
A ProQuest és a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá  Alapítvány
 együttműködése nyomán

Hozzáférhetővé válik a világ legnagyobb,  genocídiumok 
túlélőinek és szemtanúinak visszaemlékezéseit 

tartalmazó digitális videóinterjú-gyűjtemény

A USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma  melynek 
gyűjteményében jelenleg közel 54.000 szemtanú visszaemlékezése 
található, a történelmet az azt megélt és átélt emberek történetein 
keresztül őrzi.  Minden egyes interjú különleges, egyedi, elsődleges  
forrás, mely páratlan történeteivel betekintést nyújt a múlt eseményeibe. 
Látjuk a beszélők arcát, halljuk a hangjukat: történeteik pedig nemcsak 
tanítanak, hanem az intoleranciával szembeni fellépésre is ösztönöznek. 
Célunk, hogy ezeket a történeteket minél többen megismerjék és 
továbbadják. 

A genocídiumok témájának megjelenítése kiemelten fontos a kutatás és 
az oktatás területén. A Vizuális Történelmi Archívum a világ legnagyobb 
digitális gyűjteménye: több mint 114.000 órányi videóinterjút tartalmaz. 
Szinte minden egyes interjú teljes élettörténet, melynek része a 
visszaemlékező személyes története a népirtás idején, illetve azt 
megelőzően és követően is. A USC Soá Alapítvány elkötelezetten 
dolgozik azon, hogy elősegítse a videóinterjúkkal való oktatást. 
Törekszünk arra, hogy ezeket a páratlan történeteket szerte a világon 
hozzáférhetővé tegyük a diákok, tanárok és kutatók számára.

Páratlan elsődleges forrás és páratlan tartalomszolgáltató 
A Vizuális Történelmi Archívum digitalizált, indexált és percre lebontva 
kereshető és hiperhivatkozásokkal ellátott. Az indexálás lehetővé teszi, 
hogy a diákok, tanárok, kutatók a világ számos pontján megtalálják a 
számukra szükséges interjúkat, vagy akár az interjúkon belüli egyes 
részleteket. A kutatást több mint 64.000 kulcsszó, 1,8 millió név és  több 
mint 710.000 kép segíti. Az utóbbi években a Vizuális Történelmi 
Archívum a ruandai, nandzsingi, örmény, guatemalai és kambodzsai  
népirtás szemtanúinak visszaemlékezéseivel bővült. 

A Dél-kaliforniai Egyetem (USC) 
Soá Alapítványának célja, hogy 
küzdjön az előítéletek, az 
intolerancia  és a gyűlölet – 
valamint  az általuk okozott 
szenvedések – ellen az Alapítvány 
videóinterjúinak oktatásbeli 
használatával.

„Az együttműködés 
jelentőségének érzékeltetéséhez 
elegendő annyi, hogy 2002-ben 
csupán négy intézet rendelkezett a 
Vizuális Történelmi Archívumhoz 
teljes hozzáféréssel” - mondta 
Stephen Smith, az USC Soá 
Alapítvány főigazgatója. „13 évbe 
telt , hogy 53-ra növeljük a 
hozzáférési ponttal rendelkező 
intézmények számát. Az 
együttműködés által  az elmúlt 
évben ezen intézmények száma 
75-re nőtt. 2019-re, fennállásunk 
25. évfordulójára a létszám 
megtízszerezését tűztük ki célul. 
És ez még csak a kezdet.”



PQ00112-002/LB-JB/07-16

További információ a Vizuális Történelmi Archívumról és az 
oktatási anyagokról  a www.proquest.com/go/vha  weboldalon.

„Intézetünk gyűjteménye és kutatásaink a világon egyedülállóak. Munkánk több 
évtizedes múltra tekinthet vissza és piacvezetők vagyunk ekkora adatbázis 
gondos kezelésében és a felhasználókhoz való eljuttatásában ” - mondta Sam 
Gustman, a USC Soá Alapítvány Informatikai-technológiai igazgatója.  „A 
ProQuest ügyfelei számára  végtelen mennyiségű adat és dokumentum kerül 
elérhető közelségbe, mégpedig úgy, hogy ezekben a dokumentumokban soha 
nem látott pontossággal kereshetik és találhatják meg a számukra szükséges 
információkat.”

A ProQuest számára megtiszteltetés, hogy az USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi 
Archívumával együttműködve sokkal szélesebb közönséggel oszthatja meg ezeket a 
tartalmakat, és hozzájárulhat a közel 54000 archivált videóinterjú  szó szerinti átiratának  
elkészítéséhez. Ez a további funkció  kiegészíti az Intézet indexálási eljárását, és tökéletesíti 
az visszamelékekben való keresés pontosságát az adatbázisban tárolt metaadatok alapján. 
A transzkriptek elkészítése hozzájárul ahhoz, hogy az oral history módszerével felvett, 
felbecsülhetetlen értékkel bíró videóinterjúk valóban örökre megmaradjanak. 

Mindezeken túl a többi kapcsolódó ProQuest-adatbázissal való kereszthivatkozás 
lehetősége tovább emeli ennek a komplex tartalomnak az értékét. Kereszthivatkozások 
segítségével a videótartalom összekapcsolható például történelmi sajtótermékekkel – 
újságokkal, folyóiratokkal - , kormányzati dokumentumokkal és más gyűjteményekkel, 
válogatott ebook-gyűjteménnyel, a ProQuest Globális Disszertáció- és 
Szakdolgozatgyűjteménnyel, valamint a többi széles körben használt forrással, amelyeknek 
köszönhetően a ProQuest ma az akadémiai kutatások elsődleges forrása.
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A Vizuális Történelmi 
Archívum adatbázis 

tulajdonségai és 
fehasználási lehetőségei

A videóinterjúk professzionálisan 
katalogizáltak és indexáltak 
(rendkívüli mennyiságű 
metaadattal rendelkeznek). 
A kapcsolódó index-kifejezések 
katalógusa  közel 65 ezer, 
genocídiumokkal kapcsolatos 
fogalmat és kifejezést tartalmaz, 
ami lehetővé tesz a kulcsszavas, 
vagy percekre lebontott 
videószegmensekközötti  
információ-keresést.  

Minden videóinterjú azonos 
módszertannal készült: az 
interjúalany teljes élettörténetét 
végig kíséri. 

A videók streamelhetőek , nincs 
szükség egyetemi cache szerverre 
– így rövidebb a letöltési idő, nincs 
várakozási idő, költségtakarékos

A jelenlegi ProQuest-használók 
kereszthivatkozhatnak a 
kapcsolódó tartalmak között

A gyűjtemény egyedülálló elsődleges forrás a kutatóknak az alábbiak 
tanulmányozásához:

– valamint egyetemi kurzusok és feladatok tervezéséhez, illetve saját kutatások végzéséhez is.

A térkép az országonként összegyűjtött visszaemlékezéseket  mutatja.
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