Helytörténeti, nemzetiségi anyag Tolna megyében
Az első lépések a digitalizálás felé
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A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár,
mint megyei hatókörű városi könyvtár szervezi a
megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó
lakosainak könyvtári ellátását, közvetítő szerepet
tölt be az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a
települések között.
A nemzetiségek könyvtári ellátásán keresztül
támogatja az élethosszig tartó tanulást, segítséget
nyújt a nemzetiségekhez tartozóknak saját
történetük alaposabb megismerésében, kultúrájuk,
hagyományaik, identitásuk megőrzésében. Az
önazonosság megélésében a nyelv megőrzésének és
ápolásának minden másnál fontosabb szerep jut.

Tolna megyében a németek és a cigányok
alkotják a két legjelentősebb
számú nemzetiséget. A 2011ben 21 055 fő vallotta magát e
két nemzetiség valamelyikéhez
tartozónak.
A megye
összlakosságához (225.936) viszonyítva
9,14 %-ot tesz ki e két
nemzetiségi csoport.
A többi, Magyarországon bejegyzett nemzetiségi csoport hányada megyei szinten nem
éri el az egy százalékot sem.
Ezek alapján a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a német és a cigány nemzetiség
könyvtári ellátására fókuszál.

A nemzetiségi ellátást
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár saját
beszerzési keretéből, az OIK-tól e célra
kapott központi támogatásból, valamint
pályázati forrásból finanszírozza.
Jelenleg 37 településen gondoz
nemzetiségi letétet, s minden évben 8-10
település
állományát
gyarapítja
nemzetiségi dokumentumokkal.
A gyűjteményfejlesztés során a
megyei könyvtár figyelembe veszi a
nemzetiségi
csoportok
lélekszámának
alakulását, összetételét, aktivitását, egyedi
igényeit, s tekintettel van a helyi könyvtár
funkciójából eredő sajátosságokra.

Nemzetiségi letéttel rendelkező könyvtárak Tolna megyében:
• Alsónána

• Kakasd

• Ozora

• Báta

• Kaposszekcső

• Őcsény

• Bátaapáti

• Keszőhidegkút • Szakadát

• Bátaszék

• Kéty

• Szálka

• Cikó

• Kisdorog

• Szárazd

• Decs

• Kismányok

• Szedres

• Diósberény

• Kisszékely

• Tevel

• Felsőnána

• Kocsola

• Váralja

• Györe

• Lengyel

• Varsád

• Györköny

• Mórágy

• Závod

• Gyulaj

• Mucsfa

• Zomba

• Hőgyész

• Mucsi

• Izmény

• Németkér

A helyismereti részleg
a teljesség igényével igyekszik gyűjteni minden Tolna megyei vonatkozású dokumentumot,
melyek között éppúgy megtalálhatók a megye településeiről szóló irodalmak, mint az itt élő vagy
innen elszármazott alkotók művei, publikációi, illetve az életrajzukkal, munkásságukkal
foglalkozó művek.
Az információhordozók széles skáláját gyűjtjük a fotóktól a plakátokig, a meghívóktól a
szakdolgozatokig. A könyvek és vagy 71 kurrens megyei kistelepülési folyóirat mellett CD, DVD,
CD-ROM, mikrofilm, számos régi és új térkép is található gyűjteményünkben.
Összes könyvtárhasználati alkalom: 145089
• ebből helyben használat: 1277
• távhasználat: 143812
• ebből telefon: 958
• online (HUNGARICANA nélkül): 1235
• HUNGARICANA: 141619
Helyben használt dokumentumok száma: 2624
• ebből könyv típusú dokumentum: 1060
• folyóirat: 1564

Az idegen nyelvi részleg
összes könyvtárhasználati alkalma 2017-ben: 1796
• ebből angol nyelvű dokumentumokat kölcsönző: 879
• német nyelvű dokumentumokat kölcsönző: 567
• egyéb idegen nyelvű dokumentumokat kölcsönző: 350

az idegen nyelvi részlegből
dokumentumszám: 4141

kölcsönzött,

összes

• ebből angol nyelvű dokumentum: 2477
• német nyelvű dokumentum: 1224
• egyéb idegen nyelvű dokumentum: 440

A két részleg kollégái által szervezett rendezvények,
programok, képzések résztvevőinek száma meghaladta az
1.000 főt.
Partnerség a Goethe Institut-tal és az Oxford Egyetemi
Kiadóval
50
feletti
rendezvény-szám,
képzési
alkalom
megszervezése vagy aktív részvétel, esetleg előadói,
oktatói tevékenység – több mint 1.000 látogató a saját
szervezésű programokon

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
Digitalizálási Stratégiája
kimondja,
hogy
a
könyvtáraknak
digitális
tartalomszolgáltatóvá kell válnia. A Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár szolgáltatásfejlesztési céljai közt kiemelt
helyen szerepel az online tartalomszolgáltatóvá válás.
• Hármas céllal folytatjuk a digitalizálást és az online
tartalomszolgáltatást.
• Elsődleges cél a szolgáltatás, a gyűjteményhez való
szélesebb körű, és könnyebb hozzáférés biztosítása
• Másodlagos cél az állományvédelem: a könyvtári
dokumentumok archiválása, duplikálása az intenzív
használat elleni védelem a ritka, veszélyeztetett
dokumentumok esetében. Az állagmegóvó, értékmentő
funkció leginkább a helyismereti, helytörténeti
gyűjtemény esetében fontos
• Harmadlagos cél a duplikálás, reprodukálás, hogy az
adott dokumentum több helyről hozzáférhető legyen,
hogy könnyebben rábukkanjon a célközönség. Ez
természetesen
a
szerzői
jog
alá
nem
eső
dokumentumokra, illetve a szerzői jog szempontjából
rendezett dokumentumokra igaz

Helytörténeti cikk-adatbázis
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1970-től gyűlik – 1989-ig papíron
1990-től számítógépen
2000-től online
2015-ben zárta le a könyvtár
Közel 400.000 rekord, 500
periodika
HTML forma
2 logikai kapcsolatokkal
összekötött adatmező mindössze
Max. 200 találat megjelenítése
Továbbélése a HUNGARICANA
A könyvtár honlapjától elérhető:
http://193.225.95.11/cgibin/htker.cgi

HUNGARICANA – Könyv és dokumentumtár
Tartalamzza:
• Tolna Megyei Népújság 1951-2016
Szekszárdi Vasárnap 1991-2016
• Tolnamegyei Közlöny 1875-1918
• Szekszárd Vidéke 1889-1891
• Tolnavármegye, Tolnavármegye és a
Közérdek 1892-1918
• Közérdek 1905-1910
• Dombóvári Hírlap 1917-1922
• Tolnamegyei Ujság 1919-1943
• Neue Zeitung

HUNGARICANA
– Képcsarnok

• Ingyenes
• Csak megtekinthető (nem letölthető), de
megadja a tartalomgazdát
• Jó minőségű, nagyfelbontású képek
• 447200 kép összesen
• Tolna megyéről rengeteg fénykép és régi
képeslap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szekszárd 638,
Tamási 588,
Dombóvár 501,
Dunaföldvár 266,
Tolna 250,
Bonyhád 224,
Paks 220,
Bátaszék 154,
Simontornya 90,
Gyönk 32,
Nagymányok 19 találat

Szepesi László –
interjú adatbázis
• A Magyar Rádió újságírója,
Az Év Tolna Megyei Újságírója
cím kitüntetettje
• Közel 7.000, a szerzőtől kapott
interjú
• A könyvtár katalógusán
keresztül jelenleg 443 online
meghallgatható

• Folyamatosan bővül

Digitalizálásra váró állományrészek
helyismereti /helytörténeti részleg fényképei kb. 3.000 db
sajtófigyelés során keletkező cikk-kivágatok kb. 2.000 db
szórólapok, prospektusok kb. 2.000 db
1970-től 1995-ig épült, papír alapú, könyvcédulán készült cikkadatbázis lapjai
kb. 150.000 db
aprónyomtatványok, plakátok kb. 22.000 db
a helyismereti részleg folyóirat-állománya, amit a Tolna megyében megjelenő
újságok, települési lapok alkotnak, valamint régi iskolai értesítők – összesen kb.
506.000 oldal
cikk-kivágatok 1970-es évektől 2014-ig - kb. 17.920 oldal
egy fontos állományrész, amivel a könyvtár nem rendelkezik sem papíron, sem
mikrofilmen: Tolna megye II. világháborút megelőző sajtójának jelentős hányada.
Egy csekély rész megtalálható mikrofilmen a könyvtár gyűjteményében, ez az
állományrész – mint fentebb szó volt róla – már digitálisan elkészült. A Magyar
Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára - mint a könyvtár helyi
partnerintézménye - rendelkezik a kérdéses állománnyal, ezért intézményi
együttműködés keretében, pályázati forrás bevonásával szükséges lenne a
projekt megvalósítása. Ezek megközelítő oldalszáma még ismeretlen, több
tízezer, de nagy valószínűséggel nem éri el a 100.000-es határt.
néhány darab hangfelvétel és videofelvétel – összesen kb. 15 db
Saját kiadványok

Digitalizálható nemzetiségi anyag
• Solymár Imre helytörténész hagyatéka
• Knábel Vilmos hagyatéka
• Schmauser Mátyás helytörténeti munkái
• Müller György helytörténeti publikációi
• Kurucz Rózsa német nemzetiségi
oktatásról szóló tanulmányai
• Beiträge zur volkskunde der ungar
deutschen 1975-1999
• Gyönki Gimnázium iskolai értesítői
• Bonharder Nachrichter újra digitalizálása

A digitalizált állomány fontossági sorrendje
• Azzal az állományrésszel kell indulni, ami nincs a
könyvtár birtokában, tehát a levéltárral történő
együttműködés sürget. A feladat megvalósulása esetén a
könyvár rendelkezne egy 140 éves, a megyei sajtót a
kezdetétől napjainkig felölelő, a megye közéletéről szóló
digitális állományrésszel.
• A csekély számú iskolai értesítőket leszámítva nincs
veszélyeztetett állományrész, amit előre kellene sorolni a
digitalizálás folyamán
• A legnagyobb érdeklődésre számot tartó, a legkutatottabb
állományrész
• Az aktuális évfordulók, rendezvények megünneplése vagy
egy kiemelt oktatási cél, a közösség erős és aktuális
igénye, mint fontossági szempont megváltoztathatja a
digitalizálási rangsort
• Fontos szempont még továbbá a pályázati lehetőségek
felbukkanása – Ekkor, természetesen, a pályázat által
meghatározott állományrész élvez prioritást

A digitális dokumentumok paraméterei

• szöveg esetében: kétrétegű, OCR-ezett pdf, amely megőrzi a dokumentum
eredeti képét, és vele együtt a teljes szövegben (full text) kereshető
elektronikus szöveget – a nagy mennyiség miatt a 300 DPI felbontást
javasolja az intézmény
• kép esetében (fotó, képeslap, plakát, meghívó stb. - aprónyomtatvány): A
könyvtár 600 DPI felbontásban, színes módban, tömörítetlen TIFformátumban archiválja a gyűjtemény ezen részét. Online felhasználásra, a
honlapon történő publikáláshoz ebből 300 DPI felbontású, az intézmény
nevével és logójával ellátott vízjelű JPG-formátumú kép készül. A könyvtár
ingyenesen hozzájárul a képek ilyen formátumú felhasználásához a
forrásmegjelölés feltüntetése mellett.
• A könyvtár birtokában jelenleg tíznél kevesebb a digitalizálandó mozgókép,
videodokumentum. Mivel a könyvár rendelkezik még videolejátszóval, az
állomány a digitalizáció elkészülte előtt is folyamatosan elérhető, kutatható.
A digitalizálás kimeneti formátuma MPEG vagy AVI.
• hangdokumentum: Ebben az esetben is a digitalizáló munka után a
könyvtárhasználóktól a könyvtárra hagyományozott dokumentumokról van
szó, mindössze 6-7 db kazetta. A kimeneti fomátomok: MP3 vagy WAV.

Digitalizáló eszközök a megyei könyvtárban
• 1 db Codac 4250I

• 3 db Cannon Lide
• 1 db Epson
• 2 db Samsung SCx-47227FD
A Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár az Europeana
oldalán, a saját honlap, illetve
zárt intranetes hálózaton is
közzéteszi digitalizált
állományát.

Köszönöm a figyelmüket!

