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Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Úr!
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezúton szeretné véleményezni a Digitális
Nemzeti
Fejlesztési
Program
és
Digitális
Jólét
Program
megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról
szóló előterjesztést.
A kapott stratégiai anyagot áttanulmányozva úgy látjuk, hogy a stratégia
átfogóan és ugyanakkor pontosan meghatározza a feladatokat, felelősöket,
forrásokat a célok elérése érdekében. A finanszírozás szabályozott és
megfelelő keretek között nevesített és összegében is reálisnak tűnik.
Néhány kérdéshez azonban szeretnénk észrevételeket tenni:
 Érdemes lenne, jobban alá lehetne támasztani az "Új szemlélet a
közgyűjtemények digitalizálásában" (55. oldal) pontot, mert a
közzétételi digitalizálás nem teljesen új szempont, illetve az
állományvédelmi digitalizálásról is kimondja az előterjesztés, hogy nem
szorulhat ki a szempontok közül. Ezért valójában nem is annyira új
szemlélet, hanem az ismert szempontok megfelelő arányú
érvényesítése az, ami újdonságként jelenik meg.
 Kicsit hiányoljuk a gondolatmenetből a digitalizálással kapcsolatos
állományvédelmi feladatok elvégzését. Gyakori jelenség, hogy a
digitalizálás során jelentős mértékben sérül az eredeti dokumentum,
így fontos lenne ezek helyreállítási kérdéseivel is foglalkozni.
 A könyvtárak esetében a nagy tömegű digitalizálás kimeneti
formátuma az utóbbi időben áttevődött a kétrétegű pdf-re, amit említ
az előterjesztés. Ebben az esetben  ahol a felhasználó előtt a
dokumentum képe jelenik meg és a második szöveges réteg jó
minőségének alapfeltétele a dokumentumkép minősége, ezért

hangsúlyozni kellene, hogy a legjobb minőségű példány felkutatása és
ennek digitalizálása fontos stratégiai szempont.
 A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia II.2 pontja véleményünk
szerint félrevezető megállapítást tartalmaz. "A közgyűjtemények
oktatási tevékenységének vonatkozásában jelentősége van az Szjt. 38.
§ (5) bekezdésének. E szerint ezen intézmények gyűjteményeinek részét
képző művek tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljára a
nyilvánosság egyes tagjai számára szabadon megjeleníthetők." Az
idézett szövegrész azt sugallja, mintha a könyvtárak által digitalizált
dokumentumok lennének szabadon (interneten) megjeleníthetők,
azonban nem erről van szó. Gyakorlatilag itt visszatérünk ahhoz az elvi
lehetőséghez, hogy dedikált számítógépes hálózaton, csak a gépek
képernyőjén olvasható (nem másolható, nem nyomtatható stb.) a
digitalizált dokumentum, ami a jelenlegi könyvtári gyakorlatba nem
tudott igazán szervesülni, mert a felhasználók nem ezt igénylik. Ez
pedig alapvetően érinti az egész digitalizálási tevékenységet.
Budapest, 2017. január 19.
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