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A kezdetek 
• 1989. NIIF elindul az X.25-ös hálózat Magyarországon 

• 1991. elindul az Internet; 1991: 2 db domain – 2020. 762828 
domain http://www.nic.hu/statisztika/ 

• Könyvtárak a hálózaton (lezárva): HUNOPAC 

• Olvasók a hálózaton! Rendszeres használók (KSH) 
2007 – 48% -> 2018 – 75% 
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A Web fejlődése 
Web 1.0 

• Statikus oldalak 

• Passzív használat 

• Korlátozott interakció 

Web 2.0 

• Megosztás 

• Felhőszolgáltatások 

• Interaktivitás 

• Felhasználói 
tartalomgyártás, - részvétel 

• Dinamikus honlapok 
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Közösségi tartalomfejlesztés, 
crowdsourcing 

A crowdsourcing során egy szervezet a hagyományos 
esetben belsőleg, saját dolgozók vagy alvállalkozók által 
elvégzett feladatokat a szervezettől független személyek 
nagy csoportjának szervezi ki, jellemzően online formában. 
Jellemzője, hogy a tömeg (angolul crowd) minden tagja csak 
egy kis részlettel járul hozzá a teljes feladat elvégzéséhez.  

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing 
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Crowdsourcing lehetőségek 
• Erőforrások megosztása 

– - SETI@home; 
https://setiathome.berkeley.edu/  

– Talán az egyik legrégibb, legismertebb projekt. 
A résztvevők a földönkívüli intelligencia 
kutatásába kapcsolódhatnak bele oly módon, 
hogy egy alkalmazással az Internetre kapcsolt 
számítógépeik kihasználatlan számítási 
kapacitásait adják hozzá a projekthez. 

 

• Adatgyűjtés 
– Időkép; https://www.idokep.hu/eszlel  
– Az egyik legnépszerűbb hazai meteorológiai 

honlap önkéntes észlelők sokaságától kapja a 
legfrissebb időjárási adatokat, fotókat. 
 

• Osztályozás 
– Galaxy Zoo; http://www.galaxyzoo.org  
– Ennek keretében az önkéntesek milliónyi 

csillagászati fotót  csoportosíthatnak, segítve 
ezzel a csillagászok munkáját. 
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Közösségek bevonása a könyvtári munkába 
MIÉRT? 

• Nincs elég ember, pénz, 
erőforrás 

• Célok elérése gyorsabb 

• Erősíthető a társadalmi 
beágyazottság 

• A könyvtár értékének, 
hasznosságának felmutatása 

• Valóságos, virtuális, 
közösségek kiépítése, 
erősítése 

• Könyvtári adatok javítása, 
gazdagítása 

• Felhasználók bizalmának, 
lojalitásának növelése 

• Kulturális örökség 
gyűjteményei, a köztulajdon 
iránti felelősségvállalás 
erősítése 

• Korszellemnek való 
megfelelés: passzív 
felhasználó -> aktív 
együttműködő 
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Könyvtári lehetőségek, jó példák 
• Metaadatok kiegészítése, javítása, gazdagítása 

– Digitized Library Catalogs, Innsbruck, Ausztria 

– http://webapp.uibk.ac.at/alo/cat/startpage.jsp  

– Digitalizált régi katalógusok felismertetett OCR szövegének 
átírása, javítása, strukturálása 
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Lehetőségek, jó példák könyvtárak számára 

• Metaadatok kiegészítése, javítása, gazdagítása 

– Hungaricana Képcsarnok 

– https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/kepcsarnok/  

– Képeslapok földrajzi helyének pontosítása, térképkoordináták 
meghatározása, beillesztése a metaadatokba 
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Lehetőségek, jó példák könyvtárak számára 

• Metaadatok kiegészítése, javítása, gazdagítása 

– OSZK gyászjelentések 

– https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/111768  

– Az adat nélküli gyászjelentésekről az elhunytak neveinek 
strukturált leírása 
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Lehetőségek, jó példák könyvtárak számára 

• Tartalom létrehozása, dokumentumok gyűjtése 

– Fortepan - http://fortepan.hu/  

– Családi, amatőr, hivatásos fotók gyűjtése, szabad 
felhasználású gyűjtemény, leírás önkéntesekkel 
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Lehetőségek, jó példák könyvtárak számára 

• Tartalom létrehozása, dokumentumok gyűjtése 

– Topotékák - https://www.topothek.at/  

– Osztrák online keretprogram, fotók gyűjtésére, 
feldolgozására, archiválására, szolgáltatására. Területi alapú 
egységek hozhatók benne létre, számos magyar található 
már (pl. Berettyújfalu, Bodaj, Budapest, Eger, Kaposvár) 
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Lehetőségek, jó példák könyvtárak számára 

• Tartalom létrehozása, dokumentumok gyűjtése 

– „Mindenkinek van hangja!” 
https://felolvaso.wordpress.com/  

– Nyilvános hangoskönyvek készítése önkéntes felolvasók 
segítségével 
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Lehetőségek, jó példák könyvtárak számára 

• Digitalizált dokumentumok átírása 

– National Library of Australia, Trove - 
https://trove.nla.gov.au/  

– Digitalizált dokumentumok, hírlapok szövegének átírása 
folyik több helyen 
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Lehetőségek, jó példák könyvtárak számára 

• Digitalizált kéziratok átírása 

– Anti-slavery manuscripts - 
https://www.antislaverymanuscripts.org/  

– Történelmi kéziratok átírása is jellemző tevékenység, pl. 
Boston Public Library 
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Könyvtári crowdsourcing oldalak 

• LibCrowds, British Library- https://www.libcrowds.com/  
– A British Library 2015-ben indította el kísérleti oldalát 

crowdsourcing projektek szolgáltatására. Első projektjük, a 
„Convert-a-Card”, a nyomtatott cédulakatalógus átírását célozta. 
A LibCrowds oldalon azóta több crowdsourcing projektet is 
indítottak sikerrel. 

• By the People, Library of Congress - 
https://crowd.loc.gov/  
– A Kongresszusi Könyvtár 2018 novemberében indította el 

crowdsourcing gyűjtőoldalát. Az oldalon főként képként 
digitalizált kéziratgyűjtemények szöveges átírására buzdítanak. 
Az amerikai történelem számos értékes kéziratgyűjteményét, pl. 
Abraham Lincoln leveleit, digitalizálták, tették online nyilvánossá 
és az arra szolgáló oldalakon ezeket lehet  szövegesen átírni.  
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A közösségi tartalomfejlesztés feltételei 

• Szemlélet 

– Könyvtárosokban, vezetőkben nyílt, együttműködésre 
alkalmas hozzáállás. Innovativitás, kreativitás 

• Motiváció 

– A potenciális önkéntes célközönséget ösztönözni, motiválni 
kell a részvételre. Ezen folyamatosan kell dolgozni, 
megtalálni a megfelelő eszközöket. Pl. 

– Érdekesség 

– Szórakoztató legyen a feladat 

– Közös érdek 

– Személyes érintettség 
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A közösségi tartalomfejlesztés feltételei 

• Az önkéntesek szervezése 
– Munkaigényes, alkalmas személy szükséges, kommunikáció, PR 

• Minőségbiztosítás 
– Az elvégzett munkák ellenőrzése. Belső erővel, vagy ezt is 

önkéntesekkel, több szinten, (lásd pl. Wikipédia moderátorok) 

• E-infrastruktúra, hardver, alkalmazások 
– Nagy teljesítményű saját hardver (szerver ill. storage) vagy 

felhőszolgáltatások igénybevétele 
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E-infrastruktúra, hardver, alkalmazások 

• Veridian - https://veridiansoftware.com/  
– A szoftver kimondottan könyvtárak és kulturális örökség 

gondozásáért felelős intézmények számára készült, főként a nem 
jogvédett, régi hírlapok digitalizálására, átírására készült. 
Térítéses. 

• PyBossa - https://pybossa.com/  
– A PyBossa Project egy nyílt forráskódú és hozzáférésű 

keretrendszer, mely weblapokba beépíthető alkalmazásokat, 
„toolkit”-okat ajánl és tesz elérhetővé a felhasználók számára. A 
PyBossa keretében hat feldolgozási területhez szükséges 
alkalmazás érhető el: képfelismerés, hangminták felismerése, 
PDF dokumentumok átírása, földrajzi elhelyezés, videóminták 
felismerése, okostelefonok által begyűjtött adatok 
rendszerezése. 
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Összefoglalás 
• Az önkéntesek bevonása munka- és 

erőforrásigényes feladat! 

• A szűkös könyvtári erőforrások mellett 
érdemes és célszerű nyitni az új megoldások, 
együttműködési lehetőségek felé. 

• Fel kell készülni a zsákutcákra, kudarcokra! 

 

Közösen könnyebb, vágjunk bele! 
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