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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ
A szemantikus webbel kapcsolatban az egyik leggyakoribb állítás, hogy nem az ember, hanem a 
gép számára olvasható módon fogja tárolni az adatokat.

Hogyan lesz ebből „emberközpontúság”? Milyen módon tudja szolgálni a szemantikus web 
technikájának eltávolodása az „ember által olvasható adatoktól” „a gépek által olvasható adatok 
felé” az emberi megismerést? Paradox módon az információknak a weben megvalósuló „látha-
tóvá válása” által.

Az állítások megfogalmazása után, a könyvtári területről részben kitekintve, a legváltozato-
sabb gyűjteményegyüttesek – zeneművek, régi könyvek, digitális könyvtárak, színház- és előadó-
művészet, jazzfelvételek, videómegosztó alkalmazás stb. – megközelítéséből hozunk példákat 
arra, hogy hogyan válnak feltárhatóvá az újabb eszközökkel – például az RDA által – a jövőben 
a kulturális örökség tartalmaira vonatkozó információk.

Bevezetés

A szemantikus webbel kapcsolatban – bár még messze van attól, hogy általános, min-
dennapi gyakorlattá váljon –, annyit már olvashattunk, hallhattunk, hogy nem az ember, 
hanem a gép számára olvasható módon fogjuk tárolni az adatokat. Hogyan lesz ebből 
mégis „emberközpontúság”, milyen módon tudja szolgálni a szemantikus web techniká-
jának látszólagos eltávolodása az „ember által olvasható adatoktól” „a gépek által olvas-
ható adatok felé” az emberi megismerést? Paradox módon az információknak a weben 
megvalósuló „láthatóvá válása” által. A kulturális gyűjtemények adategyüttesei jellemző 
módon „saját” szabályok szerint, „saját” szerkezetben, a webes keresőmotorok számára 
azonban nehezen megközelíthető, nehezen elérhető módon tárolódnak. Így viszont az 
emberi tudás legjava, annak legrelevánsabb része marad rejtve, hiszen a tudásvagyon 
letéteményesei – még mindig – a kulturális tartalmakat őrző közgyűjtemények.

Az állítások megfogalmazása után, a könyvtári területről részben kitekintve, a leg-
változatosabb gyűjteményegyüttesek – zeneművek, régi könyvek, digitális könyvtárak, 
színház- és előadóművészet, jazzfelvételek, videómegosztó alkalmazás stb. – megköze-
lítéséből hozunk példákat arra, hogy hogyan válnak feltárhatóvá az újabb eszközökkel 
– például az FR-modellek és az arra épülő RDA által – a jövőben a kulturális örökség 
tartalmaira vonatkozó információk.
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Az adatok láthatóvá válása a weben

A digitális környezetnek meghatározóvá válásával keletkezett kihívások megjelenése az 
IFLA-programokban a kilencvenes évek óta egyre jobban nyomon követhető. Legfő-
képpen a nem hagyományos dokumentumok leírásának problémái, valamint az informá-
ció közzétételében, szervezésében jelentkező új problémák voltak azok az okok, melyek 
végül a meglévő katalogizálási szabványok felülvizsgálatához, módosításához vezettek.1 
Ezeknek a folyamatoknak a sorába illeszkedik többek között a Functional Requirements for 
Bibliographic Records (FRBR) modell, majd az annak nyomán megszülető katalogizálási 
szabályzat, a Resource Description and Access (RDA) kidolgozása is.

Ha most visszatekintünk az RDA-val kapcsolatos korai – elsősorban a 2008–2011 
között született – szakirodalom várakozásaira, akkor látható, hogy egyrészt az interne-
ten való megjelenés igénye, másrészt a nem hagyományos dokumentumokkal kapcsola-
tos ígéret tűnik hangsúlyosnak, mint ami a fejlesztéseket, a váltást indokolja.2

Mára már egyre bizonyosabb, hogy az interneten való jobb megjelenést a Lin-
ked Open Data technológia, az elemkészletek regisztrálása fogja leginkább biztosítani.3 
Kiindulásképpen, az egyszerűség kedvéért érdemes feltételezni, hogy a szemantikus 
weben az adatok nagy tömege meghatározott infrastruktúrára alapozva úgy működik, 
mint egy nagy kapcsolt adatbázis. A W3C szintaktikai ajánlásainak alkalmazása e tekin-
tetben alapvető fontosságú, legalább abban a mértékben, amennyire a weben megjelenő 
könyvtári forrásokat alkalmassá tehetik a remélt szemantikai műveletekre.4 A Resource 
Description Framework (RDF) szintaktikája az adatok felépítését háromtagú állításokban, 
ún. tripletekben határozza meg: „A” objektumhoz tartozik egy „B” tulajdonság vagy jel-
lemző, és ennek a tulajdonságnak „C” értéke van. Minden elem, tehát a tripletek tagjai, 
kifejezhetők egy-egy URI-val. RDF-ben – mivel az egy generikus szerkezet, amely mára 
már nagyon sok eszköztárat (DC, FOAF, SKOS, BIBFRAME, FRBRoo, RDA, stb.) 
használ –, lényegében bármely bibliográfiai rekordban lévő bármely adatot ki lehet így 
fejezni az adatok valamelyes átalakításával. Az ember által olvasható címkék, elnevezések 
azonban a gépek számára nem érthetők, mert többértelműek lehetnek, illetve nehezen 
formalizálhatók, például más-más környezetben előfordulhat ugyanaz a karaktersor más 
jelentéssel, és az így adódó jelentéskülönbséget csak az emberi intelligencia képes felol-
dani. Miután a számítógépnek nincs emberi intelligenciája, az RDF úgy aknázza ki a web 
szerkezetének lehetőségeit, hogy egy speciális azonosítót használ, a Uniform Resource 
Identifiert, vagyis URI-t, amely betűkből, számokból és írásjelekből állhat, bizonyos 
írásjelek viszont tiltva vannak. Az RDF előírja, hogy az alany (subject) és az állítmány 
(predicate vagy property) URI-val legyen azonosítva. A tárgy (object) viszont lehet URI 
is és szöveges rész is, vagy dátum. Az információ fő hordozója ebben a szerkezetben az 
állítmány, amely az alanyt és a tárgyi részt összekapcsolja. Az állítmány vagy tulajdonság 
azonos szerepet tölt be, mint a metaadatsémákban az attribútum. Az egyes elemekhez 
nemcsak URI-k, hanem címkék, megnevezések (label) is kapcsolhatók. Ez utóbbi azért 
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is fontos, mert az előállt adategyüttes így válik az ember számára is érthetővé, olvasha-
tóvá. Az RDF-állítások összefűzhetők, tehát egy elem, amely az egyik állításban alany 
volt, a másik állításban betöltheti a tárgy szerepét, és fordítva. Összefoglalva, az RDF te-
hát kiaknázza a web kommunikációs képességeit, annak infrastruktúráját alkalmazva. A 
géppel olvasható adatok felépítését tekintve az RDF-állítás egyetlen kapcsolat, egyetlen 
érték és egyetlen értékkel rendelkező dolog hármasából áll, úgyhogy nevezhetjük „ato-
mizáltnak” az általa kifejezett információcsomagot, szemben a hagyományos authority 
rekord tartalmával, amely ezzel a hasonlattal élve tekinthető „molekulárisnak”. Az RDF 
tehát részeire bontja azt az állításhalmazt, amelyet eddig authority rekordként kezeltünk.

Az itt ismertetett technológiákban rejlő lehetőségeket viszont csak akkor tudják a 
könyvtárak kihasználni, ha azokat az adatelemeket, elemkészleteket, amelyeket a gyűj-
teményeik feltárására használnak, a fent részletezett szabályok szerint közzéteszik, más 
szóval „regisztrálják”. A regisztrálás folyamata alapvetően az egyes elemek URI-val való 
azonosítását jelenti. Mára már számos könyvtári elemkészlet áll rendelkezésre ilyen mó-
don – az FRBR, az ISBD-k, a Library of  Congress tárgyszavai stb. –, azonban az RDA 
elemkészletének regisztrálásával 2007-ben elkezdődött fejlesztés úttörő volt ezen a té-
ren, mintegy megnyitotta az utat a hasonló törekvések előtt.5

Új megközelítések – újabb gyűjtemények elérése

Az RDA fejlesztésével kapcsolatban egy helyütt olvasható, hogy „katalogizáló forra-
dalom” zajlik.6 Talán túlzó ez a megállapítás, talán nem, mindenesetre az FRBR – és 
az annak gyakorlatba ültetéseként kezelhető RDA – megjelenésének van egy kevéssé 
figyelemre méltatott hatása is. Az FRBR által az adatok és erőforrások gazdaságos szer-
vezésére, csoportosítására bevezetett mű–kifejezési forma–megjelenési forma–példány szintek 
nemcsak az elméleti irodalomra gyakoroltak hatást, hanem termékenyítőleg hatottak egy 
sor olyan gyűjteményegyüttessel kapcsolatos konkrét fejlesztésre is, amelyek részben 
kívül esnek a hagyományos könyvtári gyűjteménykezelés és feldolgozás gyakorlatán, 
vagy pedig olyan speciális gyűjteményrészek – „különgyűjtemények” –, amelyek hosszú 
ideje csak bizonyos kompromisszumok árán tudták alkalmazni a saját területükön a 
rendelkezésre álló katalogizálási szabályokat, illetve a könyvtári adatbázisokban használt 
MARC adatcsere-formátum szerkezetét. A Cataloging and Classification Quarterly 2005-ben 
és 2012-ben is megjelentetett egy-egy tematikus számot, amelyet az FRBR hatásának 
szenteltek. Ebben a két kötetben sorra szerepelnek olyan tanulmányok, amelyek írói 
ihletet, inspirációt kaptak az adott területen felmerülő katalogizálási anomáliák új el-
méleti alapokra helyezéséhez, mint például az internetarchívumok feltárásának speciális 
problémái; az előadóművészet területén keletkezett alkotások adatfelvételének elmélete 
és gyakorlata; a népművészeti gyűjteményekben rejtve maradó oral history típusú infor-
mációk megragadása; a régi könyvek katalogizálási gyakorlata; a YouTube mint mára az 
egyik legnagyobb, de állandó változásban lévő digitális gyűjtemény metaadatolásának 
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kérdései; a zenei gyűjtemények kapcsán a szerzőség, illetve az önálló mű elhatárolásának 
kérdései mind a klasszikus zenében, mind a jazz előadóművészet tekintetében.7

Az FRBR mintha mozgásba lendítette volna a könyvtári feldolgozással foglalkozó 
közösségeket. A felvetett problémák szélességének érzékeltetésére néhány példa: 

A YouTube-bal kapcsolatban vetődik fel, de persze minden digitális gyűjteményre 
igaz, hogy a hozzáférés optimalizálása – avagy hogyan választják ki a felhasználók, hogy 
melyik videót nézzék meg, melyik a keresésnek megfelelő, jó találat, és melyik találat 
azonos egy másikkal – a metaadatok strukturálásának kérdéseire ráirányítják a figyel-
met. A felhasználók ezrei duplikációk százait hozzák létre. Ilyen körülmények között a 
művek közötti kapcsolatok megfelelő szervezése, a „mű” fogalma felértékelődik, nem 
beszélve olyan gyűjteményspecifikus, mégis a hozzáférést is befolyásoló kérdésekről, 
mint hogy melyik a legjobb minőségű változat, melyiknek van hangja, mennyi memória 
szükséges a megtalált videó megtekintéséhez stb.

Mind az FRBR, mind a FRAD meglehetősen tág teret enged viszont a döntésnek 
abban a kérdésben, hogy hol húzódik a határ a mű és a kifejezési forma között, valamint, 
hogy mely szempontoktól függ az elsődleges szerzői felelősség, az új művet létrehozó 
szerzői minőség megállapítása.8 Az eltérés oka a kulturális meghatározottság tekinteté-
ben jelentkezik, és ez nemcsak nemzeteket, hanem eltérő felhasználói közösségeket – és 
gyűjteményeket – is jelenthet. Mely példán keresztül is érthetnénk meg jobban a szerző-
ség elhatárolásának dilemmáit, mint például a jazz zenével kapcsolatban, amelynek köz-
tudottan az improvizáció az egyik szervező eleme, és ahol szinte minden egyes előadás 
az önálló invención, improvizációs készségen alapul, és ezek az előadások kétségtelenül 
számos esetben önálló intellektuális tartalmat hoznak létre.

A könyvtári gyűjtemények alapvetően materiális formát öltött szellemi javakkal 
foglalkoznak: gyűjtik, tárolják, rendszerezik az ebbe a körbe tartozó dokumentumokat. 
Ritkán kell azzal szembesülnünk, hogy vannak a kulturális örökségnek olyan terüle-
tei, amelyek nem öltenek megragadható materiális formát, ugyanakkor jelentőségük, 
hatásuk az adott kultúrában nem csekély. Két, egymástól távol eső területről is lehet 
példát említeni. A néprajzi gyűjteményekben minden bizonnyal a világ számos pontján 
felmerül a szóbeli hagyománynak – imák, mesék, mondák stb. – a feltárhatósága. Ezek 
a „művek” leggyakrabban valaki más által leírva vagy átírva, gyűjteményes kötetekben 
szerepelnek, de sem önállóan, sem tárgyi melléktételként nem ragadható meg közvet-
lenül motivikus gazdagságuk. Az élő színpadi előadás pedig szintén megragadhatatlan 
az „archívumok” számára, noha számtalan módon jelen van a fizikai testet öltött, és 
jó esetben gyűjteménybe került – szórólapok, színházi plakátok, díszlettervek, műsor-
füzetek stb. – dokumentumok által a katalógusok adatain keresztül, de mégsem „saját 
jogon”, önálló entitásként.
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Az FRBR és az RDA lehetőségei

Valójában az elméleti modellek által soha nem lett a mű fogalma intézményesen megha-
tározva. Az FRBR entitásainak első csoportjában szereplő fogalmak – különösen a mű 
és a kifejezési forma tekintetében – egymástól való elhatárolása azóta is ismétlődően zavar 
forrása. A FRAD egyenesen a katalogizáló gyakorlat szerepét emeli ki a műnek mint 
olyannak a meghatározásában.9 Ez alapján elmondható, hogy jelenleg az egyik legmeg-
osztóbb kérdés annak elhatárolása, hogy valami ugyanannak a műnek két különböző 
kifejeződése, vagy pedig két különböző mű-e.

Az RDA-ra mint leírási szabványra hárult az a feladat, hogy az FRBR-modellek által 
felvetett elméleti kategóriák egymáshoz való viszonyát letisztázza, kodifikálja, nem utol-
sósorban az elemkészletek regisztrálásának folyamatában. Amíg az RDA pusztán, mint 
szöveg létezett, ez az állapot elodázta a strukturális kérdések felvetését és megválaszo-
lását. Az a fejlesztés azonban, amelynek során az RDA elemkészlete végül a linked data 
technológiával közzétételre került, felszínre hozta a szövegben rejtve maradt aszimmet-
riákat, illetve az FRBR-modell hiányait is.10 Az FRBR és az RDA közötti kapcsolat meg-
teremtése kapcsán derült ki ugyanis, hogy a két rendszer között jelentős inkonzisztencia 
mutatkozott. Ez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor az FRBR elméleti kategóriáit – entitá-
sok, attribútumok, kapcsolatok megnevezéseit – az RDA rendelkezéseinek kellett meg-
feleltetni, sőt, műveletek végzésére alkalmas elemkészletként, szótárelemként definiálni. 
A kiindulópont a regisztrálás során az volt, hogy egy-egy „element” az elemkészletben 
egy-egy FRBR entitásnak felel meg. Ugyanakkor az RDA-ban egy elem valójában egynél 
több FRBR entitáshoz is kapcsolható, ez kimutatható például az RDA J Appendixében. 
A regisztrálás folyamatában el kellett továbbá dönteni, hogy a kapcsolatok mely szinten 
legyenek definiálva, ugyanis ez sem az FRBR-ből, sem az RDA-ból nem derül ki egyér-
telműen. Ugyanakkor, ha az RDA jelenlegi elemkészletét11 és az RDA Toolkiten12 keresz-
tül elérhető szöveges változatot összevetjük, láthatjuk, hogy a változás az elemkészletben 
ma is folyamatos. És itt kell azt is megjegyezni, hogy az IFLA által 2017 augusztusában 
megjelentetett Library Reference Model (LRM), amely az addigi FR-modellek konszolidált 
változatának tekinthető, a későbbiekben az RDA egész elemkészletére hatással lesz, 
amint ezt az RDA Toolkit átalakítását célzó 3R Project bejelentésekor előrevetítették.13

Az RDA fejlesztésének folyamatából itt felvillantott pillanatkép valójában arra al-
kalmas, hogy a változások állandóságára hívja fel a figyelmet. Az új modellek megjelenése 
a katalogizálási szemlélet és gyakorlat átalakítását célozva való(já)ban számos kreatív és 
újító gondolatot inspirált a megszokottól eltérő gyűjtemények feltárásával kapcsolatban 
is, az eldöntetlenül maradt kérdések megválaszolásában pedig sokkal nagyobb szerep 
jut a mindennapi gyakorlat során az adatfelvételben résztvevő szakembereknek. Hogy 
forradalom zajlik-e a katalogizálás terén, ezt talán még nem tudjuk megválaszolni, min-
denesetre az intellektuális kihívás folyamatos lesz az újfajta szabványkörnyezetben és az 
új technológiák alkalmazása során.
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