Kutathatóvá tesszük a lementett
internetet
Segíts te is menteni a magyar webet!
Napjainkban az információáramlás leginkább a
digitális térben történik – különösen most, amikor a
világot lebénító koronavírus-járvány miatt a személyes kapcsolattartás lehetőségei erősen korlátozottak.
Ma még természetesnek vesszük, hogy egy, az
internet által biztosított felület elérhető, és onnan
számunkra fontos adatokat, tényeket, ismereteket
szerezhetünk. Megszoktuk, hogy az általunk keresett információ megszerzéséhez nem szükséges
helyet változtatni. Az internet a legkomplexebb
médium, amellyel az elmúlt száz évben találkoztak
a közgyűjtemények. Az előző két évtizedben nagyon sok értékes tartalom csak online formában

jelent meg, archiválás nélkül. Mindnyájunk által
akár a hétköznapok szintjén is tapasztalható tény,
hogy a webes tartalmak a legtöbbször eltűnésre
vannak ítélve.
Az Országos Széchényi Könyvtár már a kétezres
évek elején felismerte, hogy nemcsak a magyar
identitás szempontjából fontos dokumentumok
megőrzésére van szükség, hanem az illékony
online tartalmak mentésére is. 2020 márciusától az
OSZK webarchívuma nyilvánosan is elérhetővé és
interaktívvá vált.
A magyar weboldalak tömeges mentésének lehetőségét az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1605/2016. (XI. 8.) kormányhatározat
alapján kidolgozott Országos Könyvtári Rendszer
(OKR) fejlesztési programja biztosítja.
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Hírek

A szelektív webarchiválás munkafolyamata
A nemzeti könyvtár webarchívuma azzal a céllal
jött létre, hogy reprezentatív képet nyújtson az egy
adott időszakban nyilvánosan elérhető, a magyar
közönségnek szánt és a kulturális örökség részét
képező online tartalomkínálatról, a hungaricumok
körébe tartozó elektronikus anyagokról. A webarchiválási tesztprojekt keretében a nemzeti
könyvtár 2019 végén már mintegy 250 ezer webhelyet, 35 terabájt összmennyiségű adatot mentett
le. Az eltárolt fájlok és URL-címek száma megközelíti a 600 milliót. Ami az aktuális híreket illeti, az
OSZK Webarchívuma február eleje óta heti rend-
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szerességgel menti a koronavírus-járványról szóló
magyar nyelvű híreket és információkat. Jelenleg
már közel 90 forrás került begyűjtésre, köztük a
nagyobb hazai és határon túli híroldalak témával
foglalkozó cikkei, a kormányzat és más szervezetek, intézmények internetes tájékoztató anyagai,
valamint az egészségügyi portálok egyes aloldalai.
Forrás:
https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/04/01/kutathatova_
tesszuk_a_lementett_internetet
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