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A regionális kulturális örökség digitalizálása területén felmutatható kezdeményezések, projektek, 
eredmények, jó gyakorlatok - problémák, kihívások, feladatok  Hargita megyében

 Regionális kulturális örökség könyvtári digitalizálása Hargita megyében 

 Hargita megyei kulturális intézmények projektjei, eredményei a regionális kulturális örökség

digitalizálása területén

 Problémák, kihívások, feladatok  a regionális kulturális örökség digitalizálása területén

 Következtetések, ajánlások

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG DIGITALIZÁLÁSA HARGITA MEGYÉBEN 

Helyzetkép, eredmények,  jó gyakorlatok, problémák, 
feladatok, ajánlások 



TERMINOLÓGIA: fontos a fogalmak egységes megnevezése értelmezése

 Román:    DIGITIZARE

 Angol :   DIGITIZATION        

 Magyar:   DIGITALIZÁLÁS

 Digitalizálás alatt azt a folyamatot értjük, amelynek során a korábban más (analóg) hordozón rögzített 
tartalmakat valamilyen digitalizáló eszköz segítségével a számítógép által értelmezhető formában 
kódoljuk, illetve rögzítjük a gép által olvasható adattároló eszközre. A digitalizálási folyamat eredménye 
egy digitális állomány. 

Kiemelt szerepet kell szánni a jelenlegi időszakban a kulturális örökség széleskörű digitalizálásának
Hargita megyében, illetve a regionális tartalmak online szolgáltatásának, digitális adatbázisok
építésének és közzétételének.

A kulturális szolgáltatások területén a DIGITALIZÁLÁS fogalmába, feladatkörébe tartozik: 

• a digitális gyűjtemények kialakítása

• feldolgozása

• közzététele 

• hosszú távú megőrzése 



A Hargita megyei nagyobb könyvtárak, közgyűjtemények felismerték, az írott- nyomtatott
kulturális értékek digitalizálása által hozzájárulhatnak: 

• a regionális-lokális kulturális örökség megőrzéséhez, a regionális tájékozódás és kutatások
segítéséhez,

• szélesebb körű hozzáférést biztosíthatnak a kulturális információkhoz,

• a térség kulturális örökségének, értékeinek megjelenítéséhez a virtuális térben,

• a kulturális- turisztikai vonzerő növeléséhez.

A REGIONÁLIS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KÖNYVTÁRI, KÖZGYŰJTEMÉNYI 
DIGITALIZÁLÁSA   HARGITA MEGYÉBEN



Kájoni János Megyei Könyvtár (KJMK) – Csíkszereda 

Hargita megye legnagyobb közművelődési könyvtára. Kulturális, információs, tudományos, oktatási, nevelési, tájékoztatási,
szabadidős központ. Módszertani központként a megye települési könyvtárainak szakmai koordinálását látja el. Fenntartó: 
Hargita Megye Tanácsa. Az intézményi stratégia kiemelt területe a jelenlegi időszakban az online szolgáltatások, az online 
tartalomszolgáltatás fejlesztése, bővítése.

Válaszok a digitális  kihívásokra a Kájoni János Megyei 
Könyvtárban (KJMK) 

A Kájoni János Megyei Könyvtár honlapja:

http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu

ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR                ONLINE KATALÓGUS 

DIGITALIZÁLT DOKUMENTUMOK, ADATBÁZISOK 

http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu


HELYI ERŐFORRÁSOK, amelyekkel rendelkezünk:

KÖNYVTÁRI GYŰJTEMÉNYEK - KJMK

A helyi-regionális vonatkozású dokumentumok gyűjtése, feltárása, közvetítése – megyei és székelyföldi szinten:

A könyvtár rendelkezik régebbi és újabb regionális tartalmú dokumentumokkal, forrásmunkákkal, amelyek segíthetik 
a helytörténettel, regionális kutatásokkal foglalkozókat. 

RENDSZEREZÉS, FELTÁRÁS: elérhető helyi, regionális vonatkozású adatbázisok  - a helyismereti könyvtári 
munka korábbi eredményei. 

A Kájoni János Megyei Könyvtár szolgáltatásainak menedzsmentje előtérbe helyezi a regionális-
lokális tartalmak online közzétételét, minél teljesebb elérhetővé tételét. 
Kettős célkitűzés: 
a regionális vonatkozású nyomtatott  kulturális értékek megőrzése, védelme.
a helyi és regionális szellemi örökség  széleskörű elérhetővé tétele, bevonása a  kulturális 
körforgásba.



SZÉKELYFÖLDI DIGITÁLIS EMLÉKEZET 
Könyvtári együttműködés: digitalizálási projekt

A Székelyföldi digitális emlékezet projekt keretében 2009-ben indult el a 
digitalizálási tevékenység a Kájoni János Megyei Könyvtárban.  
Könyvtári együttműködés eredményeként elindított digitalizálási projekt, 
a Szülőföld Alap támogatásával. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK:

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)  Magyarország nemzeti könyvtára
Magyar Elektronikus Könyvtára (MEK) 

Kájoni János Megyei Könyvtár  (KJMK) - Csíkszereda

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára (HRMTK) - Székelyudvarhely



A DIGITALIZÁLÁS CÉLJA:  könyvtári gyűjtemények regionális,  székelyföldi
vonatkozású nyomtatott kulturális értékeinek digitalizálása és online elérhetővé
tétele, ezáltal széleskörű hozzáférés biztosítása a kulturális örökséghez.

SZEMPONTOK - A digitalizálásra szánt/ digitalizálható /dokumentumok körének 
meghatározása, a prioritások meghatározása:

REGIONÁLIS – LOKÁLIS ÉRTÉK:  

Elsődlegesen digitalizált kiadványok:   a könyvtári gyűjtemények regionális 
szempontból értéket képviselő, helyismereti dokumentumai:

18-19. századi erdélyi, székelyföldi, Hargita megyei regionális vonatkozású 
kiadványok.  A régióra vonatkozó fontos forrásokmunkák. 

IDŐHATÁROK: 20. századi erdélyi, székelyföldi vonatkozású munkák,  amelyek 
esetében a szerzői jogvédelem lejárt

JOGI SZEMPONT: A digitalizált dokumentumok virtuális közzétételét, a virtuális 
könyvtárak építését  is  szerzői jogi szabályozza. A jogvédett dokumentumok 
nem tehetők közzé – 70 év a szerzői jog elévülélése

DOKUMENTUMOK ÉPSÉGE: csak hiánytalan, ép dokumentumok  tehetők közzé.



A partnerkönyvtárak, a KJMK és HRMTK gyűjteményeinek digitalizált kiadványai az 
Országos Széchényi Könyvtárral (Magyarország nemzeti könyvtára)
kötött partnerszerződés révén válnak elérhetővé.

AZ OSZK által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtárban.  
Három nagyobb adatbázisában érhetők el a magyar, illetve közép-európai vonatkozású, 

tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható, digitális formátumban létező 
dokumentumok: 

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) http://mek.oszk.hu/

Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA):  http://epa.oszk.hu
(elektronikus folyóiratok és egyéb időszakos kiadványok)

Digitális Képarchívum (DKA) http://keptar.oszk.hu/

http://mek.oszk.hu/
http://epa.oszk.hu/
http://keptar.oszk.hu/


A digitalizált dokumentumok elérése az interneten
a KJMK honlapján: ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR  

A KJMK által honlapjáról elérhetők a
ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

DIGITALIZÁLT DOKUMENTUMOK

Találati lista a MEK –ben:
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/ker

eses_p.phtml?partner=PARTNER0074

http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0074


Róth András Lajos történész, a   Haáz Rezső 
Múzeum keretében működő Tudományos Könyvtár 
vezető könyvtárosa. A Hargita megyei könyvtárak 
digitalizálási tevékenységének kezdeményezője, 
megalapozója

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ha%C3%A1z_Rezs%C5%91_M%C3%BAzeum&action=edit&redlink=1


A KJMK gyűjteményeiből digitalizált dokumentumok  2010 - 2016:

• Összesen: 340 dokumentum/ könyv és időszaki kiadvány/ 50 211 oldal  

 Az interneten elérhető:
319 dokumetum/  279 cím /  47 139 oldal
MEK:    265 dokumentum/ könyvcím
EPA:      14 periodikus kiadvány /cím/ * 78 évfolyam 

A HRMTK gyűjteményeiből elérhető: 
MEK: közel 400 dokumentum/cím



Az  Európai Unió (EU) multimédiás elektronikus könyvtára, 
az  EUROPEANA   magyar nyelvű keresőfelülete: 
http://www.europeana.eu/portal/hu

Az OSZK - MEK partnerkapcsolat révén a KJMK-ban és 
HRMTK-ban digitalizált dokumentumok nagyobb része 
már elérhető az EUROPEANA digitális könyvtárban.

A Kájoni János Megyei Könyvtár gyűjteményeiből 
jelenleg 240 digitalizált dokumentum érhető el.

http://www.europeana.eu/portal/hu/search?q=K%C3%A1joni+J%C3%A1nos+Megyei+K%C3%B6nyvt%C3%A1r


A digitalizálási tevékenységet lehetővé tevő technikai háttér, IT eszközök, erőforrások: 
A Szülőföld Alap-nál nyert pályázat révén a KJMK és HRMTK rendelkezésére álló eszköztár: 

- laptop 
- speciális könyvszkenner:  Plustek OpticBook 3600 könyvszkenner 
- szövegfelismerő (OCR) szoftver:  ABBYY Fine Reader 10



KÖNYVTÁRKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS  RÉVÉN VALÓSUL MEG: 

A digitális dokumentumok létrehozását  (szkennelés, OCR, és 
utómunkák) - a KJMK és a HRMT munkatársai végzik.

A METAADATOK hozzárendelését, az internetes  közzétételt és 
szolgáltatást az OSZK munkatársai biztosítják.

METAADATOK – alapfeltétel a szolgáltatáshoz:  

A visszakereshetőség alapja a dokumentumokról történő
információközlés, a dokumentumleírás, a megfelelő
metaadatstruktúra alkalmazása.

A szabványos metaadatformátum:

Biztosítja adatcsere esetén a rekordok kompatibilitását. 

Biztosítja  a feltárást, és a legszélesebb körben történő
visszakeresést is. 

A Dublin Core rendszer – a MEK által alkalmazott rendszer  - a 
weben megtalálható, egymástól nagymértékben különböző
elektronikus dokumentumok leírása céljából jött létre. 



• PDF – formátum – kétrétegű PDF - lehetővé teszi 
a keresést  a teljes szövegben

• Sokkal több felhasználóhoz eljut az interneten egy 
digitalizált dokumentum, mint ahányan fizikailag is 
kézbe veszik a használók a könyvtárban az eredetit 
az adott időszakban.

• Olyan felhasználók is megnéznek a könyvtári  
gyűjteményből egy-egy dokumentumot az 
interneten elérhető digitális formátumban, akik 
eddig nem is hallottak a Kájoni János Megyei 
Könyvtárról.

• Pl. Vitos Mózes: Csíkmegyei füzetek c. értékes 
helytörténeti munkájának eredeti 1894-es kiadása 
ma már könyvritkaság – a több mint 1000 oldalas 
kiadványt a KJMK-ban digitalizáltuk, a MEK-ben a 
kiadvány borítólapja letöltéseinek száma jelenleg 
2759 . 



• Szakmai képzés a könyvtári digitalizálás területén: 

• 2010-ben az OSZK Könyvtári Intézetének  szakemberei által tartott 90 órás tanfolyamon a digitalizálás 
alapjait 12 romániai magyar könyvtáros sajátíthatta el a Kájoni János Megyei Könyvtárban, a Romániai 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének pályázata  révén. 

• A digitalizálás folyamatos, bár jelenleg lassú.  Emberi erőforrás hiánya: jelenleg 1 egy személy tud 
részmunkaidőben digitalizálással is foglalkozni.



Könyvtári keretek közt a  Székelyudverhelyi Városi Könyvtár munkatársa, Szabó Károly filmes 
szakember végez Hargita megyében ezen a területen úttörő munkát.

Romániai magyar vonatkozású, 1989 előtti időszakban kiadott hanglemezeket, hangkazettákat, 
diafilmeket, videókazettákat digitalizál.

Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár Látvány- és hangzóanyag részleg

http://www.biblioudv.ro/latvany-es-hangzoanyag.html

http://www.biblioudv.ro/latvany-es-hangzoanyag.html


Hargita megyei intézmények a kulturális örökség digitalizálása  
területén: eredmények, elérhető adatbázisok, tervek

A SZÉKELYFÖLD Kulturális Folyóirat
A Hargita Megye Tanácsa által fenntartott
Hargita Kiadó havilapja
http://www.hargitakiado.ro/

DIGITÁLIS  FORMÁTUMBAN ELÉRHETŐ  KORTÁRS 
FOLYÓIRAT  

A Székelyföld folyóirat cikkeinek repertóriuma 
Elérhető az interneten:
Transindex Adatbankban
http://szekelyfoldrepertorium.adatbank.ro/

A folyóirat kurrens lapszámai online elérhetők.
Retrospektív digitális archívum jelenleg hiányos:
1997-2003 évfolyamok még nincsenek digitalizálva.

http://www.hargitakiado.ro/
http://szekelyfoldrepertorium.adatbank.ro/


Székely Könyvtár - a Hargita Kiadó könyvkiadási projektje 
Digitális Székely Könyvtár:

http://www.szekelykonyvtar.ro/digitalis_szk

A SZÉKELY KÖNYVTÁR című könyvsorozat Hargita 
Megye Tanácsa és a Hargita Kiadóhivatal közös 
könyvkiadási projektje, a székelység múltjával és 
jelenével foglalkozó kötetek kiadását vállalja.  

A sorozat megjelent kötetei közül 
20 kötet digitális  formátumban (PDF) online 
olvasható. 

http://www.szekelykonyvtar.ro/digitalis_szk


A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
www.hagyomany.ro

Udvarhely térségére vonatkozó kulturális tartalmú adatbázisok 

kapcsolódnak az intézmény tevékenységéhez:

Jelenleg elérhető digitális tartalom az intézmény honlapján: 

2007-2011között az intézmény által kiadott Örökségünk c. folyóirat 
repertóriuma, 5 évfolyam lapszámai részben elérhetők digitalizált formában.

http://www.oroksegunk.ro/

Digitalizálási tervek:

• Az intézmény fotóarchívumának digitalizálása, rendszerezése:  hatalmas 
mennyiségű anyag, a térség (főként Udvarhelyszék) népi életének, népi 
mesterségeinek folyamatos fotó-dokumentálása. 

• A szakmai kiadványok digitalizálása  - emberi erőforrás hiányában stagnál.

Hargita megyei intézmények a kulturális örökség digitalizálása 
területén: eredmények, elérhető adatbázisok, tervek 

http://www.hagyomany.ro/
http://www.oroksegunk.ro/


Az Épített örökség és műemlékvédelem 
területén elindított  programok -
Hargita Megye Tanácsa

által támogatott örökségvédelmi program  
révén létrehozott kulturális tartalmú  
adatbázisok:
Az Épített örökség
http://www.epitettorokseg.ro/
honlapon elérhető adatbázis:
Faluképvédelmi program

- a program  célja az értékes helyi épített 
örökség, az egykori falukép értékeinek 
beazonosítása, felmérése és védelme.
A térség felmért falvainak adatbázisa 
érhető el  a honlapon.

Hargita megyei intézmények a kulturális örökség digitalizálása
területén: eredmények, elérhető adatbázisok, tervek

Faluképvédelmi program adatbázisa
http://www.epitettorokseg.ro/falukepvedelem/

http://www.epitettorokseg.ro/falukepvedelem/


Egyházi örökségvédelem és digitalizálás: Külön terület az 
egyházi tulajdonban levő gyűjtemények - a kéziratos 
levéltári források és nyomtatott  kulturális örökség 
feltérképezése és elérhetővé tétele.

A Római Katolikus Érsekség Gyűjtőlevéltára 
leveltar.romkat.ro

Területi gyűjtőlevéltárai feladatkörébe tartozik az egyházi 
gyűjteményekben fellelhető kulturális örökség, történeti 
iratanyag  digitalizálása, elérhetővé tétele. 

Hargita megyében két területi  gyűjtőlevéltár működik:   
Gyergyószentmiklós (2007), Székelyudvarhely (2008), 

A plébániai levéltárak fondjegyzéke, adatbázisban 
elérhető a levéltárak honlapján. Az elérhető jegyzékek 
megkönnyítik a családfakutatást, de a regionális történeti 
kutatásokhoz is hozzájárulnak.

Hargita megyei intézmények a kulturális örökség digitalizálása területén: 
eredmények, elérhető adatbázisok, tervek 

http://leveltar.romkat.ro/


• Hargita megyében nem készült  átfogó felmérés arról, hogy milyen intézmények, szervezetek 
rendelkeznek adatbázisokkal kulturális és természeti értékeink megőrzése és széleskörű 
megismertetése céljából.

• Nem minden esetben hozzáférhetők, nyilvánosan elérhetők a létező adatbázisok.

• Nincs mindig biztosítva a fenntarthatóság és minőség: 

- gyakran önkéntesek végzik a munkát   - nincs biztosítva a folyamatosság intézményes keretek 
között

- nincs elég anyagi fedezet fenntartani, megfizetni pl. a szkennelést elvégző személyek munkáját 

- megfelelő technikai felszerelés hiánya 

- emberi erőforrások, szakképzett személyzet hiánya, szakmai és IT ismeretek hiánya az egységes, 
standardoknak  megfelelő metaadatolás, katalogizáló munka elvégzéséhez 



• ELSŐ LÉPÉS: szükséges felmérni, hogy milyen Hargita megyei intézmények rendelkeznek 
adatbázisokkal, tapasztalatokkal a digitalizálás területén, fontos számbavenni a létező  eddigi 
eredményeket a kultúra minden területén és a természeti értékek védelme területén is. 

• Szükséges a tapasztalatok magasabb szintű összegzése, a különböző területeken meglévő tudások, 
létrejött jó gyakorlatok és eredmények összeadódása, az együttműködés. 

• Célok: a meglévő adatbázisok elérhetőségének biztosítása, a széleskörű hasznosíthatósága

• SZAKMAI KÉPZÉS: az IT ismeretek mellett az egyes szakterületekre vonatkozó képzés is fontos, 
szakmai szempontok alapján kell dönteni, hogy MIT digitalizálunk, az informatikus feladata, hogy a  
megfelelő technikai megoldásokat biztosítsa. 

• Erőforrások keresése és bevonása: emberi és anyagi erőforrások egyaránt szükségesek, 
pályázatok, bedolgozók, önkéntes programok és a technikai feltételek biztosításával sok mindent 
meg lehet valósítani. 



FENNTARTHATÓSÁG:

Biztosítani kell az anyagi és emberi erőforrásokat, fedezetet, arra, hogy megfizessék a  
digitalizálási munkálatokat, illetve  a szolgáltatások folyamatos működtetéséhez
szükséges anyagi- és emberierőforrás-szükséglettel is számolni kell.

TERVEZÉS:  

A digitalizálás és a digitális szolgáltatás megtervezése tárgyspecifikus - függ a 
digitalizálandó gyűjtemény sajátosságaitól  az eszközök, a szempontok kialakítása.

ELÉRHETŐSÉG minden felhasználó számára: - többnyelvűség, átláthatóság, 
igazodás a használói igényekhez, felhasználó-központú szemlélet



VISSZAKERESHETŐSÉG:

METAADATOLÁS és MEGJELENÍTÉS szabványos formátumban történjen, a szabványok követése biztosítja a  
tartalom könnyű visszakereshetőségét

KOMPATIBILITÁS: 

- biztosítva legyen az adatcsere lehetősége: nemzetközi szabványok, metaadatok, paraméterek
alkalmazása

MEGŐRZÉS HOSSZÚ TÁVON:
- karbantartás, nagy kapacitású tárhelyek a digitális formátumok megőrzésére biztosítására, 
webszerverek a virtuális szolgáltatás biztosítására.

JOGSZERŰSÉG:
– az érvényes jogi normák követése - a szellemi tulajdonjoggal, a szerzői joggal és az adatvédelemmel

kapcsolatos rendelkezések figyelembevétele



Mindezek a kritériumok összhangban állanak az EU ajánlásaival, amelyek digitális kulturális
szolgáltatások kialakítására vonatkoznak.

A kulturális örökség digitalizálása időigényes, hosszú távú tervezést igénylő, komplex tevékenység
és folyamat, amely komoly erőfeszítéseket kíván a kulturális szakemberek részéről. Szakértelmet,
konkrét, specifikus ismereteket, összetett tudást, szelektálást és döntéseket feltételez.
Egységesített, standardizált paraméterek és metaadatok alkalamazása nélkül nem lehet elvégezni a
szakszerű digitalizálást és biztosítani a legszélesebb körű hozzáférést a kulturális tartalmakhoz.

Ugyanakkor informatikai ismereteket, az IT eszközök és berendezések használatának ismeretét is
feltételezi a digitalizálás. Nem kevésbé anyagi, pénzügyi források ráfordítását igényli.

A kulturális tartalmak, a kulturális örökség megőrzése és digitalizálása területén szükség van
folyamatos párbeszédre, az egyes szakterületek tapasztalatainak, eredményeinek megosztására,
együttműködésre. Fontos, hogy megismerjük egymás tevékenységét, mindazt, ami hasznosítható
egymás munkájából, jó gyakorlatnak minősül, illetve tudatosítani kell a felmerülő kihívásokat,
problémákat és akadályokat is.



Köszönöm a figyelmet!
Kelemen Katalin

kelemen.katalin@yahoo.co.uk

Kájoni János Megyei Könyvtár

http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu
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