
 
 

 

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ 
HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE 

 

Pályázati azonosító: 3532/00344 
 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Az információs-kommunikációs technológia terén tapasztalható fejlődés, az információs 

társadalom megvalósítása 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 pályázati a helyismereti vonatkozású és tematikus 

gyűjtemények tömeges digitalizálását és internetes közzétételét tűzte ki célul. Intézményünk 

„Muzeális értékű helyi sajtótermékek digitalizálása és internetes közzététele” címmel nyújtott be 

pályázatot, melynek eredményeképpen a Heves megyei napilapok lapszámainak digitalizálása 

valósult meg: Népújság 1953-tól 1900-ig, Heves Megyei Hírlap 1990-től 2010-ig. Ez összesen 304 

lapszámot jelent és 121.210 oldalt. 

Az elmúlt évtizedek megyei napilapjainak digitalizált példányai a támogatás révén teljes 

szövegű adatbázisban elérhetőek, népszerűsítve a lapokban közzétett híradásokat, tudósításokat. 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. Az adatbázist a következő témák miatt 

keresték: Apátfalvi vízimalom története, Az Angolkisasszonyok története, az 1956-os forradalom 

mártírjai, az Agria Nyári Játékok, a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház 

sajtómegjelenései.  

Intézményünk egyik szolgáltatása a Születésnapi újság, melynek elkészítéséhez segítséget 

nyújtanak a digitalizált napilapok. 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 fájban lapszámonként 

könyvjelző került elhelyezésre.  

 

A digitalizálás technikai paraméterei 

Pályázatunk megvalósítási időszaka 2015. október 1-től 2016. március 21-ig tartott. 

Kezdő dátum Befejező dátum Tevékenység leírása 

2015. október 1. 2015. október 28.  A Heves Megyei Hírlapok és elődjeinek 

összegyűjtése, külső raktárból történő 

beszállítása a Központi Könyvtárba.  

 A hiányzó számok pótlása a 

társintézményektől: Heves Megyei Levéltár, 

Egri Főegyházmegyei Könyvtár, gyöngyösi 

Vachott Sándor Városi Könyvtár 

2015. október 30. 2015. október 30. Az időszaki dokumentumok Budapestre szállítása 

2015. november 2 2016. december 31.  A szerződés megkötése az Arcanum Kft-vel. 

  Digitalizálás, melynek során folyamatos 

kapcsolattartás a könyvtár és az Arcanum 

munkatársai között az esetlegesen felmerülő 

problémák kezelésére. (Drive táblázatban 

követhettük nyomon a munkát, közben 

beszerezve a hiányos lapokat.) 

2016. január 1 2016. január 10.   A digitalizált állomány feltöltése a 

Hungaricana Közgyűjteményi Portálra. Az 

újságokról szóló rövid leírása elkészítése 

2016. január 15-től   Sajtóközlemény kiküldése a médiának 

 A könyvtár honlapján, hírlevelében híradás a 

digitalizálásról. (Erről bővebben a 

sajtómegjelenések leírásánál.) 

 Körlevél a könyvtár dolgozóinak a pályázat 
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alakulásáról és a digitalizált anyag 

elérhetőségeiről, az adatbázis használatáról 

 Virtuális múltlapozó: A Hungaricana 

adatbázis megismerése. Tanfolyam 

Olvasóknak, Érdeklődőknek. 

2016. március 21. 2016.március 21.  Sajtótájékoztató a digitalizálásban résztvevő 

intézményekkel 

 Helyismereti szakmai nap 

 Előadás tartása a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portálról 

 Előadás tartása a Heves Megyei Hírlapok és 

elődjeinek – a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával megvalósult - digitalizálásáról 

 

Az elkészült digitális tartalmat a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon elérhetővé tettük: 

 

A Bródy Sándor Könyvtár honlapján több útvonalon is elérhető a digitális tartalom: 

Címlap – 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 
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Sajtómegjelenések 

 

Áldozatos munkájuknak hála: visszarepülhetünk az időben 

Heves Megyei Hírlap – 2016.január 15. csütörtök 

http://www.heol.hu/heves/kozelet/aldozatos-munkajuknak-hala-visszarepulhetunk-az-idoben-

646939 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/HevesMegyeiNepujsag_2016_01/?pg=144&layout=s 

    

 

Digitalizált Múlt  

TV Eger – 2016. január 19. 

Turay Zoltán riportja Vasné Varga Zita könyvtárossal 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres 

pályázatának köszönhetően digitalizálta a megyei napilap 1953 és 2010 közötti számait. A 

közgyűjteményi portálon keresztül elérhető lapszámokban így bárki, akár otthonról is kutathat. 

http://www.tveger.hu/digitalizalt-mult/ 

 

http://www.heol.hu/heves/kozelet/aldozatos-munkajuknak-hala-visszarepulhetunk-az-idoben-646939
http://www.heol.hu/heves/kozelet/aldozatos-munkajuknak-hala-visszarepulhetunk-az-idoben-646939
http://library.hungaricana.hu/hu/view/HevesMegyeiNepujsag_2016_01/?pg=144&layout=s
http://www.tveger.hu/digitalizalt-mult/
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Digitalizált Múlt - beszámoló a rendkívüli összefogásról 

TV Eger – 2016. március 22. 

Tucatnyi hazai megye napilapjának archívumát digitalizálták a Nemzeti Kulturális Alap 

pályázatának segítségével. Hevesben egy rendkívüli összefogásnak köszönhetően immár bárki, akár 

otthonról is kutathat a közgyűjteményi portálon, s csemegézhet, az 50-100 évvel ezelőtti cikkekből. 

 

 

Az intézmény facebook oldalára több alkalommal is felkerült a hír: 
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Olvasóinkat hírlevélben értesítettük a digitalizálásról: 

 

 

 

A Bródy Sándor Könyvtár honlapján többször hírt adtunk a digitalizált múltunkról… 

 


