
Holl András

Az Akadémiai Könwtár repozitóriuffiál a REAL
bővítéSel gyarapításan feilesztése

Bemutatjuk a REAL_ az MTA KIK repozitóriuma - bővijlését, technikai fejlesztéseit. Ismer-
tetjük az MTA open Áccess határozatával kapcsolatos feladatokat, és a formális minősítés
érdekében tett lépéseket, valamint az MTMT-veI kialakult együttműködést.

Az MTA Könyvtár és lnformációs Központ repozi-
tóriuma - a REAL - 2009-ben indította meg a tel-
jes szövegű dokumentumok szolgáltatását [1]. Az
oTKA kérésére felállított cikk- és projektdokumen-
táció-gyűjteményt hamarosan egy MTA dokto-
rilkandidátusi disszertációgyűjtemény, majd ké-
sőbb egy, az eBooks on Demand (EoD) program
keretében digitalizált könyvek gyűjteménye követ-
te. Jelenleg a REAL közel 4400, a REAL-d (a disz-
szertációgyűjtemény) pedig közel 500 tételt tartal-
maz.

2o12-ben a REAL szerverei hardver-bóvítéseket
kaptak: újabb diszkek állnak rendelkezésre, továb-
bi évekre biztosítva a tárterÜletet. Az adatbiztonság
növelését szolgálta a szalagos mentőegység be-
szezése. Foglalkozunk az NllF által biztosított,
felhőalapú, távoli biztonsági tárolás lehetóségének
megteremtésével.

Fontos eleme a repozitóriumok működésének az
aggregáló szolgáltatásokkal való együttműködés.
Az openAlRE kompatibilitás az EU-támogatással
keletkezett kutatási publikációk tárolását teszi lehe-
tővé [2]. Hazai szinten az MTMT-vel való kompati-
bilitás megteremtése kívánatos. Az MTMT egyedi
azonosítók (Dol' oRclD, pályázati azonosítók)
használatán és a SWoRD protokoll alkalmazásán
túl minőségi követelményeket is támaszt. pc.

MTMT követelményrendszerének alapjait egy, a
repozitóriumok minősítéséról készült tanulmány
jelenti[3].

A REAL a Southamptoni Egyetemen fejlesztett
EPrints szoftvert használja' A szabad forráskódú
szoftver alkalmazása nem jelenti azt, hogy ne kel-
lene figyelmet fordítani a kód karbantartására. A
szÜkséges testreszabást, javításokat gyakran is-
mételten el kell végezni az esetleges vezióváltá-
sok után, és a vezióváltások munkát jelentenek a
magyar fordítás tekintetében is. A legutóbbiverzió-
váltást a SWORD protokoll 2.o-ás veziőjára való
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váltás tette szÜkségessé. Az openAire kompatibili-
tást egy foltozókészlet telepítésével oldottuk meg,
és létrehoztuk az oRclD1 azonosító tárolására
szolgáló mezót.

Az MTMT_velés az oTKA-valvaló együttműködést
megkönnyítené az egységes tárgyszórendszer
használata. A REAL - mint az EPrints_alapú
repozitóriumok - a Library of Congress osztályo-
zási rendszerét használja, az oTKA EPR az
orteliust2. Ez idáig az MTMT-ben tudományterÜleti
beosztás nincsen.

Jelenleg a REAL egy webes felÜleten keresztül
biztosít regisztrációs lehetőséget a felhasználók-
nak (a doktori és az EoD gyűjtemények esetében
nincs lehetóség regisztrációra). Amint azt az NllF
EdulD3 azonosítási és engedélyezési rendszeré-
nek elterjedtsége megengedi, célszerű lenne ezt a
REAL esetében is bevezetni (a repozitórium csak
tartalomszolgáltatói szerepkörben műkÖdne, azo-
nosító szervezetként nem).

Az MTMT egyik elődjénél- a Köztestületi Publiká-
ciós Adattámál (KPA) - lehetőség volt teljes szö-
vegű dokumentumok feltöltésére. Felismerve, hogy
ezt a funkciót célszerű a repozitóriumokkal megva-
lósítani, elindult a KPA-ba évekkel ezelőtt feltöltött
anyagok áttöltése a REAL-ba. Csak a tudományos
publikációk kerülnek át, becslésÜnk szerint körÜI-
belÜl 4000 tétel. Az áttöltés várhatóan 2013 során
befejeződik. A publikációk a ,'publikus web cím"
linkek segítségével továbbra is elérhetók lesznek
az MTMT-ből.

A repozitóriumi feltöltók - kutatók vagy adminiszt-
rátorok - munkáját könnyíti az MTMT-ből indítható
repozitóriumi feltöltés lehetőségének megteremté-
se. A SWORD protokollon alapuló feltöltést az
MTMT próbaképpen a REAL-lal valósítja meg,
következó lépésben kiterjeszti a többi hazai repo-
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zitóriumra, amennyiben azok képesek SWoRD
2. 0-ás feltöltéseket fogadni.

Nagy jelentőségű a repozitóriumok - és kÜlönösen
a REAL - szempontjából az MTA Elnökének open
Access határozata". 2013. január elsejétől kötelező
a kÖzlésre benyújtott tudományos művek open
Access elérhetőségéről gondoskodni mindazok-
nak, akiknek a kutatását az MTA támogatja - a
kutatóhálózatban vagy a támogatott és LendÜlet
kutatócsoportokban dolgozóknak. A rendelkezés
lehetóvé teszi az open Access mindenféle formá-
ját' és a repozitóriumi elhelyezés esetén a nemzet-
közileg elfogadott tudományterü leti repozitóriumok,
vagy az egyetemeken működő kutatócsoportok
esetében a helyi repozitóriumok használatát -
amennyiben rendelkezésre áll ilyen. Mindazoknál a
tudományos műveknél viszont, ahol a kiadói jogok
nem teszik lehetővé a szabad hozzáférést' a
REAL-ban történő elhelyezés kötelező, a hozzáfé-
rés korlátozásával.

Az MTA oA határozatának végrehajtása számos
fe|adatot állított a REAL_I működtető könyúárosok
elé' Bár lehetséges a kutatók számára az egyéni
feltöltés, az MTA kutatóközpontjaiban, kutatóinté-
zeteiben és a támogatott kutatócsoportoknál REAL
adminisztrátorok hálózatát hoztuk létre. Az admi-
nisztrátorok számára oktatást tartottunk, és szak-
mai anyagokat biztosítunk. A felhasználók számára
is számos információs anyag készÜlt az open Ac-
cess-ről és a repozitóriumról. A kiadókkal való
megegyezés előseg ítéséh ez szerzői zá radékm in-
tát (author addendum) kínálunk a kutatóknak.

Az open Access rendelkezés megvalósításának
támogatására előadókÖrutat szerveztünk, számos
MTA kutatóközpont és kutatóintézet meglátogatá-
sával. A könyvtár munkatársaitól dedikált e-mail
címeken lehet REAL feltöltés illetve általános open
Access kérdésekben segítséget kérnis' A felhasz-
nálókkal való kommunikáció érdekében a REAL
webes felÜletét is felhasználjuk, információkat
adunk a várható rendszerkarbantartásokról és
vezióváltásokról, a meg h i rdetett képzésekrő l.

A legkevésbé látványos munka a repozitórium
működtetésében az alkalmazott Üzemeltetési eljá-
rások kialakítása és dokumentálása, egységes,
optimális eljárásrendszer kialakítása' Egy-egy
informatikai vagy könyvtárosi feladatot az EPrints
szoftver használata mellett többféleképpen is meg
lehet oldani, és a gyakorlat olyan helyzeteket is
létrehoz, amelyekre a szoftver és a könyúárosok

nincsenek felkészÜlve. Mindezek szabályozása, a
követendő eljárások dokumentálása fontos feladat.

A repozitóriumok fejlődésében fontos pont, amikor
elérik azt a szintet, hogy kísérleti vagy inkubátoros
állapotból érett szervezeti egységgé alakuljanak,
illetve amikor valamiféle kÜlsődleges minősítési
rendszer segítségével vizsgálják meg a megfelelő
működésÜket. A REAL esetében elindultunk a mi-
nősített repozitórium felé vezető úton [4]. A REAL-t
Üzemeltető könyvtár nevének változása pedig arra
mutat' hogy a jövőben az akadémiai kÖzösség
részére végzett információs szolgáltatások _ me-
lyek közÜl az egyik a repozitórium - nagyobb
hangsúlyt kapnak.

Hivatkozások

t Open Researcher and Contributor lD, hftp:// about.
orcid.org/

t A Common European Research lnformation Format
keretében létrehozott oRTELlUS THESAURUS oN
HIGHER EDUCATION,
http : //co rd i s. e u ro p a. e n/ce if/s rc/too I ki t. h t m#s u bj e ct

3 
hftp:/r\uww.eduid.hu

o 2tt2oi2 (tx.24),
htt p : //re a l. m ta k. h u/e p ri nts/m a n d ate. h t m I

u REAL feltöltéssel kapcsolatos kérdésekben: reat_help
@konyvtar.mta.hu
open Access kérdések: openaccess@ konyvtar.mta.h u

lrodalom

[1] HOLL' A.: REAL - az MTA Könyvtárának repozitó-
riuma. = TMT' 57. köt. 6. sz.2010. p. 245-249.

[2] HARANGI, G': Hogyan legyünk openAlRE kompati-
bilisek? NETWORKSH OP 2012.
http ://v i de otori u m. h u/h u/recordi ng s/deta i I s/4 1 37

[3] HoLL, A' - HARANGI, G. - DRÓTos, L.
HoFFMANN, Á. : Repozitóriumok minősÍtése. 201 2.
http s : //www. mtmt. h u/sy ste m/fi I e s/mt a k_ta m o p_re p oz i
toriumok_1 01_v4c.pdf

[4] HOLL' A.: REAL, az MTA Könyvtárának repozitóriuma
- úton a minősített repozitórium felé. NETWoRK-
sHoP 2012.
hftp ://nw s. n i if . h u/n cd20 1 Zdocs/eh u/049. pdf

Beérkezett: 2013. lll. 20-án.

il::

=
x
I

n**
#
*
&
X
l*I
K

w
x

HoIl András
az MTA KlK informatikai tanácsadója.
E-mail: h ol I. an d ra s@konyvtar. mta. h u

í99


