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A megvalósítás szakmai vonatkozásai, tapasztalatai
A megyei könyvtárak egyik alapfeladata, hogy a kulturális örökség megőrzése céljából
segítsék a helyismereti dokumentumok archiválását és közzétételét. A helyismereti
gyűjtemények pótolhatatlan értékei többek között a helyi lapok bekötött lapszámai. Ennek
megfelelően a pályázat célja a megyeinapilapok feltárása, digitalizálása és szolgáltatása volt.
A múlt értékeinek hagyományos formában történő szolgáltatása mellett ugyanis fontos, – a
helyismereti kutatást segítendő – a helyi értékekdigitális másolatainakminél szélesebb
körben elérhető,ésadatbázis formábantörténő szolgáltatása.
A Csorba Győző Könyvtár a pályázaton a fentiek értelmében a Dunántúli Napló című
megyei napilap 1998 és 2016 közötti bekötött példányait kívánta digitalizáltatni, és kereshető
formában

szolgáltatni.
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www.hungaricana.hu portálon valósul meg. Pályázati partnerként az Arcanum Adatbázis Kft.
végezte el a fenti állomány digitalizálását és kereshetővé tételét.
A beadott pályázatunkat a Nemzeti Kulturális Alap nyertesnek minősítette, viszont az
igényelt 6.350.000 Ft. támogatással szemben, csupán 2.426.046 Ft-ot ítélt meg részünkre.
Szerződött digitalizálási partnerünk, az Arcanum Kft. az eredeti pályázati célkitűzés szerint
100000 oldal erejéig vállalta a munkálatok elvégzését. Mivel az elnyert támogatás ennél
lényegesen kevesebb volt, az áttervezés után az Arcanum Kft. 38000 oldalig vállalta a
digitalizálási munkálatokat.E határt a Dunántúli Napló 2004. december 31-i számánál érte el.
Az eredeti vállalással szemben ez 12 évfolyammal kevesebb jelentett.
A lap 1998 és 2004 közötti számai három hónap kivételével digitális formában már
rendelkezésre álltak. A feladat a fenti állomány digitalizálása, a digitális állomány OCR-ezése
és a fentebb már említett portálon való publikálás volt. Az újságok digitális másolatai 300 dpi
felbontásban, 24 bit színmélységben és 80%-os tömörítettségű jpg fájlformátumban
készültek el.
Az Arcanum Adatbázis Kft. a vállalt munkát 2017. március 1. és 2017. április 28.
között végezte el.
A létrehozott adatbázisra mutató linket intézményünk honlapján elhelyeztük
(http://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_baranyamegye/)
beszámolót a hungaricana.hu oldalra feltöltöttük.
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Igazolás arról, hogy a könyvtár a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon elérhetővé tette a
létrehozott adatbázis.
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