
Szakmai beszámoló a 

Digitalizáló eszközök és számítógép beszerzése a Soproni Egyetem Központi Levéltárába 

témájú pályázat megvalósításáról 

Pályázati azonosító: 204105/3455 

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által megítélt támogatásból az alábbi számítástechnikai 

eszközöket szereztük be 2021-ben:  

 Plustek OpticPro A320L A3-as, síkágyas szkenner (képszenzor: CCD, optikai felbontás: 

1600x1600 dpi, színmélység: 48 bit). Leltári szám: 3020449. 

 Plustek Opticfilm 8200I SE diaszkenner (képszenzor: CCD, optikai felbontás: 3600x7200 dpi, 

színmélység: 48 bit). Leltári szám: 3020450. 

 PC, „Procomputer Picture” (Intel Core i5, 2x4 GB DDR4, 4TB HDD, külső DVD-író, külső 

floppy meghajtó). Leltári szám: 3020451. 

 Media-Tech Look V webkamera. Leltári szám: 3020452. 

. 

Az új számítógép kiváltotta egy 15 éves munkaállomásunkat: napi szinten használatban van, irodai 

és digitalizálási munkákra egyaránt, nagyban meggyorsította mindennapi munkánkat.  A géphez 

beszerzett külső DVD- meghajtó és floppy-meghajtó a levéltárba érkező iratanyagok elektronikus 

mellékleteinek archiválását szolgálja. 

Az A3-as szkenner pótolta technikailag elavult, működésképtelen 17 éves A3-as EPSON GT 10000+ 

szkennerünket. A koronavírus-járvány munkaszervezésre gyakorolt hatása miatt a digitalizáló 

eszközök használatba vételét a tervezettnél később tudtuk megkezdeni. Az eszközzel eddig kutatói 

kérésre szkenneltünk be A4-esnél nagyobb méretű dokumentumokat (409. Fekete Lajos iratai, 144 

oldal), valamint digitális archiválásra kölcsönkapott tablóképeket (eddig 3 db). A szkenneléseket nem 

tudtuk volna ilyen minőségben megvalósítani a támogatásból beszerzett eszköz nélkül. 

Munkatervünkben szerepel ezen a téren a szolgálati és minősítési táblák digitalizálásának folytatása, 

valamint az 1-6. fond iktató- és mutatókönyveinek fokozatos feldolgozása is, valamint az eseti 

kutatásokhoz szükséges szkennelések elvégzése.  

A diaszkennerrel megkezdtük a Fotólaboratórium negatívjainak módszeres feldolgozását. A 

szkennelés az egyetem Kép- és audiovizuális repozitóriumának kialakításával párhuzamosan, azt 

támogatva zajlik. Eddig 218 felvételt digitalizáltunk az eszközzel, munkatervünkben szerepel a 

negatívok feldolgozásának folytatása.  
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A pályázatból beszerzett eszközök: 

 

  

Plustek OpticPro A320L síkágyas szkenner, csukva és szkennelés közben 

 

Plustek Opticfilm 8200I SE diaszkenner, szkennelés közben 

 

 

 

Számítógép és perifériák (külső DVD- és külső floppy-meghajtó, webkamera) 
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Példák az A3-as szkennerrel digitalizált iratokra (SOE KL 409. 3. d.): 

  

Üdvözlés Dr. Schwartz tanárnak, a vaskorona-

renddel lett kitüntetése alkalmából, 1900  

Melléklet az 1874. évi tanulmányi utazásról tett 

jelentéshez 

Példák a diaszkennerrel digitalizált negatívokra (Fotólaboratórium anyaga, 35 mm-es negatívokról): 

  

Valétálás, 1970 májusa 

  

Valétálás előtti karnevál, 1990 májusa 
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Nagyon köszönjük az NKA támogatását a fent részletezett levéltári informatikai fejlesztések 

megvalósulásában. A támogatás nagyban segítette az egyetem Központi Levéltárában folyó szakmai 

tevékenység színvonalának növelését. 

 

Sopron, 2022. április 7. 

 

 

A szakmai beszámolót összeállította: Sági Éva PhD. levéltárvezető 


