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Pintér Róbert: Elektronikus archívumok 
 

Pro 
„"Halálra vagyunk informálva" -mondja Stanislav Lem, a világhírő sci-fi író, 
amikor az információs szupersztráda ügyében kérdezték véleményét. Nem fest 
apokaliptikus képet errıl a jelenrıl-jövırıl, de azért elég savanyú pofát vág 
hozzá. (Megjegyzése egyébként Neil Postman híres, a tévékultúrát bíráló 
könyv-címének – "Halálra szórakozzuk magunkat" – parafrázisa.) Lem szerint 
mindenféle hülyeséggel töltik meg az agyunkat, amit aztán másnapra 
elfelejtünk, mert újabb hülyeségeket öntenek bele - azaz az "információkat" 
nem tudjuk használni, mert csak átfutnak rajtunk, mint a hashajtó. Ugyanakkor 
elveszik saját agyunk használatának lehetıségét. 

[…] Azt már én kérdem, hogy kell-e ennyi info az élethez? 

[…] Ezzel a helyzettel párhuzamosan mára kialakult az információrobbanás 
pszichopatológiája: egy menı menedzsernek óriási mennyiségő információt kell 
feldolgoznia, mielıtt dönt néhány milliárdos üzleteirıl. És az infopatológiai 
irodalom ma kezd rájönni arra, hogy a túl sok információ éppúgy akadálya a 
döntésnek, mint a túl kevés. A Financial Times felmérése szerint (1998. okt. 
18.) a menedzserek 65%-a szenved az információfeldolgozás kínjától, olyan 
stresszhatásnak van kitéve, mintha harctéren szolgálna. Reszket, hogy valamit 
kihagyott a számításból, olyasmit, ami pedig valamelyik képernyın, hírlevélben 
vagy munkaebéden szerepelt. Egyre ritkábban fordul elı, ami korábban a 
nagyvonalú spekulánsok természetes munkastílusa volt, hogy mintegy hatodik 
érzékkel szelektáljanak a hírek között, és aztán intuitíve húzzák sakkfiguráikat.”i 

Almási Miklós fentebbi idézete egy, a napjainkban igen közkelető félelemre mutat 
rá, amely szerint a minket körbevevı világban túlzottan megnövekedett az információ 
mennyisége.  

Az információs túltelítettség – vagy David Schenk nyomán a data szmog – 
természetesen az információszolgáltatásokra is utal: a felgyorsult világban szinte 
minden információvá válik, nem tudjuk hát, hogy mi fontos és mi nem, agyonnyom 
minket a mindent beborító információs „szemét”. 

Mindez oda vezet, hogy százával-ezrével találni értéktelen (elektronikus) 
archívumokat, amelyek tele vannak haszontalan információval. Ha pedig mégis 
elıfordul, hogy használni kell ıket, akkor kiderül, hogy rendkívül kényelmetlenek, 
hogy elveszik bennük a lényeg.  

A technológia kritikusai szerint a fentiek következménye, hogy az információs világ 
tulajdonképpen elidegenít és közönyössé tesz. 

„Az infotömeg szaporodásával pusztítja önmagát, például úgy, hogy a 
kulcsjelek eltőnnek az adatszemét burjánzásában, azok nélkül pedig 
megnézheted magad. Relativizálódik a fontos és a lényegtelen, a szenzációs 
vagy blıd hír, és így aztán egyre könnyebb eltévedni az információk 
tengerében. Ha még egyáltalán érdekli az embert. Mert én például úgy vagyok, 
hogy egy idı után lekapcsolok és nem is érdekel az egész, mesélhetik így is, 
úgy is, a lelkem mélyén úgy érzem, minden hamis. Itt is lehet manipulálni az 
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embert... A televízió manipulációján nevelkedve észre se vesszük, hogy 
szecskával etetnek.”ii 

Ugyanakkor pedig ezek az adatokat hordozó-tároló rendszerek be is csapnak, 
megrövidítenek minket, mert azt az érzést közvetítik, hogy a tudás bármikor 
elérhetı, csupán arról felejtenek el szólni, hogy a több információ nem jelent 
automatikusan több tudást. Végeredményben – a kritikusok szerint – így leszünk egy 
egyre több információt és tudást felhalmozó korban egyre butábbak. 

Az így felhalmozódó tudást, anyagokat nem csak jó, hanem rossz célra-módon is fel lehet használni, a 
szellemi tulajdonjog megsértésével. Például az orosz keresıkben a referat – házidolgozat – szó 
elıfordulása a leggyakoribb. Ez mindennél ékesebben felfedi azt a sajátságos gyakorlatot, hogy a 
diákok nem csupán információkat keresnek a beadandó dolgozathoz az Internetrıl, hanem a beadott 
dolgozatot részletekben vagy egészében letöltik, megspórolva az érvelés kidolgozásának és a szöveg 
megszerkesztésének fáradságos munkáját.  

Léteznek hasonló magyar oldalak is, például a puska.hu vagy a szochalo.hu, de ezek valóban inkább 
hasznos információkat – feladatokat és megoldásokat, órai jegyzeteket, könyvajánlásokat, kijegyzetelt 
kötelezı olvasmányokat – tartalmaznak. 

De nehogy azt higgyük, hogy egy új technológia megjelenése, hatása az emberi 
tudás-felhalmozásra és az információs mőveletekre csak ma jelent fejtörést a 
gondolkodóknak. Ez egy általános probléma, amely az írásbeliség ókori megjelenése 
óta hatalmas kihívást jelent. Platón például az írásbeliség elterjedését a memória 
külsıvé válásaként írta le, és az ókorban memóriamővészetként is gyakorolt érvelési, 
gondolkodási képességet féltette tıle: 

„Platón ugyanis a Phaidrosz-ban és a Hetedik levél-ben súlyos fenntartásokat 
fogalmazott meg az írással mint az ismeret rögzítésének mechanikus, 
embertelen módjával, mint a problémákra érzéketlen és a memória 
szempontjából destruktív technikával szemben, noha – mint tudjuk – a platóni 
filozófia már teljes egészében az írásbeliség filozófiája volt.”iii 

 

Kontra 
Az emberi tudás összegyőjtése, egy helyre való összehordása, felhalmozása és 
megmővelése régi, mondhatni ısi igény.  

Az ókori Alexandria könyvtára világhírő volt 

Az azonban már a nyomtatás középkori feltalálását követı évszázadban 
nyilvánvalóvá vált, hogy minden emberi ismeret egy helyen, egy hatalmas 
könyvtárban való felhalmozhatósága több ok miatt sem megoldható: 

Konrad Gesner Bibliotheca Universalisa a XVI. sz. közepének kétségbeesett 
kísérlete volt arra, hogy az emberiség szövegkincsét egyetlen átfogó 
korpuszban győjtse össze és rendszerezze. A könyvnyomtatás második 
századától a kiadványok számának ugrásszerő növekedésével az 
„átfoghatóság” és „áttekinthetıség” e hısies illúziója végképp szertefoszlott. 
Míg korábban egy könyv megléte elég volt a benne ırzött információk lassú 
újratermeléséhez, a könyvek és az olvasók számának tömegesedésével a 
meglévı könyvek (vissza)kereshetısége vált fontossá. Hozzáférés híján a 
könyv vagy bármely más információhordozó „holt anyag”. A hozzáféréshez 
pedig két dolog kell: egyfelıl olyan bibliográfiai apparátus és módszer, amely a 
közvetlenül elérhetı anyagokat megfelelı keresési algoritmusokkal 
megtalálhatóvá teszi, másrészt a hozzáférés legkeményebb fizikai korlátja, a 
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térbeli távolság leküzdése. Egyik a másik nélkül olyan, mintha egyik sem 
létezne.iv 

Tehát minden sikeres archívumnak legalább két elıfeltételt kell tudni teljesíteni: 

1. Szisztematikusan strukturáltnak kell lennie, amely átláthatóvá és könnyen 
hozzáférhetıvé teszi a benne felhalmozott adatok elıhívását. 

2. Fizikailag is hozzáférhetınek kell lennie. Tehát szükség van arra, hogy vagy a 
valós, vagy a virtuális térben ezeket az adatokat elı lehessen keresni, a kellı 
mélységig meg lehessen ıket vizsgálni. 

Tehát mit sem érek a washingtoni  Kongresszusi Könyvtár anyagaival, könyveivel, ha nem vagyok 
a könyvtár közelében, ha azok nem olvashatóak digitálisan, több ezer kilométerre találhatóak tılem. 
Tehát számomra nem teljesítik maradéktalanul a sikeres archívumok két elıfeltételét. 

Ugyanakkor persze további korlátozó feltételek is érvényesülnek. Például a befogadó részérıl. Ha 
teszem azt heti egy könyvet olvasunk el, akkor évente 52 könyvvel végzünk, 50 év alatt ez 2600 
könyv. Tehát képtelenek vagyunk a könyveknek a töredékét is akár egyetlen egyszer elolvasni az 
életünk során – és akkor ezek még csak a könyvek voltak, nem szóltunk a hagyatékokban fellelhetı 
kéziratokról, levelezésekrıl, naplókról, illetve a győjteményekben megtalálható térképekrıl, 
fényképekrıl, dalokról, mesékrıl, hangfelvételekrıl… 

Így lesz eredendı bőn a tudományban, hogy nem vagyunk képesek mindent elolvasni-feldolgozni 

Nem tudunk minden információt elsajátítani, feldolgozni és tudássá alakítani.  

Azonban az archívumok nem arra valók, hogy az azokban lévı információknak mind 
a birtokában legyünk, hanem, hogy a bennük lévı szisztematikusan tárolt adatok  
közül gyorsan meg tudjuk találni a számunkra legadekvátabbat,majd ezt követıen 
megfelelı kontextusba helyezve az elıhívott információt tudássá tudjuk alakítani. 

Tehát ez nem jelenti azt, hogy az információk mennyiségének a megnövekedésével 
végérvényesen elvesznénk az adat szmogban – amire David Schenk hírhedt 
könyvének címe utal.v A közkelető „túl sok az információ”; „halálra vagyunk 
informálva” tézis ugyanis túlzó, valami olyasmit állít a középpontba, amely felıl 
igencsak nehéz megérteni a jelenlegi korszakot. 

„Próbálták már önök a gerincbántalmak felıl megragadni a lovas nomád 
pásztortársadalmak lényegét? Vagy mondjuk a kora középkor „sötét 
évszázadait” a görvélykór elmélyült tanulmányozásával? Nagyjából hasonló 
feladatra vállalkozunk, ha az ezredvég információs kihívását Schenk nyomán az 
Attention Deficit Disorder (ADD) vagy az Info-Biological Inadequacy Syndrome 
(IBIS) felıl próbáljuk megérteni. De minek ide a sok betőszó? Mennyivel 
egyszerőbb lenne visszatérni ahhoz az állásponthoz, amely „korunk pestisének” 
tartja az információt! A lényeg az, hogy tudománynak álcázva lehessen riogatni 
a nagyérdemőt, kihasználva azt a rést, amellyel a bizonytalan (ezért 
veszélyekkel terhes) jövıvel szemben a szilárdnak hitt múlthoz való gondolati 
igazodásra építhetı a meggyızés aprómunkája. 

A kultúra járványügyi megközelítésének Radovan Richta 1968-as „információs 
higiénia” programja óta a mesterszakácsokat megszégyenítı David Schenk a 
legkövetkezetesebb képviselıje. Sokat köszönhetünk neki. Szorgalmasan 
összegyőjtötte ennek a hagyománynak az érvkészletét, gyúrt hozzá 13 
„törvényt”, az egészet leöntötte egy meglehetısen elitista társadalomelméleti 
szósszal, és könyvként tálalta nekünk. Köszönjük, mester!”vi 

Z. Karvalics indulattól átfőtött kritikus sorai szerint David Schenk könyvének méltó 
helye a hulladékgyőjtı volna, annyi tévedés és rosszindulatú, félrevezetı 
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megállapítás található benne. A legfıbb gond az „adatszmog konyhateoretikusaival” 
kapcsolatban, hogy egyetlen dolgot ragadnak ki a valóságból és erre építik fel egy 
illuzórikus világ egész hamis képét. A társadalmat ugyanis leegyszerősítı módon 
ragadják meg, az állampolgárokat információkat kezelni képtelen önállótlan 
személyekként, az üzleti világot fogyasztóellenes profithajhászokként, az államot 
pedig hol tehetetlen szabályozóként, hol agresszív összeesküvıként feltüntetve.  

Nyilvánvaló, hogy korunkban megnı az információk mennyisége, ez azonban a 
legtöbb ember számára kezelhetı, sıt, az idejekorán felismert veszélyes tendenciák 
megfordíthatóak, korlátozhatóak. 

Almási példája az infopatológiai problémákban szenvedı menedzserekrıl szólva például igencsak 
partikuláris. Ugyanis a társadalom elenyészıen kis része döntéshelyzetben lévı csúcsmenedzser, sıt, 
könnyen belátható, hogy ez még a legvérmesebb fejlıdési ütemek esetén sem fog gyökeresen 
megváltozni. Vagyis a menedzserek kétharmadát érintı betegségrıl azt sugallni, hogy az idıvel a 
társadalom egészét kivétel nélkül át fogja járni, talán egy kissé elhamarkodott volna. 

Ugyanakkor hamis képzet azt hinni, hogy az információs társadalom kialakulása 
ilyenfajta fenntartások hangoztatásával megakadályozható – sokkal célravezetıbb 
volna, ha a károgók a teljes elutasítás helyett proaktív módon hozzájárulnának a 
pozitív válaszok kidolgozásához, vagyis a túlzó és általánosító megállapítások helyett 
– hogy halálra vagyunk informálva – pontosabban kifejtenék mire is gondolnak és 
miért is érzik ezt akkora problémának, illetve merre látják a kivitelezhetı kitörési utat. 

Schenk javaslata, hogy végezzünk „infogyókúrát”, vagyis fogyasszunk kevesebb információt, 
olvassunk kevesebbet, nézzünk kevesebb tévét és hallgassunk kevesebb rádiót valami lényegit 
elfelejt: a fogyókúra lényege az egyensúly újra megtalálása, nem az éhezés. Vagyis a lényegi 
információk is elvesznek, ha egyszerően mennyiségi alapon csökkentjük az információkat. 

 

Atomok helyett bitek: az archiválás új módja 

Az elmúlt évtizedekben az archiválás terén az atomok – például nyomtatott könyvek 
– helyett a bitek  – digitalizált szövegek, képek – archiválása, összegyőjtése, 
tárolása és feldolgozása került a középpontba. Mindez ugyanis hosszú távon sokkal 
könnyebb, olcsóbb, gyorsabb és jobban átlátható. 

Így indult meg a hagyományos könyvtárak, győjtemények és archívumok anyagainak 
lassú digitalizálása, a kulturális örökségek  elektronikus formában való 
„megmentése”, ami igen fáradságos, ám hálás feladat, mert az archívumok két 
elıfeltételét – átlátható szerkezet és hozzáférhetıség – jelentısen kiterjeszti. Az 
elektronikus struktúrákban sokkal könnyebb keresni és az így elıálló rendszerek a 
fizikai hozzáférés korlátjait is javarészt képesek lebontani. 

De bizonyos szempontból az elektronikus adatbázisok, győjtemények 
sérülékenyebbek is lehetnek. Az adatvesztésnek oka lehet az adathordozók 
elévülése-elavulása, a vírusfertızés, a fizikai megsemmisülés… 

A komoly problémákhoz nem kell nagyobb csapásra gondolni, már az is kihívást 
jelent, hogy a különbözı hardver és szoftver formátumban tárolt adatok közötti 
átjárás nehézkes lehet. Az elmúlt évtizedekben igaznak bizonyult a félelem, hogy 
bizonyos adatok odaveszhetnek pusztán a formátum vagy a tárolóeszköz problémái 
miatt. 

Mit lehet ma kezdeni a régi, számítógépes magnókazettákkal? 
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Azok az adathordozók, amelyeket ma még mindenki használ – tehát közkeletőek – 
meglehet, hogy néhány év múlva már nem olvashatóak, mert vagy tönkremennek, 
vagy az olvasásukra alkalmas eszközök elavulnak, ritkák lesznek. Így jártak a kutatók 
a mágnesszalagokkal is. 

De ne gondoljuk, hogy a mai csúcs-szupernek számító eszközök idıvel nem 
juthatnak hasonló sorsra – elég csak a nagy sikerő floppy lemezekre gondolni - , ma 
már itt vannak az ezeket leváltó különbözı kisebb kártyák, a lehetı legnagyobb 
variációban. 

Mindezen problémák ellenére, az új elektronikus eszközök és hálózatok minıségileg 
is képesek megváltoztatni az archiválás eddigi módjait és meghatványozni, 
gyökeresen átalakítani az eleddig közkelető archiválási módszereket.  

Ha megfigyeléseinket kiterjesztjük a világhálóra, azt látjuk, hogy az Internet képes 
lehet az emberi tudást felhalmozni kívánó ısi törekvéseket (részben) megvalósítani – 
hiszen lehetséges egyfajta meta-archívumként, az archívumok archívumaként 
elképzelni. Vagyis olyan tudástárként, amelyben elıbb-utóbb az adekvát információk 
nagy része elérhetı lesz. 

Például elérhetıvé válnak olyan napi információk, amelyek kapcsán néhány 
évtizeddel ezelıtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy hozzájuk juthassunk. A 
fentebb már bírált Almási például így folytatja a második, igen pesszimista 
hangvételő idézetben mondottakat: 

„Az viszont vigasztaló, hogy szemben a korábbi korokkal, a letiltott (vagy 
üzletileg cenzúrázott) információért lehet harcolni: az interneten például ha nem 
ezen a site-on (hálóhelyen), akkor másutt, valahol csak találsz adatot, 
ténymorzsát, értelmezést. Koszovóról legalább tíz honlap volt található: jugó, 
NATO, svéd (pacifista), kanadai (semleges), háborúpárti (legalább három) stb. 
Legójátékként összerakhatod saját helyzetelemzésed: a kép így sem lesz teljes, 
de ne legyél telhetetlen, ez legalább a tiéd.”vii 

Persze az Internet, mint hatalmas archívum is felvet óriási problémákat: 

» Egyrészt: nem fér mindenki hozzá. 

» Másrészt: nincs minden ott – vagy mert eleve fel sem kerül oda, vagy mert 
leveszik. 

» Ugyanakkor nehéz bármit is megtalálni – sok a szemét, rosszak a keresık, nem 
átlátható a struktúra. 

Vagyis az Internet alapvetıen nem mint archívum-rendszer épül-épült, ezért csak 
korlátozottan igazak rá az archívumokra jellemzı tulajdonságok.  

Kitőnıen érzékelhetı ez, ha összehasonlítjuk a Magyar Elektronikus könyvtárban használható 
keresést az Index vagy az Origó híranyagában, fórumhozzászólásaiban történı kereséssel.  

A korábban papír-alapon létezı mővekbıl digitalizált archívum, a Magyar Elektronikus Könyvtár a 
hagyományos archívumok módjára építkezik, a hagyományos meta-adatokon nyugvó, 
katalógusrendszerő keresés mőködik benne. Ugyanez mondható el minden archiválási céllal felépített 
digitális webhelyrıl. A meta-adatok és a katalogizálás ideális kialakítása a jövı nagy digitalizálási 
kihívásai, a mőalkotások, fotók, filmek, statisztikai adatok - összességében a nemzeti adatvagyon – 
digitalizálása esetében jogos elvárásként merül fel. 

Egy spontán módon létrejött archívum, például az Index vagy az Origó híranyagában, 
fórumhozzászólásai között nem meta-adatok alapján keresünk, hanem elızetes komplex 
háttértudásunk alapján igyekszünk megtalálni azokat a kulcsszavakat, amelyek elıcsalják a 
számunkra értékes oldalakat, de lehetıleg csak ezeket. 
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Az Internet nem archívumnak épül, ugyanakkor azonban mégis hasznosabb-jobb 
rendszer, mint a korábbi archívumok, hiszen az információk-tudás elıtt tornyosuló 
térbeli korlátokat képes rendkívül hatékonyan lebontani. Persze az Internet, mint 
hatalmas archívum, akkor lesz igazán sikeres, ha mind többen férnek hozzá, illetve 
ha egyre több anyag egy sokkal inkább átlátható struktúrában kerül fel – és meg is 
ırzıdik az utókor számára. 

 

Felépített archívum helyett visszakereshet ı archívum 

Elıttünk áll egy technológia, amely kiemelten képes megfelelni az archiválással 
szembeni elvárásoknak, de létrejötte folytán mégsem kedvez az archívum-jellegő 
mőködésnek. Az adatok nehezen elıkereshetık, a weboldalak napról napra 
változnak. Mindehhez kíván segítséget nyújtani az Internet Archívum adatarchiváló 
tevékenysége. Errıl a bonyolult feladatról szóltunk az esettanulmányban. Az Alexa  
által létrehozott Internet Archívumnak alapvetıen három célja volt-van: 

1. Metadata: információt nyújtani, híreket adni és statisztikákat készíteni a 
weboldalakról. 

2. Archiválni a webet: olyan oldalakat is elérhetıként megtartani, amelyek virtuálisan 
‘meghaltak’; életben tartani a holt linkeket. 

3. Linkgyőjtemény: összegyőjteni a hasonló oldalakat. 

Nem véletlen, hogy az esettanulmányban a keresık is elıkerültek – a jövıben a 
keresési lehetıségeken – bonyolult matematikai algoritmusokon és nyelvi elemzı 
ágenseken vagy a Google hivatkozási módszeréhez hasonló szimpla ötleteken – 
múlhat a web, mint világmérető archívum sorsa. 

Hasonló szerepe lehet a photosig.com-on vagy akár az amazon.com-on megismert 
ajánlórendszereknek. Ezeken az oldalakon a tudatos archiválás és a spontán 
építkezés összetalálkozik: ezek az oldalak olyan struktúrákban rendszerezik a 
felhasználói tevékenységet, ami aztán a késıbbiekben informatív és visszakereshetı 
archívumot képez. 

Az egyszerőbb megoldás – amilyen például az Amazon.com vásárlásokon alapuló 
ajánlórendszere – nem tesz mást, csupán rendszerezi a felhasználói tevékenységbıl 
érkezı adatokat. 

Komplexebb megoldást jelent, ha egyenesen olyan felületeket hozunk létre, amelyek 
használata archívum-jellegő, rendszerezett, értelmesen és jól visszakereshetı 
adathalmazt eredményez. Erre lehet példa az Amazon írásos ajánlói-rendszere, vagy 
a széles körben alkalmazott minısítı-rendszerek, amelyek a honlap hasznosságára, 
érdekességére kérdeznek rá. 

De ahogy az esettanulmány többi részébıl is kiderül – és amivel az utolsó fejezetben 
bıvebben is foglalkozni fogunk – az Internet egészének az archiválása mellett 
számos tevékenységhez kapcsolódik az archiválás feladata-lehetısége, ami azt 
hozza magával, hogy jelenleg a különbözı információk digitalizálása és archiválása 
az egyik legfontosabb feladattá lépett elı korunkban. 
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Szereplık 
Az archiválás körül hatalmas szereplıgárda található. Mint a következı fejezetbıl 
kiderül, ennek hátterében javarészt a digitális technológia gyors társadalmi 
szétterjedése áll. Tulajdonképpen az archiválás az élet minden területére kiterjed, 
mindenkit érint, így nyugodt szívvel felsorolható az összes szereplı, aki bármilyen 
szempontból érintett a számítástechnikai, hálózati eszközök alkalmazásában. 

De a kevesebb-több elvnek megfelelıen itt inkább kiemelnénk a legfontosabbakat: 

» Információt elıállító, tároló, felhasználó mezei felhasználók, így polgárok-
fogyasztók, cégek, hivatalok: számukra kiemelten fontos, hogy a saját információkat 
biztonságban tudják, miközben gyakorta megosztják azokat másokkal, vagyis 
hozzáférhetıvé teszik. Gyakori, hogy az általuk jelenleg is használt anyagokról 
biztonsági másolatok készülnek, illetve – ami témánkhoz jobban kötıdik – a régebbi, 
napi munkában gyakorta nélkülözhetı anyagokat archiválják. Itt figyelniük kell arra, 
hogy az így archivált anyagok ne kallódjanak el, az elmentett formátumokat idırıl-
idıre frissítsék stb.  

Ennek ellenére viszonylag gyakorinak tekinthetı a kisebb-nagyobb adatvesztés – nem nagyon 
találkozni olyan felhasználóval, aki legalább egyszer ne veszített volna el valamilyen elektronikus 
anyagot.  

» Az archiválásban, győjtemények létrehozásában, mőködtetésében érintett 
intézmények, például könyvtárak, levéltárak, múzeumok… Számunkra sokkal 
érdekesebbek a kifejezetten az archiválással foglalkozó intézmények, amelyek 
számára jelenleg a digitalizálás folyamata jelenti azt a hatalmas munkát, amellyel a 
következı évtizedekben meg kell küzdeni. Kérdés, hogy az így létrejövı digitális 
adatbázisok hogyan viszonyulnak a szerzıi jog és a szellemi tulajdonjog kérdéséhez 
– például egy könyvtár milyen anyagokat kölcsönözhet digitálisan, mit tehet 
közszemlére a világhálón, hogyan fog ez a kérdés rendezıdni a jövıben. 

» Az ehhez szükséges eszközöket, hardvert és szoftvert gyártó cégek és 
szakemberek: Miután az elektronikusan elıállított információk (bitek) mennyisége 
hatványozottan nı, ez egy óriási piacot jelent a cégek számára. Ez megfigyelhetı a 
rendelkezésre álló eszközök számító-erejének, kapacitásának, összetettségének a 
növekedésében. A technológia egyre inkább szétterjed a társadalomban. A cégek 
érdeke, hogy nélkülözhetetlenné tegyék magukat és eszközeiket. Ebbe a csoportba 
tartoznak a keresı építık, ezzel foglalkozó matematikusok vagy nyelvészek is – bár 
részben a következı szereplıcsoportba is besorolhatók. 

» Speciális szakmavilágok képviselıi, tanácsadók, szakértık. Például könyvtárosok, 
adatmentık, információ-brókerek, adatvédık: Ez a kicsi, ámde rendkívül fontos 
csoport az archiváláshoz kapcsolódó kritikus területeken játszik központi szerepet, 
nélkülük nem képzelhetı el a folyamatok vezérlése.  

» Állami, például szabályozó testületek, kultúrpolitikai szervezetek: Végül külön kell 
választani az államot, amely vezérhajója lehet a folyamatoknak. Egyrészt a fentebb 
már említett digitalizálási folyamatban a kulturális örökség megırzésében játszik 
központi szerepet – természetesen az ebben érdekelt gazdasági és non-profit 
szervezetekkel együtt. Másrészt a kapcsolódó szabályozási kérdésekben is állást kell 
foglalnia, fıleg, ami a szerzıi jogi törvényt – illetve a kulturális intézmények 
mőködését szabályozó törvényeket illeti. 
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Végeredményben – ellentétben más, az információszolgáltatás kapcsán már 
megvizsgált területekkel – itt nem találunk olyan nagy feszültséget, érdekellentétet a 
szereplık között. Közel minden szereplınek a törekvései hasonló irányba mutatnak.  

Bár kétségtelenül problémát jelent, hogy túlságosan elaprózott a szereplıi gárda, 
amely nem képes a folyamatokat összehangoltan kezelni – különösen abból a 
szempontból problémás ez, hogy az Internet határokon átnyúló globális hálózat, 
amely (egyelıre?) nem képes megfelelni az archívumok fentebb bemutatott 
jellemzıinek. Nincs mögötte ugyanis egy, a hálózat egészének mőködéséhez 
alapelveket – például archiválási elıírásokat, strukturáló elveket – lefektetı testület. 
Így az Internet archiválása eléggé reménytelen feladatnak tőnik. 

Kétségtelen, hogy ez az archiválás szempontjából igen nagy gondot jelent, ugyanakkor más 
szempontból egyáltalán nem biztos, hogy kívánatos egy túlságosan erıs, ilyenfajta módon felügyelı-
elıíró testület. Meglehet, hogy az Internet ki sem alakult volna, ha egy ilyen testület létezik. 

Mindez a jövıre vonatkozó latolgatás azonban már átvezet minket a következı, záró 
fejezet kérdéseihez. 

 

Továbblépés, trendek, jövı 
A legalapvetıbb trend ezen a téren is a technológia széles körő elterjedése, ami az 
adatok, archívumok mennyiségének a felszaporodásával jár. 

Az elmúlt évtizedben radikálisan átalakult a családi és egyéb társadalmi események 
archiválása. És ez még inkább igaz lesz a közeljövıre nézve, vagyis a digitális 
technológia – számítógép, fényképezıgép, videokamera, szkenner, nyomtató, 
fénymásoló stb. – társadalmi szétterjedésével minden otthon kicsi archiváló üzemmé 
változik. 

Az otthoni adatok mennyiségének iszonyatos megnövekedése már a közeljövıben várható, például 
fényképek, internetrıl letöltött hasznosnak ítélt információk, elektronikus dokumentumok… 
formájában. Ez különösen meg fog erısödni, ha a digitalizáció megjelenik a hivatalos levelezésekben, 
számlabizonylatokban stb. is – amiket eleve elraktároz az ember. 

Képzeljük el, amint a mai fiatal családapáknak a gyermekei – akikrıl már digitális fényképezıgépekkel 
és videokamerákkal készülnek a felvételek – felcseperednek és udvarlóiknak megmutatják a családi 
albumot – benne több ezer, akár tízezer-százezer képpel, több ezer órányi mozgókép-felvétellel.1  

Mindez az archívum megsokszorozódás hatványozottan igaz az üzleti és állami-
hivatali szférára. Épp ezért egy hihetetlenül hatalmas és egyre bıvülı piac 
megjelenése érzékelhetı ezen a téren: információ elıállító, archiváló, feldolgozó, 
karbantartó, mentı… rendszerek mőködnek az élet minden területén.  

Ugyanakkor várható – ahogy fentebb is említettük –, hogy a kulturális szegmensben 
a hagyományos archívumok egyre nagyobb hányadát digitalizálják és teszik 
elektronikus formában is hozzáférhetıvé. Ez pedig konfliktusokat fog okozni, hiszen 
alapvetıen változik meg ezeknek az archívumoknak és a mögöttes intézményeknek 
a mőködése. 

És zárásként érdemes még két további trendet megemlíteni: 

                                            
1 Jelen sorok szerzıje 2002 május végén vette élete elsı digitális kameráját, ugyanezen év decemberéig 2175 
képet készített a géppel. 
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» Miniatürizáció: egy folyamatosan megnövekedı tároló kapacitás és számító erı áll 
rendelkezésre, ami lehetıvé teszi akár otthoni számítógépes „erımővek” 
létrehozását is.  

Részben ezen alapul az Alexa által létrehozott Internet Archívum mőködése is, hiszen nem áll 
mögöttük hatalmas állami beruházás, vagy egy multinacionális vállalat. Teljesen hétköznapinak 
számító számítógép-hálózaton tárolják az adatokat. 

Vagyis várható, hogy a jövıben megjelenhetnek egyéni kezdeményezésbıl felálló, 
speciális érdeklıdéső archívumok szerte a világban, akár a világhálón is elérhetıvé 
téve különbözı adatrendszereket. 

» Ugyanakkor, egy másik trend a megnövekvı adatvesztésre figyelmeztet. Az 
újonnan pusztító számítógépes vírusok, az adathordozók hardveres és szoftveres 
problémái arra utalnak, hogy a jövıben még kiemeltebb feladattá válik az adatok 
védelme és integritásának biztosítása. 

 

Feladat 
Elıfordult már Önnel, hogy egy régebben gyakorta látogatott Internet oldal 
megváltozott (eltőnt) és azon kesergett, hogy többet nem fogja látni a régi struktúrát 
– vagy, hogy emiatt elveszített (nem talált) valamilyen információt? 

Mit gondol egy ilyen „archiváljuk az Internetet kezdeményezés” lehetıségeirıl, 
sikereirıl, szükségességérıl?  

Ön szerint szükség volna egy olyan hivatalos, Internet feletti testületre, amely azért 
felel, hogy minden hasznos, az Internetre feltett információ megmaradjon az 
utókornak? Van-e esély arra, hogy archiváljuk és megırizzük az Internetet? 

El tudja képzelni, hogy 50-100 év múlva lesznek információ-régészek, akik a régebbi 
adathordozók között kotorászva eltőnt hangfelvételek, levelezések és egyéb anyagok 
után fognak kutatni?  
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