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EDIT adminisztrátori oktatás

Elméleti alapok

2015.10.08.

Mi a repozitórium?

A repozitórium egyetemeken és kutatási intézményekben m köd  dokumentumszerver, amely

tudományos anyagok archiválására és világszerte díjmentes hozzáférhet vé tételére szolgál.

Megkülönböztetünk intézményi és diszciplináris repozitóriumokat.

Intézményi repozitóriumnak azokat a dokumentumszervereket nevezzük, amelyeket intézmények

(f leg egyetemi könyvtárak vagy kutatási szervezetek) üzemeltetnek, és tagjaik számára lehet vé teszik a

digitális publikálást és az önarchiválást.

A diszciplináris repozitóriumok viszont túllépnek az intézményi kereteken, és a kutatók számára

tematikailag gy jtik össze, bocsátják rendelkezésre a publikációkat és az archiválás lehet ségét

(pl. PsyDok, a pszichológia teljes szöveg  szakterületi szervere; a nemzetközi Social Science Open

Access Repository (SSOAR), amely a társadalomtudományok teljes szöveg  szakterületi szervere).

(http://www.open-access.hu/repozitoriumok)

Az ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (továbbiakban: EDIT, elérhet : https://edit.elte.hu) az Eötvös

Loránd Tudományegyetemen m köd  dokumentumszerver, amely elektronikus anyagok archiválására

és hozzáférhet vé tételére szolgál.

Célok és tartalom

A repozitórium létrehozásának céljai között szerepel a kutatási eredmények nyilvánosságának

növelése, az intézmény tudományos publikációinak nyilvántartása és archiválása, az Egyetem

együttes tudásvagyonának reprezentálása, az igazgatási folyamatok (adminisztráció), az oktatás

támogatása és a 33/2007. Kormányrendelet értelmében a PhD-dolgozatok közzététele.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Egyetemi Könyvtár

1053 Budapest, Ferenciek tere 6. (1364 Budapest Pf. 233.) Telefon: 36-1-411-6738
e-mail: titkarsag@lib.elte.hu 36-1-411-6500/3415
www.konyvtar.elte.hu

http://www.open-access.hu/repozitoriumok
mailto:titkarsag@lib.elte
www.konyvtar.elte.hu
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Lehet ség nyílik a 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasításban foglaltak mellett az ún. szürke irodalom

körébe tartozó dokumentumok megjelentetésére. A repozitórium akár a kutatási dokumentumok

lektorált cikkek, teljes folyóiratszámok és könyvek, e-printek, hallgatói dolgozatok,

beszámolók, konferenciaanyagok stb. kiadójaként is m ködhet, továbbá használható az

intézményben létrejött, nem publikálásra szánt tartalmak pl. oktatási anyagok tárhelyéül is.

Eleget téve a pályázati el írásoknak, a támogatott kutatások keretében keletkezett publikációk

teljes szöveg  változata elhelyezhet  a repozitóriumban. A projektek, szerz dések, szabadalmak

dokumentációja mellett háttértárolóként funkcionálhat internet és intranet portálhoz.

A repozitórium m ködésének keretei

AZ Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és M ködési Szabályzat I. kötet Szervezeti és

M ködési Rend 8. sz. melléklete Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat Szervezeti és M ködési

Szabályzata, Budapest, 2012. (http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_8mell.pdf)

6/2012. (II.23.) számú rektori utasítás (http://www.elte.hu/file/ru_2012_06.pdf)

Szjt. 30. § (1999. évi LXXVI. törvény a szerz i jogról)

Szjt. 38. § (1999. évi LXXVI. törvény a szerz i jogról)

117/2004. (IV. 28.) Kormányrendelet

51/2001. (IV.3.) Kormányrendelet 40-41. §

33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 11. §

M ködésének feltételei

Az ELTE Informatikai Igazgatóság üzemelteti az ELTE informatikai felh jében . A szolgáltatási

id szak 7x24  óra (minden nap, teljes id tartamban) A rendelkezésre állás 99 % -os (évi kb. 80 óra nem

tervezett leállás). (http://iig.elte.hu/sla/virtserv)

Alkalmazott szoftver (megnevezés, gyártó, verzió): DSpace (DuraSpace)

Az EDIT fejlesztését, adattár-szint  üzemeltetését, a központi adminisztrátori feladatok ellátását,

valamint az adminisztráció koordinálását az ELTE Egyetemi Könyvtár végzi.

Min sített repozitórium

Ahhoz, hogy az üzemeltet k és a felhasználók megbizonyosodhassanak arról, hogy a repozitórium

szolgáltatásai megfelel  színvonalúak megbízható, hosszú távon biztonságos, továbbá metaadataikat

szabványos protokollokon keresztül osztják meg többlépcs s min sítési rendszert dolgoztak ki. Azok

http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_8mell.pdf
http://www.elte.hu/file/ru_2012_06.pdf
http://iig.elte.hu/sla/virtserv
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a tudástárak, amelyek megfelelnek az el írt feltételeknek, min sített repozitórium címet kapnak. Az

EDIT min sített repozitórium.

Az archívum szerkezete

Az EDIT szerkezete hierarchikus gy jteménystruktúra, alapegysége maga a feltöltött elektronikus

dokumentum, melyek gy jteményekbe, a gy jtemények pedig kategóriákba rendez dnek.

Feltöltés

Az EDIT-ben egy dokumentum feltöltése munkafolyamatként kezelhet . A feltöltés ez által több

lépésre osztható fel, melyhez meghatározhatók felhasználói csoportok. A lépések: feltöltés, szerkesztés,

jóváhagyás, publikálás. Elektronikus anyagokat feltölteni gy jteményekbe lehet. A feltöltéshez

regisztráció szükséges. A regisztrált felhasználók különböz  jogosultsággal rendelkezhetnek. Ahhoz,

hogy egy regisztrált felhasználó feltölthesse a dokumentumot a gy jteménybe, rendelkeznie kell a

beküldéshez szükséges jogosultsággal az adott gy jteményre nézve. A dokumentumok csak akkor

kerülhetnek ki az archívum nyilvános felületére, amikor az illetékes adminisztrátor (pl. könyvtáros)

átnézte a leírást1 és megfelel nek ítélte azt. A feltöltést végz  személy e-mailben értesítést kap a m velet

sikerér l.

EDIT MTMT kapcsolat

Az MTMT-ben már felvett dokumentumok metaadatai2 a SWORD protokoll segítségével

átkerülhetnek az EDIT-be. Ennek következtében egyszeri bevitellel szerepeltethetjük a tételeket a

bibliográfiai adatbázisban (MTMT), és a teljes szöveget hozzáférhet vé tehetjük az EDIT-ben.

Handle - azonosító

Valamennyi dokumentum kap egy úgynevezett URI (Universal Resource Identifier) címet, mely

független elérést tesz lehet vé, nem érzékeny a dokumentum kés bbi helyváltoztatására.

1 A dokumentum beazonosításához szükséges adatok sora.

2 A dokumentumok minél teljesebb beazonosítására szolgáló, egységes szerkezetben készül  adatstruktúra (pl.: szerz , cím,

kiadás, megjelenés). A metaadat jelentése: adat az adatról.
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Hozzáférés

Az EDIT a nyílt, szabad hozzáférés eszméjére épül, azaz hogy mindenki számára ingyenesen

olvashatóvá, letölthet vé, hozzáférhet vé váljanak a cikkek, keres motorral indexelhet k és kereshet k

legyenek.

A repozitóriumi elhelyezés a mindenkori szerz i jogszabályoknak és kiadói el írásoknak eleget téve

történik. A feltöltési folyamat részeként az ELTE f titkára által jóváhagyott elhelyezési megállapodást

fogad el a feltölt . Ahhoz, hogy az EDIT tárolja és hozzáférhet vé tegye a dokumentumot, a

feltölt nek el kell olvasnia és fogadnia a licenszet (elhelyezési megállapodást).

A szerz  emellett védheti dokumentumát Creative Commons Licenc használatával

(http://creativecommons.org/).

A repozitórium tartalmának elérése szintekre korlátozható:

1. szint: csupán a dokumentum néhány metaadata (szerz , cím, kiadás dátuma) tekinthet  meg;

2. szint: hozzáférhetünk a dokumentum összes metaadatához;

3. szint: a metaadatok mellett a teljes szöveg is letölthet .

Ezek a hozzáférési szintek IP-alapú vagy jelszavas bejelentkezéssel kontrollálhatók. Feltöltési és elérési

jogosultság egyénenként és csoportonként is adható. A felhasználó a dokumentumban meghatározott

Creative Commons nyilvános feltételeinek elfogadásával, illetve a mindenkori szerz i jogszabályok

figyelembevételével használhatja a m vet.

Formátumok

Az EDIT bármilyen típusú dokumentum tárolására, kezelésére alkalmas (szöveg, kép, hang, video).

Szöveg esetében a PDF/A formátum3 ajánlott.

Szerz i önarchiválás

A folyóiratok ára a könyvtárak költségvetéseihez képest követhetetlenül emelkedtek, így a kutatók

szakirodalomhoz való hozzájutása korlátolt. Ennek alternatívájaként jött létre a hazánkban is egyre

elterjedtebb open access mozgalom.

3 A PDF/A egy az ISO által szabványosított változata a Portable Document Format (PDF) formátumnak, azt specializálva

az elektronikus dokumentumok hosszútávú meg rzésére. A PDF/A abban különbözik a PDF formátumtól, hogy

kimaradtak bel le azon képességek, amelyek nem illeszkednek a hosszútávú archiváláshoz, mint pl. a bet készletek csatolása.

http://creativecommons.org/
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A nyílt hozzáféréssel történ  publikálásnak alapvet en 3 útja van:

1. arany út ( golden road ) - alternatív kiadók és folyóiratok, a szerz k Open Access

folyóiratokban közölnek, amely általában közlési díj ellenében lehetséges

2. hibrid modell - nem OA folyóiratban közelve, a szerz k megvásárolják a közlemény további

felhasználásának jogát a kiadótól. ( double dipping - szerz  megfizeti az Open Access-kiadás

költségét, az olvasó el fizet a hibrid folyóiratra)

3. zöld út ( green road ) - nyílt hozzáférés  archívumok, repozitóriumok, illetve a személyes

vagy intézeti weblapok. A kiadó ez esetben többnyire megszab egy embargó periódust.

A szabad hozzáférés  archívumok el nye, hogy egy intézmény tudásvagyonát egy helyen jelenítik

meg és teszik kereshet vé, a könyvtár (szolgáltató) a cikkekhez szabványos metaadatokat ad, és az

adattár OAI-PMH kompatibilis, így a nemzetközi tudományos regiszterek be tudják gy jteni az

adatokat.

A nyílt hozzáféréssel közölt publikációk felhasználását a szerz  és a kiadó közötti licence policy

rögzíti.

A nyílt hozzáférés  archívumok elterjedésével a kiadók átalakították szerz i jogi politikájukat,

melyben külön kitérnek a szerz i önarchiválás lehet ségére. A kiadók és a folyóiratok politikáját a FAIR

(Focus on Access to Institutional Repositories) SHERPA projektje rendszerezi RoMEO (Rights

MEtadata for Open archiving) listáján (http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php).

Központi adminisztrátor:

Virág Gabriella
informatikus könyvtáros

ELTE Egyetemi Könyvtár

Informatikai és Fejlesztési Osztály

Tel.: (061) 411-6500/3422

E-mail: virag.gabriella@lib.elte.hu

http://konyvtar.elte.hu/hu/edit

http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
mailto:gabriella@lib.elte
http://konyvtar.elte.hu/hu/edit

