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Helyismereti vonatkozású és tematikus gyűjtemények tömeges digitalizálására és
internetes közzétételére című pályázat megvalósításáról
Altéma kódszáma: 3532/199
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015 szeptemberében pályázatot
nyújtott be a gyűjteményében helyismereti vonatkozású, 6000 darabot meghaladó
plakátgyűjteményének digitalizálására, a helytörténeti és művelődési szempontból is
kuriózumnak tekinthető dokumentumok hozzáférésének kiterjesztésére.
A Könyvtár az Észak-magyarországi régió legnagyobb közkönyvtára, mely állományát
tekintve a megalakulását megelőző évszázadok gyűjteményi örököse. Az elmúlt évtizedek
tudatos gyarapítása eredményeként egy igen gazdag, a helytörténeti, helyismereti kutatásban
nélkülözhetetlen gyűjtemény jött létre, mely nemcsak a jelenlegi megyehatáron belül, de a
történeti megyékben (Gömör, Kishont, Abaúj) folyó kutatásokban is nélkülözhetetlenné vált.
Az állomány karbantartására, megóvására és ezen túl a minél szélesebb körben történő
hozzáférés biztosítására különös hangsúlyt helyeztünk az elmúlt évtizedben. Rendszeresen
végeztük a történeti anyag tisztítását, a kutatás szempontjából nélkülözhetetlen
dokumentumok restaurálását, melyhez elsősorban a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai
biztosítottak fedezetet.
Intézményünk digitalizálási tevékenysége nem előzmények nélküli. A digitalizálási
tevékenység intézményünkben egy 2002-ben beadott és nyertes pályázathoz kapcsolódóan
indult, mely forrást biztosított a digitalizáláshoz szükséges alapvető eszközök beszerzésére.
Az első digitalizálási lépéseket követően rövidesen, 2005-ben már kialakításra került a
Borsodi Digitális Könyvtár (ma Borsod-Miskolci Digitális Könyvtár), mely egyre gyarapodó
állományával weblapunkon és az időközben kialakított Megyei Tudástár Portálon keresztül is
elérhető.
Az aprónyomtatványok dokumentumtípusába tartozó – 6 ezer darabot meghaladó –
plakátgyűjtemény nyomdai kötelespéldány-szolgáltatás útján került könyvtárunkba. Ez a
gyarapodási forrás képezi a gyűjtemény alapját, s egyben jelenti egyedi voltát is, hiszen
nyomdai kötelespéldányban más megyei közgyűjtemény nem részesül.
2012-ben intézményünk sikeresen pályázott plakáttároló bútorra. 12 darab 5 fiókos,
speciális, egyedi, e célra tervezett és kivitelezett szekrény készült el, így sikerült a közel 60 év
anyagát tartalmazó plakátgyűjteménynek megfelelő körülményeket biztosítani.

A jelen pályázat segítségével jelentős lépést tettünk az állományvédelem és a
tartalomszolgáltatás útján is: a sérülékeny, törékeny plakátokat most már anélkül tudják a
használók megtekinteni, hogy további romlásnak tennénk ki őket, s az interneten keresztül
most már bárki számára adott a hozzáférés lehetősége.
A plakátok digitalizálást külső céggel végeztettük, a PEDRO Tanácsadó és
Kereskedelmi Kft.-vel, mely céggel már több éve partnerkapcsolatban állunk. A több mint
7000 (7050) db plakátot 300 dpi felbontásban, .jpg formátumban szkennelték (átlagosan 35
MP képenként). A kiváló minőségben elkészült képek fájlneve egyértelműen azonosítja a
dokumentumot (pl. Miskolc-1891-Nemzeti Színház-Negyedik László_290mm_411mm.jpg),
így keresni is nagyon jól lehet közöttük.
A nyomdai kötelespéldány-szolgáltatás útján plakátgyűjteményünk hónapról hónapra
gyarapodik, digitalizálásukat mindenképpen szeretnénk folytatni. Reméljük, további NKApályázatok segítségével tovább folytathatjuk ezt a munkát.
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