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A digitalizálási projektrıl 

A "Városi lapok" digitalizálási projektet 2009-ben indította el az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium állományvédelmi digitalizálási projektként, közepes mérető városi illetve me-

gyei könyvtár számára.  

A munkában 26 kijelölt könyvtár vesz részt, köztük a Szentes Városi Könyvtár is, ahol a 

Szentesi Lap címő vegyes tartalmú hetilap feldolgozása történik a projekt keretében.  

Elsı lépésben az Országos Széchényi Könyvtár mikrofilm állományából megtörtént az 

újságoldalak digitalizálása. A mikrofilm felvételek a Szentesi Lap esetében az OSZK 

H 1.216.számú anyagáról készültek 1973-ban. A 400 dpi felbontású, szürkeárnyalatos TIFF-

fájlokat DVD-lemezeken kapták meg a könyvtárak. A Szentesi Lap címkés formátumban, 

teljes rekord megjelenítésben: 

• FM3/971 / Mikrofilmtár, raktár 

• Cím és szerzıségi közlés: Szentesi lap : vegyes tartalmú hetilap / 

• Szerk. Farkas Lajos 

• Számozás/gyakoriság: 1.évf. 1.sz. (1872. aug. 11.)-57.évf. 205.sz. 

• (1947. szept. 28.) 

• Megjelenés: Szentes : Cherrier János, 1872-1947 

• Név/nevek: Farkas Lajos (szerk.) 

• Megjegyzés: Szünetelt: 1899. jún. 16.-1906. júl.1., 1919. márc. 23.-[1944], 1945. 

febr. 6.-1946. febr. 10. 

• Lelıhely: B1 

• Raktári jelzet: H 1.216 

• FM3/971 | FM3/669 

A képfájlok szövegfelismerése a legtöbb esetben már az egyes könyvtárakban, a szintén 

a project keretében biztosított ABBYY Fine Reader 10 programmal történt, illetve történik. 

Kimenetként kétrétegő PDF-fájlok keletkeznek – célszerően lapszámonként 1-1 fájl – melyek 

révén megırizhetı az újságoldalak eredeti arculata, ugyanakkor biztosítható a teljes szövegő 

keresés is. 

A szentesi könyvtár azon szerencsések egyike, ahol a PDF-fájlok elıállítását a második 

körben az OSZK munkatársai végezték el az ott rendelkezésre álló nagyteljesítményő gépek-

kel. Így ide a korongokon már PDF-formátumban kerültek a lapszámok, évfolyamonként 1-1 

állományban. A jellemzı adatokat a következı táblázat foglalja össze: 
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A Szentesi Lap OSZK-ban digitalizált 45 évfolyamának adatai 

Az 1872 és 1947 között megjelent, viszonylag teljes 45 évfolyam összes terjedelme 

19.094 oldal. Az OSZK-ban elıállított digitális anyag 41,7 GB, amely 1 CD-, és 11 DVD-

korongon került a Szentes Városi Könyvtár birtokába, ahol a továbbiakban az egyes évfo-

lyamok optimalizálása, lapszámokra darabolása és az EPA munkatársával együttmőködve a 

közzétételre való eljuttatás történik. Jelenleg 25 évfolyam lapszámai váltak elérhetıvé. 

A digitális lapszámok elıállítása darabolással 

Az OSZK-ban digitalizált évfolyamok egy-egy kétrétegő PDF-fájlként kerültek hoz-

zánk, amelyek közül többnek a fájlmérete meghaladja az 1 Gigabájtot. Ezek a fájlok így még 

a belsı hálózaton sem lennének hatékonyan szolgáltathatók. Az Interneten való közzétételhez 

ezeket a fájlokat a méretüket illetıen optimalizálni, illetve lapszámokra darabolni szükséges. 

Erre a célra leghatékonyabban az Adobe Acrobat 9 Pro program használható, melynek két 

licencét a projekt keretében a könyvtár megkapta. 

Az optimalizáláshoz az alábbi a legoptimálisabb beállítással a fájlméret 15-20%-ra 

csökkent anélkül, hogy a minıség érezhetıen romlott volna.  

Az oldalak 100%-os méretben jól olvashatók, 200%-ig látványosan nagyíthatók, jól 

nyomtatható minıséget adnak, és a feldarabolás után keletkezı 1-3 MB-os fájlok ma szokásos 

sávszélesség mellett jól használhatók. 

Menü: � Speciális / � PDF optimalizálás / � Szürkeárnyalatos képek 

� Felbontáscsökkentés / �Biköbös egyszerősítés: 200 ppi ... 300 ppi 

� Tömörítés: JPG minıség: magas / � Legyen kompatibilis ezzel: Acrobat 4.0 és újabb 
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Ernyıképek a PDF optimalizáláshoz 

Ezt követıen a teljes évfolyamokat tartalmazó PDF-fájlok darabolása történik meg: 

Oldalak eszköztár: � a kívánt (lapszámonként 4 oldalas) tartomány kijelölése 

� Beállítások �Oldalak kivonása: � Új fájl keletkezik a jelölt oldalakból 

� A dokumentum biztonsága nincs korlátozva 
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Ernyıképek a PDF fájlok lapszámokra darabolásához 

A lapszámokra alkalmazott fájlnév-konvenció: Szentesi_Lap_1872-08-11_01.pdf – ez az 

EPA által ajánlott megoldás egyértelmően definiálja a lap nevét, a megjelenés dátumát és az 

évfolyamon belül a számát is. Az egyes PDF-fájlokba beírható a cím és a szerzıi adat: 

• Szentesi Lap 1. évf. 1. sz (1872. augusztus 11.) illetve 

• Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 

A Tárgy és a Kulcsszavak mezı kitöltése is célszerő lehet a késıbbi kutatómunka megkönnyí-

tésére, akárcsak az oldalak könyvjelzızése, ám ezek igen sok plusz munkát kívánnak. Ameny-

nyiben késıbb ez megtörténik, a közzétett lapszámok PDF-állományai változatlan fájlnév 

mellett lecserélhetık. 

A digitális lapszámok elıállítása képekbıl 

Az 1897-es évfolyam PDF-állománya sajnos nem volt visszaolvasható a DVD-rıl, mert 

a lemez megsérült. Sajnálatosan az OSZK-ból sem sikerült ehhez a fájlhoz újra hozzájutnom, 

így kényszerőségbıl a szkennelt képekbıl kellett az egyes lapszámokat elıállítani. 
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A 326 újságoldal-párt elsıként – az eddigi logikát folytatva – lapszámonként 1-1 map-

pába csoportosítottam A kezdı sorszáma 02110 lett, kapcsolódva az elızı évfolyam utolsó 

mappájának sorszámához. Ezt követıen az oldalpárokat szétválasztottam, ahol kellett korri-

gálva a ferdeséget illetve javítva a képminıséget. Így egy-egy mappában 4 újságoldal képe 

jelent meg. 

Ezek a képek lettek az ABBYY Fine Reader bemenı állományai a szövegfelismeréshez. 

 

Az ABBYY Fine Reader 7.0 Professional Edition ernyıképe – mentés 

A szövegfelismerı által elıállított kétrétegő PDF-állományt a sorszámozott mappán be-

lül megnyitott PDF mappába kell elmenteni az EPA feldolgozó rendszerének igénye szerint. 

A formátum-beállításnál a Mentési mód: Szöveg az oldalkép alatt legyen. A további mővele-

tek megegyeznek a darabolással elıállított lapszámok kapcsán fentebb leírtakkal. 

Az 1897-es évfolyam 153 lapszámot tartalmaz, egyenként átlagosan 4 újságoldallal. Így 

több mint 600 oldalképet kell elrendezni, illetve felismertetni, ami így manuálisan rendkívüli 

módon munka- és idıigényes, ráadásul a minıség jelentısen elmarad a többi évfolyamnál 

megszokottól. 



T1505-1 Könyvtári gyakorlat 6.  Tímár Ferenc (TIFQAAB.SZE) - INFK-BA-L 

A Szentesi Lap digitális közzététele  8/10. oldal 

Közzététel az EPA-ban 

A digitalizálási projekt célja az állományvédelem biztosítása mellett a lapszámok minél 

szélesebb körő hozzáférésének biztosítása az érdeklıdık számára. Ennek egyik legcélszerőbb 

és sok közgyőjtemény által használt módja az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbá-

zisban (EPA) való közzététel. 

 

 

A Szentes Lap már közzétett évfolyamai az EPA szerverén, és az 1. szám kardexe 

Az EPA a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású 

elektronikus idıszaki kiadványok könyvtári igényő nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok 

archiválására irányul. 
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A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az elektroni-

kus idıszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshetı katalógusa, illetve 

hogy minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáféréső megjelenési módhoz és 

szakmai támogatáshoz; a felhasználók pedig minél könnyebben tájékozódjanak az e-

periodikumok világában.1 

Az EPA fejlett keresı-optimalizálási technológiája (SEO) és a szerver látogatottsága 

biztosítja, hogy a legáltalánosabban használt keresık jó találatot adjanak. 

 

A Google találati ernyıképe a „szentesi lap” keresıkifejezésre 

Az EPA-ban való szolgáltatáshoz a ez egyes lapszámok PDF-fájljait elı kell készíteni az 

ott mőködı feldolgozás igényének megfelelıen. Ez a következıket jelenti: 

• a feldarabolt fáljok 1-1 pdf nevő 

mappába helyezendık 

• a pdf mappák egy folyamatosan 

növekvı sorszámú mappába 

• ezek mellé kerül a kardex.txt  

• végül mindezt 1 győjtı-mappa 

fogadja be, amit tömörítünk 

                                                 
1 http://epa.oszk.hu/html/bemutatas.html - az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis bemutatása 
(2010.12.18.) 
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A kardex.txt szövegfájl a feldolgozás során az automatikus adatolást segíti, tartalma a 

következı: 

Szentesi Lap 1. évf. 1. sz. (1872. augusztus 11.) 

Szentesi Lap 1. évf. 2. sz. (1872. augusztus 18.) 

Szentesi Lap 1. évf. 3. sz. (1872. augusztus 25.) 

... 

Az így keletkezett ZIP-fájlok a mi esetünkben 30-120 MB-osak lettek, és a saját szerve-

rünkre felmásolva lehetett letölteni ıket az EPA-ban való feldolgozáshoz és a közzétételhez. 

Természetesen más módszer is használható, amely biztosítja az ilyen nagyméterő fájlok átvi-

telét, pl. a www.toldacuccot.hu óriásfájl-küldı oldal szolgáltatása. 

A munka jelenlegi állása 

A digitalizálási projektsorán megkapott 45 évfolyamból jelenleg 25 már elérhetı az 

EPA rendszerében, további 10-, illetve a szerencsétlenül járt 1897-es évfolyam esetében pedig 

a fentebb leírtak szerint zajlik a közzététel elıkészítése. 

 

Szentes, 2011. május 


