. Így az eredetileg egyetlen 

kulcsszó megsokszorozódott. (A román anyag végül nem került az adatbázisba. 

 

4. ábra: Példa egy keresési kulcsszó – gender – további kibontására 

Angolul 

gender, gender theory, gender studies, sexual orientation, women's 

studies, feminism, feminist theory,  feminist literary criticism, gender 

literary studies, interdisciplinary gender studies, gender and langue, 

gender disparity in academic medicine, gender and religion, 

postcolonial theory etc. 

Románul 

gen, teoria de gen, studii de gen, orientare sexuală, studii de femei, 

feminismul, teoria feminista, masterat studii de gen, critica literară 

feministă, interdisciplinare gen de studii, de gen și langue, disparitatea 

de gen in medicina academica, sex și religie, teoria postcolonială etc. 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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Ahogy látható – még ha a határeset kulcsszavakat ki is vesszük az idegen nyelvű 

változatokból, akkor is egyetlen kifejezésből több mint húsz kulcsfogalmat nyertünk, 

amelyre már biztosan találunk minőségi információt. És még nem is vettük bele a gender 

diszciplína, genderszkepticizmus, posztfeminizus stb. és további kifejezéseket, amelyek 

még alapvetően ide tartoznának. Ha ezt beszorozzuk a szakemberektől kapott 270-300 

alap keresőszóval, akkor a legkisebb tétellel is számolva több mint ezer kulcsszóból 

indul és indult is a keresés. Az idegen szakkifejezések összegyűjtését nem 

tükörfordítással, hanem eredeti szakszövegek olvasásával, jegyzetelésével, a 

szótárszerkesztésnél ismert szókigyűjtési módszerek alkalmazásával, valamint az idegen 

nyelvű terminológiai szakszótárak, a szavak hierarchikus nyelvi szerkezetét és 

szemantikai összefüggéseit megmutató vizuális és hagyományos tezauruszok 

használatával lehetett csak megoldani. Számos esetben azonban így is maradt kétség: 

vajon tényleg így használják-e vagy másként? A homályos és nagyon bizonytalan 

szakkifejezések esetén két megoldást választottam: a külföldi szakmabeliek ismeretlenül 

is mindig nyitottak voltak, hogy e-mailben, Skype-on segítségemre siessenek, vagy ha 

nem, akkor ott volt az interdiszciplináris adatbázis, az IATE (Inter Activ Terminology for 

Europe 2014). Ez az Európai Unió fordítói számára készített és folyamatosan bővülő, 

egyelőre 25 nyelvű terminológiai szótár, ahol a forrásnyelvről bármelyik másik nyelvre 

vonatkozóan kérhetjük egy szakszó fordítását. Az EU hivatalos fordítói mind ezt 

használják, és naponta egészítik ki újabb-és újabb szakszavakkal. Hogy biztosak legyünk 

abban, hogy tartalmi és nem tükörfordításról van szó, a rendszer több variációt kínál fel 

nekünk. A jobb oldali könyv, @ stb. jelre téve a kurzort megjelenik többféle 

szövegkörnyezet, szakszöveg részlet, ahol az adott kifejezést a maga kontextusában 

olvashatjuk és eldönthetjük, hogy melyik fordítás felel meg céljainknak.  

A jó kereső kifejezés használata csak látszólag lényegtelen elem az 

információszolgáltatás és keresés folyamatában. Valójában nagyon fontos, mert ha az 

adatbázisban lévő kulcsszavak, tárgyszavak nem esnek egybe a felhasználó kereső 

kifejezéseivel, akkor az információ láthatatlanná válik. 

 Az információgyűjtés szempontjai – a) Kinek? 

A Tudástár várható felhasználói fiatal és idősebb szakemberek, az internet nemzedék, 

pályakezdők, pályán már dolgozók, felsőfokú tanulmányokat folytatók, digitális 

bevándorlók, érdeklődők. Az egyes csoportok és az IKT társadalom pszichológiai 

jelenségeinek ismerete alapvetően fontos volt ahhoz, hogy mintegy „csoportra szólóan”, 

tudatosan megtervezett információgyűjtés folyhasson (Pajor 2008: 258-262.). 

Az internet határtalan iramú növekedése ma már mennyiségileg szinte nem is mérhető. 

Véget ért a „How much information”- féle évenkénti meghatározások sora. Körülbelüli 

feltételezések, becslések látnak napvilágot rendszeresen, de hogy mi a valóság, azt 

pontosan senki sem tudja. A Berkeley Egyetem egyik megállapítása szerint a 

napjainkban lévő és digitálisan tárolt információ több, mint ami a történelem eddigi 

egésze folyamán a papír alapú társadalomban létrejött. Ez jelentős terhet ró a 
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memóriára és leginkább a digitális bevándorlók azok, akik egyre többet szenvednek a 

mottónkul is választott állandósuló kognitív deficittől, mely napjainkra már számos 

betegség forrásává vált (Mathias 2006: 105-106.). Szinte minden internauta ismeri e 

jelenséget, hiszen az új információ megjelenésének, megtalálásának, követésének 

kényszeres gyakorlata úgy jelenik meg, mint eleve lehetetlen, megoldhatatlan feladat, 

emberi erőn túlmutató lehetetlen vállalkozás. Simon (1971) már több évtizede 

megállapította, hogy „minél gazdagabb a rendelkezésre álló ingermennyiség, annál 

kevesebb az egységnyire jutó figyelem. E vizsgálatokból jól érzékelhető, hogy napjaink 

információt kereső személyisége egészen más igényű és más módon foglalkozik az 

információval, mint évtizedekkel ezelőtt, a nyomtatott dokumentumok korában. A 2013-

ban Singapúrban megtartott 79. nemzetközi IFLA konferencia egyik fő témája éppen 

ezért a jövőbeni könyvtári, információszolgáltatási, tanulási lehetőségeiknek a 

vizsgálata, újragondolása volt, miután az Élethosszig Tartó Tanulás alappillére 

napjainkban a hálózaton folyó munka. Ez a fajta tanulás – amelynek ugyanakkor az 

információkeresés az alapja –,” nem fér bele”, mintegy zavarja a hagyományos tanulási 

formákat (Lamouroux 2014: 9-11). Pedig a korszerű tanulás egyre inkább áttevődik a 

hálózati, konnektivista formákra.  

– b) Mit?  

Minőségi információt kis információcsomagokban, hogy ki-ki megtalálhassa a maga 

információját. Ennek a tudatosságnak a jegyében, a kiválasztott nagy témakör 

mindegyikénél az alábbi dokumentumtípusok találhatók: zömében primer, vagyis 

tényközlő irodalmak, ám az esetek többségében szekunder források is. Ezek a vagy már 

kinyomtatott vagy a hallgatóink dolgozataihoz készített bibliográfiák. A magyar 

anyagnál – a párhuzamosságok elkerülése érdekében és a másik szakember munkájának 

elismerése miatt – a Startlap és a Linkcenter azon oldalait, melyek gondozott szakmai 

információkat tartalmaznak-, igyekeztünk bevenni. Hiszen ezek már önmagában 

adatbázisok, szinte minden esetben jóval több, mint száz forráshoz vezetnek egy adott 

témakörben. (Pl.: eselyegyenloseg.lap, demencia.lap, szakkepzes.lap, tiszk.lap stb.). 

Tudjuk, hogy idő hiányában számos jó oldal kimaradt. (A szerző saját, átalakítás alatti 

melyweb.lapja sem került be.) Ugyancsak tudatos rákereséssel javasoltunk szakterületi 

portálszolgáltatásokat, mert ezek szintén szakemberek által karbantartott, minőségi 

információt szolgáltató oldalak. Gyakran nagy háttér adatbázissal és saját keresőgéppel. 

(pl. csak az LLL-hez tizenöt portálszolgáltatás listáját közöljük.) Ezeken kívül a fellelhető 

dokumentumtípusok a teljesség igénye nélkül: webforrások bibliográfiái, vagyis 

webográfiák, nemzetközi és regionális dokumentumgyűjtemények, doktori dolgozatok, 

trendek, etnológiai, etnográfiai adattárak, nyelvjárási szójegyzékek, nagy tudományos 

intézmények kutatási jelentései, törvények, pályázatok, projektek, elméleti-módszertani 

cikkek, esettanulmányok, felmérések, összehasonlító vizsgálatok, szakintézmények 

honlapjai, szómagyarázatok, Facebook esettanulmányok, tudásmenedzsment 

szolgáltatások, a „szürke irodalom” dokumentumai stb. találhatók a rendszerben. 
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– c) Hogyan? 

A digitális korban erre a kérdésre egyértelmű a válasz: számítógépes eszközzel. Jó 

esetben adatbegyűjtő siklók (harvesting), adatbányászati (data mining) technikák, 

módszerek segítségével. Vagy olyan új információtechnológiai megoldások segítségével, 

amelyek egyszerre biztosítják az adatok elérésének és tárolásának biztonságos 

feltételeit, mint az ún. adattárházak, middleware-eszközök. Ezek munkáját néha 

megkönnyíti egy ún. „front-end” típusú kereső, amely az összes forrásban képes keresni. 

Már az elnagyolt felsorolás is jelzi, pénz- és technika igényes mindez. A minőségi 

eredményhez pedig bonyolult algoritmusok összességére van szükség. Minderre nem 

volt lehetőség. 

A Tudástárhoz az információk összegyűjtése emberi erőforrás igénybevételével történt. 

Ami az információ minőségének szempontjából jó, hiszen tudatosan gyűjtött és 

megválogatott információ került feldolgozásra. A szerző az egyetemi képzésben (SZTE 

BTK) könyvtár-informatika és andragógia szakos nappalis és levelezős csoportokat 

(SZTE_JGYPK) is tanít, tanított. A könyvtár szakosokat a láthatatlan/mély- és 

szemantikai web forrásaira, az információkeresésen túlmutató és igazán jó magyar 

megfelelővel nem rendelkező „information literacy” lépéseire, az andragógia szakosokat 

pedig a szakterületükhöz fontos információk megtalálására és azok feltárására, 

feldolgozására. Így a 2012/2013-as tanév második, illetve a 2013/2014-es tanév első 

félévében mód nyílott arra, hogy a tanórákon tanultakat a BA, MA képzésben résztvevők 

élesben is kipróbálják. Ma is azt hiszem, ez a helyes kifejezés, mert az elkészített munkák 

nagy részét az egyenkénti ellenőrzés során egyértelműen „béta verziónak” foghattam fel. 

Természetesen születtek egészen kiváló és gyengébb munkák. Amit jó szinten fel 

lehetett használni eredetileg, vagy a szükséges ellenőrzés és javítás után, az általában 

megtalálható az adatbázisban. Mindenképpen köszönet illeti a résztvevő hallgatókat, 

mert egy jó ügy érdekében tevékenykedtek, ugyanakkor tapasztalatot szereztek és 

munkájuk teljes vagy részbeni eredményeit viszontlátják a tartalomban. Ha a 

bemutatott, tanított szabványok ellenére nincs is egységes formai-tartalmi 

megvalósításuk az általuk készült bibliográfiáknak, linkajánlásoknak, akkor is értéket 

képviselnek, mert a mögöttük rejlő tartalom zömében minőségi információt takar. 

 

– d) Milyen hatásfokkal?  

 

 A minőségi információ 

Ismeretes, hogy az internet keresések találati oldalaiból az első, legfeljebb az első három 

oldal információit futják át az olvasók. Más felmérések szerint kizárólag az első tíz 

találatot. Márpedig a legrelevánsabb vagy legmegbízhatóbb találatok messze nem az első 

oldalon kapnak helyet. Képletesen fogalmazva: a búza-ocsú és az értékes szem ömlesztve, 

keveredve található a hálózaton. A megkülönböztetés a felhasználó felelőssége. Közülük a 

kezdők és a gyakorlottak is felteszik néha a kérdést: honnan lehet tudni, hogy melyik 
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információ a jó információ? Mitől lesz minőségi az információ? A gazdasági 

informatikusok a „rentabilitás, haszon-elv” alapján gyorsan megtalálták a választ. 

Szerintük az információ fontos erőforrás, mely értékkel rendelkezik. Ez az érték függ az 

információ időszerűségétől, mennyiségétől (túl kevés-túl sok információ), minőségétől 

(az információ feldolgozottsága, szelektálása) és nem utolsósorban az információhoz való 

hozzájutás lehetőségeitől (info rich-info poor). Az 5. ábra szemlélteti az idő-tartalom-

forma néhány összefüggését. Castells (1996, 2007), Z. Karvalics (2000), Guichard és 

munkatársai (2001) és mások e jelenségekre már jó tíz évvel ezelőtt felfigyeltek. A 

nemzetközi tartalomfejlesztési felelősök körülbelül ugyanezekben az években 

teszteltették a kulturális tartalmakat tároló, közreadó honlapokat. A tesztek - melyek 

kitöltésében és kitöltetésében, értékelésében egy francia munkacsoportban való 

részvétellel a szerző is részt vett -, elemzése után megalkották az ún. MINERVA elveket. Az 

Európai Unió Tanácsa "kultúra és a tudás társadalma" kapcsán hozott határozatában az 

európai miniszterek és a kultúra képviselőivel az alábbiakat állapították meg :  "tekintve, 

hogy a kultúrának jelentős szerepe van a különböző gondolatok és identitások kölcsönös 

tiszteletben tartásának és megértésének előmozdításában, és hogy ez a kölcsönös 

megértés továbbfejleszthető az információk könnyebb hozzáférhetővé tételével a digitális 

projekteken keresztül, (...) bátorítják a kulturális weblapokkal kapcsolatos "minőségi 

kezdeményezéseket". Az online kulturális tartalmak minőségi fejlesztésére irányuló közös 

európai kezdeményezés 2002-ben kezdődött meg a Brüsszeli Minőségi Keretrendszer" 

"BRUSSELS QUALITY FRAMEWORK" publikálásával. Ez a keretrendszer bátorítja a 

kulturális weboldalakra vonatkozó tíz "Minőségi Elv" megvalósulását (Kézikönyv 2010). 

Ennek a tíz alap szempontnak mindegyike – átlátható, hatékony, karbantartott, elérhető, 

felhasználó központú, interaktív, többnyelvű, átjárható, jogkövető, hosszú távú megőrzésű 

–, a minőség biztosításának letéteményese.  

Ebből a tíz követelményből a Tudástárban – a gondos elméleti tervezés ellenére – 

mindössze három került kivitelezésre, töredékesen: az átláthatóság a honlap 

szerkezetében, a felhasználó központúság leginkább a gondos információgyűjtés, a 

tartalomra való odafigyelés eredményeként és a többnyelvűség. Ez utóbbi is csak a belső 

tartalomszolgáltatásban. A honlapon, amelyen az angol és német zászló jelzi a 

többnyelvűséget, csak a magyar változatra visszautaló link, üzenet áll. Eggyel több hiány, 

ami az információ láthatatlanságát tovább erősíti. Pedig a Tudástáron kívül, a honlap 

Tananyagok részének kibontásakor ott a program során fejlesztett tananyagok 

letölthető magyar és angol nyelvű változata.  
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5. ábra: A minőségi információ néhány jellemző jegye idő, tartalmi és formai 

szempontok szerint 

IDŐ  TARTALOM FORMA 

aktuális legyen szakember által írott, 

összeállított legyen 

érthető felhasználói interfész 

könnyű kezelési lehetőséggel 

rendszeresen frissített legyen honlapra, 

szakadatbázisba 

kerüléskor szakember 

által beválogatott legyen  

internetes forrás esetén a 

találatok mellett legyen 

valamilyen jel, ami az adott 

oldal relevancia szerinti arányát 

határozza meg 

naprakész legyen internetes információ 

esetén ellenőrzött, 

rendszeresen frissített 

honlapról származzon 

internetes oldalaknál legyen 

„spam” szűrő 

időszerű legyen 

1. rendelkezhetőségi 

időszerűség: éppen akkor 

álljon rendelkezésre, amikor 

keresik (v.ö. friss, tárolt 

változat) 

adatbeviteli hibáktól 

mentes legyen, 

ugyanakkor legyen 

lehetőség az adatjavítási 

tesztek lefuttatására 

digitalizált dokumentumok 

közzététele esetén többféle 

fájlformátum álljon 

rendelkezésre részben a 

szabványkövetés, részben a 

felhasználói szoftverek 

különbözősége miatt (v.ö. MEK 

– http://www.mek.oszk.hu) 

időszerű legyen 

2. alkalmazhatósági 

időszerűség 

az adat a döntésben érintett 

ténynek a döntés 

szempontjából fontos 

időpontjában még vagy már 

érvényes legyen (v. ö. 

jogszabályok) 

érthető, értelmezhető 

és alkalmazható adatok 

legyenek a 

dokumentumban 

legyen valamilyen kapcsolat a 

napjainkban keresett iPad, 

iPhone, mobil, közösségi 

oldalak felé 

 minden, az 

azonosításhoz 

szükséges szerzői, 

kiadói stb. információt 

tüntessen fel valahol 

a honlapon található 

információk elrendezése legyen 

áttekinthető 

 a felhasznált források 

hivatkozásait pontosan 

a más, hasonló forrással való 

összevetés lehetőségének 

http://www.mek.oszk.hu/
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jelenítse meg (v.ö. 

Wikipédia probléma) 

feltüntetése emeli a minőséget 

 ha a tartalom egy részét 

vagy egészét annotáció, 

magyarázat egészíti ki, 

az már hozzáadott 

érték, amely emeli a 

minőséget 

az interneten fellelhető sajátos 

forrástípusok – hivatalos, 

egyéni oldalak, levelezőlisták, 

hírcsoportok, full-text anyagok, 

kereskedelmi információk, 

szolgáltatók, e-book-ok, e-

újságok , az ún. „szürke 

irodalom” információinak stb. 

beválogatása 

 Végül, ahogy Z. 

Karvalics (2000) 

könyvének 

fülszövegében javasolja,  

ellenőrizzük le a leedsi 

egyetem 

professzorának 

módszerével, hogy nem 

szemét e-bookra 

bukkantunk-e!? 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A kivitelezésről 
 

Terjedelmi okok miatt nincs lehetőség az FSZT felületének, formai kivitelezésének 

problematikájára. Két alapvető dolgot azonban meg kell említeni, mert ezek hiányában 

értékcsökkentett, rövid időn belül pedig csakis inaktív módon lehet majd használni az 

adatbázist. 

 

 Aminek nem szabadott volna kimaradnia: a DOI szervernek és a DC 

metaadatoknak  

 

Ami néhány hónapon belül igazán meg fogja bénítani a rendszer működését, az a DOI 

szerver hiánya. A DOI (Digital Object Identifier), a Digitális Tárgyazonosító az interneten 

az elektronikus dokumentumok, képek és hangfájlok, valamint egyéb digitális 

állományok tulajdonosának azonosítására és azok nyomon követésére szolgáló 

kódrendszer. Ismeretes, hogy az internet források rendszeresen változtatják helyüket. 

Ha van egy DOI szervergép valahol egy adatbázis mögött, akkor a külső hivatkozásokra 

való keresésnél soha nem kapja a felhasználó a „404 Error” utalást, hanem helyette ezt: 
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„A cím megváltozott. Az új cím: http://....”. A szerző az adatgyűjtés során pl. az első 

félévben gyűjtött internetes forrásokat július-augusztusban ellenőrizte. 35%-uk már 

változtatta a helyét. Ugyanez a tendencia érvényesült a következő félévben is. Ezért az 

adatfeltöltő kolléga is ellenőrzött a feltöltés során. Az információk a feltöltés heteiben 

még éltek. És most???? És két év múlva??? 

A DC (Dublin Core) metaadatok a korszerűséghez, a szabványkövetéshez és a 

minőséghez tartoznak. Ha a bevett információknak legalább csak egy ötödét lehetett 

volna a „DC Relation” a „Kapcsolat” információval ellátni, akkor egy keresésnél a 

dokumentumhoz kapcsolt X számú, hasonló témájú dokumentum azonnal, láncszerűen 

megjelent volna. Egyetlen kereséssel nem egy, hanem akár egy tucatnyi információ állt 

volna a felhasználó rendelkezésére. Micsoda minőségi különbség és mennyire megemelt 

hatékonyság! (6. ábra) Mivel erre nem kerülhetett sor, a tartalomfeltáró ezt a 

hiányosságot igyekezett a project második felében pótolni az elkészített és feltárt 

bibliográfiák beemelésével. 

 

 

6. ábra: A Magyar Elektronikus Könyvtárban található „Közvélemény-kutatások az 

életen át tartó tanulásról” című dokumentum DC űrlapjának „ <meta 

name="dc.relation" content=" sorai jól érzékeltetik az összetartozó 

dokumentumokat 

<meta name="dc.title" content="Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról">  

<meta name="dc.title" content="Kutatási zárótanulmány">  

<meta name="dc.title" content="Felnőttképzési kutatási füzetek">  

<meta name="dc.contributor" content="Lada László">  

<meta name="dc.date" content="MEK-be való felvétel időpontja">  

<meta name="dc.date" content="2009-04-07">  

<meta name="dc.identifier" content="http://mek.oszk.hu/06900/06920">  

<meta name="dc.identifier" content="MEK-06920">  

<meta name="dc.identifier" SCHEME="URN" content="urn:nbn:hu-9988">  

<meta name="dc.subject" content="Szakképzés">  

<meta name="dc.subject" content="élethosszig tartó tanulás">  

<meta name="dc.subject" content="Magyarország">  

<meta name="dc.subject" content="felnőttoktatás">  

<meta name="dc.subject" content="Szociálpszichológia">  

<meta name="dc.subject" content="attitűd">  

<meta name="dc.subject" content="közvéleménykutatás">  

<meta name="dc.subject" content="munkanélküli">  

<meta name="dc.subject" content="cigányság">  

<meta name="dc.type" content="jelentés">  

<meta name="dc.type" content="tanulmány(ok)">  

<meta name="dc.format" content="PDF">  
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<meta name="dc.language" content="hun">  

<meta name="dc.relation" content="Az élethosszig tartó tanulás = Lifelong learning">  

<meta name="dc.relation" content="http://mek.oszk.hu/06300/06377/">  

<meta name="dc.relation" content="Felnőttképzés.lap">  

<meta name="dc.relation" content="http://felnottkepzes.lap.hu">  

<meta name="dc.relation" content="Barizsné Hadházi Edit, Polónyi István, Kun András 

István: Felnőttképzés, vállalati képzés">  

<meta name="dc.relation" content="http://mek.oszk.hu/05500/05593/">  

<meta name="dc.relation" content="OKI tanulmányok : Felnőttoktatás">  

<meta name="dc.relation" 

content="http://www.oki.hu/kulcsKeres.php?kat=sub&kulcs=58 ">  

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">  

<meta http-equiv="Content-Language" content="hu">  

(Forrás: <http://mek.oszk.hu/dc/prog/remote_url.php> [2014.09.21.]) 

 

Konklúzió 
 

Csak sajnálható, hogy a szerző által a 2030-ig előremutató tartalomfeltárási és 

tartalomszolgáltatási nemzetközi szabványok ismeretében hosszú távra tervezett 

adattárnak csak a szilánkjai valósultak meg. Pedig a potenciális lehetőség megvolt arra, 

hogy nemzetközi színvonalú, mintaértékű segédlet szülessen e sokat kritizált és 

félremagyarázott „új” tudományterület szolgálatában. 

http://mek.oszk.hu/dc/prog/remote_url.php
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