A Somogyi-könyvtár Helyismereti gyűjteményében meglévő 1848-1849-es
forradalom és szabadságharcra vonatkozó dokumentumok digitalizálásra
történő előkészítési folyamata célú pályázat szakmai beszámolója:
Altéma kódszáma: 3532/199
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében
jelentős helyet foglalnak el a 19. században megjelent politikai, társadalmi,
kulturális eseményekhez és intézményeikhez köthető kisnyomtatványok. Ezen
belül is a gyűjteményben meglévő 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
kortörténeti dokumentumai.
A gyűjteményünkben a szegedi vonatkozású 1848-1849-es plakátok,
aprónyomtatványok, kéziratok, naplók mellett az ország más vidékeiről is
rendelkezünk dokumentumokkal. A történelmi esemény kiemelt szegedi
vonatkozása mellett az első szegedi nyomdatermékek megőrzése végett is
fontos az állomány digitalizálásra történő előkészítése. Az 1801-ben alapított
szegedi Grünn-nyomda több mint félszáz kiadványa közé tartoznak a kormány
szegedi működése során nyomtatott szabadságharc és forradalom
eseményeiről, csatáiról szóló tájékoztató falragaszok, röplapok, hivatalos
jelentések.
A hagyományos propaganda termékek mellett a helyi szerzők szabadságharc és
forradalom idején történt megnyilvánulásainak (beszédek, falragaszok)
köszönhetően teljes képet kaphatnak a korszak iránt érdeklődő kutatók a városi
és az országos forradalmi életről. Ezt a képet nagyban segíti a korszak átfogó
vizsgálatával foglalkozó összefoglaló kiadványok mellett a lappangó
közgyűjteményi dokumentumok feldolgozása és kutathatósága.
A pályázat megvalósítása első fázisában a témához tartozó dokumentumok
előválogatása és állapotfelmérése történt. A különböző anyagrészek kéziratok,
plakátok, aprónyomtatványok előrendezése során megtörtént a leltári számok
és pecsétek ellenőrzése, portalanítása.
A továbbiakban folytattuk a tárolásból adódó egyenetlenségek, sérülések
kiszűrésével. A nemhagyományos dokumentumok rendezése során időrendet
alakítottunk ki, hogy a korszak kutatói könnyebben tudjanak tájékozódni a
gyűjteményben. A sorrendben helyezés során a dokumentumok savmentes
papírba és a kötészeti munkatársak által elkészített egyedi méretű dobozba
kerültek.
A kéziratos dokumentumok állománybavételi és feldolgozási módszereinek
meghatározása után a Szeged-felsővárosi nemzetőrség 3. századának
iratanyagát tartalmazó Tary család és Tary Pál hagyatéka került feldolgozásra.

Tary Pál Szeged város főkapitányaként megőrzött számos olyan kötetet,
kéziratot, levelet, oklevelet a 19. századi városéletből, melyekből jól
rekonstruálható az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc várost és
környékét érintő eseményei. Gyűjteményének kiemelendő értéke, hogy a
korszakban kevésbé preferált magyar nyelven íródtak. Így könnyebb a
kutathatósága, illetve határon túli vonatkozásokkal, adatokkal rendelkezik az
ezred állomáshelyei miatt.
Tary család iratai 3 dobozba kerültek. Ezen belül 220 db savmentes palliumba.
Az állománybevett dokumentumok darabszáma 250 db.
Az előkészítési munkálatok során továbbá kidolgozásra kerültek:
 a dokumentumok tárgyszavazási és egyéb bibliográfiai leírásának
meghatározásai mely a későbbi kutatásokat segítheti;
 meghatároztuk a digitalizálási munkák sorrendjének felállítását és
ütemezését.
A digitalizálásra történő élőkészítés során az alábbi állományegységek kerültek
rendezésre:
Aprónyomtatványtár: N 1-95
Plakáttár: P 6551-6672
összesen 450 dok
Ms kézirattár: 23 fol
Grünn kiadványok: 625 – 696 (58 db kötet)
700 dok
Feldolgozatlan, állományba nem vett kéziratok , könyv, plakát kb. 100 fol. + 341 dok
Összesen 1614 dokumentum

Az előkészítési munkálatok 2016. áprilisától június 30-ig tartottak. Néhány fotót
mellékelünk, érzékeltetve a dokumentumok állapotát.
A digitalizálási munkálatok elkezdődtek, a kialakított gyűjtemény a Somogyikönyvtár honlapján, az Elektronikus Kép-és Dokumentumtárban érhető el:
http://ekonyvtar.sk-szeged.hu/jadox/portal/search.psml#result_anchor
A digitalizálás lezárása után a pályázati anyagot nyilvánossá tesszük a
Hungaricana Közgyűjteményi Portálon.
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