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Digitalizálás lépésrõl
lépésre

November 10-én és 11-én rendezték meg az
Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) a
Digitalizálás lépésrõl lépésre címû MINERVA-
Plus mûhelykonferenciát. A rendezvény elsõ
napján fõként a képalapú digitalizálás gyakorlati
kérdései voltak napirenden. Bemutatták a MI-
NERVA projekt 6. munkacsoportja által szer-
kesztett Good Practice Handbook (version 1.2)

címû kiadvány magyar fordítását, ami gyakorlati
útmutatásokkal segíti a digitalizálási projektek
résztvevõit.

Rónai Iván, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma (NKÖM) fõosztályvezetõje az
európai szintû együttmûködésre, az egyes tagál-
lamok digitalizálási törekvéseinek összehango-
lására hívta fel a figyelmet, a versenyképesség
megvalósítása érdekében. Elõadásában ismertet-
te a MINERVA projekt egyes munkacsoportjait
és azok tevékenységét is.

Káldos János, a Magyar Elektronikus Könyv-
tár (MEK) munkatársa a nap folyamán két elõ-
adást tartott. Az elsõ elõadásban a digitalizálás
alapfogalmainak tisztázásáról, a mûvelet elmé-
leti és gyakorlati korlátairól, a digitalizálási pro-
jekt folyamatairól és annak összetevõirõl volt szó.
A délutáni elõadás részletes áttekintést adott a
digitalizálási szabványokról, az állóképekre vo-
natkozó metaadatokról és azok forrásairól.

Kastaly Beatrix a digitalizálás állományvédel-
mi kérdéseirõl, a forrásdokumentumokat érõ
káros hatásokról beszélt.

A digitalizált képi állományok fizikai jel-
lemzõirõl, az optimális felbontás kiválasztásá-
ról és a tömörítési lehetõségekrõl igen részle-
tes és pontos adatokkal szolgált Mihalik Jó-

zsef, a HM Térképészeti Kht. szolgáltató osz-
tályának vezetõje.

A Pyhteas Kft. digitalizálási gyakorlatáról élõ
videoközvetítés segítségével kaptak képet a részt-
vevõk, majd Török Máté – a kft. egyik munka-
társa – mutatta be a képfeldolgozás általuk is
alkalmazott módszerét.

A képek digitalizálásával kapcsolatban több
elõadó felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire
fontos az elsõ „nyers kép”, a master kép archi-
válása, mivel az eltérõ felhasználói igények ki-
elégítésére számtalan javított, retusált változat
készül, megváltoztatva az eredeti dokumentum
információtartalmát. Horváth Ádám, az OSZK
informatikai fõigazgató-helyettese a digitális
kötelespéldányok kezelésérõl, a munkafolyama-
tok szoftveres környezetérõl beszélt.

A Neumann-ház munkatársa, Legeza Dénes a
digitalizálás jogi útvesztõiben segített eligazod-
ni, bár az elõadást követõ hozzászólásokból ki-
derült, hogy a jelenlegi magyar jogi környezet
szinte lehetetlenné teszi a digitalizáló mûhelyek
számára a – minden részletre kiterjedõ – jogkö-
vetõ magatartást. A beszélgetésben felmerült az
a kérdés is, hogy vajon kell-e jogdíjat fizetni az
eredeti képek javított vagy restaurált változatai
után, mivel ez a digitalizált kép már nem azonos
azzal az eredetivel, amit a szerzõ létrehozott.

Krén Emil, a Központi Fizikai Kutatóinté-
zet (KFKI) kutatója a digitalizált képgyûjte-
mények on-line szolgáltatásáról, webes meg-
jelenítésük fázisairól beszélt. A felállított
modellben nagy hangsúlyt fektetett a használ-
hatóság követelményére.

Az elsõ nap záró elõadását dr. Plihál Katalin

– az OSZK térképtárának vezetõje –  tartotta
Térkép helyett kép? címmel. Fontos informáci-
ókkal szolgált a digitalizált kartográfiai doku-
mentumok webes megjelenítési lehetõségeirõl és
korlátairól.

A konferencia második napján a szöveg ala-
pú digitalizálás témakörét járták körül az elõ-
adók. Bánkeszi Katalin, a Neumann-ház igazga-
tója a digitalizálási projektek elõkészítésének és
megtervezésének fontosságát hangsúlyozta. Je-

les napok, Olvasni jó! és Irodalmi képek elneve-
zésû szolgáltatásaikkal a már létrehozott digitá-
lis tartalmak sokoldalú felhasználására igyekez-
nek mintát adni.

Sudár Annamária a Neumann-ház digitalizá-
lási gyakorlatáról beszélt. Megismertük a kezde-
teket, amikor még nagy dolognak számított, hogy
egyáltalán van tartalom a neten. Aztán késõbb
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már a minõségen volt a hangsúly. Eleinte még
nem nevezték meg, hogy az adott mû mely ki-
adását célszerû digitalizálni. Ma már egyértel-
mû, hogy a megfelelõen korrektúrázott kritikai
kiadásokat érdemes felhasználni. A kiadások
kiválasztását a Neumann-házban 2003 óta há-
rom szakértõ segíti. Az elõadó elmondta azt is,
hogy szükség lenne igényfelmérésre az egyes
tudományterületeken (pl. reáliák) és esetleg fel
kellene osztani a szakirodalom területeit a nagy
digitalizáló mûhelyek között.

Bacsa András, a Neumann-ház munkatársa az
OCR elõnyeit és hátrányait ismertette. Jelenleg
kottákat és képleteket nem lehet szövegként di-
gitalizálni. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy
a szövegfelismertetéssel elvesznek a dokumen-
tum keletkezésének korára jellemzõ tipográfiai
megoldások és az egyes nyomdákra jellemzõ
betûtípusok is. Ezt az árat fizetjük azért, hogy a
digitalizált dokumentum teljes szövege kereshe-
tõ legyen és hogy a fájl minél kisebb helyet
foglaljon szerverünkön. Szerencsés helyzetben
vannak azok a mûhelyek, ahol nem kényszerül-
nek választásra, hanem meg tudják õrizni és
szolgáltatják a dokumentumot képként és felis-
mertetett szövegként is.

Takáts Béla a szolnoki Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár korrektúrázási gyakorla-
táról beszélt. Az elõadás résztvevõi hasznos
gyakorlati tanácsokat kaptak a korrektúrák
készítéséhez. Elõadásában kitért arra, hogy
mit kezdjük azzal, ha a szerzõ helyesírási
hibát ejtett az eredeti mûben, mit és hol
szabad kijavítani a digitalizált változatban,
miért célszerû az eredetitõl eltérõ betûszínt
alkalmazni a szöveg egyes pontjain a kor-
rektúrázás során. A három legfontosabb jó
tanács, hogy következetesen járjunk el min-
den esetben, egységes gyakorlatot alakítsunk
ki és mindezt pontosan dokumentáljuk.

Király Péter, az Arcanum Kft. munkatársa az
xml alapú szöveg- és karakterkódolás elõnyeit
és hátrányait mutatta be.

Bakonyi Géza a metaadatok rendszerérõl be-
szélt. Elmondta, hogy a metaadatok alkalmazá-
sakor a keresés áll a középpontban, az informá-
ció megtalálhatósága. Javasolta, hogy a meta-
adatlapok készítésében a Dublin Core-hoz iga-
zodva, a funkcionális megfeleltetésre töreked-
jünk, az adatelem-készleteinket pedig a keresési
feltételeknek megfelelõen alakítsuk ki.

Antonella Fresa, a MINERVA projekt olasz-
országi képviselõje bemutatta a kulturális
weboldalak tíz minõségi követelménybõl álló
ellenõrzõlistáját. A projekt keretében létrehoz-
tak egy mátrixot, amelyben egytõl háromig pon-
tozható, hogy mennyire tökéletes, illetve nem
tökéletes az adott weboldal. A táblázat oszlopa-
iban az oldal készítésének egyes munkafolya-
matai találhatók, a tervezéstõl a megjelenésig. A
sorokban pedig a tíz prioritás van felsorolva. Az
egyes prioritások fontosságát pontozzák a kü-
lönbözõ munkafolyamatokban. Kiderült, hogy a
legfontosabb folyamatok a tervezés, a design, a
kivitelezés és a publikációs szakasz, tehát a pro-
jektvezetõnek ezekre kell fokozottan koncentrál-
nia. További fontos szempontként említette az
elõadó az átjárhatóság biztosítását.

Drótos László elõadásának középpontjában a
felhasználói igények pontos felismerése és az
azoknak megfelelõ szolgáltatások kialakítása állt.
Mit várnak az emberek a digitalizált dokumen-
tumoktól? – tette fel a kérdést az elõadó, mivel
a megjelenési formátum(ok) kiválasztása nagy-
ban befolyásolja, hogy az adott szolgáltatás si-
keres lesz-e. Jó tanácsként elhangzott, hogy néz-
zük meg más gépekrõl is a végeredményt, mert
a különbözõ megjelenítés miatt elõfordulhat,
hogy mások nem ugyanazt látják, amit mi.

Ajánlott az ISO 88592-2-es szabvány haszná-
lata, a latin 2-es kódkészlet alkalmazása, egy-
szerû betûtípus választása, relatív méretek meg-
adása, hogy a lábjegyzetek a dokumentum vé-
gén legyenek (így jól nyomtathatók), és több
formátumot kell elérhetõvé tenni. Ne használ-
junk frame-eket, stílusfájlokat és automatikus
elválasztást.

Vaskó Péter, a Filmvilág rovatszerkesztõje a
folyóirat nemrégiben létrejött digitális archívu-
mát ismertette, létrehozásának tapasztalatait osz-
totta meg a résztvevõkkel. Elmondta, hogy az
elkövetkezõ másfél évben befejezõdik a huszon-
öt éves Filmvilág évfolyamainak adatbázisba ren-
dezése, így on-line formában elérhetõ lesz a
folyóirat valamennyi száma, ráadásul a digitali-
zált szövegek mellett minden oldal fakszimile-
másolata is megtalálható lesz.

Tóth Tünde irodalomtörténész, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Informatika Önálló Program munkatársa a háló-
zati kritikai kiadásokról beszélt. Az általuk ké-
szített hálózati kiadások esetében több forrás is



8  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. december

rendelkezésre áll a kutatók számára. Jó példa
erre az Effectus Amoris (1998–99) hálózati kri-
tikai kiadása, ahol egymás mellett láthatjuk a
mû mai helyesírású, ejtéstükröztetõ és betûhû
átiratát fakszimilével.

Renkecz Anita, a MEK munkatársa elõadásá-
ban elmondta, hogy a digitalizált végtermékek
még csak kis mértékben láthatóak. Az on-line
hozzáférés elõmozdítására hívta fel a figyelmet.
Részletezte a közgyûjteményi szféra teendõit:
pontosan fel kell mérni a jelenlegi helyzetet, egy
szempontrendszer segítségével kell kijelölni
azoknak a periodikumoknak a körét, amelyek-
nek minél hamarabb meg kell jelenniük digitali-
zált változatban.

Sámuelné Ábrahám Mónika, a József Attila
Megyei Könyvtár munkatársa az Új Forrás címû
folyóirat digitalizálásának tapasztalatait osztotta
meg hallgatóival.

Moldován István a rendezvénysorozat zárá-
saként összefoglalta a két nap eseményeit.
Hangsúlyozta, hogy növelni kell a rálátást a
digitalizált dokumentumokra. A projektek nyil-
vántartása szintén fontos lenne, az átlátható-
ság érdekében. A Nemzeti Digitális Archívu-
mot a digitális dokumentumok MOKKA-jaként
említette. (Egyszer talán a digitális dokumen-
tumok Mekkája is lehet majd, ahova nem csak
az életben egyszer, hanem nap mint nap érde-
mes lesz „elzarándokolni”!) Felhívta a digita-
lizáló mûhelyek figyelmét arra, hogy az aján-
lott metaadat-rendszereket lenne jó alkalmaz-
ni. Módszertani alapok letételében is sokat
nyújtott a rendezvény.

Köntös Nelli

400 évvel ezelõtt jelent
meg Szenci Molnár Albert
Dictionarivm
Latinovngaricvm …
Vngaricolatinvma
Nürnbergben

Szenci Molnár Albert (1574–1634) szótára meg-
jelenésének négyszázadik évfordulója alkalmá-
ból 2004. október 29-én tudományos konferen-
ciát szervezett a Károli Gáspár Református Egye-
tem és az Országos Széchényi Könyvtár.

P. Vásárhelyi Judit elnöki megnyitójában
örömét fejezte ki, hogy a nemzeti könyvtár ad-
hatott otthont a színvonalas konferenciának.

Szûcs Ferenc, a Károli Gáspár Református
Egyetem rektora köszöntõjében megemlékezett
Szencinek a református egyház és hívek számá-
ra megjelentetett kiadványairól (zsoltárok, javí-
tott Károlyi-biblia). Mint elmondta, „a Psalte-

rium Ungaricum a reformátusok ajkán régóta él”.
„Szenci Molnár Albert énekelteti a magyarokat”,
szótára pedig új ruhába öltöztette a magyar nyel-
vet. Károli Gáspár és Szenci Molnár Albert örök-
sége ma is idõszerû tudományos kérdéseket vet
fel, és újabb feladatok elé állít minket.

Szathmári István professzor a Mennyiben szol-

gálták Szenci Molnár Albert szótárai a magyar

irodalmi nyelv (standard) létrejöttét? témában
tartott elõadást. Említést tett Szenci nyelvtaná-
ról, amely elõször rendszerezte nyelvünket, és
Pázmány Péter tetszését is elnyerte. Szenci
Sylvester János után elsõként ismertette meg
Európával a magyar nyelv sajátosságait. A jogi,
orvosi, liturgikus és a hivatali élettel kapcsolatos
mûszavak szép számban szerepelnek szótárában,
ami arról tanúskodik, hogy Szencit az élet teljes-
sége érdekelte, és pályáján nem csak egy tudo-
mányterület mûvelésére szorítkozott.

Pusztai Ferenc professzor Pirnát Antalt idéz-
ve „jó, könnyen használható kéziszótárnak” ne-
vezte Szenczi latin–magyar, magyar–latin szótá-
rát. E kétnyelvû lexikon szerinte nyelvtörténeti
típusú, mivel fontos adatokat közöl nyelvünk
XVI. századi állapotáról. Jelentõs mértékben
támaszkodik Petrus Dasypodius Dictionarium

Latinogermanicum et vice versa Germanicola-

tinum címû mûvére. Az értelmezõ típusú szótár-
nak is elõképe, mivel számos értelmezett szó-
kapcsolatot közöl. A különbözõ jelentések (item

…, item …) megadásával a közel másfélszáz év
múlva megjelenõ, számozott jelentésû szótár felé
mutat elõre. A szótár magyar–latin része „szó-
tárfüzet” típusú, és azért is jelentõs, mert megje-
lenéséig nem volt segédeszköz a magyarról la-
tinra fordítók számára.

Szerencsés egybeesésként a konferenciára el-
készült Szenczi nyelvtanának, a Novae gramma-

ticae Ungaricae libri duonak (Hanau, 1610) fak-
szimile kiadása és magyar fordítása. Vladár Zsu-

zsanna, a magyar fordítás elkészítõje elõadásá-
ban e grammatika terminológiáját vizsgálva fel-
hívta a figyelmet többek között arra, hogy a


