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Az információs-kommunikációs technológia terén tapasztalható fejlődés új kihívások 

elé állítják a könyvtárakat. Elérendő cél, hogy a könyvtárak közvetítésével digitális formában 

is elérhető legyen a könyvtárakban őrzött kulturális vagyon. 

A Bródy Sándor Könyvtár kiemelt feladatként kezeli a tartalomszolgáltatást: a 

könyvtárban meglévő értékek, helyi tartalmak és információk számbavételét és az 

elektronikus elérhetőség minél szélesebb körben történő biztosítását. A könyvtár feladata a 

már meglévő digitális tartalmak összegyűjtése, megőrzése, fejlesztése, a digitális tartalmak 

kereshetőségének és elérhetőségének megteremtése. 

 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár eredményesen pályázott a Nemzeti 

Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához. A pályázat a könyvtárakban őrzött 

helyismereti sajtótermékek digitalizálását és internetes közzétételét tűzte ki célul. 

Intézményünk „A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár helyismereti 

sajtódokumentumainak digitalizálása és internetes közzététele” címmel nyújtott be 

pályázatot, melynek eredményeképpen a Hevesi Szemle és a Hevesi Napló lapszámainak 

teljesszövegű, szabadszavas kereshetőséget biztosító digitalizálása valósult meg: Hevesi 

Szemle 1973-től 1990-ig és repertóriuma 1973-1977, valamint Hevesi Napló 1992-tól 2001ig. Ez 

összesen 13.000 oldalt jelent. 

A két folyóirat digitalizálására azért volt fontos számunkra, mert mind a kettő 

kiemelkedő szerepet játszott Eger és Heves megye kulturális életében. E két lapszám révén 

megismerkedhetünk azokkal a helyi írókkal és költőkkel, akik meghatározó szerepet 

játszottak és játszanak a mai napig is a város és a megye irodalmi életében. A könyvtárba 

érkező szakdolgozat írók, kutatók többször keresték a két lapot. 

Az 1973-ban indult Hevesi Szemle egy új és igényes folyóirata kívánt lenni Heves 

megyének. A lap az irodalom és a művészet témakörben számos verset, műfordítást, 

elbeszélést, regényrészletet és elbeszélést közölt. A beköszöntőben így fogalmaz a 

szerkesztőbizottság a lapról: „Heves megye fejlődő, gyarapodó társadalmához, a tájhoz 
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kötődve az itt élő, dolgozó, alkotni akaró és tudó emberek fóruma kíván e szemle lenni. (…) 

A Hevesi Szemle pódium akar lenni, ahová gondjaival és gondolataival felállhat mindenki, 

akinek mondanivalója van közös dolgaink jobbítása, sorsunk gyarapítása ügyében.” 

A Hevesi Szemle, mint közművelődési folyóirat részévé vált a megye szellemi 

életének, publikációs lehetőséget adott a tudomány és a művészet képviselőinek és számos 

már országosan ismert és elismert fiatal költőt, írót, publicistát indított útjára. 

A Hevesi Naplót dr. Farkas András alapította 1990-ben és haláláig működtetette. 

1997-től Várkonyi György lett a felelős szerkesztő, a főszerkesztő pedig Murawski Magdolna.  

1997-ben Új Hevesi Napló néven jelent meg. 1998-ban Murawski Magdolna vette át felelős 

szerkesztőként a lap kiadói jogát. Dr. Farkas András szerkesztésében negyedévenként jelent 

meg a lap, Murawski Magdolna kiadói tevékenysége során folyamatosan fejlesztette, így 

1998-től már kéthavonta adta ki, 1999-től a lap megszűnéséig pedig havonta Terjedelmében, 

színvonalában, küllemében és tartalmában is folyamatosan fejlődött a lap. Olyan helyi 

alkotó közösség jött létre, amely magához vonzotta a régió íróit, költőit, tudósait, majd 

külföldről is rendszeresen csatlakoztak újabb és újabb szerzők. Az Új Hevesi Naplónak ezt a 

jelentőségét Pomogáts Béla irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség akkori elnöke és 

Vajda György Mihály nemzetközi hírű irodalomtudós is kiemelték.  

 

A digitalizálási munkához együttműködési szerződést kötöttünk a lapok 

jogtulajdonosaival (Heves Megyei Önkormányzat, Murawski Magdolna), akik készségesen 

álltak rendelkezésünkre és örömüket fejezték ki az együttműködés és a digitalizálás 

kapcsán.  

 

A digitalizálással növelni tudtuk a helyi események iránti érdeklődést: a digitalizálást 

követően több kutató és Olvasó keresett meg minket azzal, hogy a digitalizált állomány 

nagyban hozzájárult kutatása megkönnyítésében. Könyvtárosként szívesen ajánljuk 

Olvasóinknak a Hungaricana Közgyűjteményi Portált, s mutatjuk meg nekik használatát. 

Intézményünk egyik szolgáltatása az Évfordulós újság, melynek elkészítéséhez segítséget 

nyújtanak a digitalizált lapok. Az ünnepelt születésnapján megjelenő újság képezi az 

ajándékot, melyet kiegészítünk fotókkal, gólyahírrel. 
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A képfeldolgozás módszere, paraméterei 

 

A digitalizálást az Arcanum Adatbázis Kft. végezte. A feldolgozás módja az ún. 

kétrétegű technológia. A szkennelést, amely 300 DPI felbontásban, 24 bit színmélységben, 

80%-os JPG tömörítéssel történt, automatikus szövegfelismerés (OCR) követte, amely 

lehetővé teszi a kulcsszavas keresést. Ezek után készült el a kétrétegű PDF fájl, amelyben a 

felső, látható réteg a szkennelt kép, az alsó rétegben pedig a kereshető szöveg található. A 

PDF fájlban lapszámonként könyvjelző került elhelyezésre.  

 

A digitalizálás technikai paraméterei 

 

Pályázatunk megvalósítási időszaka 2017. január 2-től 2017. március 31-ig tartott. 

Kezdő dátum Befejező dátum Tevékenység leírása 

2017. január 2 

 

2017. január 16. • A Hevesi Szemle, a Hevesi Napló és az Új 

Hevesi Napló számainak összegyűjtése, 

külső raktárból történő beszállítása a 

Központi Könyvtárba.  

• Együttműködési szerződések előkészítése 

a jogtulajdonosokkal. 

• Szerződés előkészítése és megkötése a 

digitalizálási munkára. 

2017. január 16. 2017. január 16. Az időszaki dokumentumok Budapestre 

szállítása 

2017. január 17. 2017. február 1.  • Digitalizálás, melynek során folyamatos 

kapcsolattartás a könyvtár és az Arcanum 

munkatársai között az esetlegesen 

felmerülő problémák kezelésére.  

2017. február 2. 2017. február 28.  • A digitalizált állomány feltöltése a 

Hungaricana Közgyűjteményi Portálra és 

a könyvtár honlapjára. Az újságokról 

szóló rövid leírása elkészítése 

2017. március 1-től  • Sajtóközlemény kiküldése a médiának 

• A könyvtár honlapján, hírlevelében 

híradás a digitalizálásról. (Erről bővebben 

a sajtómegjelenések leírásánál.) 

• Körlevél a könyvtár dolgozóinak a 

pályázat alakulásáról és a digitalizált 

anyag elérhetőségeiről, az adatbázis 

használatáról 

• Virtuális múltlapozó: A Hungaricana 
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adatbázis megismerése. Tanfolyam 

Olvasóknak, Érdeklődőknek. 

• A digitalizált dokumentumok 

visszaszállítása Budapestről. 

2017. március 17. 2017.március 31. • A folyóiratok elszállítása a nyomdába 

visszakötés céljából. 

• Előadás tartása a helyi újságok – a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

megvalósult - digitalizálásáról 

 

Az elkészült digitális tartalmat a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon elérhetővé 

tettük: 

 

 
 

A Bródy Sándor Könyvtár honlapján (www.brody.iif.hu) keresztül is megtekinthetik a 

felhasználók a dokumentumokat: 

 

 



5 
 

 

A könyvtár honlapján több útvonalon is elérhető a digitális tartalom: 

Címlap – Szolgáltatások - Adatbázisok – Hungaricana Közgyűjteményi Portál: 

http://www.brody.iif.hu/hu/adatbazisok 

 

Címlap – Gyűjtemények – Helyismereti gyűjtemény – Online elérhető sajtótermékek 

http://brody.iif.hu/hu/online-elerheto-sajtotermekek 

 

Sajtómegjelenések 

 

Heves Megyei Hírlap 

Szomszéd Eszter: Még több lap érhető el az interneten 

 

heol.hu 

Még több lap elérhető az interneten 

http://www.heol.hu/heves/kozelet/meg-tobb-lap-erheto-el-az-interneten-722497/# 

 

 
 

http://www.brody.iif.hu/hu/adatbazisok
http://brody.iif.hu/hu/online-elerheto-sajtotermekek
http://www.heol.hu/heves/kozelet/meg-tobb-lap-erheto-el-az-interneten-722497/
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TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK! 

 


