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STERNA (Semantic Web-based 
Thematic European Reference 

Network Application) 
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EC eContentplus „Legjobb gyakorlatok hálózat” projekt (2008–2010) 
 
13 partner az EU-ból (kutatási, fejlesztési szervezetek, természetrajzi 
múzeumok, nem kormányzati szervezetek és közintézmények) 
 



http://www.sterna-net.eu 

STERNA partnerek 
Archipelagos (Görögország) – független, nem profitorientált környezetvédelmi 
szervezet, főként az Égei-tenger tengeri és terresztris biodiverzitásával foglalkozik. 
DOPPS BirdLife (Szlovénia) – non-profit, nem kormányzati szervezet, melynek 
küldetése Szlovénia változatos madárvilágának megőrzése. 
Heritage Malta – nemzeti hivatal a kulturális örökség kezelésére és megőrzésére. 
Magyar Természettudományi Múzeum – nemzeti természettudományos múzeum. 
Izlandi Természettudományi Intézet – közintézmény, mely Izland természeti világát 
kutatja és monitorozza. 
Amaroussion Városi Természettudományi Múzeum – állatgyűjteményeket őriz. 
Feladata kutatás, ismeretterjesztés és környezettudatosságra nevelés. 
Luxemburgi Természettudományi Múzeum – nemzeti természetrajzi gyűjtemények 
őrzője. Feladata kutatás és oktatás. 
Naturalis (Hollandia) – nemzeti természettudományos múzeuma. 
Netherlands Institute of Sound and Vision – Európa egyik legnagyobb audiovizuális 
archívuma. Hollandia audiovizuális örökségének kb. 70%-át őrzik és szolgáltatják. 
Royal Museum for Central Africa (Belgium) – tudásközpont, a trópusi Afrika 
(különös tekintettel Közép-Afrikára) biodiverzitás-kutatásának vezető intézménye. 
 
 



http://www.sterna-net.eu 

SALZBURG RESEARCH (Ausztria) – Salzburg tartomány non-profit kutatási szervezete. Fő 
profilja az alkalmazott kutatások az információs és kommunikációs technológiák területén. 
Teylers Museum (Hollandia) – Hollandia legrégebben alapított nyilvános múzeuma, a 
művészeti alkotásoktól a fossziliákig változatos gyűjteményeket őriz. 
Wildscreen/ARKive (Egyesült Királyság) – természetvédelemi oktatási alapítvány (képek és 
filmek). 
Trezorix (Hollandia) –digitális tudáshálózatok fejlesztésével foglalkozik. A projekt számára ők 
készítették a STERNA architektúrát a Naturalissal együtt. Az infrastruktúra egyes részeit az 
Adunaval közösen fejlesztik. 
 

További STERNA partnerek 
Birdpix (Hollandia) 
Mainzi Természettudományi Múzeum (Németország) 
Xeno-canto Természeti Hangok Alapítványa (Hollandia) 
Museon (Hollandia) 
NABO – North Atlantic  Biocultural Organisation (Amerikai Egyesült Államok) 

STERNA partnerek 



Célkitűzés 

http://www.sterna-net.eu 

Szemantikusan gazdagított természetrajzi digitális tartalmak integrálása az 
Európai Digitális Könyvtárba. 
– Heterogén, többnyelvű tartalmak 
– Különböző méretű, IT infrastruktúrájú szervezetek 
– Elosztott infrastruktúra 
– Szemantikus réteg automatikus feldolgozása révén biztosít hozzáférést 
– Meglévő tartalmak (adatstruktúrák, adatbázisok, munkafolyamatok 
változtatása nélkül) integrációja 
 
Mintaalkalmazás – madarakról szóló információk (CC) 
 
Célközönség 
– amatőr madarászok (bird watcher) 
– fiatal, a digitális világban jól eligazodó, nem madarász szakemberek 
– turisták 
– kutatók 
 
 



STERNA – architektúra a hálózatba 
kapcsolt gyűjteményeknek 

http://www.sterna-net.eu 

RNA (Reference Network Application) – web alapú információs 
architektúra, mely különböző internetes források egyszerű 
összekapcsolását segíti, egyszerű és egyértelmű módon biztosítva 
hozzáférést heterogén adattartalmakhoz. Az RNA architektúra olyan 
szemantikus web szabványokon alapul, mint az RDF és a SKOS. 
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STERNA – architektúra a hálózatba 
kapcsolt gyűjteményeknek 

 Resource Description Framework (RDF) W3C specifikáció; eredetileg 
metaadat adatmodell webforrások, információ konceptuális leírására. 
Források leírása a subject–predicate–object hármasával (triples). Subject 
tartalom jelölése, predicate reláció subject és object között. "The sky has 
the color blue“ RDF-ben leírva az alábbi: subject – "the sky", predicate – 
"has", object – "the color blue". Klasszikus entity–attribute–value 
modellben object (sky), attribute (color) and value (blue). 
 
Simple Knowledge Organization System (SKOS ) – W3C ajánlás, 
szemantikus web szabvány tezauruszok, klasszifikációs sémák, taxonómiák, 
vagy bármilyen strukturált és kontrollált szótárakra. Ilyen szótárak és 
tartalom egyszerű összekapcsolására (reference structure), publikálására 
szolgál.  
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STERNA – architektúra a hálózatba 
kapcsolt gyűjteményeknek 
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STERNA – architektúra a hálózatba 
kapcsolt gyűjteményeknek 



Tojás adatbázis 

http://www.sterna-net.eu 

Minta állomány 
A MTM Madárgyűjteményében őrzött fészekaljak 
adatbázisa (185 faj, 202 fészekalj, 944 tojás). 
•Ritka, s ma már nem nagyon reprodukálható 
gyűjtemény. 
•Demonstrálható, hogy egy adott fészekaljba lerakott 
tojások között is nagy lehet a variabilitás. 



http://sterna.nhmus.hu/ 







Tapasztalatok 

http://www.sterna-net.eu 

• Projekt kezdetekor erős tematikus leszűkítés madarakra; 
• Problémák a szabad hozzáférés elfogadtatásával; 
• IT stáb túl kicsi és túlterhelt => eredmények hasznosulása gyenge; 
• Gyors szemléletváltás kell a szolgáltatásban, még mindig nagyon kevés az 
elérhető tartalom (W2 is alig) W3 ritka mint a fehér holló. 



http://www.bhl-europe.eu 

Szakmai sajátosság: a taxonómiai és rendszertani kutatásokban – sokkal 
inkább mint más természettudományi területen – nélkülözhetetlenek a 
historikus források, szinte mindig vissza kell nyúlni az eredeti forrásműhöz. 
 
Az európai természettudományi múzeumok és botanikus kertek 
szakkönyvtárai őrzik mindazon kiadványok zömét, melyek a biológiai 
sokféleség felfedezéséről szólnak vagy annak leírásához kapcsolódnak. 
 
Potenciális felhasználók többsége nem fér ezekhez hozzá, mert 
• a régen kiadott munkák zöme ritka; 
• sokuk csak néhány példányban maradt fenn; 
• hozzáférés nagyon költséges. 
 

Miért kell egy újabb digitális könyvtár 
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2005: USA természettudományi könyvtári kezdeményezés 
• Zömmel alapítványi pénzekből 
• Szabad hozzáférés – „biodiversity commons” 
• Aktuális statisztika: 
           88,230 titles  
         152,387 volumes  
   44,933,000 pages 



http://www.bhl-europe.eu 

Kihívás a világnak 
Európa, majd Kína, Ausztrália, Brazília, Afrika válaszai 
 
2009-ben indul „Biodiversity Heritage Library for Europe” projekt 
Konzorcium: 26 európai és 2 amerikai intézmény  
Konzorciumi tagok: jelentős európai természetrajzi múzeumok, 
botanikuskertek, könyvtárak, egyetemek, biodiverzitás kezdeményezések és 
információtechnológiai vállalatok. 
3 éves „Best Practices Network“ projekt 
eContentplus program finanszírozásában 
 
• Az Európa-szerte már digitalizált biodiverzitás tartalmakból 
• Innovatív keresési lehetőségek 
• Valamennyi forrás nyílt hozzáférésű és az EUROPEANA-n keresztül is elérhető 



http://www.bhl-europe.eu 

Célkitűzés 
Biodiverzitás tematikájú nyílt hozzáférésű digitális könyvtár építése. 
Ezek együttműködését, meglévő technológiai megoldásait és a digitális objektumok 
hosszú távú megőrzését segítse. 
Nem a digitalizálásra koncentrál, hiszen ez az egyes EU-s országok kompetenciájába 
tartozik, ugyanakkor a projekt eredményei révén segíti a partnerek digitalizációs 
munkáját. 
 
• Bibliográfiai adatbázisok, metaadat gyűjtemények és webes tartalomkezelő    
   rendszerek létrehozása;  
• Prioritási listának megfelelő digitalizáció; duplikátumok csak indokolt esetben; 
• Konszenzus a technikai architektúrát illetően; 
• Biztosítja az EUROPEANA-val való kapcsolatot; 
• Segíti a tartalomszolgáltatók körének bővítését; 
• BHL-Europe páneurópai elosztott adatbázisok; 
• Portál többnyelvű;  
• Innovatív, de már bizonyított technológiákra alapul => stabil és fenntartható működés 



http://www.bhl-europe.eu 

• Jogi konzultáció biztosítása a BHL-Europe tagok részére. 
 
• Egyeztetés a jogtulajdonosokkal. 
 
• EUROPEANA és BHL azonos szemlélet és egyezségek jegyében működik, s így 
további jogi lépések nélkül cserélhetnek adatokat a partnerek. 
 
• Digitalizált anyagok többsége nem jogvédett, vagy a jogvédettség lejárt, és 
ezen állapot marad, s az anyagok szabadon hozzáférhetők maradnak valamennyi 
felhasználó számára. 
 
• Hazai szerzői jogi helyzet/gyakorlat gyermekcipőben (Acta zool. hung., 
Parasitologica Hungarica, Folia Entomologica hungarica) 

Szerzői jogok 
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BHL-Europe biztosította előnyök 
• Tartalmak, s így intézmények láthatóságát növeli (egyének, tudományos vagy 
egyéb szervezetek, nemzeti kormányzatok). Volt szocialista blokk országainak 
publikációit szürke irodalomként kezelik a legtöbb helyen. 
• Biztosítja az adatok fenntartható és hosszú távú megőrzését, archívumában 
tárolja, kezeli, menedzseli és naprakész formában tartja azokat. 
• Többnyelvű portálján biztosítja a tartalomhoz a hozzáférést (nem kell 
fejlesztenünk). 
• Tovább bővíti a tartalmak metaadatait, így minden tartalomszolgáltató bővített 
adatállományt használhat. 
• A BHL-Europe hálózata révén segíti az eddig megszerzett tapasztalatok 
átadását (költséghatékony). 
• Szoftvereszközöket és költséghatékony technológiákat biztosít a 
digitalizálásához és projektek menedzseléséhez. 
• Segít a beszkennelt oldalakról minél jobb minőségű szöveg felismertetését 
• Támogatja az adatok elemzését és a metaadatok gazdagítását. 
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BHL-Europe biztosította előnyök 
• Hozzáférést biztosít a „Taxonómiai Intelligencia” eszközökhöz, melyek 
elősegítik a taxon specifikus információ keresést. 
• Kritikus tömege miatt a célközönség nagy részét eléri. 
• A BHL-Europe valamennyi tartalma elérhető az Europeanaban, növelve így 
ezen tartalmak láthatóságát, elérhetőségét.  
• Europeana is gazdagítja a metaadatokat, s ezen új metaaadatok 
elérhetőek/kereshetők lesznek a BHL-Europe-n honlapján is 
• Egy fenntartható Europeana hozzájárul egy fenntartható BHL-Europe-hoz. 
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BHL-Europe és MTM 

• Digitalizált cikkek száma 5800 
• Megőrzés (régi savas, nagyon rossz minőségű „önmegsemmisítő” papírok) 
• Kötet/füzet a javasolt legkisebb értelmezhető digitalizálási egység 
• Kutató szempontjából legkisebb értelmezhető egység a cikk 
• Képek oldalanként, összefűzés, pdf konverzió 
• Metaadatolás (bővített), rendszertani fa 
• Szerzői jogok miatt nagyon erős időbeli leszűkítés 
• Nálunk kevéssé volt problémás a szabad hozzáférés elfogadtatása (MTM-
hez kapcsolódó és/vagy közös kiadású társasági folyóiratok (Folia 
entomologica hungarica, Parasitologica hungarica) 
• Hiányos funkciójú saját portál, de fejlesztés alatt 
• Gyenge érdekérvényesítés => tartalmak feltöltése lassan halad 



http://www.bhl-europe.eu 
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Tapasztalatok 

IT stáb túl kicsi és túlterhelt => lassúság, hasznosulása gyenge 
Sem BHL, sem BHL-Europe nem kezeli megfelelően a digitally born 
anyagokat (mindig újra termeljük a múltat) 
Digitally born anyagokra ma is a megjelenés orientáltság a jellemző 
Digitally only, s ennek veszélyei (tartósság, szerk. minőség csökken, 
könyvtári csere) 

http://www.bhl-europe.eu 



Natural Europe 

http://www.natural-europe.eu/ 

EC  ICT-PSP projekt (Infokommunikációs Technológiák 
Közösségtámogató Program, az eContentplus utóda) 
(2010–2013) 
 
14 partner az EU 7 országából (oktatási intézmények, 
fejlesztő cégek, természetrajzi múzeumok, 
kutatóintézetek) 
 
Feladata lényegében az Europeana és a közoktatás 
összekapcsolása. 
 



Natural Europe partnerek 

Greek Research & Technology Network (Görögország) – kutatási hálózat 
 üzemeltető intézet (több, mint 90 intézet), a görög iskolai hálózat is. 

Technical University of Crete (Görögország) – TUC-MUSIC laboratórium,  
 multimédia-informatikai fejlesztők. 
Fraunhofer - Institute for Applied Information Technology (Németország) – 
 informatikai kutatóintézet. 
Ellinogermaniki Agogi (Görögország) – magán középiskolai oktatási intézmény. 

University of Bayreuth(Németország) – Biológiai Tanszék. 

University of Helsinki (Finnország) – Tanárképzési Tanszék. 

Barco (Belgium) – cég, képalkotó rendszerek, virtuális valóság. 

Magic Worlds (Belgium) – cég, animációk, 3D alkalmazások,  
 multimédia keresőrendszerek. 
 
 

http://www.natural-europe.eu/ 



Magyar Természettudományi Múzeum – nemzeti természetrajzi múzeum. 

Natural History Museum of Crete (Görögország) – nemzeti természetrajzi múzeum. 

National Museum of Natural History – University of Lisbon (Portugália) – nemzeti  
 természetrajzi múzeum. 

Jura-Museum Eichstätt  (Németország) – helyi jelentőségű természetrajzi múzeum. 

The Estonian Museum of Natural History (Észtország) – nemzeti természetrajzi múzeum. 

Arctic-Centre (Finnország) – kutatóintézet és bemutatóközpont egyszerre. 

 

Natural Europe partnerek 

http://www.natural-europe.eu/ 

tartalomszolgáltatók 



Oktatásra felhasználható természetrajzi digitális tartalmak integrálása az 
Európai Digitális Könyvtárba. 
 
– múzeumi tárgyak (kép, videó) 
– rövid, az oktatásban könnyen felhasználható ismertetések 
– rövid prezentációk 
– saját szolgáltató alkalmazás + Europeana feltöltés 
 
Europeana által szolgáltatott tartalmak integrálása múzeumpedagógiai és 
más, a közoktatásban felhasználható óravázlatokba – „tanösvények” 
 
– saját szolgáltató alkalmazás 
– múzeumi honlapon „Mindenki Múzeuma” szegmens 
 
 

Célkitűzés 

http://www.natural-europe.eu/ 
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