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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 megyei napilapok digitalizálása és szolgáltatása volt. A múlt 

értékeinek hagyományos formában történő szolgáltatása mellett ugyanis fontos – a 

helyismereti kutatást segítendő – a helyi értékek digitális másolatainak minél szélesebb 

körben elérhető, és adatbázis formában történő szolgáltatása. 

A Csorba Győző Könyvtár a pályázaton a fentiek értelmében a Dunántúli Napló című megyei 

napilap 1961 és 1997 közötti bekötött példányait kívánta digitalizáltatni, és kereshető 

formában szolgáltatni. Utóbbi a kiírás rendelkezései értelmében 5 évig a www.hungaricana.hu 

portálon valósul meg. Pályázati partnerként az Arcanum Adatbázis Kft. végezte el a fenti 

állomány digitalizálását és kereshetővé tételét. 

A feldolgozott állomány 122000 oldalt tesz ki. A lap 1952 és 1984 közötti számai – kb. 78000 

oldal – digitális formában, az 1985 és 1997 közöttiek – kb. 42000 oldal – pedig papír alapon 

álltak rendelkezésre. A feladat a papír alapú állomány digitalizálása, valamint a teljes anyag 

OCR-ezése és a fentebb már említett portálon való publikálás volt. A fizikai megvalósítás az 

átadott és elszállított kötetek lapra szedését, valamint a digitális állomány átadását követően 

történt. 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 2016. január 25. és 2016. április 1. között 

végezte el. A teljes munkaidő-ráfordítás 1200 óra volt. Az Arcanum Kft. a pályázati kereteken 

kívül vállalta az 1944 és 1960 közötti lapszámok feldolgozását is. Ehhez a munkához az 

„alapanyagot” a Csorba Győző Könyvtár és a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 

szakmai együttműködése biztosította. A fenti éveket szintén átadtuk szolgáltatásra a 

Hungaricana portálon. 

A feltöltött újságokban immár bárkinek lehetősége van akár szavankénti keresésére is. Az 

adatbázison keresztül a településük/megyéjük múltja iránt érdeklődők számára egy eddig 

nehezen kezelhető forrástípus válik könnyen elérhetővé. Nem beszélve a helytörténettel 

foglalkozó kutatókról, akik ezután képesek lesznek a témájukhoz tartozó újságcikkek 

legyűjtésére. 

A létrehozott adatbázisra mutató linket intézményünk honlapján elhelyeztük 

(http://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_baranyamegye/) a szakmai 

beszámolót a hungaricana.hu oldalra feltöltöttük. 
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